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"Ez a tanulmany egy, az Orszagob

Pedag6giai Intezet Tovabbkepzesi

K8zpontjanak a felkeresere keszi

tett elemze s el so val to za.ta"

BEVEZETts

Az 1984 okt6bereben kozzetett dktatasi torvenytervezet kila

tasba helyezte olyan uj iranyit6 testUletek letrehozasat, melyek

elsodleges funkci6ja a s'zUl6knek es az iskolak kozvetlen tarsadalmi

k5rnyezetenek az iskolak iranyitasaba vale bevonasa. A torvenyter

vezet igy fogalmazott: "Az alap es kBzepfoku C?ktatasi inte.zmeny fe

feladatait a tarsadalom cselekvo tamogatasaval latja ell Az iskola mU

kodeseben erdekelt gazdalkod6 szervezetek, allami k51tsegvetesi ,szer

vek, tarsadalmi szervez~tek, egyesUletek /a tovabbiakb~n egyUtt~

erdekelt szervek/ meghatarozott fel~datok ellatasaval, iskolatanacs

utjan segitik az oktatasi intezmeny v€zeteset. Az iskolatanacs tag

jai az erdekelt szerveknek, az iskola pedag6gusainak, egyeb dolgoz6i

nak, tanu16inak es a szUloknek a kepviseloi. Az iskolatanacs javas-

lataival, a.llasfoglalasaival es kezdemenyezeseivel segiti a vezetoi
.

dontesek' kialakitasat. Jogszabalyban meghatarozott - elsosorban a

helyi alapfoku oktatast, az intezmenyfeilesztest, tovabba az iskola

es az erdekelt szervek egyUttmilkodeseterinto - Ug~ekben velemenyezo,

javaslattevo, az iskolanak nyujtott tarsadalmi tamogatas tekinteteben
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pedig dontesi jogkBrrel rendelkezik" /63. §/.

Egy isk9latanacs jellegU,intezmeny a,magyar k6zoktatas rend

szereben olyan keyes hagyomannyal biro uj elemetjelentene, amelya

kozoktatas egeszenek a tovabbi mUkodeset befolyasolna. A torvenyter

vezet tarsadalmi vitaja soran 't6bb eszrevetel fogalmaz6d6tt meg, me

lyek felhivtak a figyelmet az iskolatanacsok l~trehozasaval varhat6

an egyUttjar6 ellentmondasokra. Egy ilyen uj intezmenynek az oktat&

si rendszerbe va16 beilleszkedese va16ban sok problemat vet fel, Ta

nulmanyom celja ezeknek a problemaknak a szambavetele es nehany olya~

javaslat megfogalmazasa, melyek hozzajarulhatnak a varhat6 ellentmon-i

dasok feloldasahoz.
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I. AZ ISKOLATANACSOK KIALAKULASANAK T~RTENETI-POLITIKAI FELTETELEI

1. Altalanos szempontok

Az iskolatanacs olyan intezmenyi szintU iranyit6 testUletet

jelent, melybenaz iskolaval kozvetlen kapcsolatban al16k /neveI6k,

szU16k, tanu16k,helyi tarsadalmi es gazdasagi szervezetek,kozvet

len hivatali iranyi·i.:6k/ vesznek reszt. Iskolatanacsok letrehozasa

azt jelenti, hogy.az iskola iranyitasanak a jogositvanyait a jelen

leg ilyenekkel rendelkez6k megosztjak egy uj testUlettel, tehat don";'

tesi hatalmukb61 valamennyit atengednek ennek'az uj testUletnek.

Az iskolaval kozvetlen kapcsolatban al16k jelenleg is rendel

kezne.k az erdekervenyesites vagy dontesbefolyasolas tobbfele 

reszben formalizalt, reszben informalis - eszkozevel. A formalizalt

erdekervenyesiteslehet6sege a magyarorszagi oktatasiranyitas je

lenlegi rendszereben legkevesbe a szU16k szamara nyitott. Az isko

latanacs jellegU intezmenyek letrehozasa val6szinUleg els6sorban az

6 szamukra jelentene a formalizalt er~ekervenyesites lehet6segeinek

a kiszelesiteset, bar hasonl6 m6don erintheti a helyi szervezetek e~

a tanu16k lehet6segeit is. Jelenlegi hatalmukb61 mindeneke16tt a ta+

nacsi iranyit6 hat6sagok es az iskolaigazgat6k veszitenenek. Az ok

tatasUgyikormanyzat szamara igy az iskolatanacsok letrehozasanak a

kerdese, ugy velem, korUlbelUl igy vetodik, fel: milyen hatasa lehet

annak,ha az erintett felek,elsosorban a szU16k a jelenleginel for

malizaltabb erdekervenyesitesi lehet6segekre tesznek .sz~rt, illetve

ha en~ek vannak e16nyos hatasai, akkor azok megerik-e a valtozassal

egyUttjar6 konfliktusok vallalasat.

Noha az iskolatanacs jellegU intezmenyek letrehozasa k8zvet

lentil erinti az iskolak szakmai mUkodeset~ e kerdes csak kisebb
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reszben oktatasUgyi-szakmal jellegU. Ezeknek az intezmenyeknek a mU-

.k8d~s~t k8zvetlenUlbefoly4so1jaka tarsadalom politikai viszonyai,

8sszetetelllk eslehst6segeik a ~arsadalom politikai tagoz6dasanak

es a kialakult erdek-illetve er6viszonyok~akmegfele16en alakul.

Masfe161 maguk is visszahatnak a pol! tikai viszonyokra illetve a po:
:

Iitikai intezmenyrendszerre·,.a letrehoza$uk megvaltoztatja a szakma~

es politikai szfera kialakult egyensulya,t. Aroluk val6 reflexi6nak

tehat tagabb politikai'CSsszefUggesekkel is szamot kell vetnie.

Az elmlilt evtizedben t8bbeur6pai orszagban torvenyhozasi u

ton letrehoztak kUlCSnbCSz6 valasztott iskolaszintU iranyit6 testUle

teket, illetve kiszelesitettek a mar mUkCSd6k jogait. Ez a folyamat

a hatvanas evek vegen indult el, egy olyan politikai t.CSrekves egyik

ered~enyekent, amely a tarsadalmi reszvetel kUionfele formainak a '

kiterjesztesevel a tarsadalmak politikai stabilitasanak a megorze

setkivanta szolgalni. Kozvetlen kivalt6 oka a hatvanas evek vegen

jelentkezo baloldali hullam volt. E~nek hatasara kerUltek a kCSzgon-
I

dolkodas e16terebe a participaci6s {deo16giak; fogalmai6dott meg a

munkaspartok "ipari demokracia" idealja es alakultak ki a legkU15n

bozobb reszveteli lehetoseget piztosit6 szervezeti formak, folegaz

ipari termeles szferajaban. A reszvetel azoktatasban elsosorban a

magasabb iskolafokozatok tanu16inak az in~ezmenyek iranyitasaba val6l'

bevonasat jelentette.

A hetvenes evek kozepen, amikor a gazdasagi valsag ujabb kihi-,

vassal fenyegette a tarsadalmak politikai stabilitasat, e folyamat

ujabb lendUletet kapott. Ekkor azonban·mar egyeb tenyez6k is er6si

tettek. Ezek kozUl legfontosabbnak talan az allamilag sze~vezett k6z~

szolgaltatasok, koztUk az oktatas finanszi~ozasi valsaga volt, s 

ettal bizonyara nem fUggetlenUl - a velUk illetve az 6ket iranyit6



bUrokraciaval szembeni bizalom megingasa. A hetvenes evek vegen az

eur6pai orszagok egy reszeben hatalomra kerUlt jobboldali kormanyok

valsagelharit6 strategiajanak fontos eleme lett a kozszolgaltatasok

fogyaszt6inak bevonasa ezek megszervezesebe, s ennek intezmenyi le'

het6segeinek a kialakitasa.E jobboldali kormanyoknak a llfogyaszt6i

reszvetel'l erositesevel kozvetlen politikai celjaik is voltak) hi

szen ilym6don gyengiteni tudtak a termeles es a szolgaltatasok fe

letti kiterjedt ellenorzest gyakor16 baloldali szakmai szervezete

keto Az oktatasban ez a szilloi hatalom kijatszasat jelenthette a

tanari hatalommal szemben.

Az iskolaval kozvetlen kapcsolatban alI6 feleknek az intezme

nyek iranyitasaba va16 bevonasat s az ennek megfele16 intezmenyi

formanak, az iskolatanacsnak a Ietrehozasat igy egymast6l elter6

pOlitikai torekvesek egyaranttamogattak. trdemes felvazolnunk egy

olyan sematikus format, amely segithet ennek a folyamatnak a nyomon

k6veteseben. A folyamat egy olyan pOlitikai jatekterben zajlott,

melynek harom fontosabb resztvev6jet killonboztethetjUk meg: a szak

mabelieket /neve16ket/, a laikus "fogyasztokat" /elsosorban a szU

16ket/ es az iranyit6 bilrokraciat. Nagyon Ieegyszerilsitve a harom

fel helyzetet a kovetkez6 keppen jellemezhetjUk:

A szakmabeliek sajat szakmai autonomiajuk megerositesere to

rekedve ohatatlanul szembenallnak az iranyit6 bUrokraciaval. Ett6I

azonban csak ugy tudnak filggetlenedni, ha az is,kola helyi igenyeket

kielegit6 funkci6jat hangsulyozzak ki, ami viszont szilkseg~sse te

szi a laikus helyi "fogyasztok" fele torteno nyitast. Ez persze for

dit~a'is t6rtenhet: a laikus kozonseg szakmailag elfogadhatatlan i·

genyeivel szemben az iranyit6 bilrokraciahoz va16 kot6desilket hang

sulyozhatjak kit Az iskolatanacs jeIlegU intezmenyekhez vale
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viszonyukat az hatarozza'meg, hogy eppen me1yik tendencia az ero~

sebt.

A laikus "fogyaszt6J<1I, akik a sajat igenyeiknek megfe1e16en

kivanjak megszervezni az iskolai nevelest, elvileg feltetlen ~rde

keltek abban, hogy k8zvetlen b~lesz61asuk legyen az iskol4k iranyi

tasaba, serre az iskolatanacs rnegfele16 in>~zmeny lehet. Ad6dhat

azonban ettal eltero helyzet is. A nevelessel szembeni laikus ige

nyek gyakran 8s8zeegyeztethetetlenek a nevelak szakmai ertekeivel

v~gy ellentetesek lehetnek egymassal is. Ebben az esetben hat4sosak,

ha ezek az igenyek politikai t5rekvesse trans zforma16dnak , melyek

az iranyit6 bUrokracia kozvetitesevel tovabbithat6k a neve16k fele.

Az iranyit6 bUrokracia mindeneke16tt a politikaiv~ transzfor

rna16dott igenyeket forditja le,szakmai nyelyrees tovabbitja a ne

ve16k fele, ezek neveben gyakoro1 ellen6rzest az iskolak felett.

Ugyanakkor az iranyit6 bUrokracia, amely altalabari a szakmai szfe

rab61 toborz6dik, maga is szakmai ertekek neveben szervezi meg az

iranyitast. Mint ilyen.a szakmai szfera autonomiajat vedi a laikus

igenyekkel szemben. Ez a csoport kepes k5zvetiteni a szakmai es a

laikus igenyek k5z5tt, ha ezek k5zvetlenUl nem kibekithet6k, s e

kozvetit6 szerepe erdekeltte is teheti abban, ~ogy a kibekithetet~

lensegUk latszatat er6sitse.

E harom csoport mellett emlitest ke11 meg tenni az oktatast61

fUggetlen, ona116 politikai erdekekr61 is, melyek e harom csoport

alkufolyamatat'vagy tagabban a tarsadalmi erdekervenyesites mecha

nizmusait kivanjak ellen6rizni.Ezek a kozvetlen politikai erdekek

maguk is intezmenyestllnek. Kepvise16ik pOlitikai inditekokb61 par

toljak az alkufo1yamatr~sztvev6inekegyik~t vagy masikAt s e reszt L

vev6k maguk is hozzajuk fordulnak tamogatasert.



Ez a serna nagyon 1eegyszerlisitett: elvonatkoztat' p~ld~ul e cso

po:rtok belsa heterogenitasat61. Nero ~omogen a szakmabeliek csoportja,

akiknek egy resze szivesebben fugg szakmailag nem idegen iranyit6it61,

mi~t laikus kozonseget61, masik reszuk viszont inkabb targyal a kozon~

segevel, mint a po1itikai e11en6rzest kozvetit6 blirokraci&val. Eltero

csoportokra oszlanak a laikusok is, akik kozUl egyesek kepesek a szak~

mabeliekkel va16 k8zvetlen egyezkedesre, masdk azonban csak az erdeke~

. .
ik politikaiva va16 transzforma16dasat61 es az iranyit6 bUrokracia al~

tal torten6 kozvetiteset61 varhatjak azok ervenyesU1eset. Veglil az i

ranyit6 bUrokracian belUl is meg ke1l kUlonb8ztetnUnk egyfe161 azokat

a helyi iranyit6kat, akik a helyi 8zintU erdekegyeztetes kiepUleset61

sajat befo1yasuk novekedeset varjak, masfe161 azokat az akar helyi,

akar kozponti iranyit6kat, akikebben sajat befo1yasuk csokkeneset

vagy a rajuk bizott szakmai es politikai ertekek ervenyesUlesenek a

veszelyezteteset latjak.

Az iskolaszintU iranyit6 testQleteketinkabb e1fogadjak azok a

szakmabeliek, akik ebben az intezmenyben lehet6seget latnak arra, hogy

az iranyit6 bUrokraciat61 va16 fUggosegUket a laikus koionseggel ki

epitett kapcsolatukkal ellensulyozzak. Hason16keppen vonz6bb ez az in~

tezmehy a neve16kkel va16 targyalasra inkahb kepes laikus csoportok

$zamara, csakugy mint a lokalizmust p~rto16 es a kozponti iranyit6k-

t6l va16 fUggosegUket a helyi elkotelezettsegtlkkel ellensulyoz6 ira-

nyit6k szamara.

Az iskolatanacs jellegtl intezmenyek letrehozasaval 'pr6b&lkoz6

orszagok peldaja azt mutatja, hogy az egyes csoportok bels6 megosztot~-

saga els6sorban, bar nem kizar61agosan, a hagyomanyos politikai dimen~

zi6k menten alakul ki. A szakmabeliek koztll .a hornogenabb, alt31aban

kozeposztalybeli tarsadalmi kozeggel erintkez6 iskolatipusok neveloi
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nyitottak efel~ az int'z~~nyfele. A laikus csoportok k6zUl els6s~r

ban cl,politikai spektrum k6zepe-jobbszele fele huz6k5zeposztalybeli

szU16k hajland6ak eskepesek arieve16kkel va16 k6zvetlen targyalasra

Az iranyit6 bUrokracianak ugyancsak a lokalizmushoz jobban k6t6d6

konzervativabb csoportjai·viszonyulnak pozitivan a,helyi-intezmeny~

szintu erdekkozvetitest lehet6ve tev6 iskolata~;acsQkgondolatahoz.

Ez a politikaipolarizal6d4s azonban korantsem'41ta14noserveriyU. A

konkret viszonyok eredmenyekeppen ennek giakran a forditottja jele-

Ifik meg.

Ami a k6zvetlen politikai erdekeket es aZ,ezeket kepvisel6 po

litikai partokat illeti, ezek s~inten megoszlanak az iskblaszintU i-

.ranyit6 testUletekkel kapcsolatban. uPapirforma" szeriIlt a baloldali

partok olyan oktatasiranyit'si rendszeri tartanak kivanatosnak.a-.

mely az oktatassal szemben megfogalmazott szocialis celok s az en~ek

megfelel6 politika hatekony megva16sitasara alkalmas.:Ezert nem szi ....

vesen tamogatjak a neveles politikaielszAmoltathat6sagat vesze~yez-

tet.6 iskolaszintU iranyit6 hatalom kialakulasat. Ezzel szem1:?en a' jobl{

oldali konzervativ partok kev~sbe tartanak fels6 es kBzeposztal:ybe1i

valaszt6ik intezmenyszintU erdekervenyesit6 tevekenyse~et6l, s6t ~~~.

ben'lehet6seget lathatnak a baloldali oktataspoliiikak Ipl.· kocipre-. ,

henziv Atszervezes/ hatasainak az ellensulyozasara.A va16sag azonba~
, ,I

itt is megfordithatja a dolgokat: a hatekony hitalomgyakorlasban er-'

dekelt Jobboldali partok maguk is szorgalmazzak az oktatas politikai

elszamoltathat6sagat s a demokracia kiszelesiteset hirdet6 baloldali+

ak is tamogatjak a helyi szintU tarsadalmi reszvetelt biztosit6 in

t6zmenyi formak kialakitasat.

Az iskolagzintU iranyit6 testUletek kialakulasat es mUk~deset

meghatarozo viszonyoknak ez·a vazlatos leirasa arra volt j6, hogy
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kepet alkothassunk azokr61 az elsosorban nem szakmai, hanem tarsadal

~i-politikai tenyezokrol, melyek elemzese szUkseges ahhoz, hogy rneg

j6so1hassuk egy ilyen intezmeny jovojet. Iskolatanacsok ott alakul

tak ki es'valtak az oktatasi rendszer integrans reszeve, ahol ezekriek

t€nyezoknek az adott konstellaci6ja ezt elosegitette. Ha ilyen jelle-

gn intezmenyek a magyarorszagi iskolakban is letrejonnek, lehetose-

geiket itt is hason16 tenyezok fogjak meghatarozni.

2. Magyarorszagi feltetelek

Ahhoz, hogy egy iskolatanacs jellegU intezmeny lehetosegeit a

magyar kozoktatas rendszeren belUl komolyan megitelhessUk, a rendel

kezesre al16 informaci6knal j6val tobbre lenne szUkseg. Nagyon keve

set tudunk a neveloi szakma belso tagoz6dasar61 es meg kevesebbet az'

iskola laikus kozonseger61, kUlonosen a szU16krol. Az elmult evek ku

tatasai alapjan ennel talan tobbet tudunk m~gar61 az iranyit6 blirok

raciar61. A kovetkezteteseinket igy meglehet6sen hianyos tudasra kell

epitenUnk s gyakran csak feltetelezesekkel elhetlink.

A magyar kozoktatasi rendszer torteneti hagyoman~ai nem kedvez

nek az iskolatanacs jellegU intezmenyek kialakulasanak. Erre az ok-

tatasi rendszerre hagyomanyosan jellemz6 a politikat61 va16 szoros

fUgges, ami els6sorban a politikai szempontb61fele16ssegre vonhat6

szakmai, iranyit6 blirokracia meger6sodeset segitette elo. Ennek meg-

fele16en centralizalt oktatasiranyitasi rendszer alakult ki, amely.
igen keyes helyet hagy a helyi vagy intezrnenyszintU donteseknek. Ab-

ban.az esetben, ha ilyen dontesekre megis lehet6seg nyilik, akkor

ezek vagy a 'politikailag elszamoltathat6 helyi iranyit6 hat6sagok,

vagy pedig egy az iranyit6 bUrokracianak szorosan alarendelt szakmai

testUlet ellen6rzese alatt alakulhatnak ki.
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A kozoktatas feletti politikai kontroll er6ssegenek klilonbozo

torteneti okai vannak. Ezek kozlil kiemelkedo az, hogy a kozoktatas

Magyarorszagon jelent6s tarsadalmi modernizaci6s szerepet jatszott.

Ennek'megfeleloen a szakmai tudat szamara az iskola tarsadalmi kor

nyezete altalaban az elmaradottsagot jelentette. A neve16k nagy re

sze' mindig vonz6bbnak erezte a modernizaci6s ~zerepet felvalla16 i-

ranyit6 blirokraciat61, mint a kozvetlen tarsad~lmi kornyezett61 va16

fliggest. Alulr61 epitkez6, a helyi tarsadalmi kornyezet tamogatasat

elvez6 es annak ellen6rzeset elfogad6 iskolaztatas elsosorban a pro-

testans felekezetekben alakult ki, de a vallasi tUrelmetlenseg poli

tikaja ennek a fej16deset gyakran akadalyozta. Gazdasagi alapok hi

jan csak kis mertekben fej16dhettek a varosi polgarsag helyi ad6za-

son alapu16 es helyi kozossegi ellenorzes alatt milkod6 iskolai.

Az onal16 magyar allamnak a kiegyezest kovet6 kiepitese utan

az iskolarendszer IkUlonosen az als6bb iskolafokozatokl fej16deseben

a'korabbiaknal nagyobb szerepet kaptak a helyi kozossegek. Ezekb61

azonban egyreszt jelentos tarsadalmf:csoportok·tart6san kiszorultak". ,

I ,

masreszt maguk nem rendelkeztek a kor igenyeinek megfele16 szintU

oktatas megszervezesere elegseges forrasokkal. Az orszag nemzetisegi

reszein pedig az allam nemzetisegi politikaja t~tte lehetetlenne a

helyi ellen6rzesnek nagyobb szerepet ad6 iskolairanyitas kialakula-

sat.

Az elsa vilaghaboru utani politikai valsagot kovetoen a neve

les politikai ellenorzese egyre nagyobb szerepet kapott. Az allami

oktataspolitika meghatarozott ideo16giai ertekeknek megfele16 szo

cializaci6s modell kozvetiteset irta elo az iskolaknak, aroit felli-

gyeleti apparatusaval kozvetlenlil ellenorzott. Az allamnak ez a koz~

vetlen nevelesi szerepe a nagy gazdasagi valsagot kovetoen a harmincct~

l~



evekben meg jobban kihangsuIyoz6dott. Az a.IIami kuIturpolitika fon-

tos elemeve valt a "nemzet vi:tagnezeti egyontetUsegenek" a biztosi-

tasa. Ezt szolgaIta az 1935-os kozoktatasiranyitasi reform, amely

"egyseges neve16szempontok szerint iranyitott", hatekony iskolaelle

n6rzesre kepes aIIami felUgyeIeti rendszert kiva.nt letreh6zni. Mind

ez meghatarozta a11ami oktataspo1itika es az iskola.k kozvetlen tar

sa~almi kornyezete kozotti kapcsolat lehet6segeit. Az Allam nevelesi

torekveseit a tarsadalmi kornyezett6l fUggetlenUl, adott esetben an

nak ellenere is ervenyesitenikivanta.

Mindennek megfeleI6en igen egyo1dalu kommunikaci6 alaku1t ki

az iskolak es a szU16k kozott is.l.I'A nepiskolai neve16knek felada

tuk volt a szU16k nevelese is. A kozepiskolai tanaroknak szinten £e1

hatalmaza.suk volt a csaladineveles befolyasolasa.ra. A ket vilagha

boru koz5tti hivatalos oktataspolitika nem tam6gatta a szU16knek az

iskolakkal szembeni erdekervenyesitesi torekveseit. Eliteltek a szU

l6i erdekek kepviseletere szervez6dott nyugat-eur6pai szU16i szerve

zeteket, idegennek tartva az ilyen jellegU intezmenyeket a magyar vi-

szonyokt6l. A negativ peldat mindeneke16tt a weimari kozta.rsasag bal

oldaIi politikai arcul~tu szU16i szervezetei je1ente~tek. A laikus

reszvetel egyetlen batoritott formajat ~z u.n. parto16 testUletek al

kottak, melyek az iskolajukhoz va16 vonz6dasukat meg6rz6 es azt ta

mogatni kivan6 oregdiakokb61 vagy kUIonbozo iskolaparti he1yi nagy

sagokb61 alltak. A huszas evekben a Gyermektanulmanyi Tarsasag let-

rehozott egy szU16i szovetseget, ez azonban er6s politikai nyomas a

latt volt es hamarosan elsorvadt.

1945 utan reszben spontan kezdemenyezeskent; reszbenpartpoli

tikai torekvesek nyoman elindult az iskolai szintU szUl6i testUletek

megszervez6dese. Ez els6sorban a f6varosban bontakozott ki, ahal a
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helyi hatosag kerete:i..n belUl letrejott 'egy kozponti szervezeti egy

s~g is e testtiletek munkajanak a tamogatasara. Ez a szervezet/a

Szu16i Munkakozossegek Kozpontja/ az iskola-csalad kapcsolat kerde

seit politikamentesen kivantakezelni, tevekenysegere a gyermekcent-'

~ikussag volt jellemz6, ref6rmpedag6giai elveket kovetett ~s f6ke~p

nevelesi-lelektani problemakkal foglalkozott. Ezzel szemben a kOITUnU

nista iranyitas alatt allo Magyar N6k Demokratikus Szovetsege egy

politikai alapokon szervez6d6 szU16mozgalom elkepze1eset tamogatta.

A kommunista partnak a szU16kkel kapcsolatos pOlitikajat a koalici6s

id6szakban els6sorban az a szandek vezette, hogy az altala mozgosi

tott szU16k reven er6sitse politikai pozici6it az iskolCikban.

Az iskolak es a helyi tarsadalom intezmeny€s kapcsolatat 1947

ben szabCilyoztak. Ekkor hoztak ,letre a tarsadalmi reszvete1 intezme

nyes kereteit, a szU16i munkakozossegeket, .amelyek azonban eleinte

nem kizar61agosan a szU16k szervezetei voltak. A jogi szabalyozas

olyan iskolaszintU testUletek letrehozasat irta e16, melyeknek a szu~

10k mellett a helyi tarsadalmi szervezetek kepvise16i is tagjai le

hettek. E testU~etek szerepet kaptak az iskolak iranyitasaban,·de e1

sosorban az intezmeny fejleszt~sevel es nem nevelesi kerdesekke1 kap

csolatban. Kes6bb tobbszor ujra-szabalyoztak a .mUkodesUket.

KUlonosen je1ent6snek tUnik az 1948-as szaba1yozas, amely a

szU16i reszvetelt az osztalyszintU szU16i munkakozossegekre epitette

rae Gyakorlatilag ezzel jottek 1etre a szU16i reszvetelnek azok a jo

gi keretei, me1yek bizonyos valtozasokkal mindmaig fennmaradtak. En

nek ertelmeben egy iskolai osztaly szU16i a1kotjak az osztalyszintU

szU16i munkakozQssegeket, melyek minden evben megvalasztjak kepvise

16iket, az iskolaszintU valasztmanyba. E valasztmanynak az 1948-as

szabalyozas erte1meben az iskola igazgatoja, az osztCilyfonokok, az
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osztalyszintu munkakozossegek valasztott kuldottei es az i~kolai sze

melyzet nehany m&s kepvise16je voltak a szavazatijoggal bir6 tagjai,

de a valasztm&nyi uleseken tanacskozasi joggal reszt vehettek a Ma

gyar N6k Demokratikus Szovetsegenek, a helyi kozigazgatasnak es az

erintett szakszervezeteknek a· kepvise16i is. A valasztmany 'sajat tag-·

jaib6l elnokot es egy intez6bizottsagot v&lasztott, s evente maximum

negy alkalommal ulesezett. Tevekenyseget igy hataroztak meg: " ..• az

ulesektargyarendszerint az, hogy aszu16k mikent segithetik az is

kolat a nepi demokratikus neveles celkituzeSeinek e16segitese: az uj

jaepites; celszerU berendezes; szertar es tanitasi eszkozok; konyv-

tari konyvek beszerzese; az iskola otthonossa tetele; szobialis ker

desek; tanulmanyi segelyek; osztondijak, jutalmak; Unnepelyek, osz-
"

szejovetelek rendezese, i?-z Uttor6 Mozgalom, a Magyar Diakok Nemzeti

Szovetsege, az iskolai onkormanyzat stb. teren.,,2.1

Ennek a testUletnek a mukodese az otvenes evekben a~ id6szak

altalanospolitikai jellemz6inek megfele16en alakult. Tevekenyseget

a kozponti iranyitas szoros ellen6rzes ala vonta, eljar&suk~t szigo

ruan formalizalta, kUlonboz6 m6dokon apr61ekosan beszabalyozta. A ValL

las es KozoktatasUgyi M~niszteriumban u.n. SzU16i·Munkakozossegi Ta

nacsot szerveztek, amely "iranyitotta es ellen6rizte" 6ket. A tanke

~Uletekbe~ illetve a megyekben szU16i munkakozossegi referensek mUk8d

tek, akik a kozponti iranyitast kozvetitettek ahelyi testUletek fele.

Programokat, temakat irtak e16 a szamukra, beszedvazlatokat kUldtek

szeto A szoros bUrokratikus kontroll hatasara a testUletek tevekeny

sege hamar leepUlt. "Sokszor megtortent - olvashatjak egy beszamo16-

ban -, hogy a beszedvazlat nem erkezett meg, s az QsszegyUlt szU16k

nek nem tudtak mit mondani, s azok bosszankodva tavoztak.,,3.1 Egy ma

sik beszamo16 igy irja Ie a testUletek mUkodeset: " ... bevonul a



ta~ari kar, egyik tagja' tudomanyos, de leleko16en unalmas pedag6giai

fejtegetesekbe bocsatkozik, a szil16k alig varjak, hogy vege legyen es

mestudjak gyermekUk int6it, rov6it.,,4.1

Az otvenes evekben az iskolaszintU szUl6i szervezetek egyik leg-

fo~tosabb feladata az allami oktata.spolitikAnak a szU16kkel val6 e1

fogadtatasa es a szUl6k ideol6giai nevelese le~t. A szU16i munkakozo~

segek tevekenysegeben jelent6s szerepet kapott aszU16k fele iranyu1d

ideo16giai-politikai propaganda. Ezt a celt szolgaltaiz 1949 utan

minden iskolaban megszervezett SzU16k Iskolaja .. Az iskolak felett gy~

korolt szoros pOlitikai ellen6rzes azonban egyeb terUletekre is ki-

terjedt. A neve16knek az allam egy sor kozvet·len polltikai-hat6sagi

feladatot is adott Ipl. a begyUjtes tamogatasa/. Mindezek meghataroz-'

tax a nevel6k es a szU16i tarsa~alom kapcsolatat, melyben a dial6gust:

hatterbe szoritotta az egyoldalu es er6ltetett kommunikaci6, illetve

amelyben keyes hely maradt a szU16ket kozvetlenUl erdek16 kerdesek

megbeszelesere.

Az 1953-as po1itikai fordu1at e kapcsolatban is kozvetlenUI je~

lentkezett. A neveles feletti politikai ellen6rzes lazulasanak a ha

tasara a ket fel kozotti kommunikaci6ban megjelentek a dia16gus ele-'

mei. Egy korabeli' beszamo16 igy mutatja be ezt c3; valtozast: "Most a

gyermekall a beszelgetesek kozeppontjaban, nem a begyUjtes, az ad6-

zas. Ezt a tenyt meg sok szU16 nem hiszi, es nem egy esetben a kapun

belep6 neve16knek mar messzir6l kialtja: mar kifizettUk az ad6nkat.,,5.
1

1955-ben leepitettek a szU16i munkakozossegeket iranyit6 adminisztra-"

tiv apparatust. A szU16Ugy az oktatasiranyitast6l atkerUlt a Hazafia~

Nepfronthoz.

1956-ot kovetoen az Allami oktataspolitika es a szU16i tarsada-

10m kapcsolataban jelent6s ~angsulyelto16dasok tortentek, de a

IV



kapcsolat alapsemaja valtozatlan maradt. A szU16Ugyekkel a Nepfront

keretein belUl mUkod6 Magyar N6k Orszagos Tanacsa foglalkozott, a

mely igen aktiv tevekenyseget £ejtett kit Pedag6giai Bizottsagot ho

zott letre, amely 1958-ban kidolgozta az iskola es csalad kozotti

kapcsolat kivanatosnak tarto,tt elveit es 1959 decembereben ezeket

egy orsza.gos 'konferencian megvitattak. Az uj elvek a szU16i erdek~r

venyesites 1~het6segeit tovabbra is kizartak es a ~zU16i szervezetek

legfontosabb funkci6janak valtozatlanul a szocialista pedag6gia e1

veinek a szU16kkel va16 elfogadtatasat tekintett'k. Ugyanakkor ezek

az uj elvek igen jelent6s valtozast hoztak az iskola es a szU16k ko

zotti kommunikaci6 stilusaban, enyhitve ennek az egyoldalusa.gat. A

legfontosabb elem egyfe161 a politikailag kevesbe r~levans nevele

si-lelektani tema.k megj~lenese volt ,masfe161 annak a kihangsulyoza-'

sa, hogy az iskolak a szU16k ellenallasaval szemben nem kepesek a

szocialista pedag6gia celjainak a megva16sitasara.

Ez az ut6bbi elem a politikai hatalom es a tarsadalom v~szonya

nak 1956 utani valtozasat forditotta Ie az iskola-szU16 kapcso1atra.

A hatvanas evek soran ezek az elvek hataroztak meg az. iskolak es tar

sadalmi kornyezetUk kapcsolatat. A szU16i erdekervenyesites formalis

csatornai nem tagultak ki, s az allami ?ktata.spolitika formalisan nem

ismerte el az ~ktatassal kapcsolatos szU16i erdekek heterogenitasat.

Az 1961-es oktatasi torveny nem szamolt kUlonal16 szU16i erdekekkel

es tovabbra is fennmaradt az a - rna is meglev6 ~ szokas, hogy az is

kola-szU16 kapcsolatot a nyilvanosan nem forgalmazott· rendtartasok

ban mint az iskolak bels6 eletenek egyik kerdeset szabalyoztak. U

gyanakkor az oktataspolitika gyakran erzekenyen reagalt a kU10nbozo

m6dokon artikula16d6 szU16i velemeriyekre /pl. az 5+1-es gimn&ziumi

oktatas eseteben/.



A hatvanas evek veget koveto idoszakban az esemenyeket, ugy ttl

nik, Ket alapvet6 dolog hatarozta meg. Az egyik a tobbe-kevesbe fo

lyamatosan zaj16 kozigazgatasi decentraliza16das, a masik'pedig az

allami oktataspolitikanak ugyanebben aZ,id6ben t8rten6 aktiviza16da

sa. 1968-at kovet6~n a helyi-terUleti hat6sagok egyre nagyobb sze~e

pet kaptak az iskolak iranyitasaban, ami a lOJ(alis prob1emak e16ter

be kerillesenek a lehet6seget novelte. UgyanakkoX"'1972 utan nehany

€vig energikus kozponti oktataspolitika bontakozott ki, ame1y megki~i

vanta az isko1ai nevel's feletti politikaiellen6rzes egysegenek

fenntartasat, i11etveer6siteset. Ezut6bbi hatasat er6sitettek az

iranyitas va1amennyi terUleten es a politikai szferaban ugyanekkor

megjelen6 recentra1izaci6s tendenciak. E tenyez6k hatasara els6sor

ban a megyeiszintU iranyitas er6s5dhetett meg~mivelez az, amely

leginkabb alka1mas vol t arra, hogy a lokal is problemakat is figye1em.t'

be veve fenntartsa ~z oktatas feletti politikai e1len6rzes egyseget.

Megint vallalva a tulzott leegyszerUsites kockazatat, a hetve

nes evekben kialakult a1lapotokat talan igy jellemezhetjUk. Kialakult
!

egy offenziv oktataspo1itika, melynek egy SOl" ponton komoly ellen-

a11ast kellett lekUzdenie. Ezek kozUl talan ~egemlithetjUk az isko

1akorzetesiteseket Imelyek 1972 utan ujabb 1end!11etet kaptak/, a k8

zepfoku' iskolakhelyenkent radikalis atsze.rvezeset vagy a tananyag

szerkezeteben vegrehajtott valtozasokat Itananyagcsokkentes majd az

uj, szakmailag gyakran vitatottkozponti tantervek es tank8nyvek be

vezetese/. Ez az offenziv oktataspolitika a szakmabe1iek es a' laikus

kozonseg kUlonboz6 csoportjainak az ellenallasat 1ekUzdve t8bb ce1

kitilzeset sikeresen megva16sitotta, de ennek ara is volt, amig f6leg

az iskolai neveles es oktatas korabban nemigen ismert tarsadalmi te

kintelyvesztesevel kellett megfizetnie. A nyolcvanas evek elejenek
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egyik legmeghataroz6bb oktataspolitikai tenyezojeve, val6~zinUIeg

mindezek hatasara, a szakmabeIiekre es a laikus kozonsegre egyarant

jeIIemzo stabilitasigeny vaIt, amely ugyanakkor az iskolai neveles

es oktatas egy sor elemevel val6 elegedetlenseget is magaba foglal"

Hozza kell tenni, hogy ez nem csupan magyarorszagi jellegzetesseg.

A stabilitasigeny es - mintegy a stabilitas garanciajakent -

az iskolak szakmai onal16saganak a novelesere iranyul6 igeny a het

Venes evek offenziv oktataspolitikaja altaI indukaltvaltozasok nyo

man kapott hangsulyt a szakmai kozvelemenyben. Estabilitas- es on

al16sagigenyugyanakkor els6sorb~n azzal a helyi-terUleti szintU i

ranyit6 bUrokr.aciavalszemben fogalmaz6dott meg, amely e val tozaso

kat adecentralizal6d6 iranyitasirendszerben az iskolak fele kozve

titette. A heIyi-terUle~iiranyitas a hetvenes evekben zajl6 decent

ralizal6das es a kozigazgatasban ezzel parhuzaniosan l~jatsz6d6 integ:'

raci6sfolyamatok hatasara sokatve~zitettszakmai jellegebol. A he

lyi-terUleti: iskolairanyit6 hat6sagok ebben az id6szakban egy integ

raltt~rUleti szemIeIetet kepvisel6 kozigazgatasba epUltek bele, al

kalmazkodva ennek iranyit6i m6dszereihez es stilusahoz ~., Ez a kozigaz""'

gatas altalanos rendszerebe integraI6d6 szakmai iranyitas viszonylag

j61 kozveti~ette az iskolak fele a helyi-terUleti tar~adalmi kornye-
• I

zet azon elemeinek az igenyeit, melyek magan a kozigazgatasi szerve-

zeten belU~ ervenyesiteni tudtak az erdekeiket /pl. a nagyobb gazda

sagi szervezetek vagya politikai apparatusok/, de kevesbe tudta ki

fejeznia sajatosan szakmai jellegU es meg kevesbe a sokretU szU16i

igenyeket. A vele szemben megfogalmaz6dott onal16sagigeny egyben azt

az igenyt is jelentette, hogy a sajatos szakmai szempontok az iranyi'"

tasban kel16keppen ervenyesUljenek:

Ami az iskolai szintU szU16i reszvetelt illeti, a hetvenes evek
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emlitett k~t fantos tendenci4ja kozUl egyik sem kedvezett ennek a,fej

16d~snek. Maga az offenziv oktataspolitika az atfog6bb politikai sze~

pontokb6l t'amogatott 's'zakmai celok ~rvenyesUleset szorgalmazta es en

nek soran nemhagyott teret e celbknaka szU16i szandekokkal va16
• • '. I

konfronta16dasara. A helyi-terUlet~~6zigazgat4sba integra16dott ~zak'

mai iranyit6 bUrokracia legkevesbea szU16kkeJ. va16 kommunikaci6ban

volt erdekelt.

Az iskolakban az oszt41yszintU szUlc5i munkakBzossegekre epUl,6

rendszer kisebb-nagyobb valtozasokkalaz Btvenesevekben 'kialak'ult

szervezeti keretek kBzBtt esaz 1956 .. utan megfoga1maz6dott elveknek

megfele16en mUkodBtt, ,bar mUkBde seben ne'hany' e1em a kor4bbinalelte

r6 hangsulyt kapott. Igy peldaul cs6kkenta valasztott sz'Ul6i testu

letek propaganda-fu:nkci6ja es n,Bvek~dett az iskolak erdekeben vegzeni

do tarsadalmi munka szervezesere, illetvekUl6nbozo pehzforrasok fel~

haj tasar'a iranyu16 funkci6juk. Ugyancsak er,6s8dhetett nehany olyan

jellegzetessegUk, mint hogy a gyermekekiskolai palyafutasat egyen

getni kivan6 szUl6knek egyen~ erdekervenyesitesilehet6seget nyujta

nak; m6dot adnak a szU16k szamara, hogy kU16nb6z6 tan6ran kivUli is

kolai tevekenyseg~kethol lega~is, holillegalis f6rmaban finanszi

rozzanak; veg\11 lehet6ve teszik a szU16k szamar,a, ,hogy a neve16k te

vekenyseget valamilyen m6don, peldaul ajandekozas szervezesevel k6z

vetlenUl elism~rhessek.

Befolyasolhatta a szU16i munkak6z6ssegek tevekenyseget a Nep

front politikai'aktivitasanak a nyolcvanas evek eleien t6rteno ~eg

elenkUlese. A szervezet a korabbinal nagyobb hangsulyt helyezett a. .
helyi kozossegek es a helyi tarsadalmi kezdemenyezesek tamogatasara'j

ami az oktataspolitikat kozvetlenUl is er{ntette a kiskozsegek elsor

vadasanak a veszelyet novelo tulzott iskolakBrzetesites~kelleni
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fell~p~s~vel. F6ntos feladataik8z€ sorolta a fogyaszt6i ~rdekv~del

met, aminek szint~n lehetnek az isko14kat is ~ri~t6 hat4sai. Felt~-

telezhet6, hogy a szUI6i ~rdekv~delem teruIet~n is eIinduItak hason

16 folyamatok, ami eIvezetheta szuI6k mint fogyaszt6k ~rdekkepvise

letenek a feIv41IaI4s4hoz a.szakmabe1iek vagy az ir4nyit6k fele.

Egy200 f6v4rosi isko14ban elv€gzett~ I983-ban kozz~tett fe1-

meresnek koszonhet6en viszonylag sok informaci6nk van a szUI6i mun

kakBzoss€gek jele~legi a11apotar61. 6 •1 Eszeri~t az isko14k 96 %-4ban

mUJ<;oqikvalasztm4ny, amelynek oss~etetele es tevekenys~ge azonban

nagyon nagy elt~reseket mutate A letsz4ma 17' esl16 f6kozott inga-

dozik, amijelzi. a funkci6janakaz eltereseit is.E testUletek gya-

.. korisagL sorrend s zerint f6kep a kovetkez6 tevekenys~gekkel foglal

koznak: t4rsadalmi munka szervez~se 178 %-uk/, kirandulasok szerve

z~se 174%~~k/, iskolai berendez€sek javit4sa 152%-uk/~ rendezv~

nyek szervezese /48 %-uk/, taneszkozok keszit~se 142 %-uk/. Sok he~

lyen szerveznek alkalmi p~nzgyujt~seket kUlonboz6 c€lokra, ami az

ervenyben lev6 jogszabalyok szerint tilos, de tobben igenyeltek en-

nek a legalizalasat.

Az iskolaigazgat6k a valasztmanyi tagokt61'els6sorban azt var-,

tak, hogy kisebb-nagyobb Ugyek elinteze~~ben a segits~gUkre legyene~

Ipe1daul' az elromlott kCSzvilagitas ki.javittatasa vagy a gyermekelel-,

mez~s hianyossagainak a felszamolasa/, illetve hogy kUlonbCSz6 tarsa

dalmi es'gazdasagi szervezetek tamogatasat megszerezzek a~ iskola

szamara. A va1asztmanyi tagokat altalaban az igazgat6, neha a Nep

front terUleti bizottsagai "kesziti fel" es leggyakrabban az igazga

t6 hatarozza meg azt, hogy mit csinaljanak. A valasztmanyi tagok je~

lentos resze els6sorban alaposabb "eligazitast" es tobb informaci6t

igenyelt, de 40 %-uk arra is igenyt tartott, hogy az iskola dolgaiba
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nagyobb beles z61asa legy·en. Tevekenysegukben a megfogalqlazott e1vara

sokkal szemben kisebb szerepet jatszottak az iskola neveles es okta-

t&s, a csal~di neveles vagy a gyermekvede1em kerd~sei. A felmeres

adataib61 kitUnik, hogy ezeknek a szU16i testUletek nero latjak e1 sern

az iskola es a szU16k kozotti kommunikaci6 e16segitesenek, sem a szU-

~6i igenyek kepviseletenek a funkci6jat.

A nevelessel kapcsolatos kerdeseknek a pragmatikus, szervezesi

kerdesekke1 szembeni hatterbe szorulasa minden bizonnya1 mindket fel.,

a szU16k es a szakmabe1iek egyetertesevel tortent. A nyolcvanas evek-

re az al1ami oktataspolitika lemondott arr6l, hogy radika.lisan befo

~yasolja a szU16k neve1esi e1veit, a szUl6k jelent6s resze pedig sa

jat neve1esi feladatait is mkabb az iskolara haritana. Az oktataspo

~itika prioritasa.nak a valtozasait egyertelmUen jelzik az 1983-as

tava~zi nevelesi ertekezletre kiadottszemelvenygyUjtemeny bevezet6-

jenek a szU16kkel va16ba.nasm6dra vonatkoz6 ajanlasai, melyek a ne

ve16knek vilagnezeti toleranciat, egyenrangu dia16gusra va16 t6rek

vest es a szU16i erdekek figyelembe vetelet tanacsoljak: " .•. azokat

a rnozzanatokat, arnelyek nero szocialista jellegUek ugyan, de tarsadal'

mi ce1jainkkal osszeegyeztethet6k, tUrelemmel kell keze1ni, meg kell·

engedni, e1 ke1l fogadni; csak a devians, tarsadalmunk erdekeivel

ossze nem egyeztethet6 rnomentumok ellen kell kUzdeni. Ebbe .,a :.::oncep

ci6ba belefer,a szU16k belesz6la.si joga gyerrnekeik nevelesebe, mert

ebben nern a 'hibat1an iskola' all szemben a 'rosszul neyel6 csa1ad-

da1'. Ebben az a kiindulasi alap, hogy az iskola elfogadja a csal&d

neveleset, es ,figye1ernbe veszi, hogy melyek a szU16k torekvesei, le

het6segei.,,7.1

A nevelesse1 es iskolaztat&ssal' kapcsolatos szU16i erdekek 1e

gitimitasan~k s egyben sokf~lesegenek a politikai elismerese jelent6s
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v~ltozds, ami valamilyen formdban az oktat~sir&nyit&s eg~sz rendsze-

r~t kell, hogy ~rintse. Az offenziv Allami oktatAspolitikAk
~es az e-

zekkel egyUttjAr6 szoros politikai kontroll ~vtizedeiben a szU16i ~r

dekek nem nyerhettek elismer~st. Ennek va16szinilleg k~t jelent6sebb'

mell~khatdsavolt: az egyik a gyermekek nevel~s~nek €s iskdldztat&s&-

nak a feleI6ss€g~t6l megszabadulni kivAn6 szU16i attitild8k meger6s6-

dese, a'masik - ezzel €ppen ellenkezo iranyban - az erdekervenyesites

n~ci leg~lis m6djainak a keres€se.Ha ki tudnak alakulni es rnUkBd6k€-

pesse tudnak valni a szU16i erdekervenyesites formalis csatornai, e-

zek minden bizonnyal enyhiteni fogj&k mindket 'k8z5ssegrombo16 mellek-

hatast.

Az iskolatanacs jellegU intezmenyek mUk5desenek legerzekenyebb

pontja val6szinUleg a szU16i reszvetel. Ezekben az intezmenyekben

azonban a sza16k csupan az egyik resztyev6 csoportot alkotj&k. Rajtuk

kivUl jelen lehetnek a tanu16k, a helyi szervezetek kepvise16i es nem!

utols6 sorban az iskola neveloi. Nehany sz6ban erdemes ezek helyzete-

re is utalni.
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iamogatja ezeknek a reszvete1i formaknak az e1ismereset/, tart6sa~

azonban nem va16szinU, hogy fennmarad, fokepp a nem KISZ-tagoknak a

~eszveteli formakkal va16 bizonyta1an kapcsalata miatt.

Ami a helyi gazdasagi es tarsada1mi szervezeteknek az iskolak

~al va16 kapcsolatAt illeti, egyfeI6r ilyeneket a felek inform&lisan

~pitenek ki, masfe161 - kU18n8sen az igazgat~b{ decentralizalas 6ta -

a helyi k8zigazgatasi es politikai csatarnak ezeknek forma1is lehe-

i6seget is biztositanak. E csatornak reven a helyi szervezetek jelen-

leg is befolyasolni tudjak az iskolak mUk8desenek t8bb elemet Ipl.

igazgat6kinevezes, fejlesztesek/.

A neve16knek az iskolak iranyitasaban va16 formalis reszveteli

jogai a hetvenes evek saran ugyancsak kitaguitak, ami f6kepp a tan

testUleteknek biztositott d8ntesi es velemenynyilvanitasi jogok meg

szaporodasat jelentette. Ezt az id6szakot megis els6so~ban az igaz

gat6i hatalom meger6sodese jellemezte. Az igazgat6k es a neve16k k8

zott az 'iskolak jelent6s reszeben olyan paternalista kapcsolatrend

szer van, melyben a neve16k eros fUgg€sben vannak a f6nokUkt61, a
r

formalisan biztositott jogaik gyakorlas~ra csak az 6 tamogatasaval

kepesek. A neveloi reszvetelre elsosorban a tantestUleti ertekezletek

es az ott elhangz6 egyeni hozzasz61asok nyujtan~k 1~het6seget, ami

meghatarozza az iskolavezetes es a koztUk zaj16 kommunikaci6 jelle-

get, mivel a neveloi velemenyek integralasara gyakorlatilag csak az

ertekezleteket vezet6 igazgat6nak van m6dja.

Az eddig leirtak talan lehet6ve teszik annak a kozegnek a meg

ragadasat, melyekben az iskolatanacs jellegU intezmenyeknek ki kell

alakulniuk es mUkodniUk kell. Ha helyesek a vazlatos diagn6zisok es

helyesek a mogottUk meghuz6d6 torteneti-po1itikai elemzesek es £e1

tetelezesek, akkor ezeknek az intezmenyeknek a magyar kozokta~asi
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rendszerben va16'lehet6segeit ez a kontextus fogja meghatarozni. A

tovabbiakban kUlf81di peldak alapjan pr6balom meg bemutatni'azokat a

jellegzetes er6ket es konfliktushelyzeteket~melyek az iskolatanacsok

kialakulasat es mUk8deset befolyasolhatjak.
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fl. ISKOLATANACSOK KOLF~LD~N

Az eddigiekb6l kiderUlt, hogy az iskolatanAcs probl&m~ja nem

v~laszthat6 el a tArsadalmi r~szv~tel sz~lesebb probl~m~j~t61, amit

meghatAroznak az iskolAt k6rUlyev6 tArsadalmi-politikai viszonyok.

Ez a problema igy ertelmez6dik a kUlfoldi peldakat bemutat6 beszamo

L6kban is.

1. Nyugat-NemetorszAg

A tArsadalmi reszv~tel formalis intezm~nyeinek az alapjait itt

az .am.erikai megs zAl16k hoztAk letre a masodik vilAghAboru utan.,8 Az

ilym6don kialakitott demokratikus jogi strukturAk egy hagyomAnyosan

tekintelyelvU tarsadalomba epUltek bele,amely korAbban evekig szel

s6segesen autoriter politikai berendezkedes alatt elt. Ezek az auto

riter hagyomanyok az oktatAsra kli16nosen jellemz6ek voltak, s erosi

tette 6ket a tartomanyi szintU oktatAsi rendszerek rendkivUl centra

lizAlt jellege is. A helyi kormAnyzati hagyomAnyok hiAnya es a koz~

pontt6l va16 eros fUgges nem kedvezett az iskolaszintU reszvete1 fej

16desenek. Ugyanakkor az 1945 utani liberalis .jogrendben feln6tt uj

nernzedekben megn6tt a demokra tikus res zvetel iranti igeny, ami. az

oktatas szf~rajaban is jelentkezett.

A hatvanas evek vegefele jelentosen kisz~lesitettek az iskolai:

tantestUletek jogait. A tantestUleti osszertekezlet IGesamtkonferenz/

pel~aul dont~sijogot kapott az iskolai koltsegvetes intezmenyen be~

lUll elosztasanak tobb kerdeseben. Az azonos targyat tanit6 tanarok

testlilete IFachkonferenzl donthet a hivatalosan engedelyezett tana

nyagok es tankonyvek kozotti valasztasr61. Az eg! osztalyban tanit6

tanArok IKlassenkonferenz/ evente ketszer talalknznak es kozosen don-

tenek a tanu16k tovabbhaladasar61. Egyes tartomanyokban a tantestli

let meghallgathatja az igazgat6jelolteket, kerd~seket tehet fel nekik



es velemenyt mondhat a kinevezesukr61.

A rendszer centraliz~lt8~ga miatt az iskolaszintU szU16i erdek

erv~nyesitesnek kisebb jeIent6sege van, mint a magasabb szintUnek.

Nagy befoly~su tartom~nyi szintli szliI6i szervezetek mtikodnek /plo a

Hamburger Elternbund vagy afussicher Elterverein/, melyek ~ls6sor

ban egyfajta szli16i "fogyaszt6i erdekvedelmi" szerepet j~tszanak, igy

peldaul tanacsad~ssal foglalkoznak, inform~ci6kkal l~tjak e1 a szU

16ket, de kozvetlenUI belefolynak az oktataspolitika alakitasaba is.

Erre formaliz~lt lehet6segUk van, mivel kepvise16ket kUldhetnek kli

lonb6z6 hivatalos oktataspolitikai konzultativ testUIetekbe, melyek

kozvetlen dontesbefoly~so16 funkci6val birnak. Ugyanakkor a nyilva

nossagon keresztill indirekt m6don is hatnak a politikai donteshoza

talra /pl. polemikus vagy tamogat6 kiadvanyok k6zzetetelevel/. A het

venes evekben kialaku16, k6zvetlen intezmenyszintU reszvetelt bizto

sit6 iskolatanacsok megjelenese utan ezek mUk6deset is igyekeztek be

foly~solni. A szU16i szervezetekre hagyom~nyosan inkabb a baloldali

politikai arculat jel1emzo, de az ut6bbi idoben egy reszUkben konzer~

vativ csoportok kerliltek domin~ns helyzetbeQ

Az iskolaszinttr reszveteli testOleteket a hetvenes evek elejen

kezdte letrehozni nehany tartomany. Eze~ 6sszetetele es mlikodese tar

tomanyonkent nagyon elter6. Altalaban jeIlemz6, hogy a szakmabeliek

/iskolan belliliek/ es alaikusok /szli16k, tanu16k/ fele-fele arany

ban kapnak kepviseletet. Ezek a testUletek a korabban is mUkod6 szU

16i es tanu16i bizottsagokra epUlnek rae TevekenysegUket"altalaban

tartomanyi torvenyekkel szabalyozzak Ipl. Hamburgban az u.n.

Schulverfassungsgezets/, melyek igen reszletesen e16irjak, hogy ki

nek roi a joga Ipl. a saarvideki "iskolaalkotmany " 60 aIdal tE:;rjedel

mU/.
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A t6rv€nyekben val6 szab&lyozAs Mellett igen jelent6s szerep~

van a konfliktu8ok bir6i uton t8rt~n6 rendez~s€nek. A tes~Uletek jo-

gai ~s az iskol~kra val6 befolyAsuk ugyancsak tartom&nyonk~nt kU15n

bBz6, de ~ltal&ban igen csek€ly. Van azonban olyan tartomAny, ahol

p~ld~uI ellen6rz€si jogot kaptak a kor&bbanis mUk8d6 tanu16i €s s~n

15i bizotts~gok felett vagy ahol a tartom&nyi ::orm~nyhoz fellebbezest

intezhetnek, ha valamilyen d5nt~8sel nem ertenek egyet.

Kozelebbr61 megn€zve egy tartomany ISaarvidekl reszv€teli in

tezmenyeit, a kovetkezoket latjuk.

Az elemi ut&ni iskolAkban van egy szU16i es egy tanu16i bizott~

sag. Minden osztAly szUloi valasztanak egy eln8kot es egy aleln8k5t,

.s ezek kepviselik az oszt&ly szUloit ai iskolaszintU szU16bizotts&g-

ban. Ezek kozUl egyet elnoknek megvalasztanak. Az elnok?k tartom&nyi

szinten is tanacskoznak ILandeselternvertetung/. A tanu16k ugyancsak

osztalyonkent v&lasztanak egy "sz6vivot". A nyolcadik oszt&lyosnal i-l

d6sebb "sz6vivok"-b61 alakul meg az iskolaszintU tanu16i bizotts&g.

A szU16knek egy€nileg joguk van informaci6t kerni a tanarokt61 azok

tanitasi m6dszereit illet6en. E16zetes bejelentes utan joguk van 6r&~

latogatni. Az iskola titkari szolgaltatast nyujt az iskolaszintU sz~~

16i bizottsagnak. A tanu16i bizottsagnak sajat koltsegvetese van, me~y-
•. I

roi evente beszamo1~9.1

A reszv€te1i testUletek mUkodeserol sz616 beszamo16k szerint

ezek gyakran mesterke1tek, formalisak. A szU16k €s a tanarok kozott

mas orszagokhoz viszonyitva nem tul gyakoriak a konfliktu8ok. Az'is

ko1atanacsok megalakulasat nagy varakozas e16zte meg, de a legt5bb

helyen frusztrA16 hatAsu volt, hogy a t€nyleges belesz61!si 1~het6s€~'

geik c~ek€ly volt.



Az iskolatanacsok letrehozasat a hetvenes evekben a szovetsegi

kormany tamogatta, de kiqerUl t, hogy ez fenyegette a ta!1sadalom ak

kor meg meglev6 es nagyra ertekelt politikai konszenzusat. 1973-ban a

szovetsegi oktatasi miniszterium mellett mUkod6 konzultativ testUlet,

a Bildungsrat ajanlast dolgoZ'ott ki egyoktatasiranyitasi reformra,

amely radikalisan megn6velte volna aziskolak onal16saga.t, megbontva

a c entraliz·al t tartoma'nyi iranyitasi rendszert. Az iskolak onal16sa

ganak a tartomanyi ir4nyit6 bUrokraciaval szembeni er6siteset a S20

vetsegi politikusok t6bbek k6z6tt az iskolaszintU iranyit6testUletek

hatalmanak a kib6vitesevel akartak elerni, melyek szeleskorU reszve

teli jogokat biztositottak volna az iskolakmUkodeseben erdekelt he

lyi tenyez6knek. Ez a szovetsegi politika azonban megbukott a tarto-

IDanyok ellenallasan, melyekneka hetvenes evekre az oktatas maradt .azi

egyetlen fontos iranyitasi terUletUk. Ugyanakko~ a szU16k es az isko-,

la kozottikommunikaci6nak tartomanyi szintr61 intezmenyi szintre vi-;

tele a tartomanyi szinten mindaddig fe·nntartott· oktataspolitikai e

gyensulymegbomlasaval fenyegetett. A s'zovetsegi kormany ezt a prog

ramot levettea napirendr6l /nemsokkal kes6bb magat a tervezet kidol-:

goze testi1letet is feloszlattak/.·

A nyugat-nemetorszagi pelda egy olyan k6rnyezetben mutatja meg

az iskolatanacsok es altalaban alaikus reszvetel mUkodeset, ahal az

iranyitasi rendszer /tartomanyi szintUI centralizaltsaga miatt keyes

fontos intez~enyszintU dontes hozhat6 s ahol e centralizaltsag fenn

,tartasahoz ugyanakkor a politikai stabilitas meg6rzesehez kapcsol6d6
. I

erdekek fUz6dnek. Ugyanakkor a 1iberalis'jogviszonyok elisrnerik a szij\...

16i erd~keket, arne1yek e centra1iza1t strukturan bellil kifejez6dhet~

nek. Ezek els6sorban "fogyaszt6i" erdekkent jelennek meg.: a szU16knek:

joguk van informaci6t kapni a "varasolt aru" min6seger61 es szabadon



valas ztha tnak a k'U18nboz6 Iia.ruk" kozott. trdekeiket s zervezetten ki·-

fejez~sre juttathatj4k.

E pi31daval J<:apcsolatban meg egy fontos dolgot erdemes megemli

teni. Az N8ZK-ban - szemben a legtBbb nyugat-eur6pai orszaggal - nem

hajtottak vegre komprehenziv iskolareform0t. A szelektiv iskolarerid

szer megkonnyiti az isko14k es a szU16k kozot~i kapcsolattartast) mi

vel az egyes iskolafajtak viszonylaghomogen szU16kozosseggel allnak

szemben. A centralizaltsag mellett ennek koszonhet~, hogy amig tarto

manyi szinten eles oktataspolitik~i vitak folynak, a pOlitikai meg-

.osztottsag csak kevesse tev6dik at az iskolaszintU reszveteli intez-

menyekt"le.

2. Fr'anc iaot"ls zag

Az iskolaszintUreszvetelt biztosit6 valasztott testUletek let~

rehozasat as mUkodeset itt hataroztak meg leginkabb aZ'oktatason ki

vUli politikai konf~iktusOk.lO.1 A francia iskola- es osztalytanacso~

kat 196B-ban hozta 16tre a kormanyzata gaulle-ieta autokratizmus es,,
az ennek szellemebenmUk6d6 iskolak~~llen lazad6 diakok es 8zU16k

I
poli tikai koveteleseinek engedve. Az ,uj' intezmenyeket letrehoz6 in-

tezkedesek tulajdonkeppen az i~kolak politikailag aktiviza16d6 koz~n~

segenek es a pOlitikai centrumnak a megegyez's~p61 szUlettek, amely

megegyez~8 r€szben az oktat~sir&nyit6 bUrokr4ciaval, r€szben a szak

mabeliek konzet"lvativabb csoportjaival szemben fogalmaz6dott meg.

Franciaorsz4gban a szU16i szervezked'snek nagy hagyomanyai vol~

tak. Az elso szU16i szervezetek a szazad tizes-huszas 'veiben alakul~

tak, s ezek - szemben nemetorszagi parjaikkal - folyamatosan rntlk5d

hettek is. A hatvanas ~vekben harom jelent6sebb orszagos szUlai szer~

vezet mUkodott. Legnepesebb a baloldali tanit6szakszervezetb61 ki

valt es a hetvenes evek soran att61 mindinkabb eltavo16d6 F.C.P.E.
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/Szill6i Tan&csok Sz5vets~ge/, amelyet vezet6j€nekneve al~pj&n hosz

szu ideig Cornec-sz5ve~s€gnekhivtak, s a~elyben f6leg az elemi is

kol&s gyerekek szdlei vo1tak jelen. A m&sik nagyobb szervezet a

P.E.E~P/K5zoktat&sban tanu16 gyerekek SzUleinek Sz5vets€ge/, amel~

me.rs€kelt jobbolda1i elveket k5vet, s amelyben ink&bb k5zepiskolas

tanu16k szUlei vannak jelen. Ezt vezet6je neve utan sokaig Lagarde

sz8vets€gnek is nevezt€k. VegUl jelent6~ebb szervezet a katolikus

U.N.A.P.E.L., amelyben azonban els6sorbana priv&t szferaban tanu16

gyerekek szU1ei vannak kepviselve~ s amely az iskolatanacsokka1 kap

csolatos kUzdelmekben nem is vett reszt.

A privat szf€raban a katolikus, szU16szervezet ir&nyitas&va1

mar 1968 e16tt letrej5ttek az iskolatanacsok, amelyek sok szempont

b61 modellt je1entettek ak5zoktatas szamara is. 1968-ban, amikor

a politikai valsag lekUzdesere a korm&nyzat szbrga1mazni kezdte a

reszvetel intezmenyeinek a kialakit&sat a tarsadalomiranyit&s mindeq

szferaj&ban, az emlitett szU16i szervezetek es ezek aktivistai v&l

1alt&k a r€szveteli int€zmenyek megszervezeset az iskolakban. Az is~

kolatanacsok Iconsei1 d'administration, conseil d'etablisement,

conseil d'~co1e/ 5ssze~etelet a rendelkezesekigy hataroztak meg: a

tagok 1/3-a,a. tantestUletkepvise16i, 1/3-a azir&nyit6 hat6sagok€i

es a maradek l/3-a a szU16kei, illetve a k5zepiskola falsobb fokoza 4

tan fele-fele aranybana szU16kei es a diakokei.A szU16k kepviselo~

iket iskolaszintU kozvetlen, titkos szavazassal.valasztott&k meg a

szUloszervezetek listai alapjan, es a va~asztasokat a szU16i szer

vezetek szerveztek meg.

Az iskolatanacs int€zmenyet azelemi iskolaknal csak 1976-ban

vezett€k be, ahol a valaszt&sokat hason16.m6don bonyolitott&k. Az

iskolatanacs-valasztasok tehat a politikai valasztasok mintajara



zajlanak, ahal a szu16i szervezetek toltik be a politikai partok f~nk

ci6jat, s minthogy e szervezetek politikailag megosztottak, maguK az

iskolatanacs-v41aszt4sok is kozvetlen pOlitikai jelleget oltenek, ahol

a jobb es baloldal verseng egymassal. Jelolteket termeszetesen nem

osak a szUloi szervezetek allithatnak, hanem barki jeloltetheti magat.

Az elso valasztasokat igen nagy erdeklodes kisC~te, amely kesobb fo-·

kozatosan cs5kkent.Az 1977-es iskolatanacs-valasztasokon a szU16k

50 %-a, az 1978-ason 42 i-uk, az 1979-esen 37 '-uk vett reszt.

Az iskolatanacsok aranylag nagy hatask8rrel rendelkeznek, 'igy

peldaul jelent6s szerepuk van az iskolai k81tsegvetes elosztasaban es

a legkU18nboz6bb nem kozvetlenUl e16irt tantervhez kapcso16d6 teve

kenysegek megszervezeseben". TevekenysegUket itt is korUlhata~olja az

oktatasi rendszer hagyomanyosan centralizalt jellege.

'Az iskolaszintU reszveteli intezmenyeknel Franciaorszagban na

gyobb port kavartak fel azok az intezmenyek, melyek a szU16ket es a

tanu16kat az u.n. osztalytanacsokba Iconseil de classel vontak be. Az

osztalytanacsokat meg 1939-ben hoztak letre az ·egy osztalyban tani t6

tanarokb61 azzal afeladattal, hogy kozosen ertekeljek az egyes;tanu

16k teljesitmenyet es dontsenek tovabbi iskolai palyafutasukr61. 19·68r

ban ennek a korabban egyertelmUen szakmainak tar~ott feladatnak a szak

j~lleget' vontak ketsegbe ~ diak es szU16 lazad6k, azt kovetelve, hogy

tegy~k nyilvanossa a tanu16k sorsar61"va16 dontes folyamatat es 6ket

is engedjek be ennek a szakmai birodalomnak a hatarai mage. Az isko

latanacsokkal egyid6ben igy letrehoztak a szU16k es tanu16k kepvise

16inek a jelenleteben megtartott erteke16 ertekezletformat, az osztal~

tanacsot fa kozepiskolaban ugyancsak 1968-ban es az elemi iskolaban

1976-banf.
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Az oszt41ytanAcsokba a szU16k €s tanu16k k€t-ket kepvisel~t kUldhet

nek. ,Az ut6bbiak kBzvetlenUl valasztja~ meg a kepvise16iket, az elob

bieket a sZU16szervezet~k jelBltjei kBzUl az iskolatanacs-vAlasztaso

kon elert eredmenyek figyelembevetel€vel az igazgat6 nevezi ki. Az

Uleseket az iskolaigazgat6 vezeti. Az Uleseken az osztalyba jar6 va

lamennyi tanu16 eset~t megtargyaljak es nyilvanosan hoznak dBntest

az ertekeles€r61 illetve tovabbhaladasAr61. A kBz€piskolakban a tana

~ok ellenallasanak engedve a ~etvenes €vek elej€n visszaallitottak az

osztalytanacs el6tt 8sszeU16 tanari tanacs int€zm€nyet, amely zart

Ulesen a laikus kepvisel6k nelkUl hozza meg a d5nteseket s ezeket csaK

ismerteti ezek el6tt. Az osztalytanacstevekenyseget a k8zponti e16i~
, .

rasok csak nagy vonalakban szabalyozzak, a helyi eljarasokat helyi

szabalyoz&ssal alakitjak ki. Ennek megfele16en ezeknek az intezmenyek

nek a mUk6des€ben iskolankent nagy kU16nbsegek ~a~alhat6k.

A kU16nb6z6 beszamo16kb6l j61 ,rekonstrualhat6 az osztalytana-

'csok mUkodese. KiderUI bel61Uk, hogy ez szakmabeliek, es a, laikusok kB

zotti kommunikaci6t szolga16 intezmeny'a legtobb helyen'a ket fel kon·

fliktusanaka szintereve valik, amelyet gyakran a reszt.vev6 felek po.,

litikai-vilagn€zet kUlo~b5z6segei is megosztanak.'Ha ezek tul nagy

mervUek €s nagyerzelmi toltes is van m~gottUk, a kommunikaci6 legat-

'16dik es az Ulesek formalissa vAlnak. Hozza kell tenni, hogy a besza

mo16k nagy reszeb61 az osztalytanacsokkal €s az ott kialakithat6 kom

munikaci6val kapcsolatban irrealis elvarasok tUnnek e16, melyeknek

ezek nyilvan csak keyes helyen tudnak megfelelni.

A balo~dali szUloszervezetek aktivistai eleve gyanakvassal vesz

nek reszt a "kapitalista iskola" altaI szervezett intezmenyekben. Ra.J

dikalis javaslataikat az iskola atalakitasara'ezeken keresztUl nern

tudjak ervenyesiteni, alapelmenyUket a merev strukturakba va16



beleUtk8z~s hat4rozza meg. "A tanit6k - olvashat6 egy besz~mo16b61 

tamadva ~rzik magukat. mihelyt kerdeseket inteznek hozz~juk, legyen

sz6 ak~r egy egyszerU magyarazatr61. TUrhetetlen agresszi6nak tekin

tik a szU16k minden behat4so14si kiserletet a birodalmukba."ll.l Egy

tanit6szakszervezeti vezet6 igy nyilatkozott az oszt41ytanacs int€~

menyerol: "Arra vagyunk itelve, hogy a szU16k ite16sz~ke el~ all

junk.,,12.1 Egy masi~ pedig ezt mondta: "Arr61, amit az osztalyterem

ben csinalok, csak a hivat~li feletteseimnekadok sz4mot.,,13.1 Egy

tanit6 azzal fenyeget6z5tt, hogy "Ha beteszik'nekUnk a szU16ket az

osztalyba, szettepem, a szakszerveze~i k5nyvemet.,,14.1

A francia pelda' ~ls6sorban arra j6, hogy megmutassuk milyen m6

,don mUk5dnek a reszveteli intezmenyek egy politikailag megosztott ta.r

sadalomban, illetve hogyan tUkr5z6dik a tarsadalom pOlitikai polari

zaltsaga ezekben az intezmenyekben. A francia iskola-~s oszta.lytana-

csok egy rendkivUl merev, konzervativ oktatasi rendszerben radikalis

baloldali k5vetelesek eredmenyekent jelentek meg, 6s a politikai meg

hatarozott~agukatmindmaig ne~ vesztettek el. E szervezetek ott a le8

kevesbe milk5d6kepesek, ahol ez a politikai megosztottsag a lege.r6sebQ,

ahol tehat konzervativ tanarok talalkoznak baloldali szil16 aktivistak

kal, vagy ahol baloldali neve16k talalkoznak ko~zervativ k8zeposztaly

beli szU16kkel. Jellemz6 a reszveteli intezmenyek zavartalan mUk8de

se a privat szektorban, ahol szakmabeliek es laikusok k8z8tt nines

pOlitikai megosztottsag. A beszamo16k szerint persze az ,allami 8zek

torban is van sok mUk8d6kepes·te~tUlet.

3. Olaszorszag

Az oktatasiranyit6 bUrokracia es a hetvenes evekig'a neve16i

szakma'maga is Olaszorszagban a KeresztenydemokrataP4rt ellen6rzese

ill,etve befclyasa alatt alIt .15.1 Az iskolai reszveteli intezm~nyekne1<



a kialakulasa itt is, akarcsak Franciaorszagban) a politikai balol

dalnak az elitk~pz6 iskol&val ~s a "burzsoa iskol~rendszerrel" szem

beni biralat&va1 kapcso16dott ~ssze. Olaszorszagban meghatAroz6 t§

nyezo volt az oktat4si szolgaltatasoknak a mediterran orsz~gokra &1

talaban je11emz6 alacsony, neha nyomorusagos szintje.

Az iskolai reszvetel intezm~nyeit egy 1973-as torveny hozta 1et

rei Az elso iskolatanacsokat 1975-ben valasztott&k meg, t~nyleges mU

KodesUk ezut&n kezd6d8tt ell A torv~ny ~rtelmeben tobb elemi iskola

16-11 evesekl reszvete1evel u.n. m6dszertani korok Icircoli didattici/

alakultak. Az egy ilyen korhe tartoz6 iskolak neveloi es szUlai even~

te k~pvise16ket v&lasztanak az u.n. osztalykozi tanacsba Iconsiglio

di interclasse/, melynek elnoke a m6dszertani kor igazgat6ja. Az al

s6 111-14 evesek/ es a felsa /14-18 evesekl kozepiskolakban osztaly

szintu es iskolaszintU iskolatan4csok alakultak. A felsokozepiskolak

ban e v&lasztott testUletekben tanul6-kepvise16k is vannak.

Az isk61atanacsok 6-8 taguak, melyekben azonos szamu nevelo ~s

szUla kepvise16 van. A fels6-kozepiskolakban a szUl6k szamara fenn

tartott helyek fel~t a tanul6k kapjak meg. A tanu16kat ~vente,a tob~

bi tagot h&rom~venkent valasztj&k. Az iskolatanacsok elnoke egy ab

szolut tobbseggel megvalaszt~tt szUla. ~eladatuk az iskolai koltseg

vetes elosztasa, a tanev megszervezese, tanterven kivUli programok

szervezese stb.

Az olasz rendszer fontos eleme, hogy az iskolaszintU testUletek

mellett az oktatasiranyitas magasabb hierarchikus szintjei~ valasz

tott reszveteli testUletek mUkodnek lu.n. organi collegiali/. Igy

759 korzeti isko1atanacs is mUkodik legy korzetnek 100-200 ezer lako·

sa van/, melyekben mar nemcsak szuio es nevela kepviselok vannak.

44-48 taguknak tobb, mint a felet valasztjak, a tobbit meghatarozott
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szervezetek kijelolik. A'v&lasztott tagok a k8vetkez6k: iskolaigazga

t6k es m6dszertani kor igazgat6k /4 fo/, nevelok /6 fo/, szU16k /7 fo!

tanu16k /7 f6/, nem nevelo iskolai szemelyzet /2 f6/.'A_,nem v&lasz

tott tagok a kovetkezok: szakszervezetek kepvise10i /5 fo/, onal16

va11alkoz6k /2 fo/,.fontosabb he1yi gazdas&gi, kulturalis stb. sze~

vezetek kepvise10i /3 fo/, a helyi tan&cstag~~i /7-11 fo/, tarto~~

nyi kepviselok /3 f6/. Ezeket a testUleteket h&romevenkent v&laszt

jake Feladattik fej1esztesi tervek keszitese, koltsegvetesi forr&sok

e1osztasa, uj forrasok felt&rasa, uj oktatasi programok szervezese

stb. Vegrehajt6 bizottsaguk viszonylag nagy hatalommal rendelkezik.

A korzeti iskolatanacsok felett mUkodik 95 tartom&nyi tanacs,

melya korzetiekhez hason16 letszamuak es osszetetelUek. Ezeket a mi-

niszteriumot kepvise16 tartomanyi oktatasUgyi vezeto, a proveditore

iranyitja es a tartomanyi oktatasiranyit6 bUrokracia ellen6rzese a-

latt mUkodnek. VegUl van egy orsz&gos testUlet is, amely 60 valasz

tott es ,11 kijelolt taggal rendelkezik, s amely els6sorban az okta-
I

tasi miniszter tanacsad6 szervekent mnk~dik.

Ezek a testUletek az oktatasiranyft6 bUrokracia felepiteset

tUkrozve hierarchikus rendbe szervezodnek es e bUrokracia ellen6rzi

oketo Donteseiket j6va kell hagyatniuk az oktatasir&nyit6 hat6sagok

kal, s ez a j6vahagyas gyakran rendkivUI hosszu folyamat. A minisz-

terium szoros tantervi kontrollt gyakorol az iskolak felett, igyaz

auton6m dontesekre eleve keyes lehet6seg van. Az ilyen dontesek meg-

vai6sitasanak az egyik legnagyobb akadalya azonban leggyakrabban' a

testUletek onal16 rendelkezese ala tartoz6 forrasok hianya.

A beszamo16k szerint az iskolatanacsok mUkodeset kezdetben zUr~

zavar jellemezte. A hataskorok nemvoltak tisztazva es nagy ellent

mondas volt a nekik tulajdonitott politikai jelent6seg es a
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blirokratikus kontroll megszabta szUk lehetosegeik kozott. A megvalasz

tott aktivistak t5bb helyen nagy munkava+ ambici6zus programokat dol

goztak ki, de ezeket a hat6sagok vagy nem engedelyeztek, vagy nem ad

tak rajuk penzt~ Helyenkent rendkivUli forrasok felhajtasaval sikerUlt

uj programokat szervezni.

A testUletek mUkadeset a Keresztenydemokrata Part, az oktatasi

ranyit6k es a, szakmabeliek tobbsege gyanakvassal figyelte es igyeke

zett akadalyozni.,~sszetetelUkes tevekenysegUk itt is a tarsadalom

politikai megosztottsagat tUkr5zte. Felmeresek szerint a leggyakrab

ban az iskolazottabb, jobbm6du k6zeposzt41ybe~szU16k kerUltek be az

iskolai es kBrzeti tanacsokba. A neve16k f61eg ezekkel a kozeposztalYr

beli szU16kkeltudtak egyUttmUkodni, akik azoktatasr61 konzervativab~

nezeteket vallottakes tiszteletben 'tartott4k az isk,olak hagyomanyai t

illetve a szU16k szakmai auton6mi4jat. Az iskola tanacs-valasztasokon

va16 reszvetel evr61-evre csokkent, kU16nosen ~.. magasabb iskolafoko

zatoknal /1979-ben a fels6~k6zepiskolaknal a szU16i reszvetel csak

22.1 %-os volt/. A hetvenes evek legveg'n ~. testUletek osszetetele

mindinkabb konz~rvativ iranyban tol6dott ell

Az olasz pelda, a ,franciaho'z hasonl6an, 'olyan he'1yzetet szemleli'"

tet, ahol a peszveteli intezmenyeket balQldali tarsadalmi nyomasra ve·

~etik be egy konzervativ iskolarendszerben. A reszveteli intezmenyek

t61a radikalis reformelkepzelesekkel fellep6 tarsadalmi aktivistak a

rendszer egeszenek az atalakulasat vartak. Ez a politikai torekves a

szakmai es iranyit6i konzervativizmus ellenallasan megoukott, s mUk8

d6kepes intezmenyek ott alakultak ki, ahol ezek kevesbe tUkroztek po

litikai megosztottsagokat. Noha a reszveteli intezmenyekkel szemben

tamasztott politikai elvarasok nem teljesUltek, ezek az intezm~nyek

hozzajarultak a szakmai-iranyit6i szfera es a szelesebb tarsadalom
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k5zotti elzark6zas oldasahoz.

4. Anglia

Angliaban a francia ~s olasz p~ld&kn&l latottakkal ellent~tes

ir~nyu folyamatok jellemezt~k az iskolai reszv~teli int~zmenyek fej

16d~s~t.15./ Itt egyfe161 a hatvanas-hetvenes ~vekben a hatalmonl~-

v6 Labour p&rt kormanyzati szinten sikerrel eri~nyesitet~ebaloldali

oktataspolitik&jat~ masfe161 magat a jelent6s szakmai auton6miaval

rendelkez6neveloi szakmat is baloldali-progressziv tt)rekvesek jelle~

meztek. A szocialis szempontokat kihangsulyoz6 allami oktataspoiiti

kanak es a neve16k szakmai auton6miajanak az elfogadasan alapu16 kon:

szenzust itt a tarsadalomkonzervativ er6i k€rd6jaleztek meges f6

kepp ez ut6bbiak hataroztak meg, areszveteli in.tezmenyek fej16d~set

is.

A decentralizalt angol oktatasi rendszerben a lokalizmusnak ha~

gyomanyos nagy szerepe volt es.adottak'voltakaz 6ktatasfeletti he

lyi tarsadalmi-politikai ellen6rzes intezmenyei is az iskolai szintll

iranyit6 testUletekben /az elemiiskolakban U .h. managing bo.dies, a

koz€pfoku iskolakban u. n. governing bodies mtlkodtek/. E testUle"tek

azonban a hatvanas-hetvenes eve~ben nem sok szerep~t jatszottak. Je

lent6segUk csak a privat szferaban maradtfenri. ,Az allami B~feraban a

helyi o~tatasiranyit6 hat6sagok allitottak fel es mUkodtettek 6ket.

Tagjpikat a helyi politikai partok es maguk a helyi hat6sagok jelol

tek ki s ugyanazon politikai er6k ellen6rzes~ alatt alltak~ mint az

egesz helyi kozi~azgatas. E testUletek tehat partpolitikai al~po~ sze r

vez6dtek~ gyakorlatilag a helyi hat6sagokat kepyiseltek es kozvetlen

neveloi vagy sillI6i kepviseletre nem nyujtottak lehet6seget. Sok he

lyen a tel epllIe s as s zes i skolaj anak egy iranyit6 t,estUlete volt.

A hetvenes evek elejen olyan folyamatok indultak el, melyek egyre
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inkabb rairanyitottak a figyelmet a szU16i reszvetel kerdepere. Ekkor

j5tt letre a CASE /Confederation of Associations for the Advancement

of State Education/ elnevezesli szli16i szovetseg, amely az allami ok

tatas min6segenek a javitasan faradoz6 szli16i-neve16i egyesUletek or

szagos szervezete lett. Az els6 ilyen egyesliletet Cambridge-ben hoz

ta letre nehany kozepraztalybeli szUlo, akik egy helyi elerni iskola

helyzetenek a megvitatasara gyliltek ossze. Celjuk az volt, hogy az

iskolajukr61 tobb informaci6hoz jussanak, tobbet tudjanak azoktatas

politikar61 es megpr6baljanak belesz6lni az iskolat erint6 kerdesek

eldontesebe. Ilyen szli16i fogyaszt6i ~rdekeket kepvise16 egyestiletek

kes6bb tobb hely~n alakultak. Hason16 celok erdekeben szervez6dott

meg egy orszagos tanacsad6 kozpont /Advisory Center for Education/,

amely kiadott egy fogyaszt6i tanacsokat ad6 foly6iratot /"Where"/.

Ezek a szervezetek eleinte "az en gyermekem" alapon foglalkoztak az

oktatas kerdeseivel, kes6bb jellemz6bb lett rajuk az oktataspolitikai

szemleletm6d es az oktatasi rendszer egeszeben va16 gondolkodas. A

hetvenes evekre az oktataspolitikat befolyasolni tud6 erdekszerveze

tekke valt~k.

A konzervativ es ~ liberalis part a hatvanaB evek vege 6ta egy~

re inkabb tamogatta a szU16i belesz61ast, ami f6kepp a Labour part

komprehenziv atszervezest szorgalmaz6 pOlitikaja ellen iranyult es a

helyi atszervezesek ellen fellep6 szU16kre tamaszkodott. Klilonosen a

szabad iskolavalasztas jogat es az ehhez szilkseges j6 min6segU es b6

seges informaci6hoz va16szU16i jogot hangsulyozta~ki. A hatvanas

evek kozepen~az ellenzekben leva konzervativ part megpr6balt egy a

szli16i jogokat deklara16 t~rveny /Parents' Charter/ elfogadtatni a

parlarnenttel.

Nagy lokest adott az iskolaszintli iranyit6 testUletek
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megerositesere iranyu16 torekveseknek a helyi kozigazgatasnak a het

venes evek elejen tortent atszervezese. Ez az atszervezes csokkente

ni kivanta a helyi igazgatas agazati szegmentaltsagat es a helyi ta

nacsokon bellil integralta a kUlonbozo szakagazatok tervezesi es penz

ligyi iranyitasat, ami csokkentette az oktat&sUgyi igazgatas auton6~

miajat es az oktatasi miniszterium iranyit6i ha~almat. Ezt ellensu

lyozand6~ a miniszterium eroteljesen tamogatni kezdte az egyes isko

laknak a helyi hat6sagokt61 val6 onal16sagat, aminek egyik zalogat

eppen az iskolaszintU iranyit6 testUletek meger6siteseben latta. A

helyi kozigazgatason belUI zaj16 integraci6s folyamatok a nevel6i

szakma szamara is vonz6bba tettek az iskolaszintU testUletek gondo

latat.

A szakmabeliek kozott jellegzetes megosztottsag volt ezekkel a

testUletekkel kapcsolatban. A kozepiskolai tanarok szervezetei tamo

gattak oket, mert bennUk lattak garanciat a helyi hat6sagokt61 va16

fUggesUk csokkenesere, es mert az iskolak tarsadalmi IszU16i/ kornye

zetevel j61 egyUtt tudtak mUkodni. Ezzel szemben az elemi iskolak ne

ve16i hagyomanyosan szemben alltak e testUletekkel. AttitUdjUket meg

a XIX. szazad vegefele szerzett .tapasztalatok hataroztak meg, amikor

a laikus helyi iranyit6 testUletek a161 a szakma~ iranyit6 bUrokra

cia testUletei /school boards/ ala kerUlesUket felszabadulaskent el

tek meg. A helyi hat6sagok szakmai jellegenek a csokkenese es a szU

16i belesz61as kiterjesztesere iranyu16 kovetelesek azonban a hetve

nes evek masodik felere egyre kevesbe elfogadhat6va tettek az isko

laszintU iranyit6 testUleteket elutasit6 allaspontot. A neve16i szak

rna igenyei igy ekkorra els6sorban arra iranyultak, hogy e testUletek

ben biztositsak a neve16k kello kepvis~letet.

Az iskulairanyitasban va16 szU16i es neve16i reszvetel kerdese
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a hetvenes ~vek k8zep~re vAlt korm~nyzati l~p~st ig~ny16 p~litikai

k~rdesse. Ennek egyik megnyilvAnulasa volt egy nagy port felkavar6

eset. Egy londoni als6-koz~pisko1a laikusokb61 al16 iranyit6 testU

lete 1976-ban birAlni kezdte az isko1aban foly6 oktatas hat~konY8~

gat. A helyi hat6sag vizsga16bizottsagot kUldott 'ki, amely'az iranyi

t6 testU1etnek adott igazat. Az iskola igazgat6j~t ezt kovetoen e1

bocsatottak. Az angol oktatasUgyben a nevelai auton6miak ez a laiku

sok Ifaleg sz61akl altaI torten6 megkerd6jelezese p~ldat1an volt es

a kozv~lemenyt er6sen foglalkoztatta.

Az iskolairanyitasban va16 r~szvetel po1itikai k~rd~sse valasa

kesztette a hatalmon leva Labour kormAnyt arra 1975-ben, hogy letre

hozza·az u.n. Taylor-bizottsagot, melynek javaslatokat kellett ki

dolgoznia a r~szveteli int~zm~nyek szervezetevel es mUkodes~ve1 kap

csolatban. A bizottsag munkajat es jelent~set'nagy politikai erdeklo~

des kiserte. Az ~rdek16des koz~ppontjaban az a kerd~s alIt, hogy az

isko1aszintli iranyit6 testUletek hogyan illeszthet6k bele a pOliti

kai rendszer egeszebe, hogy erintik ademokratikus valasztasokon ala-'

pu16 helyi hatalmi szerkezetet.

A Taylor-jelentes olyan iskolai irAnyit6 testUleteket javasolt,

melyekben jelentos aranyu neve16i ~s sZ~loi kepviselet lett volna,

1ecsokkentve a helyi hat6sagok sulyat. A k~s6bbi vitakban ez ellen

hoztak fel, hogy ezaltal az iskolak kikerUltek volna a legitim helyi

igazgatAsi-politikai int~zm~nyek ellen6rz~se a161. Igy peldaul meg-

,t8rtenhetett volna az, hogy nem ugyanaz a politikai era Bl1en6rizfe

volna oket, amelyet erre a helyi politikai valasztasbk felhatalmaz

take

A Taylor-bizottsag k~pviseleti jogot kivant adni a 16 ev felet

ti tanu16knak. A helyi tarsada1mi-gazdasagi szervezetek k~pvise1et~t



ugy oldott~k volna meg, hogy a megv~lasztott neve16i, szU16i ~s he-

lyi hat6s~gi k~pvise16k koopt~ltAk volna ezek k§pvise16it. A nem ne-

ve16 iskolai dolgoz6kat a bizottsAg nem akartabevonni az iskolata-

nAcsokba, de a helyi hat6s&gok szAm&ra biztositotta valna annak a jo-

g~t, hogy ezeket is bevonj&k, ha ugy l&tjAk j6nak. Az igy megszerve-

z6d6 testUleteknek tantervi kerdesekben jelen~5s belesz61asi jogot

kiv&ntak adni Ipl. a j6v&hagy&sahoz akart&k kotni az iskolai tantervi

v&ltoztat&sokat/, es arra is feljogositottak vo1na 6ket, hogy az i8-

kola neveles min6seget ertekeljek. A bizottsag torekveseit tobbek ko-

z6tt az vezerelte, hogy ne olyan1atszattestUleteket hozzon letre,

mint amilyenek Franciaorszagban es Olaszorszagban a1aku1tak.

A Taylor-fe1e tervezet az em1itett po1itikai agga1yok miatt

csak reszben va16su1t meg. A kes6bbi oktatasi torvenyek olyan kompro

misszumos form&kat hagytak j6va, me1yek biztositottak ugyan a neveloi

es szU16i reszv~telt, de mindezt a he1yi igazgatasi-po1itikai rend-

szer ellen6rzese alatt. 1978-ban a Labour kormany azt irta e16, hogy

a helyi hat6sagok 50 %-na1 nagyobb aranyban nem 1ehetnek kepvise1ve
I

az isko1atanacsokban. 1979-ben.a hata10mra kerU16 konzervativ korman~
-I

nem irt e16 kepviseleti aranyokat, csak arra kotelezte a he1yi hat6s&-·

gokat, hogy ezekbe a testU1etekbe szU16ket is v~gyenek be. A szU16i

erdekkepvise1etet hata10mra kerU1ese utan a konzervativ part csak any

nyiban tamogatta, amennyiben az nem vesze1yeztette helyi po1itikai ha-

talmat, igy a szabad iskolavalasztast je101te meg a szU16i erdekerve-

nyesites legfontosabb form&jakent. I980-ban a helyi hat6s&gok es az

iskola iranyit6 testUletek /me1y ut6bbiakat ett6I kezdve egysegesen

governing bodies-nak hivjak/ fontos fe1adatkent irt&k e16 a szU16k in-

form&lasat, amely fontosabb& v&lt, mint a kozvet1en belesz61as.



Az angol p€lda rnindenekelatt azt szeml€lteti, hogy milyen konf

liktusalakulhat ki az iskolairanyitasban va16 szUlai es neve16i resz

vetel igenye es az oktatasiranyitas pOlitikai ellen6rzesenek a kiva

nalrna kozatt. A mi szempontunkb61 kUlonosen tanulsagos meg annak a

figyelernmel kiserese, hogy ahelyi kazigazgatas integra16d&sanak es
szakrnai 'jellege visszaszorulasanak a hatasara hogyan valtozik meg a

nevelai szakmanak es az oktatas szakmai iranyit6inak az iskolatanacs

jellegil intezrn€nyekkel kapcsolatos allaspontja. E folyamatok hatasa

ra a nevelai szakma erdekeltte valik abban, hogy iskolaszintu iranyi

t6 testUletek letrehozasaval, akar laikusok bevonasa aran is csokkent

se az egyre kevesbe szakjellegU helyi· igazgatast61 val6 fUgges€t.

5. Skandinav orszagok

Kazes hagyomanyaik ellenere ezekben az orszagokban nagyon e1

cera az iskolaszint.U iranyit6 testUletek szerepe .17 · / E testUletek

sulya minimalis az evtizedeken keresztUl koncepciozus a.llami oktatas~

politikat folytat6 szocialdemokrata uralom alatt, al16, erasen centra

1izalt rendszerben es rendkivUl nagy az' allam oktai::aspoli tikai szere

pet korlatok koz6tt tart6 decentralizalt dan rendszerben. A norveg

rendszer a ketta kazatt all.

a.1 Svedorszagban gyakorlati1ag nipcsenek szul6i reszvete1t

biztosit6 intezrnenyek. A neve1aknek az isko1ak iranyitasaban va16

reszvetelet tobb isko1aszintil konferencia es testu1et segiti, de e

zek jelentasege is kisebb, mint a tobbi orszagban. A fe1s6-kazepisko

lakban 116-19 evesekl u.n. egyUttrnukadesi bizottsagok varinak, melyek

nek tagjai az isko1a igazgat6ja, ket neve1a, 2 tanu16 es a helyi ta

nacs ket ernbere, de ezek sulya sern jelent6s. Az u.n. alapiskolaban

/6-16 evesekl nines megfele16je ezeknek a testuleteknek, bar serle-

ti jelleggel tebb ona116 als6-kozepiskolaban 113-16 evesekl rnUk5dik
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ilyen. E bizottsagok feladatai a tanu16k j61etevel kapcsolatos te~ak

megvitatAsa, .az iskolak bels6 szabalyozas&nak a velemenyez€se, a he

lyi kozQsseg es az iskolakapcsolatanak az apolasa stb. A szU16i

r~szvetel kerdese meg a·kutatasok szintjen sem igen merUI felt Ahal

ilyen van, ott az informalis ~agy ~elyileg szabalyozott.

A reszveteli intezmenyeknek ez a hianya laegfelel a· svedr~szocial-

demokracia elkepzeleseinek, melyekben az iskola tarsadalom atalakita";'

sanak az eszkoze, ·sigy nem engedhet6 meg, hogy mUk5deset a reszvetei

Ii intezmenY~ken.keresztUla konzervativ kozeposztalybeli szUl6k ha-

tarozzak meg ..A hetvenes evek kozepen azonban itt is elindult vala

milyen mozgas, amely a szocialdemokrata etatizmus baloldali biralata,

hoz kapcsol6dott hozza. 1974-ben egyreformbizottsag alakult~ amely

iSk61a~zintUiranyit6testUleteketakartletreh6zni tobbsegi nevel6i

€s kisebbsegi szUl6i kepviselettel. 1976-ban a parlamertt es ai okta

tasi miniszt€rium reszben elfogadta e bizottsag javaslatait 's tovab~

bi kidolgozasukat ajanlotta.

A kidolgozott vegleges koncepci6 egy.a hagyomanyos iskolai ke

reteket f elbont6, integral t .. k5zos segi tevekenysegeket e16terbe ,helye"':

z6 radikalis iskolakepre epUlt .. Ez areformpedag6giai iskolakonc~p

ci6 a helyi kozossegnek a nevelesbe val6 intenz~v bevonasat szorgal

mazta es ennek megfelel6~ntezmenyikereteketjavasolt. A pOlitikai

igazgatasi s~fera azonban ezt a koncepci6t elvetette, aminek j61 ki

vehet6 okai voltak.

Egyfe16l ez a radikalis reform megbontotta volna az·egyert~lmU

adminisztrativ felel6sseg rendszeret, amely egyik politikai partnak
. .

sem alIt erdekeben. Masfe161 szembenallt azzal a szocialdemokr4ta ta~

sadalompolitikaval, amely a tarsadalomiranyitast a.z ipari demokracia

ideo16giajanak megfelel6en kivanta alakitani. Az ipari demokracia



reszveteli mechanizmusai a munkaltat6i rendszerben szerzodo viszony

ban leva feleknek biztositanak reszveteli jogokat, tehat els6sorban

a szakszervezeti ,hata1omra epUlnek.'Az oktatas szfer&j&ban azonban

csak a neve16k ilyen szervezett szerzod6 fe1ek, s az ipari demokr~riia

elvei nekik is mint munkava11a16knak biztositottak a belesz61as jo

ganak a kiterjesztesl?t. Ebbe a konstellcici6ba nem fert bele a szUlai

hata10m vagy a tanu16i belesz61as meger6sitese, s a szervezett munka

va11a16kentfellep6 neve16k megis,tudtak akadalyozni minden erre i

ranyu16 t5rekvest.

b.1 Norvegiaban aszU16i reszvetelnek komo1y torteneti hagyo

manyai vannak., Mar 188S~b~n t5rveny mondta ki, hogy minden iskolaban

k6zvetlenill valasztott szU16i kepvise16kb61 is &116 es kiterjedt e1

len6rzesi jogokka1 rende1kez6 bizottsagokat ke11 1etrehozn{. 1959

tal e bizottsagok igy epUltek fe1: 3 szU16, 1 tieve16 es 1 helyi ta

nacsi kepvise16 ..

1969-ben a participaci6s ideo16giak terjedesenek az idejen a

par1ament ugy d5nt5tt,hogy az iskolai·reszveteli intezmenyeket to

veibb kel1 fej1eszteni. 1972-ben iskolankent kU10n neve16i, szU16i,

tanu16i es nem nevelai isko1ai do1goz6kb61 a1l6 tanacsokat hoztak

letre, melyek egy csucsszervet is valasztottak. Ez ut6bbi osszetete

Ie igy alakult: az iskola igazgat6ja,a szU16i tanacs vegrehajt6 bi

zottsaganak ket tagja, a helyi tanacs oktatasi bizottsaganak egy tagl

ja, a tanu16i tanacs ket kepviselaje 113 ev felett, szavazati jog

nelkUl/ es a nem nevela szemelyzet egy tagja /osszesen het f61.

Ennek az iskolatanacsnak a feladatait azonban a rende1kezesek nem

tisztaztak kellakeppen es a hatalmuk kiterjesztesere iranyu16 minden

torekves a nevelai szakszervezetek ellenal1a.saba Utkozott. Kesobb

1976-ban a tevekenysegUket ujra szaba.lyozt&k. Ekkor a fe1adataik az
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informaci6cserere es a velemenynyilvanita.sra korlatoz6dtak.

Megis a norveg iskolatanacsoknagyobb jelentoseggel· birnak, mint

a sved megfele16ik. Felmeresek szerint az iskolaigazgat6k ambivalens

n6don viszonyulnak hozzajuk: nem szeretik oket, mert plusz terhet je

lentenek a szamukra, ugyanakkor f~ntosnak tartjak 6ket, mert er6si

tik a pozici6jukat a helyi tanacsok oktatasi bizottsagaval szemben.

Az iskolata~acsokat az igazgat6 altalaban kontrollalni tudja. Itt is

els6sorban a kozeposztalybeli szU16k kepvise16i vannak felnlreprezen~

talva , ami a baloldali- politikusokat gyanakv6va teszi e tanacsokkal

szemben. A baloldali politikusokattitUdjet itt is az az alapkeplet

hatarozza meg, hogy a~ alsobb iskolafokozatokbana kozeposztalybeli

szU16kkel szemben inkabh akadalyozzak a reszv't~li intezmenyek fej~

l6deset, mig a magasabb iskolatipusokban a .tanu16k illetve egyetemis

tak javara szorga~mazzak ezt.

c.1 Daniaban.a tobbi eur6pai iskolarendszerbe szinte elkepzel

hetetlen osztatlan szU16i hatalom van, amely ugyancsak regihagyoma.

nyokra nyulik vissza. Szemben Norvegiaval, a szocialdemokrata pOliti

ka es a tanari szakszervezetek soha nem kepviseltek akkora sulyt,

hogy ezeket felbomlaszthattak volna. Az i~kolakat egy iskolabizottsag

iranyitja, amely 5-7 valaszto·tt szU16b61 all. E,zek mellett szavazati

jog nelkUl vannak jelen a neve16k, a tanu16k .es a helyi tanacs kepvi

se16i. Maga az i~kolaigazgat6 sem rendelkezik szavazati joggal.

Az iskolabizottsagok szU16 tagjainak rendes felUgyeleti jogaik

van~ak 16ralatogatas, nevelesi m6dszerek ertekelese stb.l. Ha az is

kolaban barmit helytelenitenek, az igazgat6t.lepesek megtetelere sz6

lithatjak fel lami azonban a beszamo16k szerint igen ritka/. Uj ne

ve16k ·vagy igazgat6 alkalmazasanal a °jelolteket kikerdezhetik es ve

lernenyUknek nagy szerepe yah a munkaltat6 helyi hat6sag donteseben.
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Panaszokat vizig~lhatnak ki, €s ha ugy it€lik, hogy az a gyermek €r

dekeit szolgAlja, akkor gyermekeket is felmenthet~ek az iskolal~toga

tas a161 /amit.a felsobb hat6s~ggal j6v~ kell hagyatniuk!. 6k donte

nek a k51ts€gvet€s felhasznAlAsAr61, a hAzirendr61 /a neve16k ~s a

tanu16k meghallgatAsAvalj". ,A tanu16knak a kU18nboz6 oktat&~i formAk

k8zotti elosztAsa szint~n szU16i, es nem tanAri e11en6rz€s a1att

zajlik.

A skandinAv·orszAgok peldAja f61eg annak a 8zemleltetes~re j6,

hogy az oktatAs politikai ~s 8zoci41is funkci6it kihangsulyoz6 okta

taspolitik4k il1etve a neve16i szakszervezetek e1ter6 sulya mikeppen

hatarozzak meg a szU16i belesz61As k~~et~it. Az is j61 lathat6 ~~ek.

alapjan, hogy a t~r8adalmak tortenetileg kialakult politikai homoge

nitasa illetve mego8ztottsAga es a politikai"rendszerek ennek megfe

le16 szerkezete mi1yen meghataroz6 er6ve1 birnak fez a homogenitas

Daniaban a legnagyobb mertekU!.



III. ISKOLATANACSOK A MAGYAR Kt)ZOKTATASI RENDSZERBEN

1. Az iskolatanacsok szUksegessege

Az iskolatanacs jellegUint~zmenyekneka magyar k6zoktat&s

rendszerbe va16 beepiteset, ugy velem, elsosorban az egyes is~olak

6n~116s~g~nak a n6velesere iranyul6 igeny indokolja. Ez els6sorba~

c1neve16i szakrna fe161 fogalrnaz6dik meg, de a2:. oktatasUgyi kormany-

zatnak is t6bb oka lehet arra, hogy ezt az igenyt tamogassa.Ezek

k6zUl nehanyat erdemes megemliteni.

A nyolcvanas evekre lezarult az iskolarendszer es a neveloi

gyakorlat radikalis atalakitasat celz6 reformok id6szaka, ami hosz-

szu id6n keresztUl megkivanta, hogy az allam az oktatas felett szo-

ros ellenorzest gyakoroljon. Ez a valtozas a szakmai-politikai kCSz-

tudatban ugy fogalrnazodott meg, hogy a radikalis reformok utjan tt)r-

ten6 korszerUsites helyet a Itfolyamatos korszerUsites" 'kell, hogy

atvegye. Noha reszben modernizaci6s, reszben altalanos politikai okok-

bol a kdrmanyzat tovabbra is erdekel~ az oktata$politikai elszamol

tathat6saganak a fenntartasaban, ehhez hasonlo' sulyu kivanalomma val1;
!

a helyi tarsadalmi kezdemenyezesekben rejla energiak felszabaditasa.

Kormanyzati erdek fUz6dik tehat, az olyan intezmenyi formak ~~alakula

sahoz, melyek a helyi kezdemenyezeseknek keretet biztosithatnak. Az

ilyen intezmenyi formak funkci6inak, felepitesenekesmUkCSdes~nek0-

lyan szabalyozasa a realis, amely az oktatas politikai elszamoltatha·~

t6saganak es a helyi kezdemenyezesek tamogatasanak az elveit ossze

tudja egyeztetni.

Jelent6s kihivast jelentket egymassal osszefUgg6 jelenseg: az

egyik az iskolai oktatas es a neveloi szakma tarsadalmi elismertsege

nek a csokkenese, a masik az oktatassal szembenmegfogalmaz6d6 tar

sadalmi igenyeknek az ellentmondasossaga. E kihivasoknak a hagyomanyos



irJnyit&si rendszer nem t~d megfelelni. A t~rsadalmi elism~rts~g cs5k

kenese megkivanja, hogy elosegitsek magas szakmai szinvonalon allo,

kreativ es v~11alkoz6 ~zellemtl egyeneknek a neveloi szakmaba va16 be

Jramlasat, az ig~nyek ellentmond~sosg~ga pedig azt, hogy ezeknek meg

felelo differenci~lt oktat~s szolg~ltat~sok alakulhassanak 'kit Mind

ket szempont feltetelezi az iskol~k on~116s~g~nak a novekedeset, ami

az ut6bbi evekben szinten fantos szakmai kivanalomkent fogalmaz6dott

meg. A kor~bbiakban l~ttuk, hogy a neve16k szakmai on~116s~g~nak es

az iskol~knak a kozvetlen t~rsadalmi kornyezettlk fele vale nyitott

s~ganak a szempontja egym~ssal ellentetbe kerUlhet, az iskolatan~cs

jellegtl intezmenyek mtlkodeset azonbanlehetseges ugy szab~lyozni, hogy

ennek a va16szinUsege csokkenjen.

Az elmult evtizedekben az oktat~spolitika leglenyegesebb eleme

az egysegesitesre va16 torekves volt. A nyolcvanas evekre fontos ok

tat~spolitikai torekvesse v~lt az egyeni vagy helyi lehetosegeknek

megfele16 differencial~s, ami szoros kozponti ellenorzes mellett el

kepzelhetetlen. A differencial~ssal kapcsolatos dontesek vagy javas

latok jelentos reszet helyi-intezmenyi szinten kell meghozni illetve

megfogalmazni, ami ugya~csak megkivanja az intezmenye~ onallosagat.

Az iskolai o~~116s~g novekedesenek a leh~tosegeit t~gitja ket olyan

oktat~sUgyi tortenessorozatnak a lezarulasa, melyek a hetvenes evek

folyaman eroskezU megyei szintU iranyitast felteteleztek. Az egyik a~

iskolakorzetesitesi hullam, a masik pedig a megyei kozepfoku iskola

szerkezetnek a megyei munkaeroigenyeknek megfelelo atszervezese. Ezek

a tortenesek a hetvenes evek sor~n aZ,oktatas szferajaban megyei szin

ten meg~llitottak a kozigazgatasi decentraliza16d~s korabban elindult;

folyamat~t, noha a korm~nyzat kozigazgat~ssal kapcsolatos politikaja

a tovabbi decentraliz~l~st es a helyi kozigazgatas megerositeset
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szorgalrndzta.

Az elmult €vtizedekben ~talakult az iskol~k t~rsadalrni k8rnye

zete, csakugy mint maga a neveloi szakma. Az oktat~sir~nyit~s mai

rendszer~nek a ki§pUl§se idej§n az iskol~k jelentos r§sz§nek a t~rsa

dalmi kBrnyezet~t az elmaradottsAg jellemezte. Jelenleg ez a k6rny~

zet komoly szellemi §s anyagi forr~soknak van 2 birtok~ban, ami vo

natkozik egyr~szt a gazdasagi szervezetekre, masr§szt a csaladokra.

Ami a neveloi szakmat illeti, a jelenlegi nevelok jelentos r§sze ma

gas kepzettseggel rendelkezik. A t6bbs§gUk az 1956 utani politikai

konszolid~ci6t k6vetoen alIt munkaba, amimeghat~rozza a politikai ha

talomhoz va16 viszonyukat.

A gazdasag szf§rAj4ban elsosorban gazdasagpolitikai okokb61 a

nyolcvanas evekben elindult a demokratikus reszvetel intezmenyi for

mainak a kiepUlese. Ezek mUkodokepessegerol meg nem lehetnek tapasz

talataink, de ha ezek az iranyitasi rendszer tart6s elemeive valnak,

kihiv~st fognak jelenteni az oktat&si kormanyzat szam&ra. Reszveteli

jogoknak a gazdasag szferaj&ban va16 kitagulasa elobb-ut6bb nyomast

fog gyakorolni a'tarsadalom intezmenyrendszerenek egyeb szferaira, igy

az oktatasra is, amire a kormanyzatnak valamilyen valaszt kell adnia.

FelmerUlhet az a kerdes, vajon az iskolai onal16s~g noveles§nek

az igenye miert indokolja az iskolatanacs jellegU intezmenyek letre

hoz~sanak a szUksegesseget. Elvileg az iskolai onal16sag novekedhetnek

az iskolak tarsadalmi kornyezetenek a bevonasa nelkUl is, pusztan a

neve16k illetvetantestUletek szakmai dontesi jogainak a kiszel~sede

sevel. Ugy gondolom azonban, hogy a va16sagban egy ilyen megoldas nem

va16szinU, hogy mUkodni tudna, aminek legalabb ket oka van.

Az egyik az, hogy az iskolak helyi-k6zossegi ellen6rzesenek a

funkci6j&t bet61teni hivatott tanacsi iranyitast61 a jelenlegi hatalmi
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irjnyit&siviszonyok k6z6tt nem ruhAzhat6k At az iskolAt ~rint6 leg16

nyegesebb dontesi jogok a nevelokre. Egy erre iranyu16 szakmai tOl'ek

v~s szembekerUlne azokkal az erdekekkel, amelyek az oktatAs feletti

tjrsadalmi-politikai kontroll fenntart&sAhoz fUz6dnek. Egy ilyen meg

oldAs csak a k6zponti oktat,Asiranyitas kozvetlen ellenorzo 'szerepenek

a nagymervU kiszelesit~se mellett lenne elkepzelheto, mivel ebben az

esetben csak a kozponti oktatasiranyit&s vAllahatna fel a tarsadalmi

politikai kontroll k6zvetiteset a nevelok fele. Ez eros centralizAci6t

jelentene, ami kizarnA az iskolai onal16sag n6vekedeset es szembenall

na a fentebb emlitett tendenciakkal.

A masik ok az, hogy ha novekszik a nevel6k onall6saga, akkor

szUksegszerUen tobb helyi /f6leg szU16i/ igeny fog megfogalmaz6dni koz

vetlenUl velUk szemben, melyekt6l nem zark6zhatnak el. A szoros ira

nyitasi kontroll nemcsak a neve16k szakmai onal16sagat korlafozta, ha

nem ved6pajzsot is emelt folejUk a helyi, igenyekkel szemben, melyeket

a kozpontilag meghatarozott elvekre es szabalyokra hivatkozva vissza

utasithattak. Az onal16sag ara ennek a ,pajzsnak az elvesztese, amit

a neve10knek vallaniuk k~ll, ha az onal16saguk novekedeset kivanjak.

Ez azt jelenti,hogy valamilyen formaban kozvetleftUl targyalniuk kell

az iskolak tarsadalmi kornyezetevel.

~indket emlitett szempont azt indokolja, hogy az iskolai onall6sag no

vekedese osszekot6djo~ az isko1atanacs jellegU intezmenyek kia1akula

saval. Az iskolatanacsok olyan koztes iranyitasi, format jelentenek a

tanacsok es a neve16testUletek kozott, amelyek egyreszt lehet6ve te

szik az intez.menyi onal16sag novekedeset a tar,~adalmi-politikai kont

roll fenntartasa mellett, masreszt kereteket tel'emthetnek a neve16k

es a tarsadalmi kornyezet kozotti targyalasra.
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2. f\Z_if3kc:_~a_~anacsok C)S s zetetelenek egy lehet sege s mod ell j e

Az iskol~tan~cs jellegU intezmenyekben a kovetkez6 csoportok k~1

11dtn,Jk kervi~3E.~letet: tan~csi ir~nyit6k, neve16k, szil16k, tamll()k he

lyi Gzervezetek k6pvisel6i, egyeb Inem neve16/iskolai dolgoz6k.

A ~3zakmai ()ni:i116sag noveleser'e iranyu16 torekvesek azt feltete

lezik, hogy a neve16k a sulyuknak rnegfele16 k~~viseletet kapjanak a~

i sko la tanac shan. Ez a zt j elenti, hogy a tagok nagyre s zenek kc)zOl Uk

kell kikerUlni. rontos kerdes, hogy a nevel6testilleti tagoknak az i8

kolatanacsba va16 delegal~sa az iskolak jelenlegi bels6 hatalmi tago

z6da.sat tUkr6zi-e vagy att61 elter6en alakul. A jelenlegi tagoz6dast

tlikrozi. pelcL=iul akkor, ha az "iskolai negyszog" tagjai kerillnek be,

elter6 akkor, ha. ett61 filggetlenill tortenik a megvalasztasuk. A je

lenlegi bels6 hatalmi tagoz6das tulzott megbontasa val6szinilleg nem

kis konfliktusokkal jarna, erintetlenill hagyasa azonbarr gatolna a de

mokratizal6dasnak azokat a lehet6segeit, melyeket az iskolatanacsok

nyujthatnak.

Az iskolatanacs tagjainak masik fele az iskolak kozvetlen koz6n

segeb61 es iranyit6ib6l kernlhet ki. A legfontosabb csoportnak a szU

16ket gondolom. Kepvise16ik megvalasztasa epulhet a szil16i reszvetel

jelenlegi formaira, de tortenhet ezekt6l teljesen fuggetlenul is. Noha

a meglev6 strukturakhoz va16 ragaszkodas va16szinuleg az e16bbit fog

ja e16nyben reszesiteni, lehet6seget lehet teremteni az ut6bbi megol

das szamara is. Ez olyan valasztasokat jelentene, melyeken az iskolai

tanu16k szillei kozvetlenill vennenek reszt valamilyen szavazasi proce

dura segitsegevel. Ennek a kereteit a kozponti kormanyzatnak kell meg

hataroznia. A szil16i reszvetel bels6 aranyait illet6en is elkepzelhe

t6 valamilyen orszagos szabalyozas, de meg inkabb ajanlas Ipl. az al

talanos iskolakban az als6 es felso tagozat szerint vagy mindenhol a



szlilok tarsadalmi hovatartozasa szerint/.

A tanu16i r~szv~telt csak egy bizonyos ~letkor felett lehet e1

kepzelni. K~rdeses tehat els6sorban az altalanos iskola £elso tagoza

tos tanu16inak a reszv~tele. Lehets~ges azonban az iskolatan~cs tanu

16-tagjainak a jogait eletkort61 illetve iskolatipust61 fUgg6en dif

ferenciJlni, ami megk5nnyitheti ennek a k~rd~snek a megvalaszo1as~t

Ipl. a 16 ~ven aluliak csak megfigye16i statust kapnanak/.

A tarsada1rni szervezetek tagjainak a delegalasat va16szinUleg a

tanacsokra ke1l bizni, ami el1ensulyozhatja az iskolak iranyitasa fe

1etti hatalmuk cs5kkenes~t. Az aranyossag elve megk5veteli, hogy a

szamuk ne haladja meg a szli16-k~pvise16k szamat.

A tanacsi szakigazgatas kepvisel6j~nek az isko1atanacsban fontos

8zerepe van, rnivel az 6 feladata a neve16k ~s az iranyitas k5z5tti kap

0801at fenntartasa. A he1yi szabalyozas va16szinlileg a 1egt5bb helyen

valamilyen kiernelked6 funkci6t Ipl. hivataIb61 eln6kl biztositanak a

szamara, azonban nem szUksegszerU, hogy ilyet betoltson, hiszen az is

kolatanacs es a helyi igazgatas kapcso1atanak a szaba1yozasa magasabb

szinten is tort~nhet Ipl. a tanacsi VB t6rv~nye8segi 6vasa bizonyos

iskolatanacsi d6ntesek ellen vagy a VB altaI elrendelt p~nzUgyi revi

zi6k stb.l.

Ami aziskola egyeb dolgoz6it illeti, ezeknek az iskolatanacsball

va16 kepviselete a legtobb helyen nehezen elk~pzelheto, ezt tehat he

1.yi szabalyozasok irhatjak e10.

Mindezek alapjan felvazolhat6 az iskolatanacs osszet~t~lenek egy

le}lets~ges rnodellje, ame1y megkis~r1i osszeegyeztetni a kUlonbozo, egy

Pi~snak eI1entmond6 igenyeket es - termeszetes m6don - meghatarozott

l1referenciarendszert tUkroz. Ez a modell 10 tagu isko1atanacsot tete

Lez fel, melynek tagjai a k6vetkez6k:
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- a heJyi szakigazgatjs egy k~pvjse16je Ipl. a mUve16d~si oszt~ly ,ve-

- a htdV i gdzuasagi-tjrsadalmi szervezetek egy kepviselc3~je;

k6t, il'lr:.=tve tanu16i kepviseIt::t hijan 11arom szu16;

- egy tdtl\!J() /ha van tanu16i kepviselet/;

Nern IH.:'.Vi:U'ltc:stUleti tagok ejsszesen: 5 szemely

- az iskula igazgat6ja;

- az iskoJ.avezet~s bizonyos funkci6inak ket k&pvise16je;

- ket k6zvetlenUl valasztott neve16;

Neve16k 6sszesen: 5 szemely

Ennek a modellnek egyik hianyossaga az, hogy a resztvev6k paras

~3zama rniatt nehez a szavazas, amin azonban Iehei: segiteni rneghataro

zott szavazasi eIjarasokkal. Hatranya meg a tarsadalmi-gazdasagi szer

vezetek kepvisel6inek alacsony szama, amit azonban enyhit az, hogy

ilyenek minden bizonnyal bekerUlnek a szU16kepvise16k k8ze. EI6nyei

d k6vetkez6k: nem tul nagyletszamu, biztositja a neve16testUlet d8nt6

sulyat, az iskolan belUli hatalmi vis~onyokban'nem jelent radikalis

valtozast es jelent6s kepviseletet ad a szU16kqek.

Az iskolatanacs Ulesen a tagokon kivUl jelen lehetnek alland6

vagy alkalmi meghivottak is fpl. a megyei pedag~giai intezetek kepvi

':e16i/.

Az iskolatanacsok 8sszetete1evel kapcsolatos egyik legfontosabb

Kerdes a k6zvetlenUl valasztott tagok IszU16k, neve16k es tanu16k/

valasztasanak a lebonyolitasa. Amennyiben a szU16i kepvise16k nem au

tomatikusan a mai szU16i munkak6z6ssegek vezet6i lesznek, k5zvetlen

lalasztasuk k~tf~lek~ppen t6rtenhet:vagy oszt&lyszinten vagy iskola

szinten. Az osztalyszintU valasztas ketmenetes valasztast jelentene,

ahol az osztalyszinten megvalasztott "elektorok" valaszthatnanak
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kepvise16ket az isko1atanacsba, ez azonban nem va16szinU, hogy elkU

16nU1ne a jelen1egi szU16i munkak8z5ss~gi valasztmany megvAlasztasa

t61. Az isko1aszintU va1asztas hagyomanyok n~lkllli, bonyolultabb e1

j~ras, aminek a 1ehet6s~g~t k5zpontilag meg lehet teremteni, de egy~

seges ~s kotelez6 e16irasat61 nem sok j6t lehet varni. A jelenlegi

politikai int€zm€nyrendszer keretein beltil az ilyen vAlasztasokat va

l6szinUleg a N~pfront, helyi bizottsagai szervezn~k.

A tanu16i k~pvise16k megvalasztasa elk~pzelhet6 a rnUk8d6 diAk

k~pviseleti formak keretein beltil, de azokon kivtil is. A legtobb ker

d~st itt va16szinUleg ezeknek az ifjusagi mozgalomt6l va16 kUlonva

lasztasa yeti fell

A neve16testUlet valasztott, tehat nero hivatalb6liskolatanacs

tag kepvise16inek a megvalasztasa minden bizonnyal elk~pzelhet6 tes

tUleti titkos szavazassal.

3. Az iskolatanacsok beilleszkedese az iranyitas, rendszerebe'

A tenyleges dontesi jogositvanyokkal rendelkez6 iskolatanacsok

lete alapvet6en befolyasolja az oktatasiranyitas egesz rendszeret. Az

egyik legfontosabb kerdes, ami velUkkapcsolatban felmerUl az, hogy

mikeppen illeszthet6k bele az iranyitas meglev6 fele16ssegi rendsze

r~be: hogyan"kapcso16dnak ennek meglev6 ·szerveihez~ milyen fele16sseg

gel rendelkeznek es hogyan biziosithat6 felelos mUk8d~sUk. Az ilyen

jellegU intezm~nyekkel szemben leggyakrabban az az erv merUl fel, hogy

- szemben az iranyit6 bUrokraciAval - nem elszAmbltathat6k, tehat nem

illeszkednek bele az adminisztrativ fele16ssegrevonas rendszerebe.

Minthogy kvazi pOlitikai int~zmenyekr6l van sz6, ez va16ban igy van.

Ez a szempont minden bizonnyal kUlonosen erasen vetodik fel a mi ira

nyitasi viszonyaink kozott, ahol az egyszemelyi fele16ss~gnek es az
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adminisztrativ fele16ss~gre vonhat6s~gnak alapvet6 jelent6s~get tulaj

do ni tana k .

Az iskolatan~csoknak torvenyes keretek kozott ke11 mUkodniUJ<:.

Nem hozhatnak donteseket o1yan k~rdesekben, me1yeket az ervenyben l~

vo jogszaba1yok mas ir~nyit6 szervek jogkorebe uta1nak. Igy pe1daul

nem valtoztathatjak meg az orszagosan meghatar~zott tantervi kerete

ket, nem engede1yezhetnek orstagosan nem engede1yezett tananyagokat,

nem kezdemenyezhetnek jogszabalyba litkoz6 tevekenyseget. A torvenyes~

s6g betart~sat a tanacsi iranyitas jelenlev6 kepvise16je utjan ~s e

gyeb rn6dszerekkel ellen6rizheti, s ha jogellenesseget esz1el, lepese

ket tetet.

Fontos kerdes a tanacsi szakigazgatas es az iskolaigazgat6k vi

szonyanak a megvaltoz~sa. A jelenlegi iranyitasi rendszerben a szak

igazgatasi szerv vezet6je az igazgat6k kozvetlen f6noke', aki nekik

konk~et utasitasokat adhat. Ez a fligg6segi rendszer jelenti a kozok

tatasi es egyeb agazati politikak ervenyeslilesenek a garanciajat. Va

jon hogyan alakul ez akkor, ha az iskolak es a 'tanacsi mlive16desi osz

talyok koze beeke16dik egy uj intezmeny? Lehetseges lesz-e tovabbra

is ugyanilyen utasitasokat adni az iskolaigazgat6knak vagy az iskola

tanacsoknak, s ez ut6bbiak maguk utasithatjak-e ?z igazgat6t?

Hason16an fontos kerdes az iskolatanacs es a neve16k viszonya.

Jele~leg kozvetlen utasit~sokat csak az igazgat6 ad a neve16knek. Va

lon befolyasolhatja-e az iskolatanacs is a neve16k tevekenyseget? Ma

~uk a neve16k fordulhatnak-e az iskolatanacshoz pl. az igazgat6juk~al

va16 konfliktusok eseten? KUlonosen kenyesek a nevelest kozvetlenUl e

rint6 kerdesek. Nehez elkepzelni, hogy az iskolatanads lilesein ilye

'1ek ne merulj enek fel, es hogy ilyenekben ott allasfoglalasok ne szu

lessenek. A r~szben laikus testQletnek a nevelesbe va16 belesz61asat
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a neve16k nern va16szinU, hogy jogosnak tekintenek.

Kerdeses az iskolatanAcsoknak a jelenlegi iskolafelUgyeleti l'end

Gzerhez va16 viszonya is. A szakfelugye16k es pedag6giai felUgyelok

tapasztalataikr61 rna a rnUve16desi osztAlyt t~jekoztatjAk, amely enn~k

alapjan ertekeli az iskolAkat es hoz donteseket illetve uta'sitja az

igazgat6t. Vajon cirnzettje lesz-e a felUgyeleti jelentesekriek az is

kolatanAcs is, s ha igen, akkor hogyan hasznalja fel ez a felligye16kt6J

kapott inforrnaci6kat, laikus tagjai egy~ltalAn tudnak-e valarnit kezde

ni ezekkel az inforrn~ci6kka17 A jelenlegi felligye16k els6sorban a szak

igazgat~s vagy az iskolaigazgato fele cirnezik a kozleseiket es nincse

nek felkeszUlve arra, hogy laikusok szarnara is rnindig ertheto dolgokat

mondjanak.

Ugyancsak kerdeses az egyes iskolak egyrnAshoz vale viszonyanak

az alakulAsa. Ezek jelenleg a helyi igazgatas kereten bellil egy egyer

~elmU hierarchiaba illeszkednek bele, amennyiben mind kozvetlenUl al~

rendelodnek a szakigazgata.snak la szakkepzo intezmenyek reszben a rne

gyeinek is/. Hogyan alakul a forrAsoknak iskolak k5zotti elosztasa is

kolatanacsok meglete eseten? Hogyan rivalizalnak rnajd egyrnassal az e

gyes iskolatanacsok, kialakulnak-e kozottUk horizontalis kapcsolatok?

Lehet-e kisebb iskolaknak is sajat iranyit6 testUlete vagy ilyennel

~sak a nagyobbak rendelkezhetnek? Ha tobb iskola is tartozik egy is

kolatanacs ala, akkor hogyan oldhat6 meg ezek erdekeinek egyen16 kep·

viselete?

A legtobb kerdes mogott egy alapproblema huz6dik meg: ha jelen

tos ternakban is dontesi jogokkal rendelkeznek az iskolatanacsok, ak

kor mi m6don tehet6k fele16sse abban az esetben, ha kesobb "hibasnak"

hizonyu16 dontest hoznak. Ea a tanacsi iranyitas csak a torvenyessegi

felligyeletre korlatoz6dik, akkor a szakigazgatas tartalrni szempontb61
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nem bj.l<l!II'll~I·J felUI az iskolatanacs dc)nteseit. A v.'§'la:3ztutt tagokdt

nefTI l(')!I'i. LcV-Jl tani €is a testlilet ellen nem lehet sernmilytlTI IlIegtorlc:i.st:

alkdlJlkt:',lli. f\~ iskolatanacsok a hatalorn es a fele16sseg If211y1ege:3 p'leg

()f~ Z tel ~)/i t j (~1 entene k, aminek a z e16 nye ieFt a f el e16 s se gY"'f.:VO nha tos ag ne

1Jezscgl(;VE'.l kell fizetni. A hatalom megosztasa termeszetesen bl'lt'mil<,oJ"'

visszavunhdt6. Igy peldaul fenntarthato a tanc:.'--'si szakigazgatasnak az

a joga, bogy az iskolatanacs bizonyos donteseit jovahagyja vagy aka.r>

az a ta~acBi jog is, hogy megfele16 indoklas eseten az iskolatanacs

milk6deset felfUggesszek. Ha azonban a tanaqsok a t6rvenyessegi felli

gyeleten tul kiterjedt tartalmi fele16sseget is vallalnak az iskola

tanacsok rnlik5deseert, akkor ezek mUkodese elvesziti ertelmet. Kidol

gozhat6k az iskalatanacsi d6ntesek elleni fellebbezes keretei es le

het6seget lehet teremteni arra, hogy ellenilk barki bir6sagi utan er

venyesitse a jagos erdekeit. A k6zvetlen fele16ssegrevonas lehet6se

gel azonban va16ban beszUkilInek.

A fenti kerdesek altalaban megvalaszolhat6k, de a konkret meg

vaIaszolasuk tullepne ennek a tanulmanynak a kereteit. Inkabb a prob

lernak erzekeltetesere nezzilnk meg ket elkepzelhet6 peldat.

Az els6 pelda legyen egy olyan helyzet, ah~l a megyei pedag6gi

ai intezet felligye16je megallapitotta, hogy az adott iskolaban igen

alacsony a tanu16k orosz nyelvi tudasanak a szintje, aminek t6bb oka

van Ipeldaul: a szaktanar betegeskedese, helyettes hianya, bizonyos

targyi feltetelek el~gtelensege stb.l. Jelenleg ilyen helyzetben a

rnUve16desi osztaly hoz bizonyos intezkedeseket vagy az igazgat6,· aki

esetleg korabban is tudatt a problemakr6l, pr6bal meg valamilyen meg

oldast talalni. Ha mUk6dik iskolatanacs, va16szinU hogy a problema a

napirendjere kerlil. Ha a tagjai ezt a problernat fontosnak erzik

arnire minden esely megvan, hiszen erdekeltek ~z iskola szinvonalanak



az emel~s~ben - akkor bizonyAra igyekeznek kitalAIni valamit Ipl. hir

det6st adnak fel vagy tan§rk~pzoket keresnek meg helyettesit6 keres~

s~re, megpr6bAlnak megfeIe16 taneszkBz6ket szerezni, vonz6bb~ teszik

a nyeIvtanulas fel t~teleit stb .1. Azzal, hogy ezt a k~rd~st folyama-to

san napirenden tartjak ~s k6z6sen pr6balnak megoldast keresni va16

8zinilleg no az es~lye annak, hogy ilyet talalnak is. K~rd~s azonban,

hogyarl fogadja ezt az igyekezetUket a mUvelod~si osztAly vezet6je) aki

llek esetleg elt~ro elk~pzel~sei vannak arr61, hogy melyik iskolaban

kellene a nyeIvtanitas felt~teleit koncentraltan javitani ~s az igy

feIt~rt forrasokat szivesebben iranyitana mashova, vagy akinek az is

kolatanacs ilyen t~nyked~se mas hosszutavu, atfog6 elk~pzeleseit es

strategiait keresztezi. Ugyancsak k~rd~ses lehet az iskolaigazgat6

attitOdje, aki esetleg szint~n mas probl~makat helyezne eI6t~rbe.

A rnasik p~lda talan m~g k5zvetlenebbUl erinti az iranyitas ~s

a fele16sseg kerdes~t. TegyUk fel, hogy egy szU16 panasztnyujtott be

a mUve16d~si osztalyra valarnelyik nevela ellen. Jelenleg ilyen hely

zetben a rnOvelad~si osztalykepvise16je vizsgalatot indit es rnaga dont

a panasz Ugy~ben. Iskolatanacsok rneglete eset~n azonban.ezek maguk is

foglalkozhatnak a k~rd~ssel ~s kialakithatnak valamilyen allaspontot.

Elfogadhat6-e azonban ez akar a szUla, a~ar a neve16 szarnara, akik a

mUveIod~si osztaly dontesi jogat nem vonhatjak kets~gbe, de nem biz

tos, hogy az iskolatanacs velem~nyalkotasat legitimnek tekintenek.

Az iskolatanacsoknak az oktatasiranyitas rendszerebe val6 beil

.leszkedese nem kepzelheto el konfliktusok nelklil es e kOfifliktusok

mindegyiket lehetetlen elore szarnba venni. Letrehozasukat a mUk6d~slik

eIern~~s~re iranyu16 kutatasoknak kell kisernilik, amelyek eredmenyei

hozzajarulhatnak a mUk6des megfele16 szabalyozasahozo
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4. Az iskolatanAcsok feladatai

Az iskolatanAcsok feladatai r~szben jelenleg is megl~v6, m&sok

&ltal bet61t5tt irAnyit&si funkci6inak az Atv~11al&sAb61 ad6dnanak,

r~szben uj feladatok lennenek. A jelenleg is meglevQ funkci6k egy re

szet fellilr61, a ian~csi mnve16d~si oszt&lyokt61, m&sik reszet alulr61,

az iskolaigazgat6kt61 vehetnek At. Eme1lett egyeb ma rnashol meglev6

funkci6kat is magukra v&llahatn&nak Ipl. olyanokat, rnelyeket a szU16i

ffiunkakozossegek toltenek bel.

Az iskolatanacsnak egyfe161 az isko1ak fenntartasaval es mUkod

tetesevel, mAsfe161 azok tartalmi munkajAval kapcso1atos feladatai le

hetnenek.

a.1 ~_f§QD!~£!~§§~1_~§_~Q~2Q!§!~§§§1_~~2£§2!~!2§_t~!~9~!2~

Az iskolatanacs teljes egeszeben mag&ra vallalhatn& az iskolak fenn-

tart&sAra es folyamatos mUk6dtetesere sz&nt k51tsegvet~~ iskolan be

lUli fe1haszn&lAsAnak az iranyitasat. E k61tsegvetes fe1osztasar61 au

ton6m m6don donthetne. Ezzel kapcsolatban legjelentosebb problemanak

az tUnik, hogy az iskolatanAcsok mikepp illeszkednenek bele az integ

ralt gazda1kod&snak abba a rendszerebe, amely a hetvenes ~vek veg~t61

fogva csaknem mindenUtt kiepUlt a GAMESZ-jellegU szervezetek keretei

k5zott. Az integralt'gazdalkodasnak t5bb olyan e~6nye van, melyeket a

kormanyzat nem va16szinU, hogy fal kivanna adni la gazda1kodas szak

szerUve v&lasa, racionalizalasi lehet6segek, a penzUgyi folyamatok e1

lenorzesenek a konnyebbe valasa, intezmenykazi atcsoportositasi lehe

t6segek, gepi nyilv&ntartas kiepitese stb.l. Ez a problema azonban meg

oldhat6, ha a GAMESZ-jellegU szervezeteknek az iskolatanacsokhoz va16

viszonyAt ugy szabalyozzak, hogy azok az iskolatanacsokat kiszolga16

szolgaltat6 szervezetkent mUkadjenek. Ez rnegkivanja az iskolatanacsok

horizontAlis ItelepUlesszintUI kapcsolatait szervez6 intezmenyforrnak

61



Kialdkul~s~t, ame1yek e1len6rizhetik az eszkBzok int~zm€ny~k k6z6tti

alJ.okaci6jat.

Az iskolatanacs donteseket hozhatna a fejlesztesi, b6vitesi, fe1

ujit~si es a csoportbontasokka1 vagy statusb6vitessel kapcsolatos i~

genyekro1 illetve az ilyen ce10kra rendelkezesere bocsatott forrasok

felhasznalasar61. Az iskolatanacs hatarozhatna meg az eszkozbeszerzes

re, berfej1esztesre, jutalmazasra, tanu16itamogatasra stb. rendelke

zesre al16 eszkozok felhasznalasat. A bergazdalkodassal kapcsolatban

felmerillhet, vajon elfogadjak-e a "neve1ok azt, hogy e kerdesekkel az

iskolatanacs foglalkozik vagyis legitimnek ismerik-e e1 annak bermeg

hataroz6 hata1mat. A bemutatott mode11hez hason16 osszetete1 eseten

ez konnyen elkepzelhet6, mivel ott a neve16i kepvise1et jobban bizto

sitva van, mint a bermeghatarozas jelen1egi rendszereben. Ugyanakkor

kidolgozhat6k a dolgoz6i erdekkepviselettel va16 egyeztetes intezme

nyes formai is.

b./ ~_!~£!~1~f_~gt~2~~~~1_t~~£~2!~!2~_E~1~9~!2~

Az iskolatanacsok megkaphatjak azt a jogot, hogy a kozpontilag e16irt

kereteken bellil es a szakmailag kompetens nevel6i vagytanacsad6i tes

+Uletekkel egyetertesben meghatarozhatjak az iskolak tartalmi teve

kenyseget. Szakmailag kompetens neveloi vagy tanacsad6i te~tliletek a

latt ertend6k az iskolai vagy iskolakozi szakmai munkakozossegek, a

tantestUletek, a megyei pedag6giai intezetek szakert6i, tanacsad6i es

felUgye16i va1arnint az orszagos szakmai iranyitas testUletei. Az isko~

lak tartalmi tevekenysegenek a meghatarozasa a kovetke~6ket jelenthe

ti: alakitjak es elfogadjak az iskolanevelesi es oktatasi ce1kitUze

8eit tarta1maz6 programjat;" ertekelik az isko1ak tartalmi tevekenyse

get es ennek alapjan celokat fogalmaznak meg; meghatarozzak ~z iskola

altaI szabadon felhasznalhato idokeret kitolteset; a kozponti1ag eloirt
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progran~kon felUl sajAt prograrnokat szerveznek vagy dolgoztatnak ~i;

iskolakiserletet vagy neveloi kiserleteket kezdemenyeznek vagy enge

delyeznek stb.

Az iskolatan!csoknak a tartalmi mUk8desselkapcsolatos felada

tai ugyancsak konfliktusok forrasai lehetnek, hiszen reszben laikus

testUletekr61 van sz6, melyeknek a velemenyet a neve16k.nem biztos,

hogy szakmailag elfogadhat6nak tartjak. Itt is egyfe16l az 8sszete

tel jelenthet biztositekot. A szakmabeliek kepvise16inek az iskola

tan!csban va16 tulsulyat els6sorban eppen az indqkolja, hogy ez te

szi lehet6ve az iskolatanacs feladatainak a tartalmi kerdesekre va16

kiterjeszteset, ami az iskolak szakmai 5nal16saganak fontos garanci

ajava valhat. Masfe16l fontos biztositekot jelent a szakmailag ko~pe

tens testUletekkel va16 egyUttmUk8des e16irasa. Ez azt jelenti, hogy

tartalmi kerdesekben az iskolatanacsok csak ezek szakmai velemenye

a~apjan d8nthet. Ennek az egyUttmUk8desnek a szabalyai kidolgozhat6k

olym6don, hogy a tartalrni kerdesekben va16 d8ntesek szakmai ellenor

zese garantalhat6 legyen.

c./ ~j_f~1ege!2~

Az uj feladatok k8zul legfontosabbnak az iskolak es k8zvatlen tarsa-

dalmi k8rnyezetUk /els6sorban a szU16k/ k8z8tti, kapcsolattal ossze

fUggo feladatok tUnnek. Az iskolatanacs a szU16i erdekkepviseletnek

is szervezete. A szU16k es az iskolatanacs kapcsolatanak egyik fon

tos elernet a szU16-kepvise16k valasztasa jelenti J de va16szinUleg

nem kell, hogy ez legyen a legfontosabb.

Az iskolatanacsnak egyfe161 lehet6seget kell teremtenie arra,

hogy a kUlonboz6 ad hoc szU16i igenyek k5zvetlenUl kifejez6dhessenek

az Ulesein, m!sfe161 sajat es az iskola rnUkodeserol tajekoztatnia kell

a szU16ket, egyfajta szUlai nyilvanossagot teremtve az iskola karUl.
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Ami a szUks~ges p€nzt illeti, az iskolatan4csok 1~trehoz4sa,

ugy v61em csak akkor k€pzelhet6 el, ha erre a k5zponti korm&nyzat for

r&sokat biztosit abb6l a meggondolasb61, hogy ezek hosszu tavon kifi

zet6dnek. KU16n5sen p€nzig€n~es a szU16i t4j€koztat4s, de szUks€g van

arra is, hogy az iskolatan4csok fedezni tudj4k kU15nb5z6 kisebb k51t

s€geiket /pl. utaz4si k51ts€get valamilyen szc~vez€ssel vagy beszer

z€ssel kapcsolatban,.'sokszorosit4si k61ts€~eket stb./.

Az iskolatan4csok mUk6d€s€vel bizonyosadminisztr4ci6s terhek

is egyUtt jarnak, melyek egy r€sz€t va16szinUleg az egyes iskolaknak

kell magukra vallalniuk, ami ott tobbletmunkat eredmenyez. Ilyen te

v~kenys~gre a neve16k csak kU15n juttatas elleneben vonhat6k be.

Mindezek meger6sitik azt, hogy az iskolatanacs jellegU int€zme

nyek egyes€ges 1€trehozas4t k5zpontilag nem lehet 'elrendelni.Az ok

tat4si kormanyzat hosszutavu politikajanak r€sz€ve valhat'ezeknek'az

inte zmenyeknek a t4moga tasa, a letrej,~ttUk segit€ se e s kialaku16 te

vekenys€gUk szabalyozasa illetve e szabalyoz4s elveinek a kidolgoza

sa. Az iskolatanacsok mUk6desenek a reszletes szabalyozas4t - k6z

pontilag meghatarozott keretek k6z6tt - a helyik6z8ss€geknek ~s i

gazgatasnak kell kidolgozniuk. ~ korm4nyzat azonban m4r rovid t4von

is rnegterem'theti az iskolatan4csok 1€trehozas4n~k €s mUk8desenek a

jogi kereteit, illetve k6zvetlenUl tamogathat olyan helyi kiserlete

ket, melyek ezzel pr6b41koznak.
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