NEMZETI ALAPTANTERV

Vass Vilmos szerint, ha fejlődési pályára szeretnénk állítani a magyar közoktatást,
egész oktatáspolitikánkat újra kell gondolni
A készülő új NAT-ot körülvevő tartalmi szabályozás rendszere az oktatásban folyó nemzetközi folyamatokkal ugyanúgy szembemegy, mint a hazai tradíciókkal. „Egy NAT nem csinál nyarat.” Így önmagában a felülvizsgálat nem sokat ér. Az egész oktatáspolitikánkat újra kell gondolni – mondja Vass Vilmos habilitált egyetemi docens. A most készülő NAT-ról vele beszélgettünk.
– Tulajdonképpen mióta létezik, és mit jelent a NAT az iskola
életében?
– Magyarországon az alaptanterv fogalma, eredeti koncepciója
az 1980-as években kezdett körvonalazódni a szakemberek között. Nagyon egyszerűen lehetett definiálni: egységes alapműveltséget biztosít minden magyar iskolás számára, függetlenül attól,
hogy hol él és milyen iskolatípusba jár. Ez az egységes alapműveltségre vonatkozó gondolat abban az időben nem egyszerűen egy
demokratikus, esélyteremtő, progresszív tantervelméleti eszmeként jelent meg, de szervesen illeszkedett a nemzetközi folyamatokhoz is. Egyre több ország gondolkodott – szakkifejezéssel élve
– az alaptantervben (core curriculum) és a kétpólusú, decentralizált rendszerben (központi és helyi tantervek egyensúlya), aminek
mind a két elemét érdemes egy kicsit érinteni. A curriculum egy
műveltségképnek az alapja, a magja. A kétpólúsú tartalmi szabályozásból következik, hogy nem egyszerűen esélyteremtésről beszélünk, hanem rugalmas rendszerről. Amennyiben megadja az
alaptanterv a műveltségi alapot, és ha csak azt adja meg a magyar
iskolák számára, akkor ezek után már tantervszabályozási kérdés
az, hogy ez a rugalmasság milyen mértékű. Nem meglepő módon
1989 társadalmi-gazdasági közegében – és nem csak a pedagógiában – egyértelmű volt, hogy a szakmai autonómia erősítésével
párhuzamosan az akkori oktatási rendszer nagyon erős rugalmasságot támogat. A hazai tartalmi szabályozásban ez 50-70 százalék
volt, azaz a helyi pedagógiai programokban megjelent egyéni iskolai arculatra további 30-50 százalékot biztosítottak. Ez a példa
nélküli rugalmasság legitimalizálódott 1995-ben, az első NAT kiadásával.
– Akkor vezették be?
– 1995-ben jelent meg a kormányrendelet mellékleteként, és
1998. szeptember 1-jén az első és a hetedik évfolyamon vezették
be. Mondhatnám, hogy ez szabályozástechnika. Emellett azonban
nagyon érdekesek voltak azok a viták, hogy milyen műveltség
alapjáról beszélünk. A műveltségkép részben adott volt az 1980ban megjelent Fehér Könyv alapján, amelyben integráltabb műveltségi tömbök jelentek meg. Ez a fajta integráltabb műveltségkép alkotta az alapját a tíz műveltségi területnek a Nemzeti alaptantervben. Az éremnek a másik oldalán pedig ott volt az a korábban említett flexibilitás, amelyet a tartalmi szabályozás biztosított. Ez a magyar közoktatásban legitimálta az iskolák 20-25 százaléka számára azokat az innovatív folyamatokat, amelyeket megkezdtek a Nemzeti alaptanterv bevezetése előtt.
– Például, mint a Montessori?
– Nem egyszerűen alternatív vagy reformpedagógiai folyamatokról beszélünk. Báthory Zoltán Maratoni reform című kitűnő

könyvében összefoglalja ezt a korszakot. Ebben majdhogynem
teljes képet kap az ember arra vonatkozóan, hogy ez az időszak
mit jelentett az egyszerre felülről és alulról építkező decentralizációs folyamatban. Kétségkívül szerencsés egyensúly volt. Nem
elhanyagolható tényező, hogy Szebenyi Péter, aki ebben az időszakban a tanárom volt, az első tantervelméleti óránkon azt
mondta, hogy „a tantervkészítés az egyensúlyteremtés művészete”. Véleményem szerint az első Nemzeti alaptanterv decentralizált, kétpólusú szabályozási környezete valóban egyensúlyteremtő volt, mert egyszerre segítette az alulról építkező, már meglévő
innovációkat, és támogatta a Nemzeti alaptanterv stratégiáját.
Visszatérve a kérdésére, a Báthory-könyvben olvasható egy interjú Mihály Ottó oktatáskutatóval, aki három olyan alternatív intézményt említ meg, amelyeket ő példaértékűnek tartott: a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumot, amelyben már mindenképpen
modernnek mondható tanuláskép élt, a pécsi Apáczai Nevelési
Központot és a Szentlőrinci Általános Iskolát. Emellett több kísérleti program és számos szakmai műhely létezett. Nota bene, az
1970-es, 80-as években jelentős szakmai viták zajlottak le például
az autonómiáról, a képességfejlesztésről, az iskola önálló arculatáról, a csoportmunkáról, így kialakulhatott annak az ethosza, amiben az első Nemzeti alaptanterv működőképes volt.
– Igen, de a változást akkor maguk a pedagógusok is akarták,
vagy legalábbis sokan támogatták, mert látták, hogy az iskola a
régi módon nem működik. Ráadásul az volt az az időszak, amikor már beláttuk, ha nem változunk, leszakadunk a világtól, és
nyitottunk mindenben.
– Ez egy nagyon fontos szempont. Bontsuk ezt ketté. Az egyik,
hogy egy olyanfajta nemzetközi tudás áramlott ekkor a közoktatásba tantervfejlesztésről, pedagógiai értékelésről, amely meghatározta a hazai folyamatokat. A Nemzeti alaptanterv fölött bábáskodó nagy tantervi triász tagjai – Ballér Endre, Báthory Zoltán és
Szebenyi Péter – 1971-ben Svédországban, Grännában egy tantervi szeminárium keretén belül megismerték a curriculum fogalmát, a követelménytaxonómiákat, a tantervi implementáció
szintjeit és jelentőségét a Chicagói Egyetem jeles kollégái: Ralph
Tyler, Benjamin Bloom és John Goodlad előadásaiból. A magyar
oktatáskutatók ezt az új tudást csatornázták be a magyarországi
folyamatokba. Így vált világossá, hogy a curriculum, azaz maga a
tanterv nem valamiféle tananyagleírás, hanem egy program, egy
folyamat- és tevékenységterv. Vagyis nem tantárgyakban, óraszámokban, elszigetelt ismeretdarabkákban kell gondolkodni, hanem rendszerszintű és osztálytermi folyamatokat támogató programot, alaptantervet, ahogy korábban említettem, core curriculumot kell tervezni. Megjelent a gondolkodásban az iskola mint
entitás és az, hogy a reformok főszereplői maguk a pedagógusok.
(Folytatás a 6. oldalon)
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Persze hogy ez tetszett a pedagógusok közösségeinek, ezért
álltak nagyobb részben a reformok mellé. Végre nem egy központi
akarat végrehajtóiként tekintettek rájuk, hanem a pedagógiát professziónak, a pedagógusokat szakembereknek tekintették.
– Mikor is volt ez?
– Az 1985-ös „autonómiatörvény” már legitimálta azt a folyamatot, amelyről beszéltünk. A pedagógusok egy jelentős része azért
támogatta a törvényt és a rugalmas tartalmi szabályozást, mert
szakmailag elkezdhettek tervezni, az iskola önálló arculatát megalkotni. A pedagógusok és az intézményvezetők egyaránt úgy érezték, hogy értékes résztvevői a reformnak, alkotó részesei ennek a
folyamatnak.
– Mikor kapott mindez gellert?
– A kutatási adatok alapján az 1990-es évek végéig a rendszer
innovációs kapacitása 20-25 százalék volt. A geller, amitől ez az innovációs hullámvasút elindult lefelé, az – Báthory kifejezésével élve
– a reformfáradtság volt. Ennek oka – többek között – az volt, hogy
az első NAT bevezetési vitáinak jelentős része leginkább az iskolaszerkezetről szólt: az alapozó szakasz hosszáról, az általános iskola
belső szerkezetéről. Az alapműveltséget tíz évre tervező NAT komoly dilemma elé állította a szakembereket és a helyi tantervek
fejlesztőit. Az iskolaszerkezeti viták természetesen oktatáspolitikai
és politikai jelleget egyaránt kaptak. Ezt követően megváltozott az
oktatáspolitika, és 1999-ben, a NAT bevezetése után egy évvel
(1998. szeptember 1.) elindult az első centralizációs kísérlet.
– Mi volt a legdurvább beavatkozás?
– Az, hogy kötelezővé tették azokat a kerettanterveket, amelyeket iskolatípusokra terveztek meg. Volt egy kötelező általános iskolai, szakiskolai, szakközépiskolai és gimnáziumi kerettanterv. Nem
elég, hogy ez szembement a Nemzeti alaptanterv eredeti koncepciójával, vagyis hogy egységes alapműveltséget biztosít minden magyar iskolás számára, hanem még fölül is írta azt. Ráadásul visszatért
a korábbi tartalmi szabályozás rendszeréhez, és a kerettantervi tananyag-központúság jelentős hasonlóságot mutatott az 1978-as tantervvel. Valójában komoly visszatérés volt ez a hatvanas évek magyar iskolájához. A tanárok megkapták a jelzést, nem kell több reform, marad minden a régiben. Innentől kezdve nem meglepő a
„reformfáradtság”, a közoktatási rendszer innovációkapacitása
csökkent. A visszalépés látszott azon is, hogy miközben a pedagógusok és az intézményvezetők az iskolai pedagógiai programok fejlesztésében nagy lehetőséget láttak, a helyi tantervek esetében elég
magas volt az adaptáció. Vagyis az osztálytermi folyamatokban a
78-as tantervnek sokkal nagyobb ereje volt még mindig, az működött, és nem az 1995-ben kiadott Nemzeti alaptanterv. A 20-25 százalékos innovációt, a „kritikus tömeget” kezdte elveszíteni a rendszer, hiszen a pedagógusok látták, hogy egyre erősebb lesz a központosítás. Összességében jelentős mértékben visszavetette az innovációt az 1999-es fordulat.
– Hány évenként jött új NAT?
– Először három-, majd ötévente kellett felülvizsgálni a Nemzeti
alaptantervet. A 2002-es kormányváltás után ismét egy másfajta

oktatáspolitika irányítása határozta meg a folyamatokat. A Nemzeti
alaptanterv felülvizsgálata a kormányváltást megelőzően az Eötvös
József Szabadelvű Társaságból indult ki. Akkor Báthory Zoltán, Perjés István és jómagam kidolgoztunk egy koncepciót, amelyet szakemberekkel megvalósítottunk, ez volt a NAT 2002. A Nemzeti alaptanterv 2003. évi felülvizsgálatában ez játszotta a főszerepet.
A 2003. évi felülvizsgálat eredményeként a felülvizsgált NAT-ot
2004. szeptember 1-jén csak az első évfolyamon vezették be felmenőrendszerben. Azért így, hogy tehermentesítsük a korábbi
NAT-vitákat az iskolaszerkezeti, a direkt oktatáspolitikai, politikai
kérdésektől, és azáltal, hogy egyre inkább kompetenciaalapúvá vált
a tartalmi szabályozás rendszere, a szakmai viták (a fejlesztés módszertana, a kompetenciák tervezése és értékelése, tanulásszervezési kérdések) játszották a főszerepet. A 2007. évi újabb NAT-felülvizsgálat megerősítette és folytatta ezt a koncepciót.
– 2010-ben megint egy új kormány, új oktatáspolitika jött…
– 2010-ben ismét váltás volt, egy újabb erőteljes centralizáció
kezdődött, a helyi tantervek esetében tovább szűkült a mozgástér
90-10 százalékra, még a Pokorni-féle 80-20 százalékos arányt is tovább szűkítették. Ezzel párhuzamosan szinte szitokszóvá vált a
kompetencia. Az a voluntarista vonulat, amelyet a Hoffmann Rózsa-féle NAT képviselt, teljes egészében visszahelyezi a hazai tartalmi szabályozás rendszerét a Gränna előtti korba. Mintha nem
történt volna semmi az azóta eltelt több mint négy évtizedben,
ugyanúgy központi előírások vannak, a tananyagrendszer hasonlóképpen megtaníthatatlan, tantárgyakra bontott, és a szakmai autonómia drasztikus csökkentése kísérteties hasonlóságot mutat az
1960-as évek tantervpolitikájával.
– Mit szóltak ehhez a pedagógusok?
– A korábbi „mozdonypedagógusok” és innovátorok döbbenten
vették észre, hogy az, amit eddig csináltak, amit eddig fejlesztettek – akár két évtizedes is lehet a fejlesztőmunka egy-egy közösségnél –, nem ért semmit. Amikor a pedagógus úgy érzi, hogy egy
központból irányítják tervutasításos szinten, csak egy csavar egy
gépezetben, akkor elgondolkodik azon: mi van az ő szakmaiságával,
mi is van a gyerekekkel, mi történik az iskolájával? Többek közt
ezért drasztikusabb a Hoffmann-tantervpolitika mint a Pokorni-féle
vonal. Valójában nem a tartalmi szabályozás recentralizációja a
drámai lépés ebben a történetben, hanem az, hogy a 18 évre emelt
kötelező iskolázási kort visszavették 16 éves korra. Ez azt jelentette,
hogy az „egységes alapműveltséget mindenkinek” ősi NAT-koncepcióját felejtsük el. Ezzel sok magyarországi iskolást kizárnak az
alapműveltségből.
– Mi erre a reakció?
– Nagyon szórt a pedagógusközösség, ahogy minden szakma
rendkívül differenciált. Én mindig abból a korábbi 20-25 százaléknyi
„mozdonypedagógusból” indulok ki. Ez a kritikus tömeg, megkockáztatom, még mindig ott van az iskolákban. Rájuk még mindig lehet számítani. Közgazdasági kifejezéssel élve az „innovációéhség”
előbb-utóbb ismét kísérleti programokat indít el.
(Folytatás a 7. oldalon)
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(Folytatás a 6. oldalról)
– Ehhez képest a Csépe Valéria nevével fémjelzett új NAT valósággal Mekkának tűnik…
– A 168 órában úgy nyilatkoztam erről, hogy „marketingből jeles,
tantervelméletből elégtelen”. Azok a mondatok vannak a nyilatkozatokban, amelyeket már nagyon szeretnének hallani az intézményvezetők, a pedagógusok. Például, hogy csökkentjük a tananyagot, hasznosítható tudás lesz stb. Ezek szép szlogenek, ez a
marketing. Én ezt nem nevezném NAT-koncepciónak. Az egész
közoktatási rendszert kell újragondolni. A jelenlegi politikai környezetben erre látom a legkevesebb esélyt. Toldozunk-foldozunk, lesz
majd valami, amit kutatásokra alapozunk. Látjuk, hogy olyan dinamikájuk van a világban a változásoknak, hogy fel sem tudjuk még
mérni, hogy melyek lesznek azok a pontok, amelyekre feltétlenül
szüksége lesz mindenkinek. Persze az írás-olvasás-számolás tradicionálisan rendkívül fontos, hiszen ez az alapja a gondolkodásnak,
tanulásnak, megértési folyamatoknak és így tovább. De az írásolvasás-számolás már kevés, az alapkompetenciák közül a XXI. században kiemelt szerephez jut a kommunikáció, a kritikus gondolkodás és problémamegoldás, az együttműködés és a kreativitás. Ennek kell párosulnia egy olyanfajta adaptivitással, rugalmassággal,

amely azt segíti, hogy valaki többször váltani tudjon. Minden tanulással foglalkozó kutatás azt mutatja, hogy a kognitív, megismerési
tényezők mellett a XXI. században az érzelmi, akarati tényezők, attitűdök nélkül nem fog működni az egész életen át tartó tanulás. Kudarcra van ítélve. Nem egyszerűen a tartalom- és a kompetenciaalapú tantervi világ ütközik itt össze. Semmi értelme szembeállítani
a két megközelítést, hiszen a kompetenciafejlesztésben benne van
a tantervi tartalom. Ugyanakkor minden jel arra mutat, hogy a motiváció lesz a kulcskérdés a XXI. században. Nagy kérdés, hogy az
egész életen át tartó tanulás mellett hogyan tudja a motivációt a
tartalmi szabályozás rendszere támogatni. Meggyőződésem, hogy
decentralizáltan, rugalmasan, személyre szabottan, a szakmai autonómiát és a bizalmat erősítve. Egyelőre mi nem ebbe az irányba
megyünk.
Millei Ilona

Vass Vilmos
Habilitált egyetemi docens, pedagógus, tantervelméleti szakértő,
oktatáskutató, 35 éve tanít a köz- és felsőoktatásban. 2003-ban és
2007-ben a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatának és a NAT Implementációs Bizottság vezetője volt. Tudományos érdeklődésének
központjában az interdiszciplináris tantervfejlesztés, a kreativitás,
a tantervelmélet és a tanulástudomány áll.

TÚLÓRÁKBA REJTETT PEDAGÓGUSHIÁNY
Az Informatika-Számítástechnika Tanárok
Egyesülete számolt be tavaly arról, hogy
volt olyan általános iskola, ahol egy gimnazistának kellett informatikaórát tartania.
Akkor száz szaktanárt hiányoltak, a Magyar
Nemzet idén szeptemberben nyolcvannál
több álláshirdetést talált.
–
A szakképzésben a tanárhiány
mértéke három éven belül sokkal nagyobb
lesz – mondta lapunk megkeresésére Tóth
József, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet elnöke. A Ratkó-korszakban született tanárok három éven belül teljesen ki fognak vonulni a pályáról,
akik a szakképzési intézmények gerincét
adják – tette hozzá.

A sajtóban megjelent kalkulációk csak
egy-egy szeletét tudták bemutatni annak,
hogy mekkora tanárhiánnyal küzdenek az
iskolák. 180 tanárhiánnyal küzdő településről és 2600 álláshirdetésről számolt be a
24.hu, az állami Közigállás.hu-n 500-600
között mozog a tanároknak szánt álláshirdetések száma. Ugyanakkor az iskolák,
pontosabban fenntartóik nem minden
hiányzó helyet hirdetnek meg – tudtuk
meg Békés megyei pedagógusoktól. Az
ideális tanítási feltételekhez számos intézményben több tanárra lenne szükség,
azonban a helyettesítésre felhasználható
keretekkel pótolják a hiányzó tanerőt, akár
hónapokon keresztül.

Az OECD legfrissebb nemzetközi oktatási jelentése szerint a tanárok nálunk többet dolgoznak az átlagnál, 1624 órát egy
évben, ami a 180 napos tanév egy napjára
bontva 9 óránál is több munkát jelent. A
tanárok iskolai munkaideje heti 32 óra,
amiből legfeljebb 26 órát kell közvetlenül
tanításra fordítaniuk. Azonban efelett elrendelhető az eseti helyettesítés, ami nem
haladhatja meg a heti 6 órát, a tanévben
pedig legfeljebb 30 napon kötelezhetnek
egy pedagógust arra, hogy megtartsa egy
hiányzó kollégája óráját. Ezért még nem
kapnak túlóradíjat, kizárólag akkor, ha a 32
órát is meghaladja a heti óraszámuk.
Forrás: Magyar Nemzet

ANNYIT KÖLTÜNK AZ OKTATÁSRA,
MINT A BRAZILOK ÉS A TÖRÖKÖK
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legújabb publikációjában azt vizsgálta, hogy a tag- és társult országok
mekkora forrásokat invesztálnak az oktatásba tanulónként. Az adatokat 2014 óta összesítették. A legtöbbet Luxemburg invesztál ebbe
a területbe, a dobogóra még Svájc és Norvégia került fel. Magyarország a sereghajtók között, hátulról a hatodik helyen áll, Brazília és
Törökország között. Szlovákia pár pozícióval előzi Magyarországot, Szlovénia és Ausztria az élmezőnyben található, de az OECD-átlagtól
is jelentősen elmaradunk. Az utolsó helyen Indonézia van – adta hírül október 4-én az alfahir.hu.
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