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Bevezető
A neveléstudomány hagyományosan a nevelhetőségről, az értékekről, a nevelésről, a
személyiségről, az oktatásról, valamint a nevelés-oktatás rendszeréről, intézményeiről és
módszereiről való gondolkodást jelentette. Nagy egyéniségei, mint Platón, Comenius,
Rousseau, Pestalozzi, Herbart, ezt a tradíciót alakították ki és tartották fenn a századok
során. Ilyetén a neveléstudomány a filozófiához és a történeti tudományokhoz sorolódott,
és ezt a tradíciót még ma is őrzi. Belső fejlődése során - amit a társadalmi elvárások is
visszaigazoltak - egyre szélesedő területen lépett érintkezésbe az emberrel és a társada
lommal foglalkozó tudományokkal, főként a pszichológiával, a szociálpszichológiával, a
szociológiával és az antropológiával. A neveléstudomány legújabb fordulatát olyan
nagyhatású gondolkodók indították el, mint Dewey, Claparède, Durkheim, Piaget, Húsén
és mások. A század húszas-harmincas éveire az európai és az amerikai egyetemeken a
neveléstudomány többféle paradigmája honosodott meg: a szellemtörténeti, filozófiai,
történeti tradíció és a „trónkövetelő” empirikus-analitikus irány.
A hazai neveléstudomány - történeti időszakonként változóan - hol megelőzve, hol
lemaradva követte a fejlett világban lezajló tudományfejlődési trendet. Sajátos helyzetet
kölcsönzött számunkra (és a közép-kelet-európai térség számára is) a „porosz utas” fej
lődés, mely hozzájárult a neveléstudomány és alkalmazási területei politikafüggőségéhez.
A magyar neveléstudomány időnkénti erős kötődése a változó előjelű állami ideológiák
hoz sok zavar és ellentmondás forrásává vált. A nyolcvanas évek elejétől a neveléstudo
mány autonómiatörekvései felerősödtek, de demokratikus rendszerváltozásnak kellett el
jönnie, hogy az ideologikus „kitinpáncél” végképp leváljon róla. A magyar neveléstudo
mány a kilencvenes évek elejére olyan komplex tudománnyá fejlődött, mely több peda
gógiai tradíció és értékrend foglalata, s melyben több metodológiai felfogásmód egyenjogúan elfér egymás mellett.
A magyar neveléstudomány komplexitása elsősorban alkalmazási területeinek - is
kolai nevelés és oktatás, pedagógusképzés és -továbbképzés, oktatáspolitika - nagyfokú
varianciájából és sokértékűségéből következik. Új kihívást jelent tudományterületünk
számára a felső középiskolázás, a felsőoktatás és a felnőttoktatás funkcióváltása és ex
panziója, továbbá mindezek betetőzéseként az élethosszig tartó tanulásnak (lifelong
learning) az egész társadalom fejlődését meghatározó eszméje. Sok elemző egyetért ab
ban, hogy a következő évszázad a tanulás évszázada lesz, ami még inkább felértékeli a
neveléstudomány társadalmi szerepét. A magyar neveléstudomány közvetett jelentőségét
jelzi, hogy az intézményes nevelés és oktatás több mint kétmillió gyerekkel, tanulóval és
hallgatóval, 180 ezer pedagógussal, oktatóval és több mint 10 ezer intézménnyel a legna
gyobb nemzeti beruházás és szolgáltatás, mely szinte minden magyar állampolgár életét
érinti, s amelynek fejlődése, fejlesztése elméleti megalapozást igényel. A neveléstudo
mány akadémiai bizottsága az elmúlt közel egy évtizedben legfontosabb feladatának a
neveléstudomány új arculatának kialakítását és képviseletét tekintette. E lapokon igyek
szünk elemezni és bemutatni, hogy hol tart ma a hazai neveléstudomány.
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1. Irányzatok a hazai neveléstudományban
A hazai pedagógiai élet egyik alapvető jellegzetessége az ún. programpedagógiák és a
neveléstudomány elméleti-módszertani paradigmáinak sokfélesége.
A jelenlegi helyzet gyökerei a 80-as évek második felére nyúlnak vissza, amikor a ha
zai neveléstudományban nemcsak a marxizmus mint elméleti-metodológiai paradigma
egyeduralma, hegemóniája kérdőjéleződött meg, hanem ezzel párhuzamosan a klasszi
kus filozófiai-deduktív paradigma is a neveléstudományi gondolkodás perifériájára lát
szott szorulni. Ez a folyamat a 80-as évek második és a 90-es évek első felében a hazai
neveléstudomány talán legjellegzetesebb trendjévé vált. E folyamatban a neveléstudomá
nyi elméleti gondolkodás, az elméleti önreflexió mellett jelentős szerepet játszott a nagy
nemzetközi vizsgálatok keretében megismert metodológiai kultúra és kutatás-módszerta
ni apparátus beépülése a magyar neveléstudomány szellemi, kutatási, majd képzési inf
rastruktúrájába.
A folyamatok egyik eredménye, hogy a magyar neveléstudományban jelentősen meg
nőtt az empirikus-analitikus, illetve az empirikus experimentális paradigmák súlya. Az
empirikus-analitikus elméleti-metodológiai megközelítés s az ezzel adekvát kutatási
módszerekkel folytatott vizsgálatok jelentős szerepet játszottak az iskolai tanítás-tanulás,
a tanulói teljesítmények, az eredménymérés és az értékelés területén a tudományos ered
mények felhalmozásában. Jelentős fejlődés regisztrálható e paradigma keretein belül az
alkalmazott kutatás-módszertani apparátus vonatkozásában is. A legutóbbi években
azonban az is megfigyelhető, hogy az e területeken folytatott kutatások során egyre erő
teljesebben érvényesül a kutatási eredmények komplexebb összefüggésekben történő, ho
lisztikus jellegű értelmezése. A hazai neveléstudomány empirikus-analitikus vonulatát
erősítették a közoktatás egészének, illetve egyes intézményeinek oktatásszociológiai,
szervezetelméleti indíttatású vizsgálatai is. Az empirikus-experimentális elméleti-mód
szertani megközelítés térhódítása pedig - főként akciókutatások és kevésbé a klasszikus
kísérletek eszközrendszerével dolgozva - szorosan összefüggött a közoktatás szabályozá
sában jelentkező liberalizálódással, a kísérleti és fejlesztő iskolák szinte robbanásszerű
sokasodásával.
A 90-es években azonban az átalakuló valóság, a politikai és értékpluralizmus, illetve
a vele együttesen kibontakozó pedagógiai pluralizmus legitimizálódása, az altemativitás
problémáinak megjelenése - az empirikus-analitikus és az empirikus-experimentális pa
radigmák megerősödésén túlmenően is —jelentős következményekkel járt. A nevelésel
mélet, a tanítás-tanulás pedagógiai elmélete, a tantervelmélet, az értékelmélet ezekben az
években kezdte teoretikusan is megfogalmazni a pluralizmus, az altemativitás következ
ményeit.
A nevelés alapvető kérdéseit különböző összefüggések kontextusában vizsgáló elmé
leti vizsgálatok, tanulmányok döntő többsége —elméleti-módszertani bázisát tekintve - a
szimbolikus-interpretatív és a neveléstudományt kritikai társadalomtudományként értel
mező elméleti-módszertani irányzathoz sorolható. Talán pontosabb, ha az előbbi állítást
kissé bizonytalanabbul fogalmazva arról beszélünk, hogy az elméleti munkák döntő
többsége az itt hivatkozott két tudományelméleti-metodológiai paradigma által adott ku
tatási-értelmezési keretben helyezhető el. A neveléselméleti tematika és a paradigmák
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összefüggését elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy e két paradigma keretében még azok a
klasszikus témák is új kontextusba helyeződnek, új magyarázatot nyernek, amelyek je
lentős biológiai, élettudományi összefüggésekkel bírnak (mint például a nevelhetőség
kérdése). Más oldalról, a fenti elméleti-módszertani megközelítések nemcsak átrendezik
a hagyományos elméleti tematikát (új hangsúlyokat jelölnek ki), hanem új kutatási tema
tikát is implikálnak. Természetes, de megjegyzendő, hogy az összefüggés fordítva is
fennáll. A társadalmi változásokkal kapcsolatos folyamatokban maga a nevelés is új öszszefüggések hálójában létezik, s ezek vizsgálatának kényszere „vonza” az új elméleti-me
todológiai megközelítéseket. Kétségtelennek tűnik, hogy a nevelés makro- és mikrofolyamatait egyaránt átalakító értékpluralizmus (és következményei) feltárásában, értelmezé
sében az elmúlt évek során a fenti elméleti-módszertani megközelítések keretében szü
lettek a legfontosabb eredmények. Többek között az érdekek és értékek feszültségeinek,
konfliktusainak, az ezek következtében is változó és ezt a helyzetet is „közvetítő” peda
gógiai kommunikáció, a nevelés folyamatát alakító különböző típusú (politikai, erkölcsi,
tudományos, jogi, hatékonysági) normák szerepének vizsgálata és értelmezése jelzi e
megközelítések „életképességét”.
Meg kell jegyeznünk, hogy az ún. programpedagógiák területén is igen változatos
kép rajzolódik ki a magyar pedagógiai gondolkodásban. E pedagógiák egyik jellegzetes
sége, hogy sokkal közvetlenebbül kapcsolódnak a nagy társadalomfilozófiai, -politikai
eszmerendszerhez. E kapcsolódás oldaláról vizsgálva a hazai pedagógiai életet azt ta
pasztalhatjuk, hogy a liberalizmus és a konzervativizmus társadalomelméleti irányzatai
hoz köthető pedagógiák ugyanúgy jelen vannak a hazai pedagógiai közéletben, mint a
szociáldemokrácia társadalomfelfogásához közel álló pedagógiai koncepciók.
A programpedagógiák palettája a konkrét pedagógiai programok szempontjából is
igen színes képet mutat. A nemzetközileg elismert (jelentős elméleti, tudományos meg
alapozással és háttérrel rendelkező), klasszikusnak tekinthető reformpedagógiai koncep
ciók, iskolák (Waldorf-, Montessori-, Freinet-pedagógia, Jena-plan iskolák stb.) mellett
jelen vannak a hazai fejlesztésű programpedagógiák alapján működő iskolák is.
2. A hazai neveléstudományt reprezentáló néhány publikációról
Neveléstudományunk helyzetéről viszonylag megbízható kép rajzolható meg azokból
a publikációkból, amelyek a diszciplína különböző területeiről teoretikus és empirikus
kutatási módszerek, történeti és összehasonlító szemlélet alkalmazásával, gyakorlati ta
pasztalatok elemzésével új tudományos eredményeket, értékeket képviselnek, azokat
közvetítik, alátámasztják. A továbbiakban elsősorban azokról a kiadványokról teszünk
említést, amelyekről bizottságunk úgy gondolja, hogy a tárgyalt időszakban reprezentál
hatják a hazai neveléstudomány helyzetét, belső fejlődését.
A hazai pedagógia jelentős vállalkozásának és tudományos eredményei alkalmazásá
nak tartjuk az 1997-ben megjelent új Pedagógiai Lexikont. A háromkötetes kiadvány
mind tartalmában, mind szellemében megújította a legutóbbi (mintegy húsz évvel ezelőtt
megjelent) hasonló műfajú összegzést. Megpróbálja leképezni az utóbbi évtizedekben
Magyarországon és a világon a gazdaságban, a politikában, a civilizációban, a kultúrá
ban, a tudományokban, a művészetekben, a technikában és az életmódban bekövetkező
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újabb változásokat, a magyar társadalom demokratikus fejlődésének neveléstudományi,
pedagógiai konzekvenciáit. Szintézise a vállalható múltnak, a jelen és a jövő szükségle
teinek. A Lexikon két főszerkesztője, szakszerkesztőinek többsége az MTA Pedagógiai
Bizottságának is tagja; a több mint kétezer oldal címszavainak közel ötödfélszáz szerzője
és a címszavak lektorai a hazai pedagógia ismert elméleti és gyakorlati művelői. A 28
szakszerkesztő által gondozott címszavak képviselik a pedagógia kiszélesedett horizont
ját és tudományos kapcsolatrendszerét. Egy ismert, magyar származású svéd neveléstu
dós recenziójából idézve: „a Lexikon jól képviseli az »új évezred tudományát«, a peda
gógiát, tükrözi Magyarország magas színvonalú pedagógiai kultúráját.” A recenzens sze
rint „a szerzőgárdának sikerült kiemelésre méltóan jól ötvöznie a gondolatok tudományos
mélységét a megfogalmazás érthetőségével és áttekinthetőségével” {Marton, 1998). Ter
vezzük a Lexikon új, továbbfejlesztett kiadását és CD-ROM változatának közeli megje
lenését.
A neveléstudomány eredményei számára viszonylag gyors megjelenési lehetőséget
biztosítanak a folyóiratok. Közülük kiemeljük az 1992-ben alapításának századik évfor
dulóját ünneplő, 1961 óta az MTA Pedagógiai Bizottságának tartalmi irányításával meg
jelenő Magyar Pedagógiát. Az 1892-ben alapított, de megjelenését 1948-ban és 19511960 között szüneteltetett folyóirat szerkesztése 1991-től a JATE Pedagógiai Tanszékére
került, helyzete ismét rendeződött. Új szerkesztőbizottság alakult, amelynek munkáját
külföldön élő magyar származású neveléstudósok is segítik. A patinás, hagyományosan
magas színvonalú, a tudományos publikálás nemzetközi standardjait követő pedagógiai
folyóirat elsősorban az alapkutatások számára nyit fórumot, ugyanakkor követi a Peda
gógiai Bizottságnak és albizottságainak tevékenységét is. Évenkénti négy számának kö
zel harmincöt íve általában hagyományos struktúrát követve, tanulmányok, szemlék,
könyvelemzések, információk közlésével reprezentálja a hazai neveléstudomány helyze
tét. A folyóirat számainak jelentős része legtöbbször tanulmányokból áll, amelyek teore
tikus és empirikus kutatásokkal alátámasztott elemzésekkel vizsgálják részben a neveléstudomány alapkutatásaihoz, részben a pedagógia, a pszichológia egyes kérdéseihez, rész
ben a nevelés és oktatás elméleti és gyakorlati problémáihoz kapcsolódó témákat. A tár
gyalt időszakban megjelent közel ötven nagyobb tanulmány mintegy egyötöde külföldi
szerzők munkája. A folyóirat szóban forgó három évfolyama negyedszáz recenziót is tar
talmaz, ezek közel fele külföldi munkákat mutat be. A könyvismertetések többnyire a
tárgyalt mű elméleti elemzését is adják. A Magyar Pedagógia az MTA és az OM anyagi
támogatásával jelenik meg. A témával kapcsolatban megemlítjük, hogy a Pedagógiai Bi
zottság elhatározta, hogy 2000-től feltámasztja a Tanulmányok a neveléstudomány köré
ből című, korábbi akadémiai kiadványt. (Az első kötet szerkesztése 1999 őszén már el is
kezdődött.)
A hazai neveléstudomány helyzetét ismertetve több olyan pedagógiai folyóiratra is
utalnunk kell, amelyek szintén helyt adnak tudományos igényű és szintű tanulmányok
nak. Az Educatio, az Oktatáskutató Intézet folyóirata hazai és nemzetközi kutatási ta
pasztalatok elméleti értékű rendszerezését állítja tematikus számainak középpontjába
(például szakképzés, iskolaszerkezet, nők, Európa, hátrányos helyzet, iskolán kívüli kép
zés, Internet, mentálhigiéné, pályaválasztás, NAT). Tanulmányait széles körű interdiszciplinaritás és összehasonlító tudományos szemlélet jellemzi. Különösen gazdag a peda430
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gógiai jelenségek gazdasági, szociológiai, oktatáspolitikai kapcsolatrendszereinek feltá
rása. Az Országos Közoktatási Intézet és a Magyar Pedagógiai Társaság folyóirata, az Új
Pedagógiai Szemle mindenekelőtt gyakorlati irányultságú. Közoktatás-politikai szem
pontból is időszerű tanulmányaival (például a központi és helyi tantervfejlesztésről, az
oktatásirányításról, az európaiságról), továbbá elméleti kérdések elemzésével járul hozzá
a magyar neveléstudomány fejlődéséhez. A JPTE kiadásában megjelenő Iskolakultúra
főként a neveléstudomány és a kultúra, művelődés, valamint a személyiségfejlődés, -fej
lesztés kapcsolatrendszerét világítja meg, gyakran esszéisztikus tanulmányaival.
Megemlítjük, hogy pedagógiai témákkal (is) foglalkozó több vidéki és budapesti fo
lyóirat jelentet meg időnként fontos, értékes pedagógiai tanulmányokat (pl. Budapesti
Nevelő, Embernevelés, Fejlesztő Pedagógia, Gyógypedagógiai Szemle, Óvodai Nevelés,
Szakképzési Szemle).
A magyar neveléstudomány helyzetét, minőségét jellemezhetjük a gazdasági és társa
dalmi fejlődéssel, az emberi erőforrással, a globalizációval, az európaisággal, a személyi
ségfejlesztéssel, a közoktatással, a szakképzéssel, a felsőoktatással foglalkozó munkák
neveléstudományi, pedagógiai tartalmának elemzésével is. Ezek részben tudományközi
együttműködésben készült gyűjteményes kötetekben, részben különböző folyóiratokban,
részben - a hazai neveléstudomány eredményeinek számbavétele szempontjából különö
sen lényeges - önálló pedagógiai kiadványokban jelentek meg. Örvendetes, hogy a neve
léstudományi munkák iránt is érdeklődő kiadók körének kiszélesedésével (pl. Educatio,
Nemzeti Tankönyvkiadó, Okker, Keraban, Osiris, Telosz, Vince), a kézirattól a meg
jelenésig tartó átfutási idő megrövidülésével, egyes kutatási támogatások felhasználásá
val (például OTKA, KOMA (Közoktatási Modernizációs Bizottság), Soros, FEFA) ked
vezőbb lehetőség nyílt pedagógiai tartalmú könyvek kiadására. Az utóbbi három évben
megjelent mintegy százötven pedagógiai témájú könyv reprezentálja a hazai neveléstu
domány és pedagógia eredményeit, irányzatait. Ezek a kiadványok sokféle neveléstudo
mányi diszciplínát képviselnek, a legtöbb közülük azonban neveléstörténeti és oktatás
elméleti munka. Mindkét területen több, a pedagógusképzés és továbbképzés törzsanya
gát szolgáló, ugyanakkor tudományos igényű és új kutatási eredményeket is létrehozó
vagy felhasználó, összefoglaló, felsőoktatási tankönyvként is használt kézikönyv jelent
meg. Jellemző ezekre a munkákra a különböző alternatív megközelítések, szemléletek
objektív, informatív bemutatása, a nyitottság, egyes új vagy megújuló, hazánkban kevés
sé ismert irányzatok hézagpótló megvilágítása.
A neveléstörténeti kutatások - a magyar iskola 1996. évi millenniumához kapcsoló
dóan is - számottevő eredményt mutattak fel a hazai köz- és felsőoktatás-történet, vala
mint az intézmény- és tanügyigazgatás-történet oktatáspolitikai-oktatásszociológiai szem
pontú feldolgozása terén. Erősödött a dialógus a történettudománnyal és más társadalomtudományi ágakkal. Megélénkült a neveléstörténeti forráskiadás (pl. a Magyar neveléstu
domány klasszikusai c. sorozat). Említést érdemelnek a nemzetközi összehasonlítás te
kintetében is jelentős gyermekkor-történeti kutatások.
Fontos problématörténeti munkák foglalkoztak a hazai neveléstudomány tudományelméleti alapkérdéseivel (Köte, 1997), a reformpedagógia fő koncepcióival {Németh,
1998), a XIX-XX. századi hazai tantervelméleti irányzatokkal (Ballér, 1996). Tovább
bővült és már a 20. kötetén is túljutott a magyar tantervelmélet forrásait bemutató, elem
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ző sorozat (A t a n t e r v e l m é l e t f o r r á s a i ) . Az o k t a t á s e l m é l e t terén a differenciális tanításel
mélet rendszerszemléletű bemutatását tartalmazó kötet új, átdolgozott kiadásban jelent
meg ( B á t h o r y , 1997). Kiemeljük a tanítás tanulásának elméleti alapjait és összefüggéseit
rendszerező, a gondolkodó, „reflektív”, fejlesztő pedagógusok képzését, továbbképzését
segítő kézikönyvet, amely az ELTE Neveléstudományi Tanszékének oktatóiból álló szer
zői kollektíva új elméleti és kutatási tapasztalatait is hasznosítja { F a l u s , 1998). A JATE
Neveléstudományi Tanszékéhez kötődő kutatói műhely produktuma az a kötet, amely a
hazai természettudományos és matematikai nevelés-oktatás helyzetét tárja fel egy régió
iskoláiban végzett reprezentatív felmérés sokoldalú, tudományos értékű elemzésére épít
ve { C s a p ó , 1998).
A XXI. századi pedagógia alapozását kívánja elvégezni az a nagyjelentőségű kutatás,
amely a nevelés-oktatás teoretikus és empirikus rendszerét a személyiségfejlődés, -fej
lesztés alapján és annak szemszögéből vizsgálva a kognitív, a szociális és a személyes
kompetencia fejlesztését elemzi. A rövidesen megjelenő könyv koncepciójának, tartal
mának egyes részeit több publikáció is közölte { N a g y , 1995, 1996).
A tárgyalt időszak kiadványai között ma már olyan művek szerepelnek többségben,
amelyek a m a g y a r n e v e l é s t u d o m á n y é s a p e d a g ó g i a i g y a k o r l a t ú j e l m é l e t i r e n d s z e r e z é 
s é n e k k i a l a k í t á s á t tűzték ki célul, elszakadva a pártállam korára jellemző ideológiai, po
litikai egyoldalúságoktól, béklyóktól, bezártságtól. A nagyigényű vállalkozás első meg
közelítése például az az átfogó, pluralizmust képviselő rendszerezés, amely a pedagógia
filozófiai és társadalomtani vonatkozásainak felvázolását kísérelte meg { Z s o l n a i , 1996).
A megjelent neveléstudományi művekre általában jellemző, hogy nem kívánnak nor
matív indíttatású, „igaz-hamis” ítéleteket hozni a különböző irányzatokkal kapcsolatban.
Ezt az új szemléletet különösen jól reprezentálják a különböző n e v e l é s f i l o z ó f i a i é s n e v e 
l é s e l m é l e t i r e n d s z e r e z é s e k e t tartalmazó munkák. Jelentős tudományos produktum az
Akadémiai Kiadónál megjelent Antropológia és nevelés című kötet. A könyv a történeti
leg kibontakozó emberi lényeghez való pedagógiai viszonyt új szemlélettel, széles körű
interdiszciplináris megközelítéssel, hazai és nemzetközi kutatási eredményeket haszno
sítva világítja meg { A n g e l u s z , 1996). Egy másik nevelésfilozófiai tárgyú munka elsősor
ban e téma időszerű kérdéseinek tárgyalásához nyújt bevezetést. A szerző nem valami
lyen kiemelt, igaznak tartott pedagógiai koncepció mellett száll síkra, hanem a nevelés
lényegére, céljára, rendszerire, módszereire, elméleti és gyakorlati megközelítéseire vo
natkozó sokféle, bizonyos feltételek, körülmények között egyaránt érvényes alternatívát,
értelmezést mutat be { M i h á l y , 1998). A modem nevelés elméletét vizsgáló, az ELTE Ne
veléstudományi Tanszékéhez kapcsolódó szerzők közreműködésével készült összefogla
lás nem emlékeztet már a rendszerváltás előtti neveléselméleti munkák szemléletére. A
kötet különböző történeti és jelenkori neveléselméleti koncepciókat vizsgál hazai és
nemzetközi (különösen német nyelvű) szakirodalom és kutatások eredményeit elemezve.
A bemutatott modelleket a nevelési cél típusa, a teória alapjául szolgáló személyiségér
telmezés, a koncepcióban érvényesülő nevelési folyamatfelfogás, a hatásszervezés és a
nevelésmetodika kritériumai alapján tárgyalja, szem előtt tartva mind a neveléstudomány,
mind pedig a pedagógiai praxis fejlesztését. Különösen sokoldalúan elemzi a reformpe
dagógiák hagyományos illetve új irányzatainak neveléselméleti összefüggéseit { B á b o s i k ,
1997).
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A pedagógia elméletének és gyakorlatának szoros kapcsolata jellemzi azokat a mun
kákat, amelyek az oktatáspolitika és a nevelés-oktatás gyakorlata szempontjából egyaránt
időszerű kérdéseket vizsgálnak: ilyen a felnőttképzés tudományával, az andragógiával
foglalkozó könyv {Zrinszky, 1996), továbbá az iskolai innovációs folyamatok menedzse
lésének rendszerezését nyújtó kiadvány (Gáspár, 1996). Kiemelkedőnek tartjuk a vizuá
lis képességekkel foglalkozó kiadványt (Kárpáti, 1995), valamint a nyelvpedagógia, a
kommunikatív nyelvoktatás új irányzatait (Medgyes, 1995) bemutató műveket, melyek
közül néhány neves angliai kiadónál jelent meg (pl. Medgyes és Maldarez, 1996).
A neveléstudomány empirikus alapjainak megerősödését eredményezheti, hogy a tár
gyalt időszakban megjelent, kiemelt munkák között olyanok is találhatók, amelyek peda
gógiai kutatási módszerek átfogó elemezésével vagy egy speciális területének vizsgálatá
val, illetve a hazai közoktatás helyzetével, fejlődésével foglalkoznak. Újabb kiadást ért
meg az ELTE Neveléstudományi Tanszéke munkatársainak teoretikus és empirikus ta
pasztalatait általánosító terjedelmes kötet {Falus, 1996). Tudományos elemzés jelent meg
a modern tesztelméletek alkalmazásáról {Horváth, 1997). A publikációk között a neveléstudomány szempontjából is jelentős szerep tulajdonítható az Országos Közoktatási Inté
zet Kutatási Központjának munkatársai által összeállított, kétévenként kiadott Jelentés a
magyar közoktatásról című kiadványnak. A népes szerzőgárdát foglalkoztató, hazai és
nemzetközi statisztikai adatok, fejlődési trendek bemutatását, elemzését nyújtó, kitűnően
szerkesztett kötetek mind a neveléstudomány fejlődéséhez, mind a pedagógiai gyakorlat
fejlesztéséhez nélkülözhetetlen alapot jelentenek {Halász és Lannert szerk. 1995,_ 1997).
Ezzel kapcsolatban említjük meg az ugyancsak az OKI által szervezett tanulói
tudásszintmérések (az ún. Monitor-vizsgálatok) eredményeit bemutató és elemző Mérésértékelés-vizsga című sorozat kiadványait. Az első kötet az ún. „kulturális eszköztudás”
helyzetét vizsgálja a közoktatási intézményekben, négy korcsoport tanulói között végzett
reprezentatív felmérés alapján (olvasás, szövegértés; matematikai tudás; természettudo
mány, számítástechnikai kultúra). Ebben a sorozatban jelentek meg azok a teoretikus és
empirikus megalapozással készült kötetek is, amelyek középiskolai tantárgyi feladatban
kokat mutatnak be (Biológia-matematika-angol nyelv; Vizuális nevelés: vizsga és pro
jektmódszer; Anyanyelvi tudástérkép: Mátrai, 1997; Kárpáti, 1995; Horváth, 1998).
A hazai neveléstudomány egyes képviselőinek kutatási eredményei —mint korábban
is utaltunk rá - jelentős külföldi fórumokon is megjelennek. Több fontos nemzetközi
szervezet (például International Association for the Evaluation of Educational
Achievement [IEA]; European Association for the Research on Learning and Instruction
[EARLI]; Association for Teacher Education in Europe [ATEE]) tagjaként vagy egyéni
résztvevőként a magyar pedagógiai kutatók gyakran szerepelnek nemzetközi konferenci
ákon előadásokkal, referátumokkal, poszterekkel. Különösen az oktatáselmélet, a tanulók
tudásszintjének felmérése, a kognitív pedagógia, az általános és szakmai tanárképzés, a
tantervfejlesztés, a matematikai nevelés, a nyelvpedagógia, a vizuális nevelés, a társada
lomtudományos nevelés, a neveléstörténet és az oktatáspolitika köréből jelent meg több
hazai publikáció külföldön.
Végül megemlítjük, hogy a hazai neveléstudomány fejlődését is kedvezően befolyá
solja a különböző kutatási pályázatokkal támogatott eredmények publikálása. Az OTKA
és a MKM-OM tankönyvtámogatási programjainak segítségével megjelent számos kiad
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vány mellett kiemeljük az MTA Pedagógiai Bizottsága és az MKM-OM közös pályáza
tán díjat nyert kutatásokról készült jelentések összefoglaló kötetét ( K ö z o k t a t á s - k u t a t á s
1 9 9 6 — 1 9 9 7 ; V a r g a é s B u d a i , 1998). A tanulmányokat tematikai sokszínűség, valamint a
teoretikus elemzéseket alátámasztó empirikus kutatások alkalmazása jellemzi. A dolgo
zatok —többek között - foglalkoznak a társadalomképpel és neveléssel kapcsolatos atti
tűdökkel, a közoktatási hatékonyságmodellekkel, az iskola szervezeti kultúrájával és ve
zetésével, a tudásszint- és képességvizsgálatokkal, a tanulók pályaválasztási aspirációi
val. Örvendetes, hogy az MTA-PB és az OM közös pályázata 1999-ben is folytatódott.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a gazdag hagyományokkal rendelkező magyar
neveléstudomány - a kezdeti elbizonytalanodás után - az alkalmazott és fejlesztő jellegű
kutatások mellett egyre több alapkutatást is végez, és megfelel az új elvárásoknak, köve
telményeknek. Tartalmi, módszertani fejlődésében hasznosítja a korábban elért, bizonyí
tott kutatási eredményeket, és azokat új megközelítésekkel, modellekkel, szemlélettel
komplex rendszerekbe ötvözve fejleszti tovább. Legjobb produktumait a tartalmi és me
todikai sokszínűség, a különböző pedagógiai alternatívák, felfogások nyitott szemléletű
elemzése, a teória és az empíria, az elmélet és a gyakorlat egymást támogató, együttes
fejlesztése, a külföldi irányzatok, eredmények figyelemmel kísérése és hasznosítása, a
különböző pedagógiai műhelyek, kollektívák önálló arculatának, ugyanakkor együttmű
ködésének megerősödése jellemzi.
Annak érdekében azonban, hogy a hazai neveléstudomány az új évezred igényeinek is
megfeleljen, nemcsak a fenti eredmények koordinált, szervezett kiszélesítésére, tovább
fejlesztésére, a neveléstudományi munkákat elemző kritika kibontakozására van szükség,
hanem az új tudományos, kulturális, technikai, gyakorlati változások rendszeres vizsgála
tára, az eredmények komplex, interdiszciplináris alapozású és szemléletű pedagógiai
rendszerezésére is.
3. Neveléstudomány és oktatáspolitika
A modem polgári államban az oktatásügy irányítása és szervezése nem képzelhető el
politika és tudomány, konkrétan az oktatáspolitika és a neveléstudomány kölcsönös egy
másra hatása nélkül. A pártállam éveiben ilyen egyensúly nem létezhetett a politika túl
súlya miatt. A neveléstudománynak a „szolgálóleány” szerep jutott. De a demokrácia tár
sadalmában is megbontja a neveléstudomány szerves fejlődését (nem beszélve a pedagó
giai gyakorlatról), ha a ciklikusan változó politikai kurzusokhoz próbál igazodni. Ez ma
napság aktuális veszély Közép-Kelet-Európában, ezért politika és tudomány viszonyáról
beszélve nem árt mindig hangsúlyozni a t u d o m á n y a u t o n ó m i á j á n a k fontosságát. A fejlett
demokratikus országok gyakorlata azt bizonyítja, hogy kiegyensúlyozott kölcsönhatás
jöhet létre, ha az oktatáspolitikák minimális konszenzusra törekednek és a tudomány au
tonóm.
A k ö z o k t a t á s b a n a hetvenes és nyolcvanas években lezajló reformtörekvések jól
megalapozták, előkészítették azokat a koncepciókat és elképzeléseket, amelyek aztán
elősegítették a közoktatás rendszerének igazítását a demokratikus változásokhoz. Ezzel
párhuzamosan játszódott le a neveléstudomány belső megújulása és autonómiájának ki
vívása. A magyar neveléstudomány a kilencvenes évek fordulójára már elérte azt a tu
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dományfejlődési szintet, mely egyrészt alkalmassá tette oktatáspolitikai intézkedések és
hatások értékelésére, kritikai elemzésére, másrészt új oktatáspolitikai irányok és döntések
megalapozására.
A politika és a tudomány együttműködése Magyarországon az oktatás terén 1989—
1992 között jól kezdődött. A parlamenti pártok oktatáspolitikai nézetei közt részleges kon
szenzus alakult ki. Ezt követően azonban a szakmai kérdések jelentős része nagymérték
ben átpolitizálódott. Ez a trend napjainkban is folytatódik. Az oktatáspolitikai és a tudo
mányos megközelítés ellentmondásai dacára az oktatáspolitika és a neveléstudomány
egymásra hatása nem szűnt meg.
A neveléstudomány egyes műhelyei és kutatói - ide értve az oktatáskutatókat és a
határterületi kutatók jól körülhatárolható csoportját - a demokratikus rendszerváltozás
idejére világos elképzelésekkel rendelkeztek az oktatási törvénykezés filozófiájáról. Mint
ismeretes, az 1985. évi törvény az oktatásról - valamint annak 1990. évi februári módo
sítása - szabad utat nyitott az alternatív pedagógiáknak és a kísérleti iskoláknak, folytatta
a közoktatás irányításának decentralizálását, és fellazította az egyközpontú és egységes
tartalmi-tantervi szabályozást. Az akkor már legalább két évtizede folyó oktatási reform
folytatása és a maga idejében nagyhatású törvény továbbfejlesztése helyett azonban
1992-től az aktuális oktatáspolitikák mindig más utat választottak. így jött létre az 1993.
évi törvény és annak sorozatos módosítása (1994, 1996, 1999).
E hektikus trend más területeken is nyomon követhető. A magyar tantervelmélet
eredményei jelentősen alakították a különböző előjelű oktatáspolitikák elképzelését a
tartalmi-tantervi szabályozásról. Ebben a vitában, dialógusban jött létre az a kétpólusú
szabályozási rendszer, melynek egyik pólusa a NAT, a másik az iskolák pedagógiai prog
ramja. De az éveken át tartó NAT-vitát a politika oly mértékben hatotta át, hogy az mind
a mai napig nem csillapult megnyugtatóan. A neveléstudomány két műhelyének vi
szonylag kész (kidolgozott és megvitatott) elképzelése volt az állami vizsgák rendszeré
ről: egy új vizsgáról, az alapműveltségi vizsgáról és az érettségi vizsga továbbfejlesztésé
ről. Az elmúlt években széles körben váltak referenciaértékűvé az oktatáspolitikát érté
kelő, kritizáló, de információkkal segíteni is akaró Jelentések {Jelentés a magyar közok
tatásról 1995 és 1997) és a közoktatás távlati fejlesztését felvázoló stratégiák (A magyar
közoktatás távlati fejlesztésének stratégiája 1996 és 1998). Közülük többel a Pedagógiai
Bizottság a szerzők és vezető oktatáspolitikusok részvételével vitaüléseken is foglalko
zott.
Az oktatáspolitika befolyásolásának jelentős eszközévé vált az elmúlt évtizedekben a
rendszerszintű értékelés. A hetvenes évek elejétől komparatisztikai indíttatású, nemzet
közi felmérésekben (IEA, IAEP [International Assessment of Educational Progress USA, Princeton], OECD stb.) vettünk részt. Ennek köszönhetően az oktatáspolitika le
hetőséget kapott arra, hogy képet alkothasson magának a fejlesztés fontos és aktuális fe
ladatairól. A nyolcvanas évek közepétől a kutatók kiépítettek egy hazai monitorozó fel
mérési rendszert, mely meghatározott műveltségi területeken ciklikusan változó időszak
okban jelzi a tanulási teljesítményekben bekövetkezett változásokat. Az ország OECD
tagságával a makroszintű értékelések új korszaka kezdődött meg.
A neveléstudomány számos indirekt hatása közül talán a legfontosabb a pedagógiai
innováció megjelenése és rohamos elterjedése, valamint a pedagógusi és az iskolai auto
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nómia követelése. A pedagógusok egyre nagyobb aránya gondolja azt, hogy az oktatás
neveléssel kapcsolatos döntések helye az iskola, a helyi közösség. Ez a felfogásmód al
ternatívát kínál az etatizmusra mindig hajlamot mutató oktatáspolitikák pozíciójának
meggyengítésére. Mintha egy új szövetség körvonalai kezdenének kibontakozni a peda
gógusok és a neveléstudomány képviselői között.
A magyar neveléstudomány —mint jeleztük - számos területen (tantervelmélet, tan
tervpolitika, rendszerszintű értékelés, alternatív pedagógiák stb.) jól prognosztizálta az
aktuális társadalmi fejlődés igényeit. (Ezek egy része az európai trendnek is megfelel —
amint az főként OECD-tanulmányokból jól kiolvasható.) Néhány más területen azonban
súlyos adósságok terhelik. Még várat magára az iskolaszerkezet távlati fejlődéséről, az
oktatás expanziójának várható hatásairól és a korszerű iskolai műveltségről szóló átfogó
koncepció kidolgozása. (Ez utóbbival kapcsolatban a Pedagógiai Bizottság javasolta az
Akadémia Elnökségének, hogy a feladat megoldására, a hetvenes évekhez hasonlóan,
hívjon össze elnökségi közoktatási bizottságot.) Szintén a hiányok listáján szerepel a glo
bális kor pedagógiai kihívásairól, feladatairól való elképzelés megfogalmazása. Annál is
inkább, mert európai uniós csatlakozásunk megkívánja, hogy tisztázzuk a helyi (lokális),
a nemzeti és a globális értékek egymáshoz való viszonyát az oktatásban.
4. Neveléstudomány és pedagógusképzés
A neveléstudománynak a pedagógusképzés színvonalára gyakorolt hatása evidenciá
nak hat. Eredményei nélkülözhetetlenek a pedagógusok felkészítésének célirányos folya
matában: az elméleti, történeti és kutatásmetodikai ismeretek megalapozzák a jövendő
tanárok pedagógiai kultúráját, szemléletét és nevelési stílusát, értelmezési keretet nyújta
nak a gyakorlati tapasztalatokhoz, indíttatást és eszközöket adnak az iskolai valóság
szakszerű feltárásához. Ilyen módon a pedagógusképzés fontos alkalmazási területe a ne
veléstudománynak: a hallgatók magukkal a tudományos elméletekkel és kutatási eredmé
nyekkel találkoznak, ezek hatása nem kereshető csupán az amúgy is sok tényező befolyá
sa alatt alakuló majdani gyakorlati munkájuk eredményeiben, hanem közvetlenebbül je 
len van szakmai felkészültségükben, attitűdjükben, pedagógiai gondolkodásmódjukban.
Kevésbé nyilvánvaló talán, hogy a pedagógusképzés is hatással van a neveléstudo
mány fejlődésére: az oktatásban gyakran merülnek fel megválaszolatlan (tudományos)
kérdések, melyek újabb kutatásokat inspirálhatnak; a tudományos tartalmak közvetítése
(az oktatás folyamata) a tudományos igazság melletti sokoldalú érvelésre kényszerít; a
hallgatók egyúttal sajátos „közönséget” („fogyasztói réteget”) is képeznek: elsősorban tő
lük várható, hogy a közoktatás gyakorlatában az újabb kutatási eredmények értő alkalma
zói legyenek.
A neveléstudomány és a pedagógusképzés kölcsönhatása a rendszerváltozás elmúlt
évtizedében főként három területen hozott érzékelhető fejlődést.
1) A pluralizálódó oktatás igényei felgyorsították a különböző tudományos neveléselméleti koncepciók kimunkálásának, megfogalmazásának folyamatát (pl. Bábosik, 1997;
Gáspár, 1996; Mihály, 1998; Zsolnai, 1996). A neveléstudomány (ezen belül a nevelés
elméletének) történeti megrázkódtatása és újraépítkezési szándéka korábbra nyúlik viszsza: már a 80-as évek elején sem volt tartható az a fikció, amely szerint a társadalmi tör
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vényszerűségek ismeretéből egyértelműen levezethető a nevelés céljainak és belső tör
vényszerűségeinek egész rendszere. Évek hosszú során át egyre mind inkább erősödött a
kétely, hogy, léteznek-e egyáltalán s ha igen, miben állnak a feltételezett társadalmi tör
vényszerűségek, mi következik belőlük a nevelés tartalmára és normáira nézve. Lehet-e,
szabad-e egyoldalúan a célok és előírások oldaláról szemlélni a nevelés folyamatát, az e
forrásból származtatott elméleti megfontolások képesek-e érdemben segíteni a személyi
ségformálás élő társadalmi közegben zajló pedagógiai munkáját. A tagadó válaszok s a
határos társtudományok eredményei iránti intenzív érdeklődés periódusa után lassan for
málódtak az új elméleti elképzelések. Jellemző módon a hazai neveléstudomány a nem
zetközi tudományos kutatásokhoz - szellemi vagy nagyon is valóságos kutatási együtt
működés formájában - az empirikus vizsgálódások terén sokkal korábban (lényegében a
70-es évektől) kapcsolódott. A különböző elméleti koncepciók „feldolgozása” jó másfél
évtizeddel későbbre tehető. Érhető, ha - többé-kevésbé - koherens neveléselméleti kon
cepciók is csak később születtek, nem utolsósorban a pedagógusképzésbe beáramló fia
talok oktatásának feladatára is reflektálva.
2) Az elmúlt esztendőkben a pedagógusképzéshez tematikusán s nemegyszer helyileg
is szervesen kapcsolódó kutatási irányok szakszerűbbek lettek, s a neveléstudomány el
ismert részévé váltak: immár két doktori program is épül a nyelvpedagógiai kutatásokra,
és ezek egyetemi szakmódszertan- (tantárgy-pedagógia)oktatási genezise is vitathatatlan.
Az egyetemeken és főiskolákon mindig folytattak szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai)
kutatásokat, amelyek jellege, színvonala és tudomány-rendszertani helyzete bizonytalan
volt. Művelői a neveléstudományon belül szerezhettek tudományos minősítést, ezt azon
ban mindkét fél gyakran rossz kompromisszumként élte meg, s nem származott belőle
haszon a tudományág fejlődésére nézve. A pedagógusképzésben - különösen a tanárkép
zés koncepciójával összefüggésben - értelemszerűen kapcsolódott össze a pedagógiai és
a tantárgy-pedagógiai felkészítés, hatékonyságát azonban nagyban csökkentette a szerve
zeti kérdések megoldatlansága. Ebben a helyzetben a szakmetodikai kutatások inkább
csak egy-egy személyhez kapcsolódtak, nem alakultak ki műhelyek, sok esetben a téma
kutathatóságának elismeréséért kellett küzdeni, a tudományos munkához többnyire hiá
nyoztak a feltételek. Ebben a helyzetben válik különösen jelentőssé, hogy az angol nyelv
tanításának kutatásában nemzetközileg ismert (és elismert) eredmények születtek (Medgyes és Maldarez, 1996). (Ugyancsak a pedagógusképzés keretei között fejlődhetett
alapkutatás jellegű kutatássá [s válhatott doktori képzés részévé] a matematika szakmód
szertana, de ez „matematikai didaktika” néven a matematikához kapcsolódik.)
Nemzetközi együttműködési lehetőségek sok esetben viszonylag korán, épp a peda
gógusképzés terén nyíltak, ez magával hozta a képzésre vonatkozó (nagyszámú) kutatás
szelekcióját, az egyes irányok (pl. az ún. reflektív pedagógusképzésre vonatkozó, vagy az
alternatív pedagógiák tanárainak felkészítését elemző vizsgálatok) tudományos színvo
nalának megerősödését.
A tanárképzés (vagy tágabban: a pedagógusképzés) kutatásának eredményeit össze
foglaló monográfia még nem készült, de számos figyelemre méltó publikáció látott nap
világot hazai és külföldi folyóiratokban egyaránt.
3) A neveléstudomány és a pedagógusképzés kölcsönhatása (sőt egymásra utaltsága)
megnyilvánul abban is, hogy döntően a felsőoktatási intézmények neveléstudományi tan
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székei és oktatói képezik a kutatások bázisát. Az elmúlt években épp a tanárképzés meg
indítása teremtett lehetőséget két vidéki egyetemen (ME, VE) neveléstudományi kutatási
műhely kialakítására.
Ezek a tények természetesen nem csökkentik az Oktatási Minisztérium két nagyobb
háttérintézményében folyó neveléstudományi kutatások (1 . é s 2 . m e l l é k l e t ) jelentőségét,
ámbár az intézetekben dolgozó kutatók is szinte valamennyien kapcsolódnak a pedagó
gusképzés valamely színteréhez.
4)
A neveléstudomány eredményei - legtöbbször általánosan használt tankönyvek át
tételével, gyakran a kutatók oktató tevékenysége segítségével - megtermékenyítően ha
tottak a graduális pedagógusképzés pedagógiai tartalmára, programjaira, gyakorlatára.
5. Neveléstudományi doktori programok
A neveléstudományban 1994—1998 között hét doktori program indult. A képzőhelyek
irányultsága, illetve kutatási tradíciói s - ezekkel összefüggésben - programjai is mar
kánsan különböznek egymástól:
—a neveléstudomány teoretikus és empirikus kutatása (ELTE);
—a kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése (JATE);
—nevelés- és művelődéstudományi kutatások [felnőttnevelési és közművelődési, fel
sőoktatási alprogramokkal] (KLTE);
—szakképzés-pedagógia (BME);
—nyelvpedagógia (ELTE, VE);
—sporttudományi (MTE).
Mindenütt a vállalt c é l o k között szerepel a kvalifikált szakemberek képzése a felsőoktatás számára, a közoktatási szakemberek tudományos továbbképzés iránti igényeinek
a kielégítése s a neveléstudományi utánpótlás képzése. A h á r o m c é l c s o p o r t (a természe
tes egybeeséseken túl) különböző képzést kíván, ezért valamennyi (de különösen a négy
nagyegyetemi, átfogó) program többrétegű. A „törzskövetelményeken” túl a hallgatók
különböző csoportjainak előírnak további kurzusokat. A kutatói utánpótlás elsősorban a
—nem túl nagy létszámú - ösztöndíjas hallgatókból rekrutálódik, programonként jelleg
zetesen más-más előképzettséggel (például az ELTE-n elsősorban a pedagógia szakosok
közül, a JATE-n a frissen végzett természettudományos szakos hallgatók köréből, míg a
BME-n értelemszerűen fiatal mémöktanárok/mémökök soraiból).
A doktori iskolák között gazdag együttműködés alakult ki: a három tudományegye
tem, illetve a műegyetem kölcsönösen elfogadja a másik program egyes kurzusait; a
sporttudományi program önállósulását az ELTE-vel való együttműködés alapozta meg.
Feltehetően hasonló kapcsolatok alakulnak majd ki a nyelvi (ELTE és VE) program mű
helyei között.
A hallgatói produkciók minőségét mindegyik program a fokozatszerzés szigorú sza
bályozásával igyekszik biztosítani. Az első tapasztalatok kedvezőek, de a kutatói után
pótlás szempontjából legfontosabbnak tekinthető (teljes idejű képzésben részt vevő)
ösztöndíjasok doktori disszertációjának védésére még nem kerülhetett sor. (Viszont a
hallgatók doktori tanulmányai folyóiratokban, esetenként önálló kötetekben jelennek
meg. Például az ELTE-n évente kötetet adnak ki a hallgatók kutatási eredményeiből; a
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JATE PhD-programjának hallgatói 1996-1998 között közel 40 tudományos publikációt
jelentettek meg hazai és külföldi folyóiratokban; a KLTE doktoranduszainak kutatásaiból
1998-1999-ben 25 publikáció született.) A tudományági kutatások szempontjából igen
kedvező fejlemény, hogy a PhD-hallgatók többsége (a nyelvtudáson túl) máris rendelke
zik nemzetközi szakmai és konferenciatapasztalatokkal.
A doktori programok színvonalas munkáját számos tényező nehezíti. Megoldatlan a
PhD-képzés finanszírozása (ez gyakran az önköltséges képzés extenzív fejlesztésére
kényszeríti a képzőhelyeket); a neveléstudományban viszonylag kevés az aktív munkavi
szonyban dolgozó, magasan minősített kutató (akadémiai doktor). Ez utóbbi szempontból
a jelenlegi, illetve a tervezett szabályozás szinte teljesíthetetlen feltételek elé állítja a már
működő doktori programokat is. Célszerű lenne a követelményrendszert országosan egy
ségesíteni, s ezen a tudományterületen is meg kell oldani a kreditrendszer kidolgozását.
A PhD-képzés három esztendeje természetesen nem elegendő a tudományos kutatói
képességek kifejlesztésére. Szükséges lenne, hogy a legkiválóbbak és elkötelezettek to
vább dolgozhassanak abban a műhelyben, ahol érdeklődésüknek, tudományos ambíció
iknak leginkább megfelelő kutatások folynak. Ennek érdekében meg kellene teremteni az
egyetemeken a pre- és posztdoktori ösztöndíjak kiterjedt és stabil rendszerét.
Neveléstudományi doktori programok (1994-1998)
ELTE

Bábosik István D Se

A neveléstudom ány teoretikus és em
pirikus kutatásának, fejlesztésének útjai

1994. 02. 14.

JATE

Nagy József D Se

A kognitív kom petencia fejlődése és
fejlesztése

1994. 02. 14.

BM E

Varga Lajos C Se

A szakképzés pedagógiája

1994. 0 5 .2 0 .

K LTE

Kozma Tamás D Se

A nevelés és m űvelődés társadalmi
összefüggései

1 9 9 5 .0 4 .2 8 .

ELTE

Medgyes Péter D Se

N yelvpedagógia

1996. 10. 25.

M TE

Frenkl R óbert C Se

A sporttudom ány empirikus és teoretikus
kérdései

1997. 06. 27.

VE

Bárdos Jenő C Se

Az idegen nyelvek tanulási folyamatának
értelmezése, tervezése és értékelése

1 9 9 8 .0 6 .2 7 .

6. Nemzetközi kapcsolatok
A magyar neveléstudományi kutatást hosszú időn át a nemzetközi kapcsolatoktól (így
főként a nyugat-európai országoktól) való elzártság jellemezte. Bizonyos keretek közt
azonban ekkor is sikerült kapcsolatokat kiépíteni. Ezek közül jelentős a magyar IEAtagság, mely már harminc évvel ezelőtt ablakot nyitott a nálunk akkor még háttérbe szo
rított empirikus kutatásra és szemléletre. IEA-kooperációban 1970—1998 között össze
sen tizenegy felmérés és vizsgálat zajlott le a természettudományok, az olvasásmegértés
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(reading comprehension), az angol idegen nyelv, a matematika, az osztálytermi folya
matok, a fogalmazás, a és az állampolgári nevelés területén. Az OECD szervezésében
jelenleg két fontos nemzetközi komparatisztikai vizsgálat - a PISA [Program for
International Student Assessment] és a SIALS [Second International Adult Literacy
Study] - folyik. A kilencvenes években, élve a lehetőségekkel, növekedett a nemzetközi
együttműködésben végzett kutatások és szakmai kapcsolatok száma, elsősorban a tanu
láselmélet és a kognitív teljesítmények mérése felé orientálódó egyetemi tanszékeken.
A nemzetközi beágyazottság a nyolcvanas évektől már meghatározó volt a pedagó
gusképzés, valamint az oktatásszociológiai és oktatáspolitikai kutatások és fejlesztések
területén. Említésre méltók még azok a kapcsolatok, melyek az iskolafejlesztés, a neve
léstörténet és a komparatisztika területén létesültek. A hazai neveléstudomány képviselői
—így bizottságunk több tagja —aktívan és rendszeresen vesznek részt a neveléstudomány
számos nemzetközi szervezetének munkájában, tagként, előadóként szerepelnek, közös
kutatásokat folytatnak, oktatómunkát vagy szakértői tevékenységet végeznek (UNESCO,
IEA [International Association for the Evaluation of Educational Achievement], AERA
[American Educational Research Association], OECD EARLI [Europian Association for
Research on Learning and Instruction], ATEE [Association for Teacher Education in
Europe], Világbank, Academic Europeae).
A hazai neveléstudományi kutatások - elsősorban az iskolai gyakorlatra, az oktatáspolitikára és a szakmai fejlesztésre gyakorolt hatásuk révén - ma már nemzetközi szinten
is elismertek. A hazai kutatási tapasztalatokra, a magyar neveléstudományi műhelyek te
vékenységére a régión belül, sőt azon kívül is - dokumentálható módon - sokan felfi
gyeltek.
Megjegyezzük azonban, hogy bármilyen jelentős eredményeket értek is el a hazai ne
veléstudományi kutatások, a viszonylag kedvező külső megítélés a szükebb régión belül
csupán relatív pozíciót jelent. E pozíció elmarad attól, amit az oktatás erősödő nemzetköziesedése és ezen belül különösen az európai integrációs folyamat gyorsulása indokol. A
kihívásokhoz és a szükségletekhez képest a magyar neveléstudomány nemzetközi kap
csolatrendszere és ennek intézményesülése inkább szegényesnek tekinthető. A hazai ku
tatásoknak és fejlesztéseknek csak töredéke folyik nemzetközi együttműködésben, a ha
zai kutatóknak a nemzetközi hálózaton és projektekben való reprezentáltsága a lehetősé
geket nem éri el, a legfontosabb nemzetközi szervezetek munkájában a kutatói szféra
rendszertelenül és esetlegesen képviseltetheti magát. Bekapcsolódásunk a nemzetközi
együttműködésbe és az erre irányuló stratégiai fejlesztés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a
hazai neveléstudomány lépést tartson a fejlődéssel s ki tudja fejteni azt a pozitív hatást,
amelyet e területnek a nemzetközi versenytérbe és együttműködésbe való egyre szoro
sabb beépülése feltétlenül indokolna.
7. Az MTA Pedagógiai Bizottság és albizottságai tevékenysége
A Pedagógiai Bizottság éves munkaterv szerint működik, évente legalább négy ren
des s néhány rendkívüli ülést tart. Az elmúlt öt évben megvitatta a közoktatási törvényt; a
Nemzeti alaptantervet; az Akadémia által támogatott könyv- és folyóirat-kiadás helyzetét;
az akadémiai doktori címért folyamodók habitusvizsgálatát; az érettségi vizsga követel
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ményrendszerét és vizsgaszabályzatát; a pedagógusképzés helyzetét, aktuális problémáit;
a pedagógus-továbbképzést; a magyar közoktatás távlati fejlesztésének stratégiáját; aktu
ális oktatás- és tudománypolitikai kérdéseket; a magyar közoktatás és a neveléstudomány
nemzetközi kapcsolatait; a magyar iskolarendszer átalakulásának tendenciáit; a pedagó
gia oktatását a pedagógusképzésben; a neveléstudomány doktori iskoláinak helyzetét; az
albizottságok munkáját; a neveléstudományi kutatás és fejlesztés lehetőségeit; a neve
léstudomány helyét a tudományok rendszerében, képviseletét az Akadémián.
A szélesebb szakmai közönség részére általában évente egy felolvasó ülést is rende
zünk (pl. 1997-ben a pedagógusképzésről a Miskolci Egyetemen, 1998-ban a gyermek
évszázadáról Budapesten az Akadémián). Hat albizottság (neveléstörténeti, didaktikai,
pedagógusképzési, gyógypedagógiai, felnőttnevelési és a legutóbb alakult informatika az
oktatásban) aktívan, nagyfokú autonómia birtokában segíti a bizottság tevékenységét.
A szorosabb értelemben vett neveléstudományi kutatások (főként az alapkutatások)
jellemző módon az egyetemek neveléstudományi (pedagógiai) - esetenként határtudo
mányi (pszichológia, szociológia) - tanszékein és két nagyobb háttérintézmény (Oktatáskutató Intézet, Országos Közoktatási Intézet) kutató-fejlesztő csoportjaiban folynak.
Négy nagy egyetemünkön működik pedagógiai doktori iskola. Az MTA támogatásával
már évek óta Képességkutató Csoport működik a JATE Pedagógiai Tanszékén. Szinte
minden egyetemen és tanárképző főiskolán folynak tantárgy-pedagógiai kutatások és
fejlesztések.
A neveléstudományt művelők száma nem állapítható meg pontosan, mivel egyrészt
több határterület képviselője is végez neveléstudományi kutatásokat, másrészt számuk
állandóan fluktuál. A legfrissebb adatok (1998) szerint tudományterületükön 20 fő a ne
veléstudomány doktora, 241 a kandidátusok száma, és 17-en szereztek PhD-fokozatot
(ebből védéssel 6, átminősítéssel 11 fő). Az MTA-közgyűlésen hárman képviselik a ne
veléstudományt. Más akadémiai szervezetben nincs delegáltunk. Az MTA két fővel kép
viselteti magát az Országos Köznevelési Tanácsban.
A neveléstudományi kutatások, fejlesztések és a pedagógiai innováció végzésére ma
már több forrás áll rendelkezésre. Viszonylag jelentős anyagi segítséget kap tudományte
rületünk az OTKA-tól, amely elsősorban nevelésfilozófiai, neveléselméleti, neveléstörté
neti, nevelés-lélektani, didaktikai és nevelésszociológiai alapkutatásokat, de jelentős
mértékben nevelés-módszertani, tantárgy-pedagógiai, andragógiai jellegű alkalmazott
kutatásokat is támogat.
Az MTA Pedagógiai Bizottság 1996-ban - az MKM-mel egyeztetve - új, hosszú távú
közoktatás-kutatási programot indított el A közoktatás aktuális problémáit elemző kuta
tások elnevezéssel. A programot az MKM, majd az OM anyagilag is támogatta. A kuta
tásban évenkénti pályázati felhívás alapján vehettek részt az egyetemek és főiskolák pe
dagógiai és pszichológiai tanszékei, a minisztérium háttérintézményei, valamint pedagó
giai szolgáltató intézmények. A program anyagi fedezete 1996-ban 25 mFt, 1997-ben 28
mFt, 1998-ban 30,5 mFt, 1999-ben 20 mFt volt. Az 1996-1997. évi kutatások beszámo
lói az MKM és az MTA PB közös kiadásában jelentek meg. Támogatta a neveléstudo
mányi kutatásokat a Soros Alapítvány és néhány más alapítvány is.
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Tájékoztató a neveléstudományi kutatások OTKA-támogatásáról
P ályázatok száma

Egy nyertes pályá
zatra ju tó átlagos
támogatás (eFt)

B eérkezett

Támogatott

T ám ogatás összege
4 évre (eFt)

1 9 9 5 -1 9 9 8

30

17

28 570

1680

1 9 9 6 -1 9 9 9

23

7

8 930

1275

1 9 9 7 -2 0 0 0

23

12

2 0 000

1666

1998-2001

20

15

27 776

1861

1 9 9 9 -2 0 0 2

17

14

42 400

3028

K u tatási időszak

(Az F-kategóriájú támogatottak száma évente 1-3)

Neveléstörténeti albizottság
Az albizottság sokszínű tartalommal és formában vállal szerepet a neveléstörténeti
kutatások támogatásában (konferenciák, kiállítások szervezésével, előadások tartásával,
publikációk megjelentetésével stb.). Fő tevékenységi területei:
- továbbképzést segítő tartalmi-módszertani jellegű megbeszélések külső érdeklődők
bekapcsolódásával;
- a neveléstörténeti kutatások új irányainak elemzése;
- az elmúlt évek hazai neveléstörténeti irodalmának tematikus áttekintése (a millen
nium irodalma, neveléstörténeti tankönyvek, gyermekkortörténet, társadalomtörté
neti, oktatáspolitika-történeti jellegű kutatások).
Az albizottság hagyományos regionális neveléstörténeti konferenciákat tart (pl. fog
lalkozott a dél-dunántúli megyékben folyó nevelés- és művelődéstörténeti kutatásokkal,
illetve a régió kutatói mutatták be újabb eredményeiket). Közreműködik (az MPT Neve
léstörténeti Szakosztályával karöltve) a jelentősebb neveléstörténeti évfordulók alkalmá
ból rendezett felolvasó üléseken (pl. Melanchtonról, Brassairól, Schnellerről, Prohászka
Lajosról). Részben az Iskolatörténeti Emlékbizottság, részben az MKM anyagi segítsé
gével, az OPKM gondozásában láttak napvilágot a Neveléstörténeti füzetek 13-16. szá
mai (Adatok Dél-Magyarország iskolaügyének történetéből; A zsidó iskolaügy története
Magyarországon; Iskolatörténet-iskolakultúra-neveléstörténeti kutatások; Állam-egyháziskola). Megjelent az 1995-ben Veszprémben, illetve 1996-ban az MTA-n szervezett
millenniumi neveléstörténeti konferenciák anyaga is (Neveléstörténet és neveléstörténetírás; Iskola a magyar társadalom történetében). 1997 óta anyagi okok miatt szünetel a
Neveléstörténeti Tájékoztató, valamint a Neveléstörténeti Füzetek című sorozat kiadása.
Az albizottság tervei között szerepel többek között a 2000. évhez kapcsolódó tanácsko
zások rendezése külföldi professzorok meghívásával; közreműködés egy neveléstörténeti
képes krónika összeállításában, iskolatörténeti filmsorozatok készítésében.
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Didaktikai albizottság
Az albizottság elsősorban a tágan értelmezett (a szakmódszertanokra is kiterjedő)
oktatáselmélet teoretikus kérdéseivel foglalkozik. Elméleti igényességgel foglal állást a
gyakorlatot közvetlenül befolyásoló témákban.
Tagjai elméleti és gyakorlati szakemberek, iskolai tanárok, tevékenységében a peda
gógusképzés különböző szintjén működő oktatók, pedagógus-továbbképzésben dolgo
zók, kutatóintézeti munkatársak egyaránt képviselve vannak.
Az albizottság foglalkozik a tudomány és a gyakorlat nemzetközi tendenciáival, a ha
zai fejlesztés egyes kérdéseivel, az újabb kutatási eredmények megvitatásával (a didakti
ka tárgya, tartalma; a pedagógusképzés tematikája, szigorlati tételek, szakirodalom; di
daktikai tankönyvek (pl. Aebli didaktikája, német és holland didaktikai tankönyvek);
konstruktív tanulásszemlélet).
A didaktika tudományközi kapcsolatainak tisztázásához járult hozzá A szaktanárok
szakmai pedagógiai műveltségének tartalma - a tantárgy-pedagógiák és az általános di
daktika viszonya című ülés. Három egymáshoz kapcsolódó megbeszélésen vitatták meg
az iskolai tudás tartalmát és a vizsgarendszert.
Az ELTE TTK Oktatástechnikai csoport volt a színhelye a Taneszközök az iskolában
című ülésnek. Az MTA Pedagógiai Bizottság a Pedagógusképzési albizottság közremű
ködésével egész napos kibővített tanácskozást rendezett A mentorképzés kívánatos rend
szere címmel, amelyben részt vett a British Council, a Goethe Institute és a Kulturkontakt
Ausztria mentorképző több szakembere is. Ugyancsak egész napos ülést rendeztek a
Veszprémi Egyetemen, témája „A veszprémi tanárképzési modell - a tanítás tanítása, ta
nulása” volt.
A megbeszélések anyagai, állásfoglalásai az albizottság és a Magyar Pedagógia c.
folyóirat együttműködésének is köszönhetően széles körben visszhangra találnak.
Gyógypedagógiai albizottság
Az albizottság célja a gyógypedagógia tudományának képviselete országos, kor
mányzati és tudományos szervezetekben. Ennek érdekében állást foglal a témával kap
csolatos oktatásügyi kérdésekben; elemzi a gyógypedagógia tudományának helyzetét,
katalizálja és segíti időszerű öndefmiálási folyamatát; figyelemmel kíséri és segíti a disz
ciplínajelenlétét a neveléstudományi folyóiratokban, lexikonokban és egyéb tudományos
igényű publikációkban; együttműködik az MTA más bizottságaival és albizottságaival.
Kibővített üléseken foglalkozik a tudományelméleti kérdésekkel, nemzetközi együtt
működéssel folyó kutatási projektekkel, az egyetemi szintű gyógypedagógus-képzéssel, a
speciális nevelési szükségletű gyermekek közoktatásának időszerű kérdéseivel. A kutatá
sokban a társtudományok (pszichológia, nyelvtudomány, neveléstudomány, orvostudo
mány stb.) képviselői, minősített hazai és külföldi kutatók is folyamatosan közreműköd
nek. Munkájukat segíti a BGGYTF könyvtára, amely az ország egyetlen gyógypedagógi
ai gyűjtőkörű szakkönyvtára.
A szakterület főbb kutatási irányai, programjai szorosan kapcsolódnak az albizottság
munkájához:
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- sérült gyermekek integrált nevelése, iskoláztatása;
- a képességstruktúrák tanulmányozása speciális nevelési szükségletű gyermeknépes
ség különböző csoportjaiban;
- a speciális élethelyzetből származó szociális hátrányok és támogatások vizsgálata;
- a tanulási és viselkedési zavarok gyökereinek és terápiájának elemzése;
- humánantropológiai kutatások.
A munkálatok egy része nemzetközi együttműködés kereteiben folyik.
Az elmúlt évtizedben közel kétezer, a gyógypedagógia területéhez tartozó mű jelent
meg, ezek több mint tíz százaléka idegen nyelvű publikáció, s legalább tíz művet minő
síthetünk jelentős produktumnak. Az új Pedagógiai Lexikonban mintegy háromszáz
gyógypedagógiai szócikk szerepel. A szakma egyetlen folyóirata a Gyógypedagógiai
Szemle, amely tudományos közleményeket is megjelentet. A kutatási eredmények a tu
domány fejlesztése mellett felhasználásra kerülnek a gyógypedagógus-képzésben és —to
vábbképzésben, a szociálismunkás-képzésben, rokonterületi (pedagógus, orvos, pszic
hológus stb.) szakképzésekben, a gyógypedagógiai (nevelési-oktatási, fejlesztési, terápi
ás) gyakorlat megújításában, az iskolai pedagógiai programok és tantervek készítésében,
a korai fejlesztő és rehabilitációs központok munkájának korszerűsítésében.
Pedagógusképző albizottság
Az elmúlt időszak felgyorsult törvényalkotási tevékenységének következtében a pe
dagógusképző albizottság a neveléstudomány elméleti kérdései mellett számos esetben
oktatáspolitikai kérdésekkel is foglalkozott. 1998 februárjában fogalmazta meg vélemé
nyét az egységes, egyetemi szintű tanárképzésről szóló kormányrendeletről, valamint az
egyetemi szintű tanárképzés általánossá tételével kapcsolatos feladatokról szóló kor
mányhatározatra vonatkozó előterjesztésről.
A tanárképzés fejlesztésének időszerű kérdéseiről rendezett albizottsági ülésen olyan
kérdéseket is érintettek, mint például a finanszírozás és képzési idő problémái, az integ
rációs intézményfejlesztési terv, a kreditrendszer.
A szakmai pedagógusképzés helyzetéről folytatott eszmecsere keretében a szakmai
tanárképzés, illetve a szakoktatóképzés jelenlegi struktúrája és fejlesztési trendjei mellett
az iskolai és piaci szféra jövedelmi viszonyainak szinkronba hozásáról, a kamarák szere
péről a mesterképzésben, az együttműködésről a piaci szereplőkkel, valamint a küszöbön
álló törvénymódosítási szándékokról esett szó. A vita során hangsúlyt kapott és ismét
megkérdőjeleződött a szakmai tanárképzésben az egyetemi, illetve főiskolai szinten vég
zett tanárok szerepének nehezen indokolható megkülönböztetése a szakközépiskola
szakmai elméleti, illetve a szakképzés gyakorlati tárgyainak oktatásában.
A neveléstudomány alapvető diszciplínáinak helyzetét a tanárképzésben két alka
lommal is megvitatta az albizottság. Ennek során különös figyelmet kapott az elmélet és
gyakorlat kapcsolatának és arányának kérdése, illetve a nevelés-oktatás egységének gya
kori hiánya.
Az albizottság vitaüléseinek legfontosabb témái között szerepelt a munkaerő-fejlesz
tés a műszaki tanárképzésben oktatók részére; az egységes tanárképzés kormányrendele
te; a gyakorlati képzés néhány problémája, különös tekintettel a tanárképzés egységes kö
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vetelményeire; a pedagógia szak alakulása а ВТК (bölcsészettudományi karok) követel
ményrendszerében; a pedagógus szakvizsga követelményrendszere; a pedagógus-tovább
képzés új tervezete; a pedagógiai tanszékeken akkreditált szakirányú továbbképzések át
tekintése; interdiszciplináris összefüggések a pedagógusképzés fejlesztésében, különös
tekintettel a NAT követelményeire; a pedagógia és a pszichológia új jegyzeteinek ismer
tetése; a tanári képesítő vizsgák bevezetésének tapasztalatai; a tanárképzés egységes kö
vetelményrendszerének realizálása; a műszaki tanárképzés tapasztalatai; a PhD-képzés új
lehetőségei (és hiányzó elemei) az oktatói utánpótlás biztosításában; a PhD-bázis ta
pasztalatainak elemzése; a pedagógusképzésre épülő szakirányú továbbképzés (tovább
képzési szakok, átjárási lehetőségek, doktori képzés); a neveléstudomány alapvető disz
ciplínáinak helyzete a tanárképzésben, különös tekintettel a didaktikára, a neveléselmé
letre, illetve neveléstanra.
Felnőttnevelési albizottság
Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változások a felnőttnevelés diverzifikációjához
vezettek. Ennek megfelelően az andragógia diszciplínája is differenciálódott, és az alap
kérdések vizsgálatán túl az iskolai felnőttoktatás és a szakképzés, a munkaerő-piaci kép
zés, a börtönnevelés-oktatás, az ismeretterjesztés területeinek vizsgálata és támogatása is
szükségessé vált. Mindennek megjelentek neveléselméleti, célelméleti, didaktikai, meto
dikai, neveléspszichológiai, nevelésszociológiai problémái is. Az albizottság tagjai a fel
nőttnevelés valamennyi ágazatát képviselik.
Az albizottság áttekinti és értékeli az andragógia hazai tudományos eredményeit. Je
lentős OTKA-kutatás folyik a JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-fejlesztési Inté
zetében, amelyről könyv alakban két beszámoló is megjelent. Ugyancsak fontos kutató
helyként működik a KLTE Felnőttnevelési és Művelődéstudományi Tanszéke. Az Orszá
gos Közoktatási Intézet Felnöttnevelési Műhelye a fúnkcionális analfabetizmus felnőttne
velési szempontú kutatását alapozta meg. Az Albizottság egyik tagja OTKA-kutatást vé
gez a kriminál-andragógia területén.
Az albizottság elkészítette a magyar nemzeti jelentést az UNESCO V. Felnőttoktatási
Világkonferenciájára. Tagjai aktívan részt vettek a Hamburgban megrendezett világkon
ferencián. Védnökségével több országos konferencia dolgozta fel a világkonferencia
ajánlásait, levonva azokat a következtetéseket, amelyek az andragógia kutatása, művelése
számára aktuális irányokat jelölnek, illetve az oktatáspolitika számára feladatokat adnak.
Az albizottság védnökségével folynak a felnőttnevelési lexikon-enciklopédia előké
szítésének munkálatai.
Informatika az oktatásban albizottság
A CD-ROM-on megjelenő vagy az Interneten elérhető taneszközök, a sokféle háló
zati szolgáltatást nyújtó új távoktatási rendszerek, intelligens alkotó- és tervezőprogra
mok, a számítógéppel segített tanulás formái a hetvenes évek óta jelen vannak az iskolá
ban. Számos kutatás bizonyítja, hogy a digitális kultúra nemcsak új taneszközöket, ha
nem egy új pedagógiai szemléletmódot közvetít. A számítógép motivációs, tanulásszer
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vezési és képességfejlesztő hatásának vizsgálata, az új oktatási formákkal élni tudó tanári
attitűdök és képességek kialakítása a kutatás és a felsőoktatás fontos feladata. Az 1998
novemberében megalakult albizottság célja az e területen folyó kutatások kezdeményezé
se és koordinálása, az eredmények értékelése és bemutatása, (publikációk, rendezvények
szervezése), esetenként pályázatok, tenderek elbírálásához szükséges szakértői testület
felállítása, az innovációk szakértői segítése. Az albizottság harminckét tagja a számító
géppel segített tanítás és tanulás kutatásával foglalkozó, felsőoktatásban vagy kutatóinté
zetekben dolgozó szakember és néhány az innovációban élenjáró iskola oktatója.
Működése alig egy éve alatt az albizottság számos kutatást és fejlesztést kezdemé
nyezett és felügyelt. 1999-ben elkészült a „Magyar válasz”, az új nemzeti informatikai
stratégia 1999 áprilisában társadalmi vitára bocsátott szövege. Az oktatásról szóló fejezet
szerzői között albizottságunk tagjai is szerepelnek, az egész szövegről pedig állásfogla
lást juttattunk el a szerkesztőkhöz. Ennek lényege az informatikai taneszközök széles kö
rű iskolai felhasználásához szüksége minimális felszereltség, képzés és továbbképzés,
valamint a taneszköz-fejlesztési stratégia megfogalmazása.
Megállapításainkat saját kutatásainkra alapoztuk. Az albizottság szakmai felügyelete
alatt 1999 januárjában az Informatika és Számítástechnika Tanárok Szövetsége (ISZE)
mintegy 200 iskolára kiterjedő országos vizsgálatot végzett az iskolákba ingyenesen ki
került, mintegy 150 digitális taneszköz használatáról. Eredményeink alapján jött létre a
ma is működő online taneszköz információs minősítő rendszer, melyet az oktatási ta
pasztalatokra alapozva folyamatosan bővítünk. A vizsgálat alapján az albizottság elnökét
az Oktatási Minisztérium felkérte a 25 ország részvételével 1999-2001 között zajló In
form ációs és kommunikációs technológiák az oktatásban című összehasonlító pedagógiai
kutatás nemzeti koordinátori szerepére. Az albizottság szakértői hátterére alapozó projekt
témái: az oktatási szoftverek fejlesztése és értékelése szempontrendszerének kidolgozása;
beválás-vizsgálásokkal kísért nemzetközi szoftver-információs rendszer felállítása; ma
gán és közszféra partneri viszonyának elemzése; és az iskolai digitális kultúra működésé
nek vizsgálata esettanulmányokkal és kísérleti oktatással.
A terület tudományos eredményeinek széles körű megismertetését célozza a Kossuth
Könyvkiadó 2000-ben induló szakkönyvsorozata, amely az informatika és a pedagógia
elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyaló klasszikus művekből áll. A sorozat albizottsá
gunk szakértői gondozásában jelenik meg, a műlistát tagjaink javaslatai alapján állítottuk
össze.
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1. m e llé k le t

Kutatás és fejlesztés az Oktatáskutató Intézetben
(Hungarian Institute for Educational Research)
Az Oktatáskutató Intézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos kutatóhelye. Az Intézet kuta
tási profilja stratégiai jellegű, vagyis az alap- és középfokú, valamint a felsőoktatási rendszer strukturális,
szerkezeti, politikai, finanszírozási, fejlesztési problémáira irányul, s ezeket országos, regionális, területi és
helyi, illetve intézményi szinten vizsgálja.
Empirikus szociológiai kutatásaival, statisztikai és oktatás-gazdaságtani elemzéseivel, esettanulmányaival
az Intézet hozzájárul az iskolahálózat fejlesztéséhez, az oktatás finanszírozási alternatíváinak kimunkáláshoz, a
felsőoktatás és a tudományos kutatás távlati és regionális integrációjához. Az alapkutatások a közoktatásra,
felsőoktatásra, a szakképzésre, valamint a felnőttoktatásra és az ifjúsági korosztályra egyaránt vonatkoznak.
Ezek problémáit összefüggéseiben elemzik, és így elősegítik az oktatásügy egészére vonatkozó döntések tu
dományos megalapozását.
Az Intézet fenntartója az Oktatási Minisztérium, de kutatási költségeit pályázati úton nyeri el. Külső felké
résre (önkormányzatok, kormányzati és érdekszervezetek, felsőoktatási intézmények, alapítványok stb. megbí
zásából) is végez vizsgálatokat.
A vizsgálatok eredményeivel a szakemberek és az érdeklődők az Intézet nyilvános kutatói szemináriuma
in, tudományos tanácskozásain ismerkedhetnek meg.
Kutatóink munkáját a több mint húszezer kötetes szakkönyvtár segíti, ahol megtalálható az összes hazai és
néhány fontos külföldi szakfolyóirat is.
Az Oktatáskutató Intézet részt vesz a posztgraduális képzésben is. A Kossuth Lajos Tudományegyetemmel
közösen kidolgozott Felsőoktatási kutatások című (B) doktori programot a Magyar Akkreditációs Bizottság
1997-ben akkreditálta. Az egyetem és az Intézet közös tanszéki csoportja keretében folyik az egyetemi diplo
mát adó pedagógusképzés. Az Intézet munkatársai az ország több más egyetemén és főiskoláján tanítanak. Az
Intézet kapcsolatrendszere kiterjed számos hasonló profilú nemzetközi szervezetre és intézményre is.
Az Oktatáskutató Intézet széles körű publikációs tevékenységet folytat, saját kiadójának legismertebb ki
adványai az Educatio Könyvek (oktatásügyi kérdésekkel foglalkozó monográfiák), az Educatio Füzetek (egyegy fontosabb kutatás eredményeinek összefoglalása) című sorozat, valamint az Educatio című negyedéven
ként megjelenő multidiszciplináris folyóirat. Minden befejezett kutatás zárójelentése megtalálható a Könyvtár
ban.

Kutatócsoportok
Közoktatási és szakképzési kutatócsoport
Közoktatási kutatásaink az oktatási intézményrendszerben zajló reformfolyamatokat (tartalmi modernizá
ció, szerkezeti átalakulás) vizsgálják: hogyan reagálnak a különböző intézménytípusok az új társadalmi kihí
vásokra, milyen irányban változtatják szolgáltatásaikat, és hogyan változik az oktatási folyamatban érdekeltek
(iskolafenntartók, iskolavezetők, pedagógusok, szülők, tanulók) attitűdje.
Szakképzési kutatásaink a szakképzés átalakulásának folyamatát, a különböző szakképzési formákat, a
szakképzés és az általános képzés illeszkedésének problémáját, a szakképzés és a gazdasági szervezetek kap
csolatait és a szakképző intézményrendszer tárgyi és személyi feltételeit vizsgálják. Vizsgálataink körébe tarto
zik a hátrányos helyzetű tanulók szakképzésének problémája is.

Kutatások:
Az iskolaátszervezések és a pedagógus munkanélküliség
Pályakezdő szakmunkások követéses vizsgálata
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Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben
A gazdasági kamarák szerepe a szakképzésben

Felsőoktatási kutatócsoport
A felsőoktatási rendszer átalakulása indokolttá teszi az intézményi struktúra, az irányítási rendszer és az
oktatás tartalmának változását befolyásoló gazdasági, politikai és akadémiai tényezők vizsgálatát. Kiemelten
aktuális kérdés a felsőoktatás finanszírozási rendszerének átalakulása és az intézményi integráció. Mindezt
történeti összefüggéseiben kívánjuk kutatni, továbbá nagy hangsúlyt helyezünk a nemzetközi trendek feltárá
sára és elemzésére. Folyamatos kutatási feladat a felsőoktatási intézmények rekrutációs mechanizmusainak, a
társadalmi szelekció működésének, a tömegessé válás átmeneti szakaszában tartó hazai felsőoktatás társadalmi
mobilitást befolyásoló hatásának vizsgálata. A felsőoktatási kutatások eredményei szándékunk szerint közvet
lenül megjelennek a felsőoktatási doktori programban. A doktori program hallgatói bekapcsolódnak a kutatá
sokba.

Kutatások:
Felsőoktatás-politika 1931-1944
A dolgozók általános iskolai és azok tanulói a 90-es években
Az alapítványi és egyházi felsőoktatásban részt vevő hallgatók

Regionális kutatócsoport
A csoport a társadalom térszerkezetének (településhálózat, településszerkezet, népességmozgások) és az
oktatás intézményrendszerének összefüggéseit vizsgálja. Kiemelten foglalkozik depressziós területek oktatási
képzési ellátottságával, területi-társadalmi csoportok változó igényeivel az iskolázás iránt, az oktatás és szak
képzés szerepével az ún. Kockázati térségek felzárkóztatásában. E kutatások szorosan kapcsolódnak a nemzeti
kisebbségek vizsgálatához, amennyiben e kisebbségek mint területi-társadalmi csoportok szerveződnek meg.
A határon túli kisebbségi oktatáspolitikai elemzések célja és feladata, hogy azonnali válaszokat adjon minisz
tériumi döntés-előkészítő kérdésekre, biztosítsa a kapcsolatot a kisebbségi oktatáspolitika hazai és határon túli
műhelyeivel, szakmailag szervezze a kisebbségi oktatáskutatást és gondoskodjon a határon túli tudományos
utánpótlásról, valamint az Európai Unió kisebbségi oktatáspolitikájával kapcsolatos információk, dokumen
tumok gyűjtése, rendezése és közzététele.

Kutatások:
Regionális együttműködések a harmadfokú képzésben
A felsőoktatási kutatások tárcatámogatása 1995-ben
Az oktatáspolitika regionális hatásai

Folyamatos képzési kutatócsoport
A csoport az iskolarendszerű képzés utáni tanulási, képzési folyamatokkal, a széles értelemben vett
munkaerőpiaci képzés kérdéseivel foglalkozik. A folyamatos szakmai képzés, az átképzés és a továbbképzés fő
tendenciáit és intézményi környezetét, a képzés feltételrendszerét elemzi a munkaeröpiaci igények tükrében.
Vizsgálataink körébe tartozik továbbá az élethosszig tartó tanulás koncepciójának hatása az oktatáspoliti
kában - európai és hazai perspektívában.

Kutatások:
A hátrányos helyzetű fiatalok és a szakképzési rendszer rugalmassá tétele
Az informatika megjelenése és hatása az iskolában
A gazdasági vállalkozások és az iskolarendszerű szakképzés
A nyitott szakképzés és a távoktatás
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Ifjúságkutató csoport
Az ifjúságkutatás középpontjába az ifjúsági korszakváltás és társadalmi átalakulás kérdését állítottuk. A
fiatalok egy-egy településre koncentrált átfogó vizsgálata lehetővé teszi a fiatalok mobilitásának, esélyegyenlő
ségének nyomon követését.
Az egyetemre bekerült fiatalok egy-egy szakmacsoportban (jogász, közgazdász) történő átfogó vizsgálata
pedig lehetővé teszi annak feltárását, milyen iskolai, települési és családi háttér, milyen hálózatok és karrierel
képzelések mentén formálódik a jövendőbeli diplomások új nemzedéke, illetve az új nemzedék elit csoportja.
Kutatásaink során szükségesnek tartjuk a magyar fiatalok mind kelet-nyugati, mind kelet-keleti nemzet
közi összehasonlító vizsgálatát, illetve regionális szinten történő megközelítését. Ezen kutatási program kere
tében nagy szerepet tulajdonítunk a román és a magyar fiatalok romániai és magyarországi összehasonlító
vizsgálatának.

Kutatások:
Helyi társadalom és ifjúság
A Széchenyi professzori ösztöndíj hatásvizsgálata

Humánökonómiai kutatócsoport
A humánökonómiai kutatócsoport olyan kutató műhely kíván lenni, amely az oktatási rendszer, az egés
zségügy, a kutatás-fejlesztés és a kultúra gazdasági összefüggéseivel, ezen belül is elsősorban a finanszírozás
módszereivel, annak hatásvizsgálatával és a továbbfejlesztés lehetőségeinek elemzésével foglalkozik, megte
remtve így egy hazai oktatás-, művelődés- és egészség-gazdaságtani (egyszóval humánökonómiai) kutatóbá
zist. E szellemi műhely egyben az oktatási és egészségügyi kormányzat vagy ezen területek testületéinek részé
re - azoktól származó megrendelés esetében - a költségvetési tervezéssel, a fejlesztési programokkal, azok ér
tékelésével, a finanszírozás fejlesztésével kapcsolatos elemző, értékelő háttértanulmányok elkészítésére is vál
lalkozik.

Oktatáspolitikai kutatócsoport
Az oktatáspolitikai csoport elsődleges feladata, hogy politikatudományi, szervezetszociológiai, oktatás
szociológiai szempontból vizsgálja az oktatásügyet. Kiemelt feladatként kezeli az oktatáspolitika nemzetközi
összehasonlítását és a történeti kérdések kutatását. A csoport aktuális kutatásai a magyar parlament oktatás
ügyi tevékenységének történetére, az egyház és az oktatás viszonyára, illetve közép-európai összehasonlító
vizsgálatokra terjednek ki.

Kutatások:
A lelkiismereti és vallásszabadság érvényesülése a magyar oktatásügyben
Az éves költségvetési vita mint oktatáspolitika-történeti forrás

Kisebbségi kutatócsoport
A csoport elsősorban a magyarországi nemzeti kisebbségek oktatásával összefüggő kérdések körében ku
tatásokat végez. E kérdések közül különösen fontos a csoport számára a nemzeti kisebbségek oktatásának, is
kolázásának, társadalmi hátterének vizsgálata. Kutatásaink egyfelől az oktatáspolitika alakulására, másfelől a
nemzeti kisebbségek társadalmi-területi jellemzőire irányulnak. Kiemelten vizsgáljuk az iskolázásra irányuló
társadalmi igényeiket, az iskolahálózat szerkezeti és térbeli megoszlását. Kutatásaink során arra törekszünk,
hogy folyamatos nemzetközi tájékozódással optimalizáljuk az említett problémák jobb megismerését, illetve
esetleges megoldási javaslatok kidolgozását.
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Befogadott kutatások
Az Oktatáskutató Intézet alapvető törekvése, hogy összefogja és infrastruktúrájával segítse a hazai okta
tást. Ennek érdekében befogadó intézményként lehetőséget biztosit külső szakemberek számára, hogy oktatáskutatási témáikkal megállapodás keretében az Intézeten keresztül pályázzanak és kutatásaikat ide telepítsék.

Kutatások:
A társadalmi nemi szerepek ábrázolása és jelentősége az oktatásban
A fiatal budapesti értelmiség elitbe kerülési stratégiái
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2. m e llé k le t

Kutatás és fejlesztés az Országos Közoktatási Intézetben
(National Institute of Public Education)
Az Országos Közoktatási Intézet (OKI) az iskola előtti nevelés, valamint az alap- és középfokú oktatás, azaz a
közoktatás területén végez fejlesztő, kutató és kisebb mértékben szolgáltató tevékenységet.
Az OKI legfontosabb feladata a fejlesztés. Az itt folyó kutatás döntő részben alkalmazott jellegű, azaz szo
rosan kapcsolódik közvetlen fejlesztési feladatokhoz, oktatásügyi döntések előkészítéséhez, az oktatás ered
ményességének az értékeléséhez, valamint a nyilvánosság tájékoztatásához.
Az intézetben folyó K+F (kutatási és fejlesztési) tevékenység éves munkaterv keretében történik, amelyet
az Oktatási Minisztérium hagy jóvá. A kutatások és fejlesztések finanszírozása több csatornán keresztül törté
nik. A legjelentősebb megrendelő az Oktatási Minisztérium, amely részben az Intézet éves munkatervének az
elfogadásán és az ennek megvalósítását szolgáló költségvetés biztosításán, részben eseti megrendeléseken ke
resztül befolyásolja és finanszírozza a K+F tevékenységet. Kisebb, de nem elhanyagolható jelentősége van az
egyéb forrásoknak, mint amilyen az OTKA, az OKTK, az OM-MTA közös kutatási alap, a KOMA, egyéb fő
hatóságok megrendelései, valamint nemzetközi szervezetek. Ha csekély mértékben is, de saját kezdeményezés
re, a saját költségvetés terhére is folynak kutatási és fejlesztési tevékenységek.
Az OKi-ban folyó K+F tevékenység a következő főbb tartalmi területekre terjed ki:
- átfogó országos tartalmi (tantervi) fejlesztési és az ezt megalapozó kutatási feladatok;
- intézményi szintű pedagógiai fejlesztés és az ezt megalapozó kutatások;
- az érettségi és vizsgakövetelmények fejlesztése és az ezt megalapozó kutatások;
- a tanulói teljesítmények mérésével összefüggő kutatási és fejlesztési feladatok;
- speciális területekhez (felnőttoktatás, kisebbségek oktatása, pedagógusok képzése és továbbképzése)
kapcsolódó kutatási és fejlesztési feladatok;
- az oktatásügyi döntések közvetlen megalapozását szolgáló kutatások;
- az oktatási rendszerben zajló folyamatok elemzését célzó kutatások.
Az elmúlt évek oktatáspolitikai folyamatai nagymértékben meghatározták azt, hogy a K+F tevékenységen
belül mely elemekre tevődött a hangsúly. 1993 előtt az OKI munkatársai közreműködtek a közoktatás törvényi
szabályozásával kapcsolatos szakmai vitákban és szakértői bizottságok munkájában. 1995 előtt aktív szerepük
volt a tartalmi szabályozásról folyó szakmai vitákban és az alapvető dokumentumok, mindenekelőtt a Nemzeti
alaptanterv és az ahhoz kapcsolódó szabályozó dokumentumok kidolgozásában. 1996 előtt részt vettek a köz
oktatási törvény módosítását előkészítő szakmai tevékenységekben.
1995 és 1998 között az OKI-nak meghatározó szerepe volt a NAT bevezetésével kapcsolatos fejlesztő
munkában, mindenekelőtt az iskolák számára biztosított központi tantervi kínálat létrehozásában, valamint a
pedagógusok felkészítésében. Az intézet részben koordináló szerepet töltött be, részben közvetlen kutatási és
fejlesztési tevékenységgel segítette a NAT-implementáció folyamatát.
Az OKI a fenti időszakban folyamatosan végezte a tanulmányi teljesítmények hazai és nemzetközi össze
hasonlító elemzését (Monitor- és IEA-vizsgálatok). Ezek az elemzések részben a tanulói teljesítmények időbeli
változásainak elemzését és nemzetközi összehasonlítását, részben a teljesítmények változásai mögött rejlő pe
dagógiai és társadalmi tényezők feltárását szolgálják. Aktív szerepet játszott és játszik az intézet az érettségi és
vizsgakövetelmények fejlesztésében, a vizsgákhoz kapcsolódó társadalmi igények feltárásában, a korszerű ér
tékelési és vizsgáztatási eszközök kifejlesztésében.
A közoktatási döntések megalapozását és a közoktatási rendszerben zajló folyamatok feltárását szolgáló
kutatások közül különösen említésre méltóak az oktatás irányításával és szabályozásával, a rendszeren belüli
tanulói mozgásokkal, az intézményi folyamatokkal, az oktatással kapcsolatos közvélekedéssel, valamint a
nemzetközi folyamatokkal (ezen belül az európai integráció oktatási hatásaival) foglalkozó kutatások.
Az intézet kétévente átfogó elemző-értékelő jelentést ad közzé a magyar közoktatás helyzetéről, a közok
tatási rendszerben zajló folyamatokról. A Jelentés részben az OKI-n belül folyó, részben a másutt végzett köz
oktatási kutatások eredményeire támaszkodik. A feldolgozott tartalmi területek a következők: oktatáspolitikai
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folyamatok; az oktatás társadalmi, gazdasági és demográfiai környezete; irányítási és finanszírozási viszonyok;
a rendszerben való tanulói továbbhaladás és intézményszerkezet, az oktatás tartalmi változásai, az iskolák bel
ső világa, az oktatás eredményessége és minősége, kisebbségek és speciális ellátást igénylők oktatása, egyen
lőtlenségek az oktatásban.
Az OKI-n belül működik az egyik legjelentősebb hazai oktatásügyi szakmai folyóirat, a havonta megjele
nő Új Pedagógiai Szemle.
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3 . m e llé k le t

A Magyar Tudományos Akadémia Képességkutató Csoportja
(Resarch Group on Ability Development)
(JózsefAttila Tudományegyetem, ВТК Pedagógiai Tanszék, Szeged)
Az MTA Képességkutató Csoport 1996-ban alakult, elsősorban azoknak az empirikus kutatási hagyományok
nak a folytatására és keretbe foglalására, amelyek a JATE Pedagógiai Tanszékén az 1970-es évek elejéig nyúl
nak vissza. E kutatások középpontjában az oktatáselmélet problémái álltak, mindenekelőtt a p e d a g ó g ia i é r té 
k e lé s , m é r é s é s tesztelés terén születtek elméletileg is újszerű és az iskolai gyakorlat számára is hasznosítható
eredmények. A munkacsoport jelenlegi elméleti orientációját tekintve közel áll a kognitív tudományok fogalmi
kereteihez, a kognitív pszichológia elméleti modelljeit az oktatás komplex, reális keretei között alkalmazza,
illetve újabb elméleti általánosítások alapjául szolgáló empirikus vizsgálatokat végez.
A kutatócsoport állandó tagjai mellett az egyes projektekben PhD-ösztöndíjasok működnek közre, továb
bá alkalmilag külső kutatók, kutatási érdeklődésű tanárok is bekapcsolódnak a munkába. A jelentősebb költ
ségeket igénylő empirikus vizsgálatok anyagi hátterét az MTA-tól kapott támogatás mellett főleg a kutatási
pályázatok (OTKA, FKKP, OTKT, OM) biztosítják.
A kutatócsoport az alapítását követő első szakaszban (1996-1998) koncentráltan foglalkozott a k o g n itív
tu d o m á n y eredm ényeinek e le m z é s é v e l, p e d a g ó g ia i, o k ta tá se lm é le ti k o n zek v e n c iá in a k m e g fo g a lm a zá sá v a l, az
empirikus vizsgálatokat megalapozó elméleti elemzésekkel. E munka eredményei különböző jellegű publiká
ciókban, többek között a pedagógiai kultúra megújítását segítő, szélesebb szakmai kör számára írott szinteti
záló tanulmányokban, egy-egy műveltségi terület, készség- és képességrendszer legfrissebb kognitív pszicho
lógiai hátterét, szakirodalmát bemutató munkákban, a képességek fejlesztésével kapcsolatos kutatások ered
ményeit összegző, azokat a nemzetközi szakirodalomba bekapcsoló tanulmányokban, könyvfejezetekben je 
lentek meg.
Az empirikus vizsgálatokat néhány koherens elméleti modell foglalja keretbe. Ilyenek például azok, ame
lyek a z a la p v e tő kognitív k é p e s s é g e k é s k észség ek fe jlő d é s é n e k f e lt á r á s a és a tartalm i tudás s z e r e p e címen
foglalhatók össze. A kiválasztott képességek között szerepeltek a deduktív, az induktív és a korrelativ (való
színűségi) gondolkodás, a kommunikáció és a matematikai alapkészségek. A fejlődésvizsgálat általában az
adott képesség, készség kialakulásának kezdetétől a teljes elsajátításig, illetve az iskolázás végéig tartó idősza
kot fogja át. A deduktív gondolkodás témakörében a korábbi kutatásokra is alapozva három k é p e s s é g te r iile t
f e jl ő d é s é n e k fe ltérk ép ezése történt meg: a kétváltozós alapműveletek és a legegyszerűbb kétpremisszás követ
keztetési sémák; implikatív műveletek és a következtetési sémák rendszere; a logikai képességek átfogó rend
szere. Az induktív gondolkodás teljes fejlődési folyamatának felmérése mellett elsősorban az iskolai tanulás
szerveződésében betöltött szerepe, a fejlődés iskolai kontextusának tanulmányozása állt a kutatás középpont
jában; annak elemzése, hogy hogyan hat az induktív gondolkodás az iskolai eredményességre, és hogyan fej
leszti az iskola az értelmi képességek e fontos komponensét.
A csoport egyik legátfogóbb kutatási programja az isk o lá b a n e ls a já títo tt tudás szerveződését, az ismeret
jellegű tárgyi tudás és a készségek, képességek összefüggéseit vizsgálta. A kutatási program gyakorlati vonat
kozásai azzal az egyre gyakrabban tapasztalt ellentmondással kapcsolatosak, mely szerint a tanulók viszonylag
jól tudják reprodukálni az iskolában tanultakat, de komoly nehézségeik támadnak, ha tudásukat iskolán kívüli
szituációkban, új helyzetekben kell alkalmazniuk. E problémával is összefügg, hogy tanulóink a természettu
dományi tudás nemzetközi összehasonlító felméréseiben egyre rosszabb eredményeket érnek el. A kutatási
program keretében sor került a természettudományok és a matematika iskolai eredményeire vonatkozó adatok
felvételére, a tantárgyi tudás tesztekkel való értékelésére, speciális tesztek készültek az alkalmazás, a tudás mi
nősége és a megértés vizsgálatára, továbbá az induktív, a deduktív és a korrelativ gondolkodás fejlettségének
felmérésére. Az eredményeknek a kognitív tudományok által kínált fogalmi keretekbe (tudásreprezentáció,
megértés, a tanulók előzetes tudása, naiv elméletei, tévképzetei) illesztése segítette az említett ellentmondások
új megközelítésben való értelmezését.
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A kutatócsoport egyik legnagyobb vállalkozása az alapvető készségek és képességek fejlődésének össze
hasonlító vizsgálata. Az elmúlt harminc évben a JATE Pedagógiai Tanszékén szinte évenkénti rendszeresség
gel folyt a különböző készségek és képességek felmérése. Ezek révén hosszú távra visszanyúló összehasonlító
adatok állnak rendelkezésre. A 15-30 éves távlat már elegendő a társadalomban, illetve az iskolarendszerben
bekövetkezett változások és a készségek, képességek fejlődése közötti összefüggések tanulmányozásához. Az
ezredforduló táján a magyar iskolarendszer fejlődésének is lezárul egy szakasza. Az iskolaszerkezet változása,
a tantervi reform, az új vizsgarendszer alapvetően új feltételeket teremt a készségek, képességek fejlődéséhez
is. A kutatócsoport három év összehangolt munkájával elvégezte a fontosabb készségek és képességek fejlődé
sének átfogó, országosan reprezentatív felmérését. Ehhez főleg az elmúlt évtizedekben kifejlesztett teszteket
használta fel, de néhány új mérőeszközt is kidolgozott. Az így kapott adatok nemcsak a megelőző évtizedek
változásainak elemzésére szolgálhatnak, hanem viszonyítási pontot jelenthetnek későbbi vizsgálatokhoz is.
Például néhány év múlva megállapítható lesz, milyen hatást gyakorolnak a most elindult iskolai változások a
tanulók alapműveleti számolási készségeinek, olvasásmegértésének, gondolkodási képességeinek fejlődésére.
A mintánkba országosan mintegy 300 iskola került be, az egyes konkrét készségek fejlődésének elemzéséül
szolgáló minták nagysága általában 8-12 ezer fő között változik.
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Az MTA Pedagógiai Bizottság tagjai (1996-1999)
Ballér Endre elnökhelyettes
Bábosik István [ELTE]
Báthory Zoltán elnök [JATE]
Benedek András [OM]
Csapó Benő főszerkesztő [JATE, Magyar Pedagógia]
Falus Iván [ELTE]
Forray R. Katalin [JPTE]
Golnhofer Erzsébet titkár [ELTE]
Gordosné Szabó Anna [BGGYTF]
Halász Gábor [OKI]
Hunyady Györgyné elnökhelyettes [BTF]
Kádámé Fülöp Judit [OM]
Kozma Tamás [01]
Lukács Péter [Kodolányi János Főiskola]
Mátrai Zsuzsa [OKI]
Medgyes Péter [ELTE]
Mesterházy Zsuzsa [BGGYTF]
Mihály Ottó [ME]
Nagy József [JATE]
Orosz Sándor [VE]
Pukánszky Béla titkár [JATE]
Szebenyi Péter [JATE]
Varga Lajos [BME]
Vastagh Zoltán [JPTE]

Állandó meghívottak
Kárpáti Andrea [ELTE]
Kelemen Elemér [BTF]
Koltai Dénes [JPTE]
Pentelényi Pál [BDMF]

Albizottságok
Neveléstörténeti (elnök: Kelemen Elemér)
Didaktikai (elnök: Falus Iván)
Pedagógusképzési (elnök: Vastagh Zoltán)
Gyógypedagógiai (elnök: Gordosné Szabó Anna)
Felnőttnevelési (elnök: Koltai Dénes)
Informatika az oktatásban (elnök: Kárpáti Andrea)
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