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PUBLICISZTIKA
NÉHÁNY OKTATÁSI INDIKÁTOR (ÉSZTORSZÁG, PORTUGÁLIA, MAGYARORSZÁG ÉS AZ EU-ÁTLAG 2018-BAN ÉS 2019-BEN)
PISAszövegértés,
2018
(pontszám)

Kezdő
pedagógusﬁzetés
(USD PPP)*

A 25–64 éves
pedagógusok
átlagbére
(USD PPP)*

A pedagógusok ﬁzetése
a diplomás
bérek arányában

30 évesnél
ﬁatalabb
pedagógusok
aránya az
általános
iskolában

Az oktatási
kiadások
aránya a
kormányzati
kiadásokban

Egy tanulóra
jutó kiadás
(közoktatás,
USD PPP)*

Az egy pedagógusra jutó
tanulók száma
(általános
iskola)

Észtország

523

24 983

30 892

95%

11%

10%

8 360

12,86

Portugália

492

34 701

45 192

133%

1%

9%

9 365

12,31

Magyarország

476

15 813

25 728

61%

6%

7%

6 274

10,01

EU-átlag

500

36 443

47 375

90%

11%

9%

10 274

13,13

Észtország

105%

69%

65%

106%

100%

111%

Portugália

98%

95%

95%

148%

9%

Magyarország

95%

43%

54%

68%

55%

EU-átlag

100%

100%

100%

100%

100%

A táblázat alsó, százalékos arányokat bemutató részében az EU-átlag a 100 százalék.
* Vásárlóerő-paritáson

van: egyrészt az alacsony csoportméretek, másrészt a zsúfolt és
sok tantárgyas NAT – mindkettő
jelentősen megnöveli a pedagógusok iránti igényt. Ráadásul az
egész napos iskola, napközi vagy
az, hogy a speciális nevelési igényű tanulók mellé nincs megfelelő személyzet, továbbnöveli a
rendszer pedagógusigényét. Ott,
ahol eredményesebb az oktatás, a
pedagógus elsősorban tanít, sőt
kap időt a felkészülésre, az értékelésre és a szakmai fejlődésre. Nálunk gyakori, hogy a kifeszített
óraszámokat gyermekfelügyelettel tudják csak teljesíteni a magasan képzett tanárok. Az így felturbózott magas pedagóguslétszámot pedig az oktatási rendszer
csak úgy tudja fenntartani a jelenlegi keretek mellett, ha alacsonyan tartja a pedagógusok költségét. A magyar rendszer történelmileg pazarló: az olcsó és sok
munkaerőt választottuk az évek
során a kevesebb, de drágább,
és így potenciálisan minőségibb
munkaerő helyett. Ezzel pedig nagyon sokat vesztünk: Hanushek
adatai szerint egy jobban képzett

tanár a tanulóinak várható jövedelme alapján mintegy 400 000
dollár határnyereséget termel az
Egyesült Államokban.

Túl sok, túl kicsi
A ﬁatalok és férﬁak számára is
érzékelhető mértékű pedagógusbér-emelés viszont csak akkor
lesz fenntartható, ha csökken a
magyar oktatási rendszerben a pazarlás. A magyarországi iskolahálózat elaprózott, az általános iskolák felében 150 tanulónál is kevesebben tanulnak. Az egy tanulóra
jutó pedagógusbér-költség hasonlóan átlag alatti Franciaországban
is, ott mégis 80 százalékkal magasabb a tanárok bére a magyarnál,
mert nagyobbak a csoportméretek. A nem hatékony iskolaméretek mellett a rendszer nagyarányú
szelektivitása is növeli a pazarlást.
Közismert, hogy nálunk döntő
módon meghatározza a tanulói
teljesítményt a családi háttér. Az
egyes iskolák közötti különbségek
nagyobbak, mint az iskolákon belüliek. A PISA-felmérések viszont
rendre azt mutatják, hogy minél

81%

98%

100%

91%

94%

78%

61%

76%

100%

100%

100%

Forrás: Education at a Glance, 2021, OECD

méltányosabb egy rendszer, annál
eredményesebb is.
Ebben a mindenkori elitek önző
és nem túl bátor magatartásának
is nagy szerepe van. Az elitek elkülönülése az adóﬁzetők pénzén
gyakran az elitoktatás, tehetséggondozás címkéje alatt történik,
miközben összességében éppen
hogy romlik a magyar közoktatás
teljesítménye. A korai szelekcióra
lehetőséget adó hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok, valamint a
2010 után az egységes állami iskolahálózatot megtörő egyházi intézmények térnyerése egyaránt rontott a helyzeten – Hoffmann Rózsának mindkettőben elévülhetetlen érdemei vannak.
A kistelepülési iskolák megszüntetése viszont politikai tabu,
és rengeteg (elit) érdeket sért.
A középosztályos szülők nem szeretnék, ha heterogén osztályok
lennének, és nem tudnák gyermekeiket elkülöníteni a plebsztől.
A helyi és országos politikus fél,
hogy a szavazni hajlandó középosztály megbünteti, ha változtatna ezen. Az sem javít a helyzeten,
hogy a negatívumok rögtön meg-

mutatkoznak, viszont az iskolahálózat racionalizálásának pozitív
hatása csak hosszú távon jelentkezik, elsősorban úgy, hogy lesz forrás a magasabb ﬁzetésre, és a legjobbakat sikerül a pályára vonzani.
Portugália viszont arra példa,
hogy e feladvány megoldása nem
lehetetlen. Az ország megörökölte a Salazar-diktatúrától a falusi
kisiskolákat, de ezt a rendszert átszabták hatékonyabbra. A 20 tanulónál kisebb és a magas lemorzsolódási mutatókkal rendelkező
iskolákat fokozatosan megszüntették. A racionálisabb iskolahálózat kialakítását komoly tervezés
előzte meg, amit az oktatási minisztérium statisztikai-tervező
osztálya végzett demográﬁai és
területi adatok alapján. Ezt a tervezetet elküldték a régiókba, ahol
a regionális kormányok a terveket
a helyi igényeknek megfelelően
korrigálták és visszaküldték. A tervek véglegesítésébe a szülőket is
bevonták. A kisiskolák magányos
pedagógusai hamar rájöttek, hogy
nagyobb szervezethez tartozni és
a tanári-szakmai közösség részé(Folytatás a következő oldalon)
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