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Bevezető 

Pedagógusként régóta foglalkoztat a magyar oktatási rendszer struktúrája, tartalma, 

életszerűsége, tanulókhoz való viszonya. Látom a pozitív és a negatív oldalait, a minden-

napi munkámban megélem ezeket. A kreditrendszer lehetősége középiskolákban már sok 

évvel ezelőtt felvetődött bennem, ezért választottam szakdolgozati témának. 

A következőkben részletesebben kifejtem a nézeteimet, véleményemet e témában. 

Most is, és később is leszögezem, hogy természetesen nem gondolom, hogy én, egyedül fel 

tudom építeni hazánkban a középiskolai kreditrendszer intézményrendszerét. A szakdolgo-

zatomban saját véleményt, elgondolást írok le ennek megvalósíthatóságáról, szükségessé-

géről. Elsősorban egy gondolatébresztőnek szánom, felvállalva a vita, egyet nem értés le-

hetőségeit. Úgy gondolom, hogy gyökeres változáson kellene minél előbb átesni a magyar 

oktatási rendszernek, elsősorban a középfokú oktatási rendszernek ahhoz, hogy a 21. szá-

zad kihívásainak megfeleljen. Ez az évszázad elsősorban az informatikai és műszaki tudo-

mányok terén hoz (hozott) robbanásszerű fejlődést, így egy jó oktatási rendszernek, ennek 

fényében kell a diákokat felkészítenie a jövőre. A szakdolgozatom írása közben végig ez a 

gondolat vezérelt, remélem sikerült érzékeltetnem nézeteimben ezt a problémát, és felkel-

tettem az érdeklődést a témával kapcsolatban. 

1. A jelenlegi oktatási rendszer 

1.1 Tapasztalataim 

Több mint 30 éve vagyok a pedagógus pályán, ez idő alatt különböző típusú iskolák-

ban dolgoztam (általános iskolában - városban és egész kis településen, szakközépiskolá-

ban, szakmunkásképzőben, felnőttképzésben, gimnáziumban). Ez nagyon hasznos szá-

momra, mert így saját tapasztalatokat szereztem a különböző típusú iskolák működéséről, 

hatékonyságáról, a tanulási nehézségekről, az intézményi légkörről, a különböző nehézsé-

gekről, és nem utolsó sorban a tanítás kihívásairól. 

Jelenlegi munkahelyemen, a Tolna Megyei Sztárai Mihály Gimnáziumban 1987 óta 

dolgozom tanár beosztásban. Informatikát, matematikát és az idei tanévben testnevelést is 

tanítok. A diákokkal mindig igyekeztem korrekt, jó kapcsolatot fenntartani, aktuális és más 

témákról beszélgetni. Ennek során az iskolarendszerről is sokszor véleményt cseréltünk 

közösen, esetleg egyéni beszélgetések során. Osztályfőnökként, testnevelő tanárként, ma-
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tematika és informatika tanárként más-más a beszélgetések légköre. Testnevelési órákon, 

osztályfőnöki órákon és osztálykirándulásokon nyíltabbak, oldottabbak a diákok, így való-

színűleg őszintébb válaszokat adnak a különböző témájú beszélgetéseken. 

Érettségi elnök vagyok már jó ideje, ezen kívül tantárgyi bizottsági elnök és tag va-

gyok informatikából emelt szinten a kezdetek óta. Ebből következik, hogy más iskolákba is 

eljutok, ahol szintén értékes tapasztalatokat szerzek mind szakmai, mind pedagógiai téren. 

Az ott dolgozó kollégákkal illetve a diákokkal szintén gondolatokat cserélünk aktuális 

problémákról, gondokról, sikerekről. A diákok ezekben az intézményekben is őszintén 

elmondják a véleményüket a jelenlegi iskolarendszer jó és rossz elemeiről. Az évek során 

sok véleményt meghallgattam a kollégák és a tanulók részéről, így egyre több tapasztalattal 

gazdagodtam. Remélem ez még jó ideig működni fog, fontos, hogy minél több, az oktatási 

rendszerben konkrétan benne lévő emberekkel tudjak beszélgetni a pozitív illetve negatív 

tapasztalatokról. 

1.2 Véleményem 

Természetesen az idők során és az előzőekben leírtak alapján nekem is kialakult a 

véleményem a magyar közoktatási rendszerről. Mindjárt hozzá is teszem, hogy ez nem 

fekete és fehér, azaz nem egyértelműen rosszra és jóra osztható. A dolog ennél sokkal ár-

nyaltabb, hiszen minden problémát sokféle szempontból lehet megközelíteni, és adott eset-

ben egyszerre többféle igazság is létezhet. Mivel régóta a pedagógus pályán vagyok és a 

családom is pedagógusként dolgozik illetve dolgozott (szüleim általános iskolai tanárok, 

két testvérem egyike tanítónő, másik óvónő) így volt szerencsém látni a különböző rend-

szerek tündöklését és bukását. Személyesen is megéltem a régi szakfelügyeleti rendszert, a 

kötelező óravázlatokat (a sokszor értelmetlen, minden órára erőltetetten leírt didaktikai és 

oktatási célokat), a rugalmatlan parancsuralmi rendszert, és még sorolhatnám a hibákat. 

Hozzáteszem, hogy pozitív dolgokra is emlékszem. Ilyen például általános iskolákban az 

akkori gyermekmozgalom (úttörő) egyik legjobb hozadéka, a diákok szabadidős tevékeny-

ségének szervezése, melynek során nagyon sok gyermek eljutott a Balatonra, különböző 

szép helyekre kikapcsolódni, sportolni, játszani, mindezt ingyen. Ma gyerekek ezrei éle-

tükben nem voltak a Balatonon, gyakorlatilag a falu határán kívül is alig jártak, nem láthat-

ják országunk gyönyörű tájait, történelmünk nevezetességeit. Pozitívumként emlékszem 

még a tanulók és szülők tiszteletére a pedagógus társadalom felé, mely kölcsönösen is igaz 

volt. A diákok akartak tanulni, a szülők teljes egészében partnerek voltak a gyermekeik és 
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a tanárok megfeszített munkájában. Egyszóval kölcsönös akarat, tisztelet volt a pedagógu-

sok, diákok és szülők rendszerében az oktatás hatékony működésének érdekében. 

1.3 Hibák, problémák 

Az utóbbi évtizedekben valami megváltozott, nem jó irányban mennek a dolgok. Va-

lami elveszett! Örömtelenné, személytelenné vált a tanítás-tanulás folyamata, a tiszteletnek 

sok esetben a hírét sem látni, az eredmények sem jönnek úgy, mint azelőtt (látom az isko-

lámban a hat évfolyamos képzésre jelentkezők már nem olyan tudásszinttel és magatartási 

kultúrával jönnek, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt). Hogy mi ennek az oka? Nem egyszerű 

erre válaszolni. 

Több oka is lehet: a megváltozott társadalmi viszonyok, az emberek romló anyagi 

helyzete, az iskolarendszer hibái, célok hiánya a diákoknál, a kilátástalanság, érdektelen-

ség, elkeseredettség, a tudás megbecsülésének hiánya, a felnőtt társadalom rossz példamu-

tatása, az iskolák egyre romló anyagi állapota (korszerűtlen, düledező, ütött-kopott egés-

zségtelen épületek, létesítmények). Én talán a motiváció hiányát és a családok romló anya-

gi helyzetét emelném ki. „Miért tanuljak? Úgy sincs munkahely, ha mégis, akkor olyan 

fizetésért, amiből nem lehet emberhez méltóan élni. Inkább kimegyek külföldre, ott moso-

gatással többet keresek, mint itthon diplomával. Be sem adom a jelentkezésemet, hiszen a 

szüleim úgysem tudják fizetni a költségeimet, a kölcsön pedig munkahely hiányában ön-

gyilkosság.” Az előbbi idézetet a tanulókkal történő beszélgetéseimkor hallom sokszor. 

Egyszóval valami baj van az oktatási rendszerünkkel, nem elég rugalmas, nem követi 

a megváltozott társadalmi és gazdasági igényeket, a diákok szabad választását a különböző 

szakterületek között (természetesen ésszerű határokon belül). Sokkal rugalmasabbá kéne 

tenni, átláthatóbb, egységes szintű képzést kínálva minden diáknak. Egy korszerű iskola-

rendszernek nem a jelenre, hanem a jövőre kell képeznie a diákokat, szakembereket! Erre 

talán megoldást adhatna egy merőben más oktatási rendszer. A váltást egy kredit alapú 

oktatási rendszerként képzelem el, mely nagyban hasonlít az egyébként felsőoktatásban 

már évek óta használt kreditrendszerre. Fontosnak tartom azt is, hogy a 21. században 

élünk, így a középiskolai tantárgyak struktúráját, az egységben elfoglalt arányát (konkrétan 

az óraszámokat) is újra kell gondolni! 
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1.4 A tantárgyak fontossága 

Nehéz megmondani, és néha érdekek is sérülnek, hogy melyek a „fontos” tantárgyak 

egy középiskolában (bármely iskolatípusban). Minden tantárgy egyformán fontos, mégis 

valamilyen egészséges arányt ki kell alakítani a korszerű, hatékony és a jövőre felkészítő 

oktatási rendszer érdekében. Én személy szerint úgy gondolom, és a véleményemet fel is 

vállalom, hogy a 21. század az informatika és a műszaki területek robbanásszerű fejlődését 

hozza, melyek kihatnak a többi tudomány területére is! 

A világszínvonalú informatika és vele karöltve az elképesztő mérnöki technológia 

komoly áttörést hozhat például az orvostudományban (súlyos betegségek hatékony kezelé-

se, gyógyítása), a mindennapjainkat megkönnyítő különböző területeken. Ezek például a 

háztartási gépek, autók (alternatív meghajtó rendszerek a benzines autók helyett), kommu-

nikáció, szórakozás, ismeretek bővítése és még sorolhatnám. A rendkívül fejlett informati-

kai eszközök (nagyteljesítményű szuperszámítógépek) elősegítik a matematikai, fizikai, 

kémiai, biológiai tudományos áttöréseket azáltal, hogy egy-egy bonyolult matematikai 

modell szimulálása időben látványosan lerövidül. Így a kutatók előbb juthatnak eredmény-

re egy probléma megoldása során. Természetesen az előbb felsoroltak csak kiragadott pél-

dák, az élet minden területén „hajtómotor” az informatika és a műszaki tudományok. 

Mit is értek tehát azon, hogy újra kell gondolni egy középiskolában a tantárgyak, 

műveltségi területek arányainak újrafelosztását? Jelenleg, és a 2011. évi CXC. köznevelési 

törvény
5
 szerint is a tantárgyak aránya erősen „humán” jellegű. Nézzük ezt meg pontosab-

ban! Az eddig megjelent kerettantervekből kiválasztottam a „Kerettanterv a gimnáziumok 

7-12. évfolyama számára”
1
 lehetőséget és a következőt kaptam az óraszámok tantárgyan-

kénti összesítése után. A lentebb látható (13-14. oldal) táblázatból és a diagramokból egy-

értelműen látszik, hogy miről is beszélek. Véleményem szerint elképesztően és aggasztóan 

„egészségtelen” a tantárgyak aránya! Fentebb kifejtettem a véleményemet a 21. század 

várható fejlődési trendjeiről, ehhez képest a magyar oktatási rendszer tantárgyi struktúrája 

ennek teljesen ellentmond. Ráadásul nézzük meg a munkaerőpiac kereslet-kínálat oldalát, 

ahol szintén mást tapasztalhatunk, mint amit az oktatási rendszerünk kínál. 

1.5 A tantárgyak aránya 

Ha nyitott szemmel járunk az országban és a világban, azt látjuk, hogy az igazán ke-

resett szakmák az informatika területén illetve a műszaki pályákon (mérnök) találhatók. 
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Ezt követik a gazdasági területek, utána nagy szakadék, és elvétve egy-két más jellegű 

munka. Ha csak egy kicsit is szétnézünk a családban és az ismerőseink között, azt tapasz-

taljuk, hogy ez tényleg így van! Ott van egy nagy „humán” végzettségű sokaság, akik nem 

igazán tudnak elhelyezkedni egy cégnél, vállalatnál, hiszen konkrét, szakmai dolgokhoz 

nem értenek. Őket át kellene képezni, ami külön idő és pénz, így nem sok esély van az 

elhelyezkedésre. Tetszik vagy sem, a világ megváltozott, mint ahogy az már régóta így van 

az emberiség történetében. Az újdonság az, hogy napjainkban ez a változás felgyorsult, és 

előtérbe került az információ megszerzése, átadása, az emberiség szolgálatába állítása. Ha 

lehajtjuk a fejünket, nem veszünk tudomást róla, a világ átlép rajtunk, elszalad mellettünk, 

és behozhatatlan hátrányba kerülünk. 

Ezért fontos, hogy egy ország oktatási rendszere a jövő felé mutasson, ha ehhez az 

kell, hogy a műveltségi területek arányát átalakítsuk, azt minél előbb meg kell tenni, addig, 

amíg nem késő. Fontos, hogy országunkban a diákok a korszerű, jövőbe mutató, a munka-

erő piaci igényeknek megfelelő képzést kapjanak. Ez gazdaságilag is megtérül, igaz, csak 

hosszú távon. Ha olyan diákokat képezünk, akik az informatika vagy a műszaki területeken 

létrehoznak egy világszínvonalú, szellemi vagy fizikai terméket, az az országnak is komoly 

hasznot hozhat. 

A lentebb látható táblázatból és diagramokból az látszik, hogy az informatika tan-

tárgy aránya a teljes óraszámhoz viszonyítva 2,63 %, ami egészen elképesztő! De ha a ter-

mészettudományos tárgyak arányát nézzük, az is katasztrofális, fele a humán tárgyakénak. 

Nos, én ezt az arányt jelentősen megváltoztatnám, megfordítanám, átalakítanám az egész 

oktatási rendszer struktúráját, beleértve az érettségi rendszerét is. Újragondolnám az érett-

ségi tantárgyak körét és tartalmát, a kötelező és a választható tárgyak listáját. Feltétlenül 

kötelezővé tenném például az informatika érettségit. Kihangsúlyoznám, hogy természete-

sen továbbra is kellene humán tárgyakat tanulni, hiszen az általános műveltség igen fontos 

jellemzője a jövő emberének. Az arányokkal azonban nem vagyok kibékülve, úgy gondo-

lom, hogy helyre kell billenteni az egyensúlyt, esetlegesen egy picit a természettudomá-

nyos és informatika tantárgyak felé. Lehet, hogy ez „eretnek” gondolatnak számít, de a 

tényekkel szembe kell nézni, a 21. század új kihívásai ezt követelik meg egy korszerű okta-

tási rendszertől. Úgy gondolom, az az ország lesz „nyertes” a jövőben, amelyik időben 

felismeri ezt, és nem fél szakítani a hagyományokkal. Lerakja az információs társadalom 

alapjait a korszerű digitális tudással felvértezett fiatalokon keresztül. Ezek a fiatalok aztán 

az oktatási rendszerben megszerzett tudással részt vesznek tudományos kutatásokban, in-
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formatikai projektekben, technológiai újításokban, így nagy hasznot hozhatnak országuk-

nak. Ebből az innovációs tőkéből aztán fejleszthető az ország infrastruktúrája, egészség-

ügyi és sport létesítményei, művészeti képzései és a lakosság általános jóléti körülményei. 

Testnevelő tanár is vagyok, ezért a mozgás, a sport az életem része, de a mindenna-

pos testnevelés bevezetése kötelező tantárgyi rendszerrel (949 óra) irreális és a legtöbb 

iskolának megvalósíthatatlan. Annak nincs értelme, hogy osztályok a folyosókon ugrálja-

nak, vagy egyéb arra nem alkalmas helyeken csináljanak valamit azért, hogy meg legyen a 

kötelező feladat. Ez felvet egy másik kérdést is, mi van a tanóra védelemmel? Ha az osztá-

lyok folyosókon, aulákban és egyéb helyeken mozgolódnak, az óhatatlanul zajjal jár. Ez 

viszont biztosan zavarja az elméleti oktatást, dolgozatírást, felelést és így tovább. Magya-

rországon az elmúlt évtizedekben nem épült ki egy erre alkalmas infrastruktúra pályákkal, 

uszodákkal, öltözőkkel, tisztálkodási helyiségekkel és más egyéb sportlétesítményekkel. 

Sőt, az ellenkezője igaz inkább: épületek, öltözők, tisztálkodási helyek igen romos, lepusz-

tult állapotban vannak (ne azt a pár jól felszerelt iskolát nézzük, hanem a magyar valósá-

got). A 949 kötelező testnevelési óra is elképesztően sok, ami nyilvánvalóan más tárgyak 

rovására megy, például a már sokat említett informatika rovására is. A sport jó dolog, de 

másképp kellene megoldani, például olyan tárgyi és személyi feltételeket teremteni, ami 

vonzóvá teszi a fiatalok számára a testmozgást, így szabad idejükben önként mennének 

edzésekre, versenyekre. 

1.6 Összegzés 

Összefoglalva, azért változtatnám meg a magyarországi oktatási rendszer struktúrá-

ját, a műveltségi területek arányát, az érettségi rendszert a tantárgyakkal együtt, mert úgy 

gondolom, hogy elavult, nem készíti fel a diákokat a 21. század egyértelmű technikai, in-

formatikai és műszaki kihívásaira, illetve nem igazodik a korszerű munkaerő-piaci igé-

nyekhez. Igaz, hogy konkrétan egy tantervet választottam ki ennek igazolására, de bele-

nézve a többibe, ugyanezt tapasztaltam. A téma melyet a szakdolgozatban fejtegetek egé-

szen új, ennek következtében nem lehet találni róla írott forrást. 

  



13 
 

Tantárgy Óraszám 

 

Magyar nyelv és irodalom 732 óra 

H
u

m
á
n

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 443 óra 

Erkölcstan 65 óra 

Etika 28 óra 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 61 óra 

Filozófia 28 óra 

Dráma és tánc 32 óra 

Vizuális kultúra 128 óra 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 32 óra 

Technika, életvitel és gyakorlat 32 óra 

1. Idegen nyelv 288 óra 
Nyelvek 

2. Idegen nyelv 288 óra 

Matematika 503 óra 

T
er

m
és

z
et

-

tu
d

o
m

á
n

y
 

Fizika 291 óra 

Kémia 224 óra 

Biológia-egészségtan 281 óra 

Földrajz 213 óra 

Ének-zene 128 óra Művészet, 

sport Testnevelés és sport 949 óra 

Informatika 128 óra Informatika 

   

Humán, Nyelvek, Művészetek, Sport: 3234 óra  

Természettudomány: 1640 óra 50,71% 

Összes óraszám: 4874 óra  

Informatika: 128 óra 2,63% 
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Az informatika órák aránya 
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2. A kreditrendszer 

2.1 Mi is az a kreditrendszer 

A kredit egy „mérési egység” az oktatásban, főképp a felsőoktatásban. Tulajdonkép-

pen egy súlyozott érték, ami az adott tárgyra fordítandó idővel, valamint az elvégzéséhez 

szükséges tudás szintjével arányos.
2
 

Ez a rendszer hozzánk csak 2006 szeptemberében érkezett, a Bolognai-rendszer be-

vezetésével. A bolognai folyamat az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását célzó füg-

getlen, kormányközi reformfolyamat. A rendszer megfogalmazott céljai:
2 3

 

 megkönnyíteni a jelenlegi és a végzett hallgatók, valamint a felsőoktatásban dolgo-

zó oktatók és kutatók mobilitását; 

 felkészíteni a hallgatókat későbbi szakmai pályafutásukra, a demokratikus társa-

dalmi életben aktív állampolgárként való részvételre, támogatni személyes fejlődé-

süket; 

 széles hozzáférést biztosítani magas színvonalú, demokratikus alapelveken és tu-

domány szabadságán alapuló felsőoktatáshoz. 

A bolognai folyamat a Bolognai Nyilatkozatról kapta a nevét, amelyet huszonkilenc 

európai ország felsőoktatásért felelős minisztere írt alá az olaszországi Bologna városában 

1999. június 19-én. Mára a csatlakozott országok száma negyvenhatra bővült. A Bolognai-

rendszer azért lehetett sikeres, mert az egyes országok kormányzata mellett részt vettek 

benne a következő szervezetek:
2
 
3
 

 Európai Bizottság 

 Európa Tanács 

 UNESCO CEPES
i
 

Ezen kívül támogatták a felsőoktatási intézmények, azok hallgatói, a felsőoktatásban 

dolgozó oktatók és kutatók, valamint a munkaadók és a minőségbiztosítási ügynökségek 

képviselői is.
3
 

Magyarországon azok a diákok léptek be az új rendszerbe elsőként, akik 2006 szep-

temberében kezdték meg tanulmányaikat. Ebben az évben jóval kevesebb fő szakirány 

                                                           
i
 Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szakosított Szervezetének Európai Felsőoktatási Köz-

pontja 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bologna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Bizotts%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=UNESCO_CEPES&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/ENSZ
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indult, összesen 108, összehasonlítva az előző évivel, amikor még több mint 400 létezett. 

A 108-ból 6 szak kivételt képezett, nem bontották akkor még szét külön BSc és MSc kép-

zésre. Ezek a szakok: jogász, elméleti fizikus, fogorvos, állatorvos, gyógyszerész és az 

építészmérnök/építőmérnök.
2
 

Érdemes megemlíteni, hogy a felvi.hu által végzett felmérés alapján a diákok min-

tegy 65%-a nem tartotta szükségesnek az új rendszer bevezetését. A rendszer elfogadottsá-

ga ma is megosztott. Ennek egyik fő oka az, hogy az új rendszerben a 6 szemeszteres (álta-

lában 6, bizonyos szakokon ez eltér) alap, BSc képzést követően a kikerült friss diplomá-

sok nem rendelkeznek kellő minőségű tudással. Ennek következtében nehéz az elhelyez-

kedésük. Szintén ellenérv az, hogy az alapképzés során a képzésükhöz és érdeklődésükhöz 

nem igazán köthető tárgyakat kell teljesíteniük.
4
 

A magyarországi kredit-rendszer az ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System) alapján épül fel. Mivel ezt használják az Európai Unió tagországai-

ban (és még pár további, nem EU-s országban is), ez egy egységes mérce, mellyel összeha-

sonlíthatók az egyes felsőoktatási intézmények szakja, képzései, diákja. A cél az volt, hogy 

egy szinten legyen a képzések szintje, valamint a diplomák értéke. Többek között ez a 

rendszer teszi lehetővé az egyes egyetemek közti vándorlást, akár országon belül, vagy 

országok között is. Az utóbbihoz különböző ösztöndíjak nyerhetők el, melyek segítenek a 

diákoknak. Ide tartozik például a diákok által ma már közismert és közkedvelt ERASMUS 

program is, mely nem csak pénzzel segíti a külföldön tanulni vágyókat, de az egyes egye-

temek közötti szervezésben is részt vesz.
2
 

Az ECTS előtt is létezett néhány európai országban kredit-rendszer. Ez inkább az 

északi országokra volt jellemző, mint például Svédország, Finnország, Norvégia, de hason-

ló rendszer létezett Németországban is. Az ECTS nagyjából egységesítette az egy év alatt 

átlagosan megszerzendő kreditek számát is. Ez 60 kredit, mely 1500–1800 tanulási órának 

felel meg. Egyes országokban eltér a megszerzendő kreditek száma, de vele együtt egy 

kredit „idő-értéke” is. Angliában például egy év alatt 120 kreditet kell átlagosan össze-

szednie egy ott tanuló diáknak, azonban egy kredit ott körülbelül 15 órányi tanulásnak fe-

leltethető meg, és nem az átlagos 30 órának. Magyarország az átlag, 60 kreditesek közé 

tartozik, ahol egy kredit 30 órányi tanulásnak felel meg.
2
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2.2 A kreditrendszer előnyei 

A középiskolákba bevezethető kreditrendszer-alapú oktatásnak van jó néhány nyil-

vánvaló előnye. Először is tekintsünk vissza a már korábban írt felsőoktatásban lévő rend-

szer előnyeire. Ezeknek többsége ugyanúgy teljesülhet középiskolai szinten is. Amit lege-

lőször említenék, az a mobilitás és az azonos képzettségi szint. Ez két nagyon szorosan 

összefüggő fogalom. Ez a fajta átjárhatósága az esélyegyenlőséggel összefüggő probléma. 

Az egyik iskolában megszerzett tudásszint közel sem biztos, hogy elég egy másik iskola 

által támasztott követelményeknek. Nem feltételezhetjük, hogy egyértelműen a diákok 

hibáztathatóak, ha lemaradtak tanulmányaikkal, vagy ha nem felelnek meg az új iskolában 

elvárt szintnek. 

A probléma megoldására „felvételik” bevezetése semmiképpen sem lehetne megol-

dás. Fontosnak tartom a diákok egyenlő esélyeit, és ezzel a módszerrel semmit nem olda-

nánk meg, csak egyértelműen kizárnánk egy diákot egy erősebb iskolából, esélyt sem adva 

neki a bejutásra. Azt nyílván nem várhatjuk el egy diáktól, hogy mondjuk 15-16 évesen 

otthon, teljesen egyedül bepótolja lemaradását. Egy egységes kreditrendszer bevezetésével 

azonban jobban követhető lenne egy adott diák által teljesített szint, és személy szerint úgy 

látom, hogy több probléma megoldására is alkalmas lenne a rendszer. 

A kredit alapú oktatás bevezetésével az egységes szint problémája nagyjából meg is 

oldódna. Ez persze nem lenne rá egy végleges megoldás. Nem jelent tényleges garanciát 

arra, hogy két külön intézményben két külön tanár valóban azonos anyagot adott le és az 

oktatás színvonala is azonos. Ennek egy megoldása egyfajta felügyeleti rendszer újra beve-

zetése lehetne, amely jelenleg folyamatban is van Magyarországon. Az iskolák közötti 

váltás már egy könnyebben megoldható probléma. Ezzel a következő fejezetben foglalko-

zom. A felsőoktatásban szereplő kreditrendszer esetén a cél az volt, hogy egy szinten le-

gyen a képzések szintje, valamint a diplomák értéke. 

Ezek tulajdonképpen teljesülhetnek középiskolák esetén is. Az ösztöndíjrendszer 

azonban már egy komolyabb kérdés, melyet jobban át kell gondolni. Erről később, a pénz-

ügyek fejezetben írok (34. oldal).  
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2.3 Iskolák közötti váltás, a tananyag egységesítése 

Az életben előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor egy diáknak sajnos iskolát kell 

váltania. Ennek oka lehet például költözés egy másik településre, szülők válása, sportegye-

sületbe nyert felvétel, mely más településen van, és még sok egyéb. Ebben az esetben nem 

mindegy, hogy a tanuló milyen képzést kapott, milyen tantárgyakat tanult, az ismeretanyag 

mélysége mennyire volt elegendő. A váltást amúgy is nehezen éli meg a tanuló, ezért fon-

tos lenne, hogy legalább a tananyagban ne legyen óriási lemaradása. Még azonos iskolatí-

pus esetén is eltérő lehet az egyes oktatási intézmények színvonala, felszereltsége, tanárai-

nak felkészültsége, szakmai hozzáértése. 

Ezeken a problémákon segítene véleményem szerint a kreditrendszer középiskolai 

bevezetése, egységesítése. Ha az azonos típusú középiskolákban egységesen ugyanaz a 

kreditrendszer lenne, akkor nagy valószínűséggel a tanuló iskolaváltás esetén könnyebben 

átállna az új iskola légkörére, munkatempójára, hiszen az év bármely szakában tantárgyan-

ként ugyanazt a tudásszintet kell mindenkinek elérni, teljesíteni. Természetesen a választott 

tantárgyak esetén lehetnek eltérések az egyes iskolák között, de a fő tantárgyak, például az 

érettségi tárgyak esetén ilyen gond nem lehet. A választott tantárgyak felkínálása egy ké-

nyesebb terület, hiszen ezek felszereltségtől, tanártól, helyi érdeklődési köröktől és sok 

egyébtől függenek. Hiába szeretne, mondjuk több tanuló egy oktatási intézményben spa-

nyol nyelvet, vagy lovaglást választani, ha arra az intézménynek nincsenek meg a szemé-

lyi, illetve tárgyi feltételei. 

Ha megvalósulna valamikor Magyarországon a középiskolákban a kreditrendszer, 

előtte nagy gonddal kell összeállítani a kötelező, és a választható tantárgyak, műveltségi 

területek listáját. Ez komoly munka, felelősség, melyben ki kell kérni a tanárok, diákok, 

szülők és különböző szakemberek véleményét. Fel kell mérni a magyar középiskolák álta-

lános helyzetét, beleértve a személyi, tárgyi és jogi feltételeket. Különös tekintettel kell 

lenni a középiskolák elsődleges kimeneti követelményrendszerére, az érettségi vizsgára. 

Szerintem egy középiskolában, a szakiskolákat leszámítva, ez a döntő fontosságú szem-

pont. Tudatosan meg kell határozni, hogy mi legyen a kimeneti cél, mellyel diákjaink, a 

jövő nemzedéke, milyen használható tudás birtokában lép ki az intézmény falai közül. 

Döntő többségük a továbbtanulást célozza meg, elsősorban egyetemekre, főiskolákra 

adják be jelentkezésüket, és ma már nem feltétlenül csak Magyarországon! Ez a tény még 

inkább alátámasztja a középiskolai kreditrendszer igényét. Eddig nem említettem, de nyil-
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vánvalóan a mi kreditrendszerünk megalkotásakor figyelembe kell venni más országok 

oktatási rendszereit. Ezeket tanulmányozva ötleteket, használható tudást meríthetünk a 

megvalósításhoz, hiszen több országban jól működik a középiskolai kreditrendszer. Nem 

kell mindig mindent feltalálni, a bejáratott út hasznos ötletekkel szolgálhat, melyet aztán a 

magyarországi viszonyokhoz igazíthatunk. 

Mint azt már az előzőekben említettem, véleményem szerint az érettségi tantárgyak 

körét és a tantárgyi követelményeket is meg kellene változtatni. Újra kellene gondolni a 

21. század kihívásainak fényében, hogy mely tárgyak legyenek kötelezőek, és melyek vá-

laszthatóak. Én úgy gondolom, hogy a jövő nemzedékének 6 tárgyból kellene érettségizni, 

melyek között kötelezően szerepelni kellene a következő 5 tantárgynak: magyar nyelv és 

irodalom, történelem, természettudományos ismeretek, informatika, angol nyelv. A kötele-

zően választható plusz 1 tárgy körében mindenképpen szerepelnie kellene: egy másik vá-

lasztott nyelv, valamilyen művészeti terület. Hogy itt mi legyen még, azt alaposan megfon-

tolva, tanárokat, diákokat, szülőket és egyéb szakembereket megkérdezve kellene eldönte-

ni. Ez nagy felelősség, ezért kell megosztani, és széleskörű egyeztetés után véglegesíteni. 

Összegezve tehát az eddigieket, úgy gondolom, hogy a középiskolai kreditrendszer 

bevezetése és a tantárgyak struktúrájának megváltoztatása, egységesítése nagyban segítené 

a diákok iskolaváltását és a továbbtanulását, akár külföldön is. 
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2.4 A kreditrendszer hátrányai és annak kiküszöbölése 

Mint minden oktatási rendszernek, természetesen a kreditrendszernek is léteznek ne-

gatívumai, hátrányai. Például megszűnik a hagyományos osztályközösség, melyet bizonyá-

ra sok diák hiányolni fog. Helyette azonban más, újabb formákban létrejönnek csoportok, 

melyek szerintem szintén egy jó közösséggé formálódhatnak az idők folyamán. Középis-

kolában egy évfolyamról van szó, tehát nem vadidegenekről, így nem jelenthet gondot a 

barátkozás. A hagyományos iskolarendszerben is számtalan példa volt (és van) arra, hogy 

egy osztály közössége lehet rossz, illetve jó. Arra is van példa (nem is kevés), hogy külön-

böző osztályok tanulói szorosabb baráti kapcsolatokat tartanak fenn egymással, mint a saját 

osztálytársaikkal. Osztálykirándulások alkalmával is nem egyszer előfordul, hogy több 

osztály megy együtt kirándulni, mert olyan jó a viszony az osztályok között. Ezek fényé-

ben én ezt a problémát nem tartom jelentősnek, könnyen áthidalható, az élet rá a legfőbb 

bizonyíték. Ebben a korban a fiatalok még nagyon rugalmasak, könnyen alkalmazkodnak 

az új helyzetekhez. Szeretnek ismerkedni, így valójában a hagyományos osztályfogalom 

átalakítását könnyen megélik, alkalmazkodnak az új helyzethez. 

Nagyobb, de nem megoldhatatlan problémának látom a tanulók felelősség érzetét a 

tanulás, illetve az élet egyéb dolgai iránt. Mivel régóta a pályán vagyok, azt tapasztalom, 

hogy az utóbbi 5-10 évben sajnálatos módon csökkent a diákok tanulmányi eredményének 

és viselkedési kultúrájának szintje, az érdeklődési körük is nagyon megcsappant. Egyre 

több diákkal találkozunk az órán, akiket nem érdekel semmi, motiválatlanok, és csak úgy 

vannak a világban. Ehhez még hozzájön sok esetben a magatartásbeli problémák halmaza. 

Azt kell tehát elérnünk, hogy visszaálljon a tanulás folyamata a „normális” kerékvágásba. 

Újra jelenjen meg a tudásigény a diákok életében, ehhez társuljon szorgalom, felelősség 

érzet, lássák be, hogy a tudás „hatalom”. Ez feltétlenül szükséges a kredit rendszerű közép-

iskolában, hiszen a választható tantárgyakat mindenki saját maga építi be az órarendjébe, 

és tisztába kell lennie azzal, hogy ezt teljesíteni is kell. Csak felelősségteljes, az értékeket 

felismerő diák képes erre, aki belátja, hogy az életét maga alakítja, tanulni senki nem fog 

helyette. Jó egyetemre, főiskolára bejutni, és ott helytállni elsősorban saját magának fon-

tos, persze a szülők terheit is csökkentheti, ha az egyetem elvégzése után egy jól fizető 

álláshoz jut. Azt szoktam mondani, hogy a középiskolában egy diák megalapozhatja, vagy 

elronthatja a jövőjét. Hogy mindezt hogyan érhetjük el? Elsősorban az oktatás színvonalá-

val, a tanár személyiségével és szakmai felkészültségével, a műveltségi területek érdekes, 

és újszerű tárgyalásával, példamutatással, és még sorolhatnám. Azért külön kiemelném az 
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oktatási rendszer egyik főszereplőjét, a pedagógust, aki személyiségével, példamutató ma-

gatartásával és nagyfokú szakmai felkészültségével minta a diákok számára, így óriási ha-

tással van a tanulók személyiségének fejlődésére. Ehhez jönnek még az új, érdekes mód-

szerek a tanításban, a döntés szabadságának megismerése és felelőssége („Végre válogat-

hatok olyan órarendet magamnak, ahol tényleg érdekelnek a műveltségi területek”). Min-

dehhez nagyban hozzájárulhat a család, a nevelés legfontosabb tényezőjeként. Az otthoni 

minta, szorgalom, felelősség, igényesség és a rendszeres munkavégzés a legnagyobb hatás 

egy diák személyiségének kialakítására. Vegyük még hozzá a társadalom, vagyis a felnőtt 

lakosság példamutatását jó, és sajnos néha rossz irányban. Összességében az említett té-

nyezők pozitív hatásai adhatják vissza a diákok felelősségérzetét, tanulni vágyását, így 

sikeresen vehetnek részt a kreditrendszerű középiskolai oktatásban. Ha ezek a dolgok 

megvannak a diákokban, akkor elkerülhetők a tantárgyi csúszások, vagy legalább is mini-

málisra korlátozhatók. Megjegyzem, hogy a jelenlegi rendszerben is van ilyen, úgy hívjuk, 

hogy bukás. Önmagában tehát a tantárgy esetleges csúszása nem csak a kreditrendszerben 

fordulhat elő, így nem tartom ezt a rendszer komoly hátrányának. 

A tantárgygörgetés szintén egy negatív jelenség lehet a rendszerben, megfelelő sza-

bályok megalkotásával és bevezetésével védekezhetünk ellene. Mi is ennek a lényege, mit 

értünk tantárgygörgetésen? Tegyük fel, hogy a hat évfolyamos középiskolában van mate-

matika1, matematika2, matematika3, matematika4, matematika5 és matematika6 tantárgy, 

melyek kötelezőek. Vannak persze választható tantárgyak, melyekből a diák már két évvel 

későbbi kurzust vehetne fel, de nincs meg még a matematika3 vizsgája, így a matematika 

tantárgyat görgetné maga előtt, nem halad vele, míg a másik tárgyból sokkal előrébb lenne. 

Ez nem engedhető meg, főleg középiskolában nem. Erre ki kell találni valami szabályozó 

rendszert, hogy ilyen helyzet ne fordulhasson elő. Kézenfekvő egy olyan szabály létreho-

zása, mely kimondja, hogy amíg az adott évben nem teljesíti a kötelező tantárgyakat, addig 

ne választhasson a tanuló olyan tárgyat, ami magasabb évfolyamokra van meghirdetve. Ezt 

persze pontosan ki kell dolgozni, és egyéb megoldásokat is számba kell venni. 

Újabb probléma lehet, ha a kredit értéke nincs arányban a tantárgy heti óraszámával, 

nehézségi szintjével, a ráfordított tanulmányi idővel. Ez nagyon könnyen védhető, oktatási 

szakértők megvizsgálják, és javaslatot tesznek a kredit értékének megváltoztatására. 
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2.5 A köznevelési rendszer intézményei 

A 2011. évi CXC. köznevelési törvény
5
 szerint a köznevelési rendszer intézményei: 

 óvoda 

 általános iskola 

 gimnázium 

 szakközépiskola 

 szakiskola 

 alapfokú művészeti iskola 

 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 

 kollégium 

 pedagógiai szakszolgálati intézmény 

 pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény 

Középiskola alatt a gimnáziumokat és a szakközépiskolákat értjük. Melyek ezek az 

intézmények, mit mond a törvény: 

Gimnázium 

 „A gimnázium négy, hat vagy nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt, 

hét vagy kilenc - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol ál-

talános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú is-

kolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik.”
5
[11.§] 

 „A gimnázium a tehetséggondozás speciális feladatának ellátására akkor mű-

ködhet hat vagy nyolc évfolyammal, ha az ott folyó oktatás külön jogsza-

bályban meghatározott emelt szintű követelményeknek megfelel.”
5
[11.§] 

Szakközépiskola 

 „A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szak-

irányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felké-

szítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfo-

lyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A szakkö-

zépiskolában a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegy-

zékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzésé-

hez vagy érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatá-
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hoz tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés fo-

lyik.”
5
[12.§] 

 „A szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendelet-

ben meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére képesítő szakmai 

érettségi vizsga, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a 

szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.”
5
[12.§] 

 „A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó, érettségihez 

kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közis-

mereti képzés mellett.”
5
[12.§] 

 „Ha a művészeti szakközépiskola a tehetséggondozás keretében művészeti 

szakvizsgára készít fel, a szakképzés és az iskolai nevelés-oktatás szakasza 

követelményeinek teljesítése egymástól függetlenül is folyhat (a továbbiak-

ban: párhuzamos oktatás).”
5
[12.§] 

 „Párhuzamos oktatás esetén a tanuló az iskolai nevelés-oktatás szakasza és a 

szakképzés követelményeit ugyanabban az iskolában, eltérő évfolyamokon is 

teljesítheti, a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint a nevelő és 

oktató munka az ötödik, hetedik vagy a kilencedik évfolyamon kezdődhet, a 

tanuló heti óraszáma legfeljebb negyven óra.”
5
[12.§] 

A kreditrendszer bevezetésének lehetőségeit elsősorban ezekben az intézménytípu-

sokban képzelem el, de szakiskolákban és művészeti iskolákban is létjogosultsága lehet. 

Kiemelném a tantárgy speciális, tagozatos középiskolák lehetőségeit. Ezekben az intézmé-

nyekben lehetne igazán kiaknázni a kreditrendszer előnyeit. A speciális műveltségi terüle-

ten belül fel lehetne kínálni szűkebb területeket, melyek teljesítéséért több kredit járna. 

Például egy matematika tagozatos gimnáziumban meg lehetne hirdetni differenciál egyen-

letek alapjai kurzust
ii
, egy informatika tagozatos középiskolában egy objektum orientált

iii
 

programozás kurzust, más jellegű tagozatos iskolákban hasonló módon egy érdekes, plusz 

ismeretet adó kurzust. Ezek a kurzusok az adott intézmény diákjainak érdeklődésétől, a 

tanárok szakmai felkészültségétől, illetve az iskola anyagi helyzetétől is függenek. Ugya-

nígy lehetősége van persze egy nem tagozatos középiskolának is bármilyen műveltségi 

                                                           
ii
 Kurzus: jelenleg a felsőoktatásban használt fogalom, mely egy féléves tantárgyat jelent. 

iii
 Egy programozási paradigma. Ma a legelterjedtebb szemléletmód. 
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területen érdekes kurzusokat szervezni, a határt tulajdonképpen az iskola anyagi helyzete, 

és a személyi, tárgyi lehetőségei szabják meg. 

A továbbtanulás és az érettségi szempontjából is nagy jelentőségűek lennének ezek a 

kurzusok, hiszen így a diákok nagyobb eséllyel kerülhetnek be egy egyetemre, főiskolára, 

illetve az érettségi eredményeik is sokkal jobbak, kiegyensúlyozottabbak lehetnek. 
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3. Külföldi minták 

Jelenleg Magyarországon csak a felsőoktatásban létezik kreditrendszer. Mielőtt 

azonban bevezetnénk egy merőben új rendszert, érdemes körülnézni, hogy más országok-

ban van-e ilyen, vagy ehhez hasonló működő rendszer. Ebben a fejezetben leginkább konk-

rét iskolákról, konkrét példákról írok. 

3.1 USA 

Tekintsük az Amerikai Egyesült Államokat. Az USA-ban egy diák, akár középisko-

lába jár, akár a felsőoktatásban tanul, krediteket kap a sikeresen teljesített kurzusokért. 

Minden oktatási intézményben meg van határozva egy minimum kredit mennyiség, melyet 

szükséges megszereznie a végzéshez. Náluk több féle rendszer létezik arra, hogy meghatá-

rozzák egy adott óra kreditértékét: kurzusonként egy; az iskolában a tantárggyal töltött 

órák/hét száma; a tantárggyal töltött órák/hét száma beleértve az otthoni munkát is; stb.
6
 

A legtöbb amerikai középiskolában, ahol minden tantárgy körülbelül ugyanannyi óra 

egy évben, a diákok egy kreditet kapnak egy tantárgyért (vagy egy felet félévenként). Ez a 

kredit hivatalosan a Carnegie Unit. Egy átlagos 4 éves középiskolában egy diáknak 24-28 

kreditet kell megszereznie a végzéshez. Egyes államokban a középiskola csak 3 évig tart, 

ez esetben 18-21 kredit a szükséges mennyiség.
6 

A Carnegie Unit egy idő-alapú, a tanulással töltött időre vonatkozó egység. Az ame-

rikai főiskolák és egyetemek is ezt használják. Az eredeti definíció szerint egy ilyen egység 

120 óra, az órán, vagy az oktatóval töltött időnek felel meg egy évben. Ez tulajdonképpen 

egy egyszeri 1 órából áll a hét mind az 5 napján, 24 héten át egy évben.
7
  

Ezek az egységek a 19. század végén és a 20. század elején kerültek bevezetésre, 3db 

külön megbeszélés során, melyeknek célja az oktatás egységesítése, azonos és összemérhe-

tő színvonalra való hozása volt.
6 

3.1.1 Fox Valley Technical College 

Nézzünk először példaként egy amerikai főiskolát, a Fox Valley Technical College-t 

(FVCT). Ez egy 1976-ban alapított műszaki, állami főiskola Wisconsin környékén. Évente 

körülbelül 50 ezer diákot vesznek fel, tehát egy jelentősebb főiskolának mondható.
8
 
9
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Unit
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Ami a téma számára érdekes, az a környező középiskolákhoz kötődő kreditrendszer. 

Legalább 16 éves középiskolások vehetnék részt a programban. Az iskolai hétköznapjai-

kon, vagy nyáron, különböző, kredit értékű kurzusokat teljesíthetnek. Egy szerződés köti 

össze a főiskolát az adott középiskolákkal, mely magában foglalja a fizetendő összegeket. 

Ez sok mindentől függ, hogy milyen, és mennyi kreditet szeretne felvenni a diák, illetve a 

tanulmányi eredményeitől függően az állam nagyobb mértékben beszállhat a finanszíro-

zásba.
9 

A mellett, hogy esetleges plusz tantárgyakat is felvehet egy diák, ha a középiskolai 

végzéshez nem rendelkezik elég kredittel, vagy vannak bukott tantárgyai, azt is pótolhatja 

a főiskolai oktatók segítségével, esti iskola jellegűen.
9 

3.1.2 Anne Arundel Community College 

A másik példánk legyen az 1961-ben alapított Anne Arundel Community College, 

szintén egy állami főiskola.
10

 

Ami a témához kapcsolódik, és esetleg átvehető példaként tekinthetünk rá, az a kü-

lönböző, középiskolásoknak szánt, kreditszerzési lehetőségek. Egy adott diák már a közép-

iskolai tanulmányai során is elkezdhet a főiskolai kreditjeinek gyűjtéséhez. Különböző 

programok keretében teheti ezt meg, továbbá segít a diákoknak felkészülni a továbbtanu-

lásra, betekintést nyújt egyes területekre, esetleges munkalehetőségekről is hallhatnak.
11

 
12

 

A Jump Start társprogram keretében, amit az Anne Arundel Community College és 

az Anne Arundel County Public Schools közösen támogat, minden, legalább 16 éves diák-

nak lehetősége van részt venni. A támogatás 50%-os, tehát az összköltségnek csak a felét 

kell állnia a tanulónak. Ennek mértéke természetesen tovább csökkenthető különböző ösz-

töndíjakkal, melyek lehetnek tanulmányi átlag alapúak, szociális helyzet alapúak, illetve 

különböző kutatásokban való részvételekért is kaphatnak engedményeket.
11 12 

Az ily módon megszerzett krediteket a tanulók továbbvihetik, beszámítatják a főisko-

lai tanulmányaik során. A diákok élnek is a lehetőségekkel, az adatok szerint az elmúlt 

években több mint 850 kreditnek megfelelő kurzust végeztek el középiskolások.
11 12 

A jelentkezés igen egyszerű, egy jelentkezési lapot kell csak kitölteniük, és megfe-

lelni pár alap elvárásnak, mint például a legalább 16 év. A középiskolákban igyekeznek a 
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diákokat ezekről a lehetőségekről megfelelően tájékoztatni, és segítik őket a jelentkezés-

ben.
12 13 

A Program Pathways-nek nevezett programjuk egy olyan kezdeményezés, amivel az 

Anne Arundel County Public Schools-ban végzős diákoknak az Anne Arundel Community 

College-be való továbbtanulását könnyíti meg. Több előadást is tartanak a középiskolások 

számára, hogy a főiskolán való kezdés könnyebbé váljon, valamint különböző programok 

keretein belül, melyek különböző szakirányúak, krediteket szerezhetnek. Ezeket felhasz-

nálhatják, vagy a hiányzó középiskolai kreditekként, vagy pedig később, a továbbtanulásuk 

során. A fő területek itt az informatika, különböző mérnöki vagy üzleti tevékenységekhez 

kapcsolódó tantárgyak, vagy pedig HR, azaz emberi erőforrásokhoz kötődő tantárgyak.
11 12 

A főiskola egy külön program keretén belül foglalkozik a tehetséges, kiemelkedő di-

ákokkal, ez a Gifted and Talented Program. Ez kivételt képez, mert ebben 16 évnél fiata-

labb diákok is részt vehetnek. A program főként ezeknek a tanulóknak a kiemelésével, 

gondozásával foglalkozik, hogy számukra érdekes, új és bővített ismeretű órákon vehesse-

nek részt. Természetesen ebben az esetben még nagyobb az állami támogatás.
11 12 

3.2 Japán 

A japán középiskolák szerkezete más, mint a magyarországiaké, azonban nem ennek 

részletezését tartom fontosnak, helyette egy-két számomra követendő példának tekintett 

rendszerről írok. 

Különböző klubokban találkozhatnak a diákok középiskolai tanulmányaik során. A 

választott klub minden tanítási napon, az iskolai órák után működik. Minden klubhoz egy-

egy tanárt rendel az iskola, aki felügyeli a működését, de sok esetben a diákok maguk 

szervezik meg a klub napi feladatait, tanári beavatkozás nélkül. Általában egy diák az első 

év alatt csatlakozik egy ilyen klubhoz, és a legtöbb esetben nem is vált másikra a követke-

ző években. Általában az iskolavezetés egy diáknak csak egy klubhoz való csatlakozást 

enged meg, azonban lehetnek kivételek.
14

 

A legtöbb iskolában ezeket a klubokat két részre szokták osztani: sport klubokra (ba-

seball, labdarúgás, judo, kendo, futás, tenisz, úszás, röplabda, stb.) és kulturális klubbokra 

(angol, telekommunikáció, kalligráfia, tudomány, matematika).
14 

http://www.aacc.edu/programpathways
http://www.aacc.edu/admissions/highschool16undr.cfm
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Az új diákok számára az év elején a klubok nyílt napokat tartanak, ahol az érdeklő-

dők megtekinthetik, hogy mivel foglalkoznak naponta. A legtöbb klub a tanítási órák után 

2 óráig működik, azonban csak az esti iskolazárás szab igazi határt. Sok klub, például egy 

sportklub, a nyári szünetben is tovább működik.
14 

A diákoknak nem kötelező csatlakozniuk ilyen klubokhoz, és nem is kötelező rájuk 

mindig bejárni. Tipikusan a végzős diákok hagynak ki órákat, mivel a japán iskolarend-

szerben a középiskola végén tett vizsgáknak sokkal nagyobb jelentőségük van, mint itt 

nálunk, Magyarországon.
14 

A senpai és kohai fogalmak is ezekből a klubokból erednek, amely szintén, egy né-

zetbeli átveendő példa. A japán diákok között egyfajta kölcsönös tisztelet és megbecsülés 

van, amely európai szemmel egy kissé furcsa lehet. Egy idősebb tanuló, a senpai, felelős-

séggel tartozik az azonos iskolába járó, nálánál fiatalabb diákoknak, a kohai-oknak. Ez 

főként abban nyilvánul meg, hogy ingyen és a szabadidejüket feláldozva segítenek a fiata-

labbak tanulmányaiban, korrepetálják őket, és az sem ritka, ha egy-egy iskolai étkezés so-

rán kifizetik számukra a menü-t. Ez nem egyoldalú, visszafelé irányban nagyfokú tisztele-

tet kapnak, ami minden apróságban megnyilvánul, például a sorban való előreengedésben, 

avagy az előre köszönésben. A különböző klubokban is megnyilvánul ez a kölcsönös tisz-

telet. Például egy teniszklub esetében egy kohai az első egy évben inkább csak akkor ját-

szik, ha jut hely a számára (kispad), illetve sokszor csak labdaszedőként vesz részt a mecs-

cseken. A fiatalabbak csak azután lépnek a pályára, ha az idősebb társaik már végeztek a 

játékkal. Ez a fajta tisztelet egyébként látható a teljes japán társadalomban is, politikában, 

beszélgetésekben és az üzleti életben is.
14 15 

3.3 Összegzés 

Összegezve tehát érdemes körülnézni, hogy más országokban hogyan is csinálják. 

Hogy vezették be a kreditrendszert, náluk mi az, ami működött, mi az, ami nem. Hogyan 

oldották meg a pénzügyi finanszírozást, a diákok körében mennyire volt sikeres. 
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4. Egy példa az elképzelt kreditrendszerben 

Hogy is valósulna meg ez a középiskolai kreditrendszer? Természetesen ez egy ha-

talmas feladat, teli kérdésekkel, problémákkal, buktatókkal. Mint azt már többször említet-

tem, ennek bevezetését meg kell előznie egy széleskörű társadalmi vitának, egyeztetésnek. 

Ennek során meg kell hallgatni az érintett feleket: tanárokat, diákokat, szülőket, oktatási 

szakembereket. Tanulmányozni kell külföldi, működő rendszereket, ennek hazánkra törté-

nő „átültetését”. Mindezt persze meg kell előznie egy akaratnak, és egy kiinduló vita-

anyagnak, melyet egy szakmai csoport kidolgoz. Ebben a csoportban elsősorban elkötele-

zett oktatási szakemberek, tanárok (akik hisznek ebben a rendszerben), pénzügyi és jogi 

szakemberek tartoznak. A diákok képviselőit is meg kell hallgatni már a vitaanyag tervezé-

sekor, nekik is lehetnek jó ötleteik, problémafelvetéseik. 

Hogy képzelem én? Először is szeretném gyorsan kijelenteni, hogy nem gondolom 

magamról azt, hogy én egy személyben ki tudom dolgozni ezt a rendszert. Mint azt az 

előbb említettem, ehhez sok szakember hozzáértő munkája szükséges, hiszen ezzel egy 

történelmi lépés valósulna meg Magyarországon. Kreditrendszer középiskolában még nem 

volt hazánkban, így nagy port verne fel, és érvek-ellenérvek fognak valószínűleg elhang-

zani mellette-ellene. Én természetesen hiszek benne, különben nem választottam volna ezt 

a témát. Mindig is a haladás, az új dolgok híve voltam, ideje az oktatási rendszerünk gyö-

keres megváltoztatásán elgondolkozni, és mielőbb megvalósítani. 

Az első probléma mindjárt az, hogy maradjanak-e a hagyományos osztályok, vagy 

sem? Ha nem, akkor mi legyen helyette? Természetesen mindkettő megoldható. Én, mint 

azt már jeleztem, az új felé hajlok, így a második megoldást támogatom, azaz a hagyomá-

nyos osztály fogalma változzon meg. Helyette alkossanak egy közösséget azok a diákok, 

akik egyforma kurzusokat teljesítenek, az adott órákon találkoznak. Ez középiskolában 

elsősorban egy évfolyamot jelent, ehhez jöhetnek még azok a tanulók, akik nem teljesítet-

ték a kreditet (régiesen a bukottak), illetve azok az alsóbb évesek, akik felvettek olyan kur-

zust (persze csak akkor, ha nincs előfeltétele) melyre felsőbb évesek is járnak. Mivel kö-

zépiskoláról beszélünk, főként kiskorú tanulókról, így mindenképpen javasolt valamilyen 

szempont szerint csoportokat kialakítani, melyeket tanár irányít, segít. A csoportokban 

lévő diákok száma 20-25 fő lenne, a csoportok számát az iskola létszáma határozza meg. A 

szempont sokféle lehet, ezt az adott iskola tanárai alakíthatnák ki. Lehetne például baráti 
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kapcsolatok, ugyanabból az alapfokú oktatási intézményből érkező tanulók, hasonló érdek-

lődésű tanulók, és így tovább. 

Nézzük most a konkrét rendszert egy elképzelt 6 évfolyamos gimnáziumban. Első, és 

legfontosabb feladat a kreditrendszer kidolgozása. Meg kell állapítani, hogy melyik tan-

tárgy (műveltségi terület) mennyi kreditet érjen, illetve mik a kötelező és a választható 

tantárgyak, mihez kell előfeltétel, és mihez nem. Mint már jeleztem, ezt hosszas előkészí-

tés után oktatási szakemberek, tanárok véglegesítenék, egységesítenék iskolatípusonként. 

Én most egy lehetséges, saját elképzelést vázolok fel. Eltérően a főiskoláktól, egyetemek-

től, középiskolában nem szemeszterekben
iv

, hanem években kellene gondolkodni. Nézzük 

most meg, hogy milyen lehetséges kreditek lennének ebben az iskolában: 

Tantárgy 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen 

Magyar nyelvtan 2 2 2 2 2 2 12 

Irodalom 5 5 5 5 5 5 30 

Történelem 5 5 5 5 5 5 30 

Angol nyelv 5 5 5 5 5 5 30 

Német nyelv 5 5 5 5 5 5 30 

Matematika 10 10 10 10 10 10 60 

Informatika 8 8 8 8 8 8 48 

Fizika 4 4 4 4 2 2 20 

Kémia 4 4 4 4 
  

16 

Biológia 4 4 4 4 
 

  16 

Földrajz 4 4 4 4     16 

Testnevelés 2 2 2 2 2 2 12 

Ének-zene 2 2 2 2     8 

Rajz és víz. kultúra 2 2 2 2     8 

Összesen 62 62 62 62 44 44 336 

A tantárgyak felsorolása a teljesség igénye nélkül történt, ehhez jöhetnek még az 

emelt szintű érettségi felkészítők, illetve az egyéb választható tantárgyak. Ezek kredit érté-

keit is meg kell határozni. Ennek részletes kidolgozásában oktatási szakembereknek, kö-

zépiskolai tanároknak, egyetemi és főiskolai tanároknak kell részt venni. Végig kell gon-

dolni a középiskola kimeneti referenciáit, a felsőoktatási rendszer bemeneti követelménye-

it, melyek nagyon fontosak egy érettségiző diák számára. 

A kredit értékek csak az én véleményemet tükrözik, nem mérvadóak. Mint említet-

tem, ehhez még hozzájönnek az érettségire felkészítő kurzusok, mely iskolánként eltérő 

                                                           
iv
 Szemeszter: féléves időszak 
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lehet. Persze azért nyilvánvaló egyezések vannak, hiszen szinte minden középiskola emelt 

szinte indít matematika, történelem, fizika, magyar nyelv és irodalom, és egyéb tantár-

gyakból (például informatikából) felkészítést. Középszintű felkészítő kurzusokat ugyan-

csak indítanak jelenleg is a középiskolák, itt talán nagyobb a kínálat, mint emelt szint ese-

tén. Ez azonban megváltozni látszik a közeljövőben, hiszen egyre több egyetem és főiskola 

írja elő egy, vagy két tárgyból az emeltszintű érettségi vizsga teljesítését. Ezzel én egyet is 

értek, már előbb meg kellett volna tenni. Régen, a felvételi rendszerben tulajdonképpen 

mindenkinek emelt szintű vizsgát kellett tennie a központi írásbeli feladatok megoldásával, 

majd az adott egyetemen történő szóbeli vizsgával. Úgy érzem, elvárható a tanulóktól, 

hogy ha egy egyetemre jelentkeznek, akkor magasan képzettek legyenek. 

Meg kell határozni azt is, hogy melyek azok a tantárgyak, amelyek teljesítése kötele-

ző, és melyek a választható tárgyak. Az érettségi tárgyak egyértelműen a kötelezők közé 

kell, hogy tartozzanak, ezen kívül lehetőség van más tárgyak bevonására is ebbe a tantárgy 

csoportba. A továbbhaladási feltételeket is világossá kell tenni a diákok számára, azaz, 

tudniuk kell, hogy mely tárgyból mikor mehetnek tovább. Például egy matamatika4 kurzus 

nem vehető fel, ha nincs meg előtte az első három. Természetesen más tárgyaknál is ez a 

helyzet, de csak azoknál, melyeknél kötelező előfeltétel van megszabva. A választható és 

nem előfeltételhez kötött kurzusokat a diák szabadon felveheti az órarendjébe, és eldönthe-

ti, hogy melyik évben mit és mennyit teljesít. Itt utalnék az előzőekben már megbeszélt 

tanulói felelősségre, tisztában kell lennie, hogy ezekben az esetekben ő hozza a döntést, de 

ez felelősséggel jár, amit felvett, azt el is kell végeznie. A kötelező tantárgyak közé sorol-

nám a következőket: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, két nyelv (angol 

és egy másik nyelv), informatika, egy sport és egy művészeti tevékenység. A kötelező per-

sze nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden évben kell tanulnia, csak annyit, hogy ez egy 

egymásra épülő kurzus, azaz addig nem haladhat benne tovább, míg az előtte lévő szintet 

nem teljesítette. A választható tárgyakból pedig számára érdekes, egyéni órarendeket állít-

hat össze, figyelve arra, hogy majd milyen irányban szeretne továbbtanulni. 

Végezetül a tanuló akkor bocsátható érettségi vizsgára, ha az előírt kreditmennyisé-

get teljesítette. Ezt az összesített kreditmennyiséget szintén jól átgondoltan, a kötelező és 

választható, illetve az emelt szintre felkészítő kreditek adják. Úgy gondolom, hogy magáért 

az érettségi vizsgáért is lehetne plusz krediteket adni, melyeket az egyetem, főiskola be-

számolhatna a felvételi eljárás során. 
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5. Pénzügyek 

Mint az élet bármely területén, így az oktatásban is a pénznek, az anyagi forrásoknak 

igen nagy jelentősége van. A színvonalas, jövőre felkészítő oktatás befektetést igényel. 

Azokban az országokban, ahol az oktatási rendszerre, egészen az alapoktól az egyetemig, 

nem sajnálják az anyagi befektetést, többszörösen megtérül a költség. Kiváló szakemberek 

sora kerül ki az iskolapadokból, ők azok a fiatal nemzedék, akik komoly szellemi és mate-

riális termékeket állítanak elő, így az országuknak jelentős hasznot, bevételt hoznak. Saj-

nos nálunk ez még nem így van, de bízom benne, hogy előbb-utóbb megváltozik ez a hely-

zet. Rájövünk arra, hogy nem mindig az oktatáson kell spórolni, hiszen nekünk ez lehet az 

egyetlen kitörési pontunk. Ásványkincseink, hatalmas területeink nincsenek, piacképesek 

csak a szellemi területeken lehetünk. Magasan képzett szakmunkások, kvalifikált mérnö-

kök, informatikusok, programozók és kiváló tudósok kellenek ahhoz, hogy országunk a 21. 

században sikeres legyen. Ezeket a szakembereket az oktatási rendszerben kell felnevelni, 

„kiképezni”, így nem mindegy, hogy ezt milyen színvonalon tesszük. 

Természetesen nem csak közvetlen anyagi befektetésről beszélek, a színvonalas ok-

tatáshoz hozzátartozik a magasan képzett, elkötelezett pedagógus társadalom. A pedagógus 

személyiségének kiemelkedő szerepe van az oktatás folyamatában, ő a minta a diák számá-

ra! Bármely korosztály számára a pedagógus szakmai és erkölcsi tulajdonságai példaérté-

kűek, melyet adott esetben egész élete során visz magával. Mindnyájan találkoztunk már 

szülőként azzal a helyzettel, hogy a gyerek a tanító néninek hisz jobban, mint nekünk. 

Ezért nem mindegy, hogy kik tanítják gyermekeinket. A tanárképzés sincs teljesen rendben 

nálunk, egységesebbnek és színvonalasabbnak kellene lenni, ne csak azok menjenek erre a 

pályára, akiket máshová nem vettek fel (maradék elv). Hogy fog az a tanár a diákokkal 

lelkiismeretesen foglalkozni, aki csak azért lett pedagógus, mert „csak” ide jutott be? Azt 

hiszem, a választ mindnyájan tudjuk. El kell érni, hogy a tanár mesterség újra vonzó le-

gyen a fiatalok számára, nem lesz könnyű feladat. Mi kellene ehhez? Elsősorban a pedagó-

gusok anyagi és erkölcsi megbecsülése, ez utóbbi is igenis fontos. Ne szembesüljünk azzal 

az ismerős megjegyzéssel, hogy „ja, csak egy tanár vagy”! Rá kell döbbenteni a társadal-

mat arra, hogy tulajdonképpen a pedagógus az egyik legfontosabb szereplője annak a fo-

lyamatnak, melyben egy kisgyermekből magasan kvalifikált szakember vagy tudós lesz. 

Elvárjuk a pedagógustól, hogy minden erejével ezen legyen, de cserébe olyan körülménye-

ket kellene biztosítani számára, hogy ezeknek a magas követelményeknek meg tudjon fe-

lelni. Mondjuk ki őszintén, ha a fizetéséből nem tud emberhez méltóan megélni, így má-
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sod, esetleg harmad állásban dolgozik különböző helyeken, vagy otthon korrepetál, akkor 

fáradt, fásult lesz az évek során. Az ilyen állapotban lévő pedagógus úgy gondolom, nem 

tud megfelelni a magas szakmai elvárásoknak. Arról nem is beszélve, hogy egy pedagó-

gusnak állandóan haladni kell a korral, szakmailag folyamatosan fejlődni, az új módsze-

rekkel megismerkedni, azokat alkalmazni esetleg fejleszteni, újakat kidolgozni. Amíg tehát 

nem megoldott a pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülése, addig az előzőekben leír-

tak lesznek jellemzők, és a diákok, szülők fáradt, „kiégett” pedagógusokkal találkoznak az 

oktatási intézményekben. Reméljük ez a helyzet belátható időn belül megoldódik, így erre 

a pályára is tényleg azok jelentkeznek, akik szeretnék ezt a szép szakmát művelni egész 

életük során. 

Az előbb írt gondolataim indokolják az oktatásra fordítandó összeg emelésének egy 

részét, de nem csak ezen kellene változtatni. Nagyon sok iskola és a hozzá tartozó épüle-

tek, egyéb ingatlanok igen rossz állapotban vannak (járjunk nyitott szemmel hazánkban, és 

ne csak a kiemelt nagy városok „szuper” iskoláiban). Ezeket fel kellene újítani, vagy újakat 

építeni, korszerű felszereltséggel. Ezekben már európai színvonalú körülményeknek kelle-

ne várni a diákokat. Ugyancsak lemaradásunk van a sportolás, egészséges életmódra neve-

lés területén. Iskolai sportlétesítményeket, uszodákat, szabadtéri és benti pályákat kellene 

(kellett volna eddig is) építeni tömegesen. Ekkor beszélhetnénk tényleges és valós minden-

napos testnevelésről, ezt nem lehet megoldani egy törvény, jogszabály bevezetésével. Ez 

nem valódi megoldás, csak látszatmegoldás. Azzal, hogy szűk folyosókon valami „moz-

gásszerűt” csináltatunk a diákokkal, csak a többi órát zavarjuk, és nem valódi testnevelési 

feladatokat látunk el. Nos, ezek a dolgok is komoly anyagi befektetést igényelnek, de e 

nélkül nincs korszerű elméleti és testi nevelés egy 21. századi oktatási intézményben! 

Nézzük most a fenntartási költségeket. A korszerű épületek és egyéb oktatással kap-

csolatos ingatlanok fenntartási költségei jóval alacsonyabbak, mint a régi, elavult techno-

lógiával létrehozott épületek hasonló költségei. Mire gondolok? Hát például a fűtési költ-

ségekre (szigetelt épületekben ez jóval olcsóbb), világításra (energiatakarékos világító tes-

tek), diák étkeztetési költségekre (korszerű, energiatakarékos gépek, konyhai eszközök). 

Nem mindegy tehát, főleg országos szinten, hogy az oktatási épületeink villanyszámlái, 

gázszámlái, vízszámlái hogyan alakulnak. A korszerű épületek esetén ez jelentősen csök-

kenhetne, így hosszú távon a befektetés egy része megtérülne. 
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Tekintsünk most egy másik, szintén az anyagiakhoz kapcsolódó dolgot. Itt van mind-

járt az ösztöndíjak lehetősége középiskolákban. Úgy gondolom, hogy a kreditrendszerben 

is ki lehetne dolgozni ennek feltételeit. Meg kell állapítani egy kreditszintet, amit ha elér a 

diák, akkor ingyen mehetne bizonyos főiskolák, egyetemek fizetős kurzusaira. Természete-

sen ez csak a diáknak ingyenes, ezt valakinek, jelen esetben az államnak kell finanszíroz-

nia. Megint csak azt tudom mondani, hogy ez a befektetése az államnak hosszú távon, 

többszörösen megtérülne, a jó képességű diákok képzésével. Az ösztöndíjrendszer a kredit-

rendszerben is kibővíthető középiskolákra, vállalatok, cégek bevonásával. Persze itt első-

sorban a szakközépiskolákra gondolok, hiszen ebben az intézménytípusban vannak olyan 

szakmai tantárgyak, melyek egy cég életében fontosak, így megéri támogatni a jól képzett 

diákokat, akik később nekik hoznak hasznot. 

Új gondolatként megemlíteném a következőt. A szabadon választható kurzusok közé 

be lehetne iktatni fizetős kurzusokat is középiskolákban. Ez egy plusz lehetőség lenne azon 

tanulók számára, akik szívesen áldoznának olyan témákra, melyek kiemelten érdeklik őket. 

Nyilván kisebb iskolában nem jönne össze annyi jelentkező, hogy érdemes lenne indítani 

ilyen kurzust, ezért ezt tankerületenként lehetne megszervezni. Ezeknek a kurzusoknak a 

megtartására meg lehetne hívni a régióban lévő főiskolákról, egyetemekről oktatókat, a 

témaválasztásnak megfelelően. Így a diákok színvonalas, nem megszokott előadásokat is 

hallgathatnának, átérezhetnék még a bekerülésük előtt a főiskolai, egyetemi „hangulatot”. 

Természetesen az oktatók munkadíjának a kérdésére többféle megoldás is születhet, adott 

esetben az egyetemmel, főiskolával történő megállapodás során el is tekinthet ettől az adott 

egyetem, főiskola vezetése. Akár így, akár úgy, ez is egy olyan befektetés lenne, ami meg-

éri a középiskolának, az egyetemnek vagy főiskolának (ha megtetszik a diákoknak a kur-

zus, akkor biztosan oda mennek továbbtanulni), illetve az országnak. Mindenképpen ki kell 

dolgozni annak lehetőségét is, hogy azért teljesen ne maradjanak ki azok a diákok, akik 

nagyon jól tanulnak, de szegények! Pályázatokat lehetne kiírni, akár EU források bevoná-

sával, vagy egyéb ösztöndíjrendszerekkel megoldani azt, hogy akik tényleg megérdemlik, 

de nincs rá pénzük, azok is részt vehessenek ezeken a fizetős kurzusokon. 

Az előzőekben megpróbáltam összeszedni, a teljesség igénye nélkül, azokat a prob-

lémákat, melyek felvetődhetnek a kreditrendszerű oktatás várható költségeiként. Ezek egy 

jó része a jelenlegi oktatási rendszerben is megtalálhatók, így ebben az általam elképzelt új 

rendszerben nem jelentene jelentős többletköltséget. 
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6. Kérdőív 

6.1 Tartalma 

Végezetül egy kérdőívet adtam ki a jelenlegi középiskolásoknak. A kérdések termé-

szetesen a szakdolgozat témájához illeszkednek. Kíváncsi voltam a diákok véleményére. 

Egyrészt, hogy mennyire vannak tisztában a mai felsőoktatásban lévő kreditrendszerrel, 

valamint hogy mennyire lenne elfogadott egy hasonló rendszer középiskolai tanulmányaik 

alapján. A kérdőívek alapján senkit nem lehet beazonosítani. Nem tartalmaznak nevet, de 

még csak az adott intézmény nevét sem, ahol tanulnak. A kérdőívet több „főbb” részre 

lehet bontani. Így például külön kérdésekkel térképezem fel a diákság ismeretét a jelenlegi, 

felsőoktatásban használt kreditrendszerről. Kíváncsi voltam, hogy mennyire vannak tisztá-

ban vele. 

Személy szerint fontosnak tartom az időbeni tájékoztatást. Így több kérdés arra vo-

natkozik, hogy az esetleges tudást honnan szerezték, azaz: egy adott tanáruk tájékoztatta 

őket, az osztályfőnök külön foglalkozott-e a témával egy-egy osztályfőnöki órán, hívtak-e 

be korábban végzett diákot, akik jelenleg egy felsőoktatási intézmény hallgatója, felmerült-

e beszélgetési témaként a továbbtanulás és így a kreditrendszer, vagy hallottak-e róla bármi 

egy ismerős vagy a média által. 

A kérdések következő részében a változásra való igényt szerettem volna felmérni, 

valamint az esetleges új rendszer bevezetésének elfogadhatóságáról érdeklődtem. Az eset-

leges költségekre és ösztöndíjakra vonatkozó kérdések is szerepelnek. Itt tulajdonképpen a 

fizetési hajlandóságot szerettem volna felmérni az esetleges többlettudásért. A kérdőív 

formáját tekintve minden kérdésre több válasz közül lehet választani. A legtöbb esetben ez 

1-től 5-ig értendő minősítés. Az ilyen formájú kérdőívet gyorsan ki lehet töltetni, könnyű 

elemezni, valamint rengeteg kimutatást / diagramot lehet az adatokból készíteni. 

A kérdőív elkészítéséhez a Google Drive
16

 szolgáltatását vettem igénybe, így gyor-

san össze tudtam állítani a kérdőívet, melyet a tanulók egy link megkapása után gyorsan ki 

tudtak tölteni. Ennek az eredményét azonnal meg is tudtam nézni. 

Először nézzük a kérdőív tartalmát (függelék), majd a kimutatásokat és a belőlük le-

vonható következtetéseket. A kiértékelés során főként diagramokat készítettem, valamint 

egyéni gondolatokat fűztem az eredményekhez. 
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6.2 Az eredmények kiértékelése 

A kérdőív melyet összeállítottam és szétküldtem különböző középiskolákba termé-

szetesen nem vehető egy komoly alapként. Közel ezer, egész pontosan 912 diák töltötte ki. 

Ez a szám arra elég, hogy kapjunk egy képet a mai diákság véleményéről, azonban ez a 

felmérés nem reprezentatív. 

Ahhoz, hogy a felmérés ténylegesen felhasználható legyen, szét kellene küldeni min-

den középiskolába, továbbá egy jóval összetettebb, több kérdést feltevő kérdőívre volna 

szükség. A szakdolgozatom azonban nem mutat utat a középiskolai kreditrendszer terüle-

tén, csupán elméleti szinten foglalkozik a számomra fontos témával. 

6.2.1 A kérdőív első oldala 

Nézzük sorra, a megadott válaszok alapján az első részt, a kérdőív első oldalát. Ezek 

a kérdések a kitöltő személyre, vagyis az adott tanulóra vonatkoznak.  

Látható, hogy az összes, 2011. évi CXC. köznevelési törvény
5
 szerinti középiskolá-

ból voltak kitöltők. Ezeket az arányokat érdemes figyelembe venni és megjegyezni, hiszen 

a további kérdésekre is ők adtak válaszokat. Jó lett volna, ha még több gimnáziumi tanuló 

tölti ki a kérdőívet, mert elsősorban ők jelentkeznek nagy létszámban egyetemekre. Sajnos, 

ahogy azt látom, nagyon sok iskola nem foglalkozott a kérdőívemmel, de hát nézzük a po-

zitív oldalát, majdnem ezren kitöltötték. Remélem, ha ez a rendszer egyszer megvalósul, 

előtte több tízezer tanuló nyilatkozik, mondja el a véleményét. 
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A kérdőívet főként a tényleg érintett, 10–11-12 és az esetleges 13. évfolyam töltötte 

ki. Ez összesen a kitöltők 53%-át teszi ki. Azonban jelentős részben képviseltetik magukat 

a 9. évfolyamosok is, 35%-al. Ma már 9. évfolyamban el kell kezdeni gondolkodni, hogy 

merre is menjen a diák, a követelmények olyan magasak lettek, hogy időben el kell kezde-

ni a felkészülést. 

Ebből világosan látszik, hogy a diákok jelentős része, azaz 84%-a tervezi a továbbta-

nulást. Ez csak jobban megerősít abban, hogy igenis foglalkozni kell a jelenlegi középisko-

lai rendszerrel, javítani kell rajta, hogy sokkal könnyebben tudjanak elkezdeni egy adott 

egyetemet vagy főiskolát. Ez az arány, ami a diagramon is szépen látszik, igazolja a közép-

iskolák elsődleges feladatát, a továbbtanulásra való színvonalas felkészítést. Ehhez tenne 

még hozzá szerintem plusz lehetőségeket a kreditrendszer bevezetése. 
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Azért emeltem ki külön a főiskolákat és egyetemeket, mert a tanulók nagy többsége, 

80%-a szeretne ebben az irányban továbbtanulni. Ez természetes, erről az előbb is írtam, de 

érdemes odafigyelni a maradék 20%-ra is. Ők egy kicsit gyengébben teljesítenek a közép-

iskolában, vagy nincs önbizalmuk, esetleg egy jó szakmával anyagilag biztonságosabbnak 

látják a jövőjüket, mint egy gyengébb diplomával (hát ez így is van). 

Az eddigi válaszok alapján nem meglepő, hogy a kérdőívet kitöltő diákok nagy ré-

sze, 59%-a jó tanuló. Nyilván azért egy nehezebb, komolyabb egyetemre a jó eredmény is 

kevés lehet, de hát lehetnek plusz pontok, esetleg egy jeles érettségi bizonyítvány, így az 

esélyek tovább nőhetnek. 
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A továbbtanulásuk során leginkább figyelembe vett tényezők számomra világosan 

jelzik a következő tényt. A családok egyre romló anyagi helyzetben vannak, így minden 

fillér számít. Ha megnézzük a fenti eredményeket, kitűnik, hogy nagyon fontos szempont 

az iskolaválasztásnál az államilag támogatott hely, illetve a lakóhelyhez közeli főiskola, 

vagy egyetem. A tandíj egy átlagos, vagy annál szegényebb családnak elképzelhetetlenül 

sok. A szülőknek nincs pénzük százezres, vagy közel milliós nagyságrendű tandíjak kifize-

tésére, hiszen még az egyéb, tanulással járó költségek is problémát okoznak. Jól jelzi ezt a 

lakóhelyhez minél közelebbi iskolaválasztás igénye. Ebben az esetben a diák számára nem 

kell albérletet, kollégiumot fizetni, az étkezés is otthon megoldható. 

Az ösztöndíjrendszer csalóka, látszólag megoldást kínál, de valójában csak a további 

szegénységet készíti elő, a meglévőt mélyíti. Munkahely nélkül ez egy fiatalnak „öngyil-

kosság”, minden kölcsönt előbb-utóbb vissza kell fizetni. A tények pedig azt mutatják, 

hogy hazánkban egyáltalán nincsenek tömegesen munkahelyek, ahol a kezdő fiatalokat 

alkalmaznák. Főleg nem olyan fizetéssel, amelyből tudná fizetni a mindennapi megélheté-

sét és még a kölcsön törlesztését is. Ezt pontosan látják a fiatalok is, így sajnos ma már a 

középiskola után külföldre távoznak dolgozni, vagy továbbtanulni (a környező országok-

ban ingyenes képzéssel várják a magyar diákokat a főiskolák, egyetemek). Ha pedig egy 

fiatal kint kezdi meg az életét, nem valószínű, hogy visszajön, ez hiú ábránd. Ő már kint 

fog tanulni, dolgozni és esetleg a munkájával az adott országot gyarapítani 
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6.2.2 A kérdőív második oldala 

Ez rész a kredit és kreditrendszer, mint fogalom ismertségére kérdez rá. 

A diákok elég jó arányban hallottak már róla, azonban majdnem 10%-a még sohasem 

találkozott a fogalommal. Ezen mindenképpen javítani kellene, egy középiskolásnak ma 

már hallani kell a kreditrendszerről. Magyarországon is már jó pár éve bevezették a felső-

oktatásban, külföldön még régebben létezik. Elvárható tehát, hogy minden középiskolás 

halljon erről a fogalomról. Arról nem is beszélve, hogy ha felvételt nyer valamelyik főisko-

lára, vagy egyetemre, akkor konkrétan be is kerül ebbe a rendszerbe. 
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Az információ szerzésének módjából kiderül, hogy az iskolában nagyon keveset fog-

lalkoznak a témával. A tanulóknak csak az egy ötöde hallott róla osztályfőnöki órán vagy 

valamely szaktanárától. Az is nyilvánvalóan látszik, hogy a legtöbb információt a médiából 

szerzik. 

A kreditrendszer esetében már kevésbé mondható jónak az arány. Itt már 38% vála-

szolta azt, hogy még soha nem hallott róla. Ez érdekes, és egyben szomorú adat. Azért 

meglepő, mert előzőleg 91% hallotta a kredit szót, ehhez képest elég kevesen hallottak a 

kreditrendszerről. Itt is van tehát teendő az iskolában. 

Az erre a kérdésre vonatkozó válaszok aránya nagyjából ugyanúgy oszlik meg, mint 

a kredit esetében, azaz leginkább a médiából hallottak róla. Mindenképpen javítani kell 

ezen az arányon is. 
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Erre a kérdésre adott válaszok alapján világosan látszik, hogy a többség nem igazán 

van tisztában a fogalmakkal. Ezen persze nem kell csodálkozni, hiszen az eddigi válaszok-

ból kitűnt, hogy az iskolában, tanárokkal nem nagyon beszéltek róla. Ebből következően 

nem tudtak kérdéseket feltenni, az ezekre kapott válaszokat közösen megvitatni, letisztázni 

a nem egyértelmű fogalmakat. A médiában hallottakat, mint tudjuk, nem mindig lehet 

készpénznek venni, azon kívül nincs mód interaktív ismeretszerzésre. Összességében tehát 

nem lepődtem meg ezen az eredményen. 
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Nagyon fontosnak tartom, hogy a diákok hozzájussanak a megfelelő információkhoz. 

A felsőoktatásban való kezdés nagyon ijesztő lehet a számukra, hiszen ott helyben, a leg-

több esetben nem kapnak megfelelő, részletes tájékoztatást. A kérdésre adott válaszból 

egyértelműen látszik, hogy a többség igenis szeretne róla bővebb tájékoztatást kapni taná-

raitól, osztályfőnökétől. Nagyon jó dolognak tartom, ha egy, már végzett diákot hívnak 

vissza a volt középiskolájába, hogy beszéljen a tanulóknak az egyetemi rendszerről, a tan-

órákról és az egyetemi életről. 

6.2.3 A kérdőív harmadik oldala 

A kérdőívnek ez a része a legfontosabb. Ebben a részben a kérdések a mai, felsőokta-

tásban lévő rendszerre, valamint ez esetleges bevezethető középiskolai kreditrendszerre 

vonatkoznak. 

Az első kérdések a felsőoktatásban lévő kreditrendszerre kérdeznek rá. 

A kérdőívben a hosszabb leírások után rákérdeztem, hogy az általam adott leírás 

mennyire jó, illetve érthető. Ez a kérdés a felsőoktatásban lévő kreditrendszer leírásához 

tartozik. Örömmel látom, hogy a tanulók többsége, több mint 70%-a jól megértette a le-

írást. Mindig vannak olyan diákok, akik figyelmetlenségből, felületességből nem értenek 

meg egy szöveget, ezen kívül sajnos egyre több diáknál szövegértési problémák is felme-

rülnek. Jól megfigyelhető ez napjainkban több tantárgy esetén is. Nem ritka, hogy egy ma-

tematikai szöveges feladatot azért nem tud megoldani a diák, mert nem érti az olvasott 

szöveget. Azt hiszem, sok pedagógus találkozik ezzel a problémával az általa oktatott tan-

tárgy esetében. Ennek is több oka lehet, én úgy gondolom, hogy elsősorban az olvasás hiá-

nya a legfőbb probléma. Gyerekek generációi nőnek fel ma úgy, hogy alig vettek könyvet a 
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kezükbe. Meg kell velük értetni, hogy az olvasás még a 21. században is, ahol információs 

és technikai forradalom zajlik, nagyon fontos. 

A diagramból jól látszik, hogy a diákok jó dolognak tartják a rendszert, illetve úgy 

fogalmaznék, hogy: „inkább jó, mint rossz”. Nem várható más eredmény, hiszen az előző-

ekben leírtak szerint nem kaptak megfelelő tájékoztatást az iskolában szakemberektől, így 

nyilvánvalóan nem tudnak hiteles véleményt alkotni e témában. 

Amit a válaszok eloszlásából láthatunk, az igen szomorú. A diákok többsége, 67%-a 

szinte semmilyen tájékoztatást sem kapott a kreditrendszerről. Ezt már sokszor említettem, 

így most külön nem foglalkozom vele többet, változtatni kell rajta minél előbb. 
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Az „Egyéb” részhez megadott válaszok közül párat kiemelnék: 

 „A középiskolában semmilyen tájékoztatás nincs erről, kizárólag egyetemek nyílt-

napjain hallani ezekről. Középiskolában megy a „rizsa” hogy miért az adott suliban 

lenne a legjobb továbbtanulni.” 

 „Szerintem jó!” 

 „Többet kéne beszélni a tovább tanulásról a középiskolákban.” 

 „Szeretnék több információt megtudni ezekről a témákról órákon.” 

 „Tanácsadás jó lenne a szakmák miatt.” 

Ezekből a válaszokból szintén jól látszik a már korábban többször is említett helyzet, 

miszerint a diákok nincsenek megfelelően tájékoztatva e témában. Az igény viszont meg 

lenne rá, mint az a válaszokból kitűnik. 

A következő kérdés az esetleges, középiskolákban bevezethető kreditrendszer leírás-

ra vonatkozik. 

A diagramból egyértelműen látható, hogy a diákok jól megértették a középiskolai 

kreditrendszer bevezetésének lehetőségeit a leírásomból. Persze most is akadt, aki nem 

értette meg kellő mélységben a leírást, ennek esetleges okairól az előzőekben már beszél-

tem. 
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Ennél a kérdésnél azt érzem, hogy nincs elutasítás, sőt a többség, 87% akarja. Azon, 

hogy feltétel nélkül szeretnék ezt a rendszert (18%), ne lepődjünk meg, hiszen az előzőek-

ben többször beszéltem a tájékoztatás hiányáról. Így világos, hogy a diákok egy része ag-

gódik bizonyos, számukra ismeretlen dolgok miatt. Ennek ellenére a diagramból határozot-

tan látszik a szándék, miszerint szívesen belevágnának egy ilyen új rendszerbe. 

Látható, hogy az általam felvetett előnyök a diákok számára is előnyök. Ez alól kivé-

tel a középiskola váltás megkönnyítése, valamint a középiskolák közötti szintkülönbség 

csökkentése. A tanulók nem látják ezekre a megoldást egy ilyen új rendszer esetében sem. 

Örülök annak, hogy a kreditrendszer egyik nagy előnyét ők is szívesen látnák, az őket ér-
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deklő tantárgyak szűrését, válogatását. Sokan említik kiegészítő tárgyak felvételét is, ami-

nek szintén örülök. Ezekről a lehetőségekről az előzőekben már beszéltem (ösztöndíjak 

rendszerénél). 

Az általam felsorolt esetleges negatívumokat csak a diákok egyharmada vélte tényle-

ges hátránynak, tekintve, hogy ezeket körülbelül 300-an jelölték be, és a kitöltők összesen 

912-en voltak. Többek között ez is annak tudható be, hogy nem kaptak megfelelő, szaksze-

rű tájékoztatást az iskolákban a tanároktól. 

Az egyik, talán legfontosabb feltett kérdés. A válaszok eloszlásából egyértelműen 

látszik, hogy a diákok szerint is szükség lenne egy komolyabb váltásra az oktatásban. Az 

általam felvetett alternatíva, azaz a kreditrendszer, úgy tűnik, hogy elfogadottá válhatna. A 

diagram világosan mutatja, hogy az ellenzők mindössze 14%-ot tesznek ki. Az ő esetükben 
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is megfelelő tájékoztatás esetén csökkenhetne ez az arány. Örülök, hogy a többség nyitott a 

változásra, és a kreditrendszert jónak tartja a jövő lehetséges oktatási rendszerének. 

Ahogyan az várható volt, az esetleges fizetős, plusz tudást kínáló krediteket nem sze-

retne a diákság egy része felvenni. Ez természetesen a családok anyagi helyzetének tudható 

be. Azonban megemlítendő, hogy 25%, azaz a tanulók egy negyede venne fel ilyen órákat. 

Úgy vélem, hogy a középső 38% abból ered, hogy a tanulók bizonytalanok ezeknek az 

óráknak a minőségében és hasznosságában. Ám ha megtörténne egy ilyen oktatási rendszer 

váltás, és ott ténylegesen minőségi, plusz órákat jelentenének ezek a kreditek, biztos va-

gyok benne, hogy ennek a 38%-nak a jó része is élne ezzel a lehetőséggel. 

A kérdőív harmadik részének utolsó kérdése arra vonatkozott, hogy vajon hallottak-e 

már olyan országról, ahol másképpen, kreditek alapján működnek a középiskolák. A vá-

laszadók többsége, 89%-a nem tud ilyen jellegű iskoláról. Ez ismételten a tájékoztatás hiá-
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nyosságáról árulkodik. Megfelelő vita, gondolatcsere során előjöttek volna ezek, a más 

országbeli minták is. 

Akik igennel válaszoltak, a többség USA-t, Németországot, valamint az Észak-

Európai államokat írták, ahol szerintük ilyen rendszer működik. Azonban szerintem fonto-

sabb kiemelni egy két olyan írást, mely nem is igazán a kérdésre ad választ: 

 „Nem tartom rossz dolognak a kreditrendszer bevezetését. DE csak akkor, ha a 

számomra nem fontos, nem lényeges tantárgyakat kihagyhatnánk. Illetve, ha a „töl-

telék” tantárgyakat kihagyhatnánk, esetlegesen háttérbe szoríthatnánk. Értem én, ha 

informatikusként tanulnék tovább, nem lenne szükséges történelemre stb.” 

 „De gondolom, a nyugati országokban már ez régóta megy, csak hát mi vagyunk 

lemaradva jó pár évtizeddel!” 

Ezekből a válaszokból is látszik, hogy egy ilyen új rendszer bevezetését elég elfo-

gadhatóvá lehetne tenni, ha azt megfelelő előkészítés és tájékoztatás előzné meg. 

6.2.4 A kérdőív negyedik oldala 

A kiadott kérdőív utolsó része főként a középiskolai váltásról szól. Tapasztalatom az, 

hogy számtalan példa van erre. Családok költöznek, szülők válnak sajnos, a diák rájön, 

hogy másik iskolatípusban szeretne tanulni, és így tovább. A váltás mindig nehéz, ezért 

kell a rendszernek zökkenő mentesebbé tenni a tanulók számára ezt a törést. Véleményem 

szerint a kreditrendszer ezt megkönnyítené. Na de nézzük a kérdéseket, válaszokat. 
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A válaszokból jól látszik, hogy 11%, azaz körülbelül minden tízedik diák már váltott 

valamilyen okból iskolát tanulmányai során. Ez már kellően nagy szám ahhoz, hogy odafi-

gyeljünk erre a problémára. Persze nem csak az odafigyelés a kötelességünk, hanem a 

megoldás felkínálása, a váltás megkönnyítése. 

Az itt adott válaszok nem tekinthetők mérvadónak, hiszen ezt a részt csak azoknak a 

diákoknak kellett volna kitölteniük, akik valóban iskola váltásra kényszerültek. Ez össze-

sen 97 főt jelentene, azonban erre a kérdésre 221-en válaszoltak. Miután a többség nem 

vonta vissza válaszát, gondolom, hogy az első lehetőséget választották. 

Bár csak kevés diák volt érintett e kérdésben, a többség így is úgy gondolta, hogy va-

lóban segítene ez ügyben egy ilyen új, kredit alapú rendszer. 

  

49% 

13% 

23% 

8% 
6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5

Ha igen, az mennyire volt könnyű vagy nehéz? 

Igen 
59% 

Nem 
41% 

A váltást, tantárgyak folytatását szerinted 
megkönnyítené a kreditrendszer bevezetése? 



51 
 

7. Egyéni tanulási utak kialakítása 

7.1 Bevezető 

Úgy gondolom, hogy ezen a területen is segítene a kreditrendszer által nyújtott lehe-

tőségek megvalósítása. Egyre érezhetőbb társadalmi és oktatási probléma a tanulási folya-

matból kikerült diákok helyzete. Ők azok, akik a munkaerőpiacon igen kevés eséllyel je-

lennek meg, képzetlenek, és az élet más területén sem felelnek meg a 21. század korszerű 

követelményeinek. Nincsenek benne egy szervezett, zárt és felügyelt rendszerben, így nagy 

a veszélye annak, hogy fiatal korukból adódóan „rossz útra” tévednek. Őket minél előbb 

vissza kell irányítani egy alternatív oktatási rendszerbe, melyben egyéni képességeiknek 

megfelelő, személyre szabott képzésben vennének részt. A képzés végén, a kimenet szintén 

többféle lehet: érettségi, szakmai vizsga, újabb szakma megszerzése. Ebben a rendszerben 

szinte kézenfekvő lenne a kreditrendszer bevezetése, hiszen a diákok más-más bemeneti 

kompetenciákkal rendelkeznek, így a tanórák szerkezete is eltérő lehet. Itt a kötelező mű-

veltségi területeken kívül a diákok az érdeklődési körüknek megfelelően tudnák összeállí-

tani az órarendjüket, ami a kreditrendszer legnagyobb előnye. A hagyományos osztály-

rendszer megszűnése is kevésbé lenne problémás, az ide bekerülő tanulók olyan csopor-

tokba kerülnének, ahol azokkal találkoznak, akiknek hasonló az érdeklődési körük és célja-

ik is megegyeznek. 

7.2 Kérdésfelvetés 

Kik is ezek a tanulók, hogyan kerülhettek ebbe a helyzetbe? Nehéz kérdés, a válasz 

sem egyszerű. Úgy gondolom, bonyolult, és mély gyökerei vannak a kialakult helyzetnek. 

Mindenképpen felelőssége van az oktatási rendszernek, a pedagógus társadalomnak, a szü-

lőknek, a felnőtt társadalom rossz példamutatásának és természetesen a tanulóknak, akik 

maguk is hozzájárultak ahhoz, hogy kikerültek az iskolarendszerből. 

7.3 A felelősség 

Az oktatási rendszer sok esetben a merevsége miatt nem tudja kellően felkarolni a 

hátrányos helyzetű tanulókat. A pedagógusok a leterheltségük, vagy szakmai képzetlensé-

gük miatt nem tudnak az ilyen tanulókkal megfelelően foglalkozni. Hozzáteszem, a tanár-

képzésben ez nincs is igazán megoldva, nincsenek felkészítve sem elméleti, sem pedig 

gyakorlati szinten a pedagógusok az ilyen tanulók szakszerű kezelésére, oktatására, nevelé-
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sére. Maga a tanárképző rendszer is recseg-ropog szerintem, erre a területre is ráférne egy 

gyökeres változás, na de ez egy másik szakdolgozat témája is lehetne. 

A szülők felelőssége sem elhanyagolható, sőt szerintem a legfontosabb tényező a ta-

nuló nevelési, tanulási folyamatában. A család a legfőbb nevelési tényező, ott dőlnek el a 

gyermek esélyei a tanulásra, munkába állásra, és egyáltalán a társadalomba történő pozitív 

beilleszkedésre. Ha a szülő nem tesz meg mindent ennek érdekében, nem figyel oda, hogy 

gyermeke merre jár, mit csinál, hogyan tanul az iskolában, nem vonja felelősségre az eset-

leges negatívumok miatt, akkor bizony iskolaelhagyás lesz a vége. Természetesen az okta-

tási rendszer, a pedagógusok segíthetnek, de a szülői háttér nélkül ez elég reménytelen 

esetnek tűnik. Persze ekkor sem lehet magára hagyni a tanulókat, ilyenkor az iskola, a tár-

sadalom tesz meg mindent annak érdekében, hogy mindezek ellenére bekerüljenek valami-

lyen szervezett oktatási rendszerbe, és azt sikeresen el is végezzék. 

Kisebb mértékben, de mindenképpen a tanuló is felelős azért, ha kikerül az oktatási 

rendszerből. Sok esetben nem a jó példát követik, hanem könnyen befolyásolhatók, és hoz-

zácsapódnak olyan közösségekhez, melyek rossz úton járnak. Ennek aztán az a vége, hogy 

nem fejezik be tanulmányaikat, nem dolgoznak sehol sem, legrosszabb esetben bűnözésből 

fedezik az igényeiket. Akaraterő és kitartás fejlesztésével elkerülhetők lennének az ilyen 

konfliktusok, és ebben partnernek kell lenni a diáknak is. A tanítás-tanulás folyamata két 

szereplőt feltételez 50%-os részvétellel, tanárt, és diákot. Mindkettőnek, tehát a diáknak is 

mindent el kell követni az eredményes munka befejezéséért! 

Sajnos a felnőtt társadalom jelentős része igen rossz példát mutat a fiataloknak, ezen 

is változtatni kellene. Az idegengyűlölet, a kisebbségek iránti negatív megnyilvánulások, a 

szélsőséges nézetek felerősödése nincs jó hatással a fiatalok személyiségfejlődésére. Ők 

maguk is ilyenné válnak, hiszen ezt látják szűkebb és tágabb környezetükben. Az oktatási 

rendszerek gyakori változtatása sem tesz jót a diákok oktatásának, nevelésének. 

7.4 Lehetséges megoldások 

Ha körülnézünk az oktatási rendszerhez kapcsolódó publikációk között, találunk az 

egyéni tanulási utak megvalósításához szakemberek által készített irodalmakat. A teljesség 

igénye nélkül megemlítenék ötöt, melyeket én is tanulmányoztam. 

 Mayer József – Singer Péter (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és 

Innovációs Központ): A 3 éves szakiskolai közismereti program prezentáció
17
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 Mayer József - Iskolaelhagyók
18

 

 Új tanulási formák és rendszerek – Második Esély Gimnáziumi programok
19

 

 Dobbantó program
20

 

 Imre Anna – Tanulói és tanulási utak a 90-es években
21

 

Ezek a publikációk csak megerősítenek abban, hogy létjogosultsága lenne egy közép-

iskolai kreditrendszernek hazánkban is. A fent említett publikációkban szereplő programok 

eredményes megvalósításában segítene ez az új típusú középiskolai rendszer. Nézzük eze-

ket röviden, vázlatosan áttekintve. Bővebb ismertetést nem kívánok tenni, hiszen az emlí-

tett publikációk ezeket a programokat részletesen leírják. Arra kívánok csupán rávilágítani, 

hogy az általam felvázolt középiskolai kreditrendszer ezeken a területeken is hatékonyan 

működne, segítené a hatékony oktató-nevelő munkát. 

7.4.1 Második esély Gimnázium 

Ebben a programban a cél, a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskola-

rendszerből lemorzsolódott, vagy azt korábban elhagyó tanköteles (illetve nem tanköteles) 

fiatalok középfokú végzettséghez segítése. Ez lehet az érettségi, de természetesen valami-

lyen szakma megszerzése is. Ennek érdekében sajátos, egyéni tanulási módszereket kell 

kialakítani, egyéni tanulási utakat kell bejárni tanárnak, diáknak egyaránt. Az oktatás itt 

nem hagyományos osztály és évfolyam szerkezettel működik, hanem tanuló csoportokban. 

Mindezekhez kiválóan alkalmas lenne a középiskolai kreditrendszer megvalósítása. 

7.4.2 Híd programok 

A Köznevelési Hídprogramok a szakképzésbe vonják be a fiatalokat, ezáltal segítik a 

szakmához jutást, és ezt követően az életbe, társadalomba való zökkenőmentes beilleszke-

désüket. A munkaerőpiac szempontjából is igen fontosak ezek a programok, hiszen szak-

képzetlen fiatalnak esélye sincs az elhelyezkedésre. Ebből következően az emberhez méltó 

életminőségre, családalapításra, gyermekek felnevelésére. Két hídprogramról beszélünk, 

nézzük vázlatosan ezeket. 

Híd I. program – ebben a programba olyan tanköteles korú fiatalok vehetnek részt, 

akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de nem nyertek felvételt középfo-

kú intézménybe. Ennek teljesítése után középfokú iskolába történő felvételi vizsgát 

tehetnek, és erről tanúsítványt kapnak. 
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Híd II. program – ebben a programba olyan tanköteles korú fiatalok vehetnek részt, 

akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de nem kívánnak középfokú in-

tézménybe továbbtanulni. Ez a képzés tanulásra motivál, fejleszti azokat a kompe-

tenciákat, melyekkel aztán egy középfokú intézményben helyt tudnak állni, és szak-

mát, esetleg érettségit tudnak szerezni. A program záróvizsgával fejeződik be, mely 

rész szakképesítést tanúsít, és középfokú iskolában történő továbbtanulásra jogosít. 

7.4.3 Dobbantó 

Ez a program magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, iskolarendszerű oktatásban 

lemaradó (vagy már kikerült) 15-25 éves fiatalok számára, szakiskolában történő képzés 

lehetőségét kínálja fel. Cél, a peremre sodródott fiatalok visszavezetése az oktatási rend-

szerbe. Ezt egy szakiskolai előkészítő 9. évfolyam biztosítja számukra, itt tanulhatnak tehát 

egyéni tanulási módszerekkel a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók. 

7.5 Összegzés 

A három példa, amiről most beszéltem vázlatosan, olyan terület, ahol szinte zökke-

nőmentesen be lehetne vezetni a középiskolai kreditrendszert. Itt különösen indokolt lenne, 

hiszen egyéni utakról, tanulási módszerekről van szó. Végezetül megemlíteném Mayer 

József – Singer Péter: A 3 éves szakiskolai közismereti program prezentáció 27. diakocká-

ját, melyen a diákok 72%-a nyilatkozik úgy, hogy azért nem szeret iskolába járni, mert 

nem szeret bizonyos tantárgyakat! A kreditrendszer egyik lényeges eleme, hogy a diákok 

választhatnának saját igényüknek megfelelő, nekik tetsző tantárgyakat is! Jól tükrözi ezt az 

igényt ez a válasz is. 
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8. Jogi alapok és lehetőségek 

Végezetül nézzük meg jogi szempontból a dolgokat. Bizony a kreditrendszer közép-

iskolai megvalósításához komoly törvényalkotási feladat vár a jogászokra, törvényhozókra. 

Ugyanis ennek a rendszernek egyáltalán nincs jogi háttere, hiszen Magyarországon eddig 

még ilyen rendszer nem létezett, így ezt elölről kell kezdeni. Persze nem kell egy új intéz-

ményi rendszer megalkotni, létrehozni, hiszen a meglévő intézményeket (a jogi környeze-

tükkel együtt), oktatási célú épületeket, ingatlanokat, és a pedagógusokat vonnánk be ebbe 

a kreditrendszerű középiskolai oktatási rendszerbe. 

Ha ez valaha is felmerül komolyan az oktatási vezetők fejében és ez akarattá válto-

zik, akkor bizony az oktatási szakterületen dolgozó jogászoknak ki kell dolgozni ennek a 

törvényi hátterét, megvalósíthatóságát. Ebben én képzettség nélkül nem tudok javaslatokat 

tenni, ez a terület a jogászokra, törvényhozókra tartozik. Mindenesetre bízom benne, hogy 

egyszer megvalósulhat ez a rendszer, így a jogászok nekiláthatnak ennek a komoly, kihívá-

sokkal teli, de szép feladatnak. 
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Összefoglalás 

Úgy érzem, hogy a szakdolgozatomban kifejtettem, érzékeltettem a téma fontosságát, 

rávilágítottam a szükségszerű és mély változások iránti igényre. Az elképzeléseimet alá 

tudtam támasztani a pedagógus pályán szerzett tapasztalataimmal, illetve a külföldi pél-

dákkal. Tényleg komolyan gondolom az oktatási rendszer gyökeres és mielőbbi megvál-

toztatásának fontosságát. Korunkban a fejlődés egyre dinamikusabb minden téren, a tudo-

mányok területén is, így egyre komolyabb kihívást jelent a felnövekvő nemzedék képzése, 

oktatása, nevelése. Nagyon nehéz megállapítani, hogy milyen életkorban, milyen művelt-

ségi területeket, tantárgyakat, és milyen mélységben tanítsunk nekik. Egyre gyorsabban és 

hatékonyabban kell reagálnia az oktatási rendszernek ezekre a változásokra. Nem teheti 

meg egy ország, amely haladni akar a világgal, hogy évtizedekig nem nyúl gyökeresen az 

oktatási rendszeréhez. Az a világ már elmúlt, amikor akár száz évig sem kellett semmin 

változtatni. Ezek tények, a világ ma már így működik, gyorsan, szinte robbanásszerűen 

fejlődik, változik. 

Az is világosan látszik, mint azt már többször megfogalmaztam, hogy a vezető tu-

dományok egyértelműen az informatika és a műszaki tudományok. Nem teheti meg egy 

ország sem, aki előre akar haladni, hogy ezeket a nyilvánvaló tényeket nem veszi figye-

lembe, és nem igazítja hozzá az oktatási rendszerét, tantárgyi struktúráját. Ha mégsem te-

szi, akkor „kiszállt a versenyből”, lemarad gazdaságilag, és ennek következtében társadal-

milag is a vesztesek közé fog tartozni. Az említett tudományterületeknek tükröződnie kell 

az oktatási rendszer koncepciójában, tantárgyi struktúrájában. Jelenleg Magyarországon 

ennek nyoma sincs, sőt éppen az ellenkezőjét vélem felfedezni a most bevezetésre kerülő 

kerettantervekben. Ezt a tényt többször is jeleztem a szakdolgozatomban, legszembetűnőb-

ben a 13-14. oldalakon lévő táblázattal és diagramokkal. Szerintem pont az ellenkező 

irányban haladunk, mint amerre kellene, amerre a sikeres országok haladnak. 

Egy ország jövője az oktatási rendszerében van kódolva, ezen keresztül a felnövekvő 

fiatal nemzedékében! Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy egy oktatási rendszer mennyire 

korszerű, milyen ismereteket ad az ifjúságnak, hogyan készíti fel őket a jövőre, azaz, a 21. 

század informatikai világára. Mindig is a műszaki tudományok vitték előre a világot, ma ez 

az informatika tudomány vezető szerepével kiegészítve még határozottabban látszik. Ezt a 

tényt muszáj felismerni, és ami még fontosabb, elfogadni. Véleményem szerint, és ezt tük-

rözi a szakdolgozatom is, egy ország oktatási rendszerének ezeket a tényeket követnie kell. 
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Függelék 

A kiadott kérdőív 

Kérdőív 1. oldal 

A kérdőív kitöltése mindössze pár percet vesz igénybe. 

A piros * (csillag)-al jelölt részek kitöltése kötelező, a többi értelem szerűen csak akkor, ha 

az azt megelőző kérdésre úgy válaszoltál. 

Sok kérdéshez tartozik egy rövid kis leírás, ami segít a helyes kitöltésben. 

Ez a kérdőív semmi olyan személyes információt nem tartalmaz rólad, ami alapján beazo-

nosítható lennél. 

A kérdőív több oldalra terjed ki. Ha végeztél egy adott oldallal, akkor a "Folytatás" gomb-

bal haladhatsz tovább. 

Ha egy piros * (csillag)-al jelölt mezőt üresen hagytál / nem válaszoltál rá, azt pirosan je-

lezni fogja neked az oldal és kérlek, pótold azt. Amíg azt nem teljesíted, nem enged a kö-

vetkező oldalra lépni. 

Ha vissza szeretnél lépni egy korábbi oldalra, azt a "Vissza" gombbal teheted meg. 

Miután végeztél az "Küldés" gomb megnyomásával fejezheted be a kitöltést az utolsó ol-

dalon. 

(Ezt a "Folytatás" helyén fogod látni.) 

*kötelező 

Pár kérdés a kitöltő személyről 

Ezek alapján nem leszel beazonosítható, azonban fontos információk. 

Milyen iskolába jársz? * 

o 4 évfolyamos gimnázium 

o 5 évfolyamos gimnázium 

o 6 évfolyamos gimnázium 

o Tagozatos gimnázium 

o Szakközépiskola 
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Hányadik évfolyamba jársz? * 

o 7 

o 8 

o 9 

o 10 

o 11 

o 12 

o 13 

Tervezed a továbbtanulást? * 

o igen 

o nem 

Amennyiben igen... 

Az "Egyéb" mezőhöz bármilyen egyéb képzést írhatsz. 

o Egyetem 

o Főiskola 

o Felsőfokú OKJ képzés 

o Egyéb 

Milyen a tanulmányi átlagod? * 

o közepesnél gyengébb 

o közepes 

o jó 

o jeles 

A továbbtanulásod során mely tényezőket veszel figyelembe? 

Több válasz is bejelölhető! Az "Egyéb" mezőhöz bármilyen egyéb tényezőt írhatsz. 

□ Az intézmény távolsága lakóhelyedtől. 

□ Az adott intézményhez tartozik-e kollégium. 

□ Az adott városban vannak-e rokonaid vagy ismerőseid. 

□ Az adott szakon van-e államilag támogatott férőhely. 

□ Az adott szakon van-e esti vagy levelező képzés. 

□ Egyéb 
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Kérdőív 2. oldal 

Kredit és kreditrendszer 

Ezek a kérdések arra vonatkoznak, hogy ismered-e ezeket a fogalmakat. 

Hallottad már azt a szót, hogy "kredit"? * 

o igen 

o nem 

Ha igen, hol hallottál róla? Honnan ismered? 

Több válasz is bejelölhető! Az "Egyéb" mezőhöz bármilyen egyéb forrást írhatsz. 

□ Osztályfőnöki órán beszéltetek róla 

□ Barátoktól / ismerősöktől 

□ Családtagtól 

□ Szaktanártól 

□ Diáktárstól 

□ Médiában (TV, rádió, internet, stb.) 

□ Egyéb 

Hallottad már azt a szót, hogy kreditrendszer? * 

o igen 

o nem 

Ha igen, hol hallottál róla? Honnan ismered? 

□ Több válasz is bejelölhető! Az "Egyéb" mezőhöz bármilyen egyéb forrást írhatsz. 

□ Osztályfőnöki órán beszéltetek róla 

□ Barátoktól / ismerősöktől 

□ Családtagtól 

□ Szaktanártól 

□ Diáktárstól 

□ Médiában (TV, rádió, internet, stb.) 

□ Egyéb 
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Szerinted mennyire vagy tisztában a jelentésükkel? * 

 1 2 3 4 5 

Egyáltalán nem O O O O O  Teljesen 

Szeretnél bővebb tájékoztatást kapni ezekről az iskoládban? * 

 1 2 3 4 5 

Nem érzem szükségesnek. O O O O O  Igen, mindenképpen! 

Kérdőív 3. oldal 

Jelenleg a magyar felsőoktatás kreditrendszer alapú. 

Ez azt jelenti, hogy a diploma megszerzéséhez egy bizonyos számú (BSc képzés esetén 

általában 180) kreditet kell összeszedni az adott diáknak (hallgatónak). Minden egyes tan-

tárgy, amit teljesít az adott tanuló valahány kreditet ér. 

Vannak külön kötelező tantárgyak, melyeket mindenképpen teljesíteni kell (középiskolá-

ban jelenleg neked minden tantárgy ilyen), és vannak választhatók. Ezek általában az ösz-

szes kreditszám 10%-át teszik ki. Ez is két részből tevődik össze: a kötelezően választha-

tókból, és a szabadon választható tantárgyakból. 

Kötelezően választható tantárgyak mind szakmai tantárgyak és egy előre megadott szűkebb 

listából kell válogatni. Szabadon választható esetén a diák válogathat magának szinte bár-

mely, az intézményen tanított kurzusok (órák) közül. 

A hallgatók szabadságát tovább növeli, hogy egy adott szak választása után általában több 

szakirány közül is választhat, ahol részben vagy egészben mások a kötelező tárgyai. 

Minden képzéshez tartozik egy mintaterv, ahol leírták, hogy melyik félévben (szemeszter) 

milyen tantárgyakat érdemes teljesíteni. Néhány tantárgynak van előfeltétele, amit kötelező 

előtte teljesíteni. Erre egy példa: a "Matematika 2" tantárgyat például csak akkor veheted 

fel, ha a "Matematika 1"-et teljesítetted. 

A kreditrendszer hátrányaként említhetjük azt, hogy ha valaki nem teljesíti a "Matematika 

1"-et, attól az összes többi tantárgyával haladhat tovább és a "Matematika 1"-et pótolhatja 

később. 

Ennek hosszabb távú következménye lehet az, hogy egy-egy ilyen görgetett tantárgy na-

gyon elmaradhat a képzés végére, és 1-2 tantárgy miatt nem tud az illető diplomát szerezni 

időben. 

Kreditrendszer a jelenlegi felsőoktatásban 
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Az alábbi kérdések a jelenlegi, felsőoktatásban szereplő kreditrendszerre vonatkoznak. 

Az előző rövid leírás mennyire érthető? * 

 1 2 3 4 5 

Egyáltalán nem O O O O O  Teljesen 

Jó dolognak tartod a kreditrendszert? * 

 1 2 3 4 5 

Egyáltalán nem O O O O O  Teljesen 

Az iskoládban mennyire foglalkoztatok a témával? Kaptál róla megfelelő tájékozta-

tást? * 

Ez a kérdés a jelenlegi felsőoktatásban lévő kreditrendszerre vonatkozik. 

 1 2 3 4 5 

Egyáltalán nem O O O O O  Átbeszéltük teljesen 

Ha szeretnél bármilyen egyéb megjegyzést tenni vele kapcsolatban, itt most megtehe-

ted. 

  

  

  

Kreditrendszer a középiskolákban? 

Képzelj el egy a mai felsőoktatásban lévő kreditrendszerhez hasonló rendszert a középis-

koládban. 

A felsőoktatásban szereplő rendszerhez hasonlóan külön lennének kötelező és szabadon 

választható tantárgyaid. 

Az iskoládon belül választhatnál "szakirányt", hogy mely tantárgyakról szeretnél többet 

tudni / tanulni. 

A választható tantárgyaidat egy listából válogathatnád össze. 

Hasonlóan a felsőoktatásbeli rendszerhez, itt is egy mintatervet kell majd követned. 

Az ebben a részben szereplő kérdések erről, a jelenleg nem létező rendszerről szólnak. 
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Az előző rövid leírás mennyire érthető? * 

 1 2 3 4 5 

Egyáltalán nem O O O O O  Teljesen 

Mennyire tartod jó ötletnek az esetleges bevezetését hosszú távon? * 

 1 2 3 4 5 

Egyáltalán nem O O O O O  Nagyon jó lenne. 

Mi lenne a jó az új rendszerben? 

Több válasz is bejelölhető! Az "Egyéb" mezőhöz bármi egyebet forrást írhatsz. 

□ Egy kissé megválogathatnám a tantárgyaimat. 

□ Szerintem több lehetőségem lenne kiegészítő órákat felvenni, amik érdekelnek. 

□ Segítene megszokni a felsőoktatási rendszert. 

□ Segítene a középiskola váltásban (pl. költözés esetén). 

□ Szerintem kisebb lenne az egyes iskolák közötti szint különbség. 

□ Egyéb 

Mi lenne a rossz az új rendszerben? 

□ Több válasz is bejelölhető! Az "Egyéb" mezőhöz bármilyen egyebet írhatsz. 

□ Egyes tantárgyakkal lemaradhatok a mintatervtől. 

□ Választható tárgyak esetén úgy érzem, hogy nehéz lenne eldöntenem, mit mikor 

vegyek fel. 

□ Szerintem túl bonyolulttá tenné a középiskolai rendszert. 

□ Egyéb 

Szerinted egy ilyen rendszer jobb oktatást tudna biztosítani a számodra? * 

 1 2 3 4 5 

Egyáltalán nem O O O O O  Sokkal jobb lenne. 

Esetleges fizetős kreditekért speciálisabb, továbbtanulásra felkészítő tárgyakat vennél 

fel? * 

 1 2 3 4 5 

Biztosan nem O O O O O  Biztos, hogy igen. 
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Tudsz olyan országról, ahol létezik középiskolákban kreditrendszer? * 

o igen 

o nem 

Ha igen, sorold fel azokat. 

  

  

  

Kérdőív 4. oldal 

Egyéb kérdések 

Itt néhány egyéb, kiegészítő kérdést fogsz látni. 

Váltottál már középiskolát? *  

pl. költözés miatt. 

o Igen, egyszer. 

o Nem, egyszer sem. 

o Igen, többször is. 

Ha igen, az mennyire volt könnyű vagy nehéz? 

 1 2 3 4 5 

Könnyen ment O O O O O  Nehézkes volt 

A váltást, tantárgyak folytatását szerinted megkönnyítené a kreditrendszer bevezeté-

se? * 

o igen 

o nem 

Köszönöm, hogy rászántál pár percet és kitöltötted! 

 




