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I. Oktatáskutató vagyok, ami más a
pedagógiai kutató.
Ezt az irányzatot a 80-as évek első felében teremtette
meg 6-8 harmincéves (tbk. Halász Gábor, Lukács Péter,
Nagy Mária, nagy Péter Tibor, Setényi János)
 Történeti, szociológiai, politológiai, közgazdasági
logikát és módszertant alkalmaznak
 M a k r o s z i n t ű logikát követnek az oktatás
területén.
 Azaz nem egyén, osztály, iskola, azaz m i k r o s z i n t e t ,

hanem ’rendszer’ ’populáció’ szinten értelmezhető
jelenségeket vizsgálják.

 Egy példa:

A makro megközelítés egy példája:
az érettségi bizonyítvány értéke
Az érettségi bizonyítvány, a diploma
presztízse/értéke a tudást bizonyító ereje mitől függ?
Alapvetően az egy generációban kiadott bizonyítványok
számától:
ha kevesen tudják megszerezni, akkor magas, nehéz
megszerezni, szeletív, jutalma a fizikai munka
elkerülése.
ha sokan megszerzik: alacsony, könnyű megszerezni,
nem szelektív természetű, olyan állásokat is érettségizettek
töltenek be, amelyeket korábban az alacsonyabb
iskolázottságú szülők generációja töltött be.

Ennek megfelelően
Lehet a bizonyítványok bizonyító erejét
c s ö k ke n t e n i , ( p a p í rg y á r ) é s n öve l n i .
Ennek megfelelően kétfajta oktatáspolitikai irány van.
Ez a probléma mikro szinten nem értelmezhető: csak
moralizáló érvek vannak: pl.
adjuk vissza az érettségi tekintélyét.
több érettségi, nagyobb egyenlőség.

II. Pályaív
Érettségi, 2 év szakmunkásképző, katonaság után

74-ben végeztem ELTE biológia - pedagógia szakán.
1) Semmelweis Egyetem– Biometria Tsz. (statisztikus
egy év)
2) Országos Pedagógiai Intézet (OPI) 15 év ebből 5 év
Felnőtt nevelési tanszék (Csoma Gyula):
Oktatáspolitikai, oktatástörténeti elemzések születtek,
A lemorzsolódás matematikai modellezése sikerült.
Társadalomstatisztikai idősorok készültek.

Folytatás No1
1980- 90 OPI Didaktika- Tantervelméleti – Értékelési
szervezeti egység (Báthory Zoltán)
Tudásszint-mérések Monitor 86’ a tudás teljesítmény
társadalmi gazdasági hatásának kimutatása
Vizsgarendszer kidolgozása – ebből a kétfokozatú
érettségi maradt meg (Kimenet szabályozás = out-put)
A curriculum control (tananyag szabályozás) igazgatás
technikái és politikái, tanügyi reformok szerkezete a
kutatás tárgya. Történeti elemzések.

Folytatás No2
1990-től Oktatáskutató Intézetben tudományos munkatárs,
közben
1994-ig Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnöke,
Az Európa Tanács Cities and Ecucation munkabizottságában a
főváros képviselete (innen a politika mechanizmusainak ismerete)
1995-2000 Fazekas Mihály Gyakorló iskola igazgatója, majd c.
igazgatója (innen az iskola belső világának az ismerete).
2000-től ismét az Oktatáskutatóban tudományos tevékenység az
intézet megszűntetéséig 2007-ig
2007-től az ELTE PPI- doktori iskola óraadója és c. docense és
Németh András vezette pedagógiai-történeti kutatásainak
részvevője.

Publikációk
Tanulmányok, könyvek: 168 db (mellettük kb. 40-50
publicisztika)
Hivatkozások (idézők) száma: 662

III. Az utóbbi évek főbb kutatási témái:
A ’Veszélyes iskola’ kutatás az iskolai erőszakról.
Mit osztályoznak a pedagógusok?
PISA-politika és jelenség elemzése;
A reformpedagógia és az antidemokratikus
államok oktatás politikája
A totalitárius, főként a szocialista oktatásügy,
politika, igazgatás és tudomány szerveződése és
működése, a tudomány tagjainak rekrutációja.
Oktatási ideológiák és a magyarországi reformok
elemzése. Stb.

IV. Az önös motívum
Híveket szerezni az oktatáskutatásnak és
az általam is képviselt megközelítési módnak: mérlegelő,
racionális, távolságtartó, konfliktuselvű
NEM organikus felfogásban.
NEM normatív, NEM elkötelezett,
NEM jobbító szándékú , de NEM IS leleplező, hanem
leíró, megértő gondolkodásmód követése.
Olyan ez mint a hobbym: a borkóstolás: A nekem nem ízlő
bor is lehet nagyszerű!

Az efféle gondolkodásra hajlamos, pályájukat komolyan
vesző leendő kollégák keresek, óráimon szívesen látom.
Konzultációkra mindig készem állok.

Akár Budapesten, akár Tésán, ahol a kutyás kép készült.

Köszönöm figyelmüket!

A makro megközelítés második példája
A világnézet az iskolában, azaz mi legyen a nevelés szelleme
A diáknak, a tanárnak és a családjaiknak (többnyire) van, még ha
nem tudatos világnézete.
Márpedig, ha van – a mikro szemlélet szerint - , elképzelhetetlen a
világnézeti tekintetben közömbös iskola

A nevelés szellemének valamilyennek kell lennie, amit emberek
hordoznak: többnyire a tanárok vagy a tantestületek képviselnek.
De miért is kellene az iskolának e téren közömbösnek lenni, ami
pedagógiai szempontból képtelenség?

A makro szemléletben
A demokratikus államok (nem az iskolák!) a sokféle és
legitim érték-világnézet egymásmellettiségének a
megteremtésén fáradoznak.
 Ezért választják el egymástól a világnézeti alapú (főként
egyházi) és világnézeti tekintetben közömbös közösségi
fenntartású semleges világnézetű iskolákat, hogy.
 Minden család találja meg az iskoláját, folyomány:

a falvak iskoláinak ezért kell világnézeti tekintetben
befogadónak lenniük.
 Az autoriter, totalitárius államok egy világnézet, egy érték
alapján szervezik az ’iskolák’ életét, a nevelés szellemét a
fasizmus, marxizmus, nemzeti szocializmus és bármelyik
vallás ilyen.


