A RENDELETBEN KIADOTTÓL ELTÉRŐ
KERETTANTERVEK AKKREDITÁCIÓJA I.
Az új NAT-nak van egy ritkán idézett, de igen fontos passzusa: az I.1.2.
pontban az egységesség és differenciálás követelményéről, illetve lehetőségeiről szóló rész: „A tartalmi szabályozást a NAT úgy valósítja
meg, hogy az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált
tevékenysége a teljesítmény növelésére sarkalló, az életesélyek tanulással történő növelését szolgáló egységes, közös alapra épüljön.”
Az idézett rész így folytatódik: „Ily módon lehetőséget
nyújt az iskolafenntartók értékeinek, a szülők, a tanulók
érdeklődésének, a pedagógusok szakmai törekvéseinek és
az iskolát körülvevő környezet helyi sajátosságainak figyelembevételére.”
A differenciálást ebben a kontextusban nem az egyéni
tanulói adottságokra fókuszáló, differenciált módszertanra
és követelményrendszerre kell érteni: a differenciálás itt a
különböző hagyományokat, pedagógiai szemléletet képviselő vagy csupán eltérő társadalmi környezetben lévő iskolák (illetve iskolafenntartók) eltérő tartalmi szabályozásának szabadságát jelenti és rögzíti kormányrendeleti szinten.
Azt sem mondhatjuk, hogy a rendelkezés „megbújna” a lényegesebbek között, hiszen rögtön a köznevelés általános
céljainak felsorolása után következik. Úgy érzem, hogy
mégis gyakran megfeledkeznek ezekről az alapelvekről, s
a tartalmi szabályozásról beszélve csupán az előbb „közös
alapnak” nevezett kötelezettségeket hangsúlyozzák.
Az alfejezet egy másik pontján a következőt olvashatjuk: „A NAT … nem határoz meg egységes, minden iskolára kötelezően érvényes tantárgyi rendszert, hanem annak
kialakítását a kerettantervek, illetve a helyi tantervek hatáskörébe utalja.”
Az egységes alapokon álló differenciálás szintjét tehát a
kerettantervek és a helyi tantervek alkotják. Ez természetesen azt feltételezi, hogy a helyi tanterv alkotóinak „van
miből választani”, azaz rendelkezésre állnak a Nemzeti
alaptanterv megvalósítását lehetővé tevő kerettantervek.
Ilyen értelemben beszél a NAT glosszáriuma is a kerettanterv fogalmáról, s ennek megfelelően definiálja az
51/2012-es EMMI rendelet is. Ugyanakkor az e rendelet
mellékleteként kiadott kerettantervek már iskolatípusonként és pedagógiai szakaszonként csak egy-egy tantárgyi
kerettanterv-gyűjteményt tartalmaznak egy-egy bevezetővel, s azokban egy-egyféle tantárgyi struktúrával,
óratervvel. A választhatóság tehát itt némileg szűkülni
látszik. A választás lehetősége mégis megvan, s hogy hogyan, erről fog szólni az alábbi írás.
Vessünk előbb még egy pillantást a tartalmi szabályozás
áttekintő ábrájára. Azt szoktuk mondani: a magyar köznevelésben a tartalmi szabályozás „háromszintű és kétpólusú”.
A három szintet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló
Kormányrendelet a miniszteri rendeletben kiadott keret-
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tantervek, valamint az iskolák pedagógiai programjába
foglalt helyi tanterv jelentik.
A „kétpólusú” szó használata arra utal, hogy a NAT és a
kerettantervek a központi szabályozás, az oktatásirányítás
pólusa felől fogalmazódnak meg, az iskolában megvalósuló, ténylegesen érvényesülő szabályozás azonban helyi
szintű. Ebből nyilvánvalóan kitűnik, hogy a differenciálás
alapelve nem is tudna máshol megjelenni, mint a valósággal közvetlenül érintkező szabályozási szinten.

A kiadott kerettantervek alkalmazásának, „szabad felhasználásának” korlátai
A kerettantervi bevezetők iskolatípusonként és pedagógiai szakaszonként közölnek egy-egy „Tantárgyi struktúra
és óraterv” nevű táblázatot, amely a Nkt. 6. mellékletével
összhangban határozza meg a tanuló heti óraszámát.
A „Rendelkezésre álló órakeret” sorban tehát azt az óraszámot találjuk, amelyhez igazítva az iskolának meg kell
terveznie a tanuló tanórai foglalkoztatását. Az óraterv

közli az ehhez tartozó kötelező tantárgyakat azzal az óraszámmal, amely a tanuló számára minimálisan kötelező.
A tantárgyak óraszámának összege a rendelkezésre
álló keretnek csupán a 90%-át teszi ki – bizonyos évfolyamokon annál is kevesebbet –, így a további teljesítendő
óratömeg felhasználását az iskolának magának kell megterveznie. Leginkább ez nyújt lehetőséget az iskolának
arra, hogy kialakítsa egyéni nevelési-oktatási arculatát.
De a sajátos arculat kialakítását szolgálhatja az is, hogy
egyes tantárgyak esetében – ahol a kerettanterv A és B
változatokat közöl – kettő közül választhatnak. A jogszabályok ezen eszközökkel biztosítják a variálhatóságot a
helyi sajátosságok és értékek megőrzése érdekében.

A kerettantervek tervezési fázisában szakmai fórumokon bemutatott „tagozatos” tantervek nem készültek, legalábbis abban az értelemben nem, hogy egyedi tantárgyi
struktúrákat közölt volna a dokumentum speciális óratervvel. Ennek oka, hogy mivel a szabad órakeret felosztása az egyes tantárgyak, illetve a szabadon választható
tárgyak között számtalan módon lehetséges, nem korlátozzák az iskolák kreativitását egy-egy kiemelt példával.
A „készen kapott” tantervek esetében fennállt volna
a veszély, hogy azokat az iskolák valószínűleg kötelező
erejűnek vélték volna az egyes „tagozatos” képzésekhez,
holott kialakításukban szabad kezet kaptak. Ugyanakkor
több tantárgyból is készültek emelt óraszámú változatok,
hogy ezek felhasználásával az iskolák megtervezhessék
emelt szintű képzéseiket.
Léteznek azonban a magyar köznevelési rendszerben
olyan nagy hagyományú és sikeres képzések is, amelyeket a szabadon tervezhető és/vagy pluszt jelentő időkeret
dacára sem lehetett volna tovább folytatni a jogszabályok
szigorú értelmezése szerint. Ezek egy részét végül az tartotta meg a jogszerűségen belül, hogy a rendelet a 7. mellékletben mint „egyes sajátos köznevelési feladat teljesíté-

séhez készített kerettanterveket” közölte, és választhatóvá
tette a képzések programját. (Ilyen például a speciális matematika tagozat vagy az énekes iskola tanterve.)
Végül vannak olyan iskolai gyakorlatok és hagyományok,
amelyek még a viszonylag nagyfokú döntési szabadság
mellett sem lennének folytathatók a jövőben, mivel oktatásuk tartalma vagy tanulásszervezési megoldásaik
túlságosan eltérnek a miniszteri rendeletben kiadott kerettantervektől. Ide sorolhatók például azon iskolák, ahol
az egyedi sajátosságokkal rendelkező célcsoport miatt
lehetetlen a kerettantervből következő tanulásszervezési eljárások alkalmazása. Bizonyos esetekben még olyan
alapfogalmak sem értelmezhetők, mint tanóra vagy heti
óraszám, sőt még az évfolyam mint haladási szakasz sem.
Más iskoláknál pedig a nevelés-oktatás alapcélkitűzései térnek el jelentős mértékben az „állami” szabályozókban foglaltaktól. Ilyen esetekben tehát az adott iskolák
fenntartói kénytelenek saját kerettanterveket alkotni, s
azokat – jóváhagyást kérve – a miniszterhez benyújtani.
Ennek elveit és eljárási rendjét ugyanúgy az 51/2012-es
EMMI rendelet írja le, mint a kerettantervek alkalmazásának módját.
Valószínűleg az együttközlés miatt a helyi tantervet készítő nevelőtestületek jelentős része olyan értelmezési
dilemmákba keveredett, amelyeket nem mert saját maga
eldönteni, hanem vagy az államtitkársághoz, vagy intézetünkhöz fordult állásfoglalásért. Mivel az OFI a 2013.
január–márciusi időszakban a helyi tantervi adaptáció
támogatására egyébként is létrehozott egy információs
szolgálatot, ezért biztosítva volt az a szakmai kapacitás,
melynek révén a felmerülő „alternatív kerettantervi akkreditációra” vonatkozó kérdésekre is válaszolni tudtunk.
Ez idő alatt számos olyan kérdést kaptunk, amely az akkreditáció fogalmának téves értelmezésére utalt. Például:
▶ „Intézményünk a szabad órakeret terhére 1–3. osztályban elindítaná az angol nyelv oktatását. Helyi tantervet
készít ehhez. Kell-e ezt a helyi tantervet akkreditáltatni?”
▶ „Tartalmi fejlesztésnek számít-e a projektoktatás?
Szükséges-e akkreditáltatni?”
▶ „Ha egy most használt tantervet (például … vagy
…) szeretnénk beépíteni, ezt szabadon tehetjük-e, vagy
engedélyeztetni, esetleg akkreditáltatni kell? (Néhány
példa ilyen „saját tantárgyra”: Tanulásmódszertan, Mentálhigiéné, Kommunikáció és kulturális alapok, Gépírás,
Informatika stb. Ezek nem feltétlenül helyben kidolgozott
tantervek, lehettek átvettek is.)”
▶ „Tagozatos osztály indításakor, ha beemelünk az évfolyamon nem szereplő tantárgyat, akkor akkreditáltatni
kell-e a helyi tantervünket?”
Mindezek a kérdések közösek abban, hogy a rájuk adandó válasz: NEM, ezen kérdések megoldása nem érinti a
kerettantervi akkreditációs eljárást.

31

