Kertesi Gábor
Történelmi távlatban veti vissza az ország fejlôdését
az elfogadás elôtt álló új közoktatási törvény – állítja
Kertesi Gábor közgazdász, az MTA Közgazdaságtudományi
Intézetének kutatója.

Ö

ssztűz alá vette a parlament előtt
lévő közoktatási törvényjavaslatot
a szakma egy része, egyebek között
azért, mert attól tart, a szabályozás rendkívül szelektívvé teszi az iskolarendszert. Indokoltnak tartja a felzúdulást?
– Teljes mértékben. A tankötelezettség határának leszállítása 16 éves korra, kis létszámú fejlesztő osztályok szervezése az általános iskola első évfolyamán, s a középfokú oktatásba felvételt nem nyert tanulóknak szervezett HÍD-programok (16 éves korig tartó,
szakképzettséget nem adó, lebutított szakiskolai képzés) erőteljesen növelik az iskolai
szegregációt. Kiszorítják a hátrányos helyzetű gyerekeket a közoktatás normál formáiból, és lehetőséget adnak arra, hogy már 16
évesen, mindenfajta képzettség nélkül kikerüljenek az iskolából. A fele azoknak a fiataloknak, akik nem rendelkeznek középfokú végzettséggel, ma is állástalan. Ez így
lesz a jövőben is.
– Az átalakítások mennyire szolgálják
a versenyképességet? S mit gondol arról,
hogy radikálisan csökkenne az érettségi8

hez jutók aránya, míg a szakiskolai tanulóké a mai 25 százalékról 40–45 százalékra emelkedne?
– Ez az elképzelés a modern gazdaság és
munkaerőpiac működésének teljes félreértéséről tanúskodik. A gazdaságnak olyan munkaerőre van szüksége, amely képes tanulni,
szakismereteit bővíteni, s ha kell, szakmát
váltani. Olyan fiatalok képesek erre, akiknek a szakmájuk megtanítása mellett megfelelően fejlesztették az alapkészségeit: szövegértését, matematikai-logikai készségeit,
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60 éves, nôs, egy gyermek apja
Végzettsége: közgazdász (Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetem,
University of Chicago)

Kedvencek
Könyv › Weöres Sándor versei; Thomas
Mann: József és testvérei
Film › Mike Leigh, Koreeda Hirokazu és
Lukas Moodysson filmjei
Zene › klasszikus zene, világzene, blues
Hobbi › szépirodalom, filmek, macska

problémamegoldó képességeit. A szakmát
az érettségivel kombináló szakközépiskola
volt a szakképzésnek az a terepe, amely az
elmúlt húsz évben a legsikeresebben tett eleget ezeknek a követelményeknek. Nem véletlen, hogy a munkaadók épp ezeket a többletkészségeket jelentős bértöbblettel honorálják. Az általános készségeket is fejlesztő, érettségit adó szakközépiskolai szakképzés elsorvasztásának terve, ha valósággá válik, történelmi távlatban veti vissza az ország fejlődését.
– A kormány államosítással kívánja orvosolni az intézményrendszer „betegségeit”, azt várja, fenntarthatóbb lesz a rendszer. Ez a terv elsülhet akár jól is?
– Léteznek a világban egységesen állami
kézben levő iskolarendszerek, például Franciaországban. Egy ilyen rendszer, ha egységes, jól is működhetne. A legnagyobb probléma az, hogy ez a rendszer egészen biztosan
nem lesz egységes. A jobb általános iskolák
és középiskolák önkormányzati vagy egyházi fenntartásban maradnak, vagy abba kerülnek, a gyengébbek pedig állami kézben lesznek. Ezzel még kiteljesedettebbé válik az az
állapot, ami felé húsz év óta tart a magyarországi iskolarendszer: egy duális rendszer felé, amely elit, kvázi-magániskolákat tart fenn
a középosztálynak, és normál állami iskolákat a köznépnek. Mindezt egy olyan országban, ahol egyébként is elviselhetetlenül nagyok a társadalmi különbségek.
– A bérekben is megmutatkozó társadalmi különbségek régóta éreztetik negatív hatásukat a pedagógus pályán. A beígért életpályamodell hoz minőségi változást?
– A pálya első 10–15 évében elérhető bérek alapvető jelzést adnak a jövőben pályára lépni kívánó fiatalok számára. Elemi érdekünk fűződne ahhoz, hogy minél jobb képességű fiatalok válasszák a tanári hivatást.
Ehhez erőteljesen növelni kellene a pályakezdő és pályájuk elején tartó tanárok bérét. Erről azonban jelenleg szó sem esik, holott a
világ legjobban működő oktatási rendszereinek ez az egyik legvilágosabban általánosítható tapasztalata.
– Bombaként robbant a hír, hogy Magyarország megállapodást készül kötni az IMFfel. Véget ért a gazdasági szabadságharc?
– Már rég meg kellett volna állapodnunk
velük. Akkor talán ma nem itt tartana a forint árfolyama.
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