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A. M.: Politics, Policies and Practice: Assessing
the Impact ofSexual Harassment Policies in UK
Universities. 2004/2). A másik kutatás a zakla
tás i ügyeknek kifejezetten lelki romboló hatását
véli felfedezni. A társadalmi önellenőrzésa peda
gógusok és a diákok bensőségesviszonyának ki
kezdőjévéválhat az zaklatásellenes törvény kény
szeres betartása következtében (Jones, A.: Social
Anxiety, Sex, Surveillance, and the 'Safe'Teacher.
2004/1).

Míg a cikkek nagy része olyan jelenségeket
vizsgál, melyek univerzális problémát jelente
nek, előfordulnakegyedí, kisebb közösségek
re jellemző kérdések is. Speciálisan a japán ok
tatási rendszer és társadalom egyik legnagyobb
problémájával, az iskolából való kimaradással
foglalkozik Yoneyama cikke (Student Discourse
on T6k6kyohi [School PhobialRefusall in japan:
Burnout or Empowerment?, 2000/1). Az iskolát
önkényesen bojkottáló és testi tüneteket is pro
dukáló tanulók száma az utóbbi években merede
ken emelkedikjapánban. Számuk majdnem eléri
az iskolaköteles diákok létszámának 2 százalékát,
tehát körülbelül 700 ezer tanulót érint. A szerző

- miután részletesen elemzi az országban élő né
zeteket - a jelenség elsődlegesokának az oktatási
rendszer személyiséget elsorvasztó hatását látja,
mely ellen a tanulók fellázadnak.

Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogya
British Journal of Sociology of Education a kor
társ társadalomtudomány egyre differenciáltabb
szemszögéből,széles spektrumban tekinti át az
oktatás (elsö sorban angolszász) világának jelen
kori kérdéseit. Az utóbbi időben egyre nagyobb
érdeklődéstkiváltó témák az identitás konstru
álódása és a társadalmi egyenlőségkérdésköre. A
folyóirat tanulmányainak elméleti hátterét a neo
marxista kontliktuselméletek és növekvő mér
tékben a posztmodern irányzatok adják. Bár alap
sokszínü témaválasztása miatt Magyarországon
is nagyfokú érdeklődésretarthatna számot, jelen
leg csupán a Felsőoktatási Kutatóintézet könyv
tárában lelhető fel - a 2004 után megjelent szá
mok pedig már ott sem.

Bényei judit & Wenszky Nóra

EURÓPA OKTATÁSA

NEMCSAK AMERIKAIAKNAK

A negyedévente megjelenőEuropean Education
hosszú múltra tekint vissza, hiszen a 2005-ben
már a 37. évfolyam jelent meg. Az Amerikai
Egyesült Államokban megjelenő folyóirat 
ahogy azt a neve is sejtetni engedi - Európa ok
tatásáról kíván képet adni az olvasóknak. Az ol
vasókon persze nemcsak az amerikai olvasókat
kell érteni, hiszen a folyóirat átfogó témaválasz
tása miatt nem csupán az Európa oktatásáról nyil
vánvalóan kevesebb ínformácíóval rendelkezö
tengerentúliaknak, hanem a kontinens oktatása
iránt érdeklődőszakembereknek is bőven nyújt
új információkat. A cikkek egyjelentősrésze ere
deti, máshol még nem publikált írásmű, más ré
szük pedig olyan publikáció, amely ugyan már el
hangzottvagymegjelent valamely más fórumon,
nyelvi vagy más akadályok miatt azonban nem
kaphatott szélesebb nyilvánosságot. Ezek közé
tartoznak azok a konferenciaanyagok, szimpó
ziumokon vagy más rendezvényeken tartott elő
adások, amelyek egy-egy téma kapcsán részben a
kutatói álláspontot, részben egyes országok "hi
vatalos" (pl. minisztériumi) álláspontját is tükrö
zik. Jó példa erre a németországi PISA-eredmé
nyekkel foglalkozó szám, amelyik a "Die Zeit"
ben megjelent összeállítás alapján mind a kuta
tói, mind pedig a politikusi, szakminisztériumi
álláspontot érzékelteti. A folyóirat egyes számai
eredeti dokumentumokat is közreadnak, így pél
dául a Bolognai folyamat alapdokumentumait 
pl. a Uniting Europe (2003 nyár) és a Developing
ofa European Area ofKnowledge (2004 ősz) lap
számok -, vagy az európai szakképzés megújí
tását szolgáló 2004-ben elfogadott Maastricht
Communiqué-t (2005 nyár).

A folyóirat másik erőssége,hogy az egyes szá
mok tematizáltak, ami lehetővé teszi, hogy egy
egy kérdéskör alaposabban és több ország tapasz
talatait figyelembe véve is tárgyalásra kerüljön.
A 2000-2005 között felbukkanó témákat vé
gignézve persze akad az olvasónak hiányérzete,
ez azonban természetes, ha figyelembe vesszük,
hogy Európa oktatása mindhorizontálisan, mind
vertikálisan mennyire kiterjedt, s hogy éppen az
utóbbi évtizedben milyen jelentős, az oktatás
minden szegmensére kiterjedő változásoknak
lehettünk tanúi. Nem véletlen, hogya legutób
bi 5 év folyóiratszámai közül évente legalább egy
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teljes egészében az aktuális reformfolyamatok
kal, esetleg azok egy-egyaspektusával foglalko
zik. Külön számot szenteltek a szerkesztök a fel
söoktatásnak, a felsöoktatás finanszírozásának,
az egységesülőEurópának (több dimenzióban is),
a digitális tanulás határokon átívelőlehetőségei

nek, hogy csak néhányat említsünk.
A bolognai folyamat és annak oktatáspolitikai

következményei ugyancsak jelentőshelyet fog
lalnak el a folyóirat témái között. Ez nem csupán
azon lapszámok esetében figyelhetőmeg, amelyek
már az alcímüket tekintve is az Európai Oktatási
Térséggel foglalkoznak, hanem olyan, a kijelölt
téma kapcsán esetenként csupán egy-egy ország
ra vagy térségre koncentráló lapszámok esetében
is, mint például a 2004 tavaszán megjelent, ame
lyik a német tanárképzés megújításáról szóló vitát
állította középpontjába (On the Reform ofTeacher
Trainingin Germany). Ez alapszám azért is külö
nösen tanulságos lehet a magyar oktatók, oktatás
politikusok vagy kutatók számára, mert a benne
lévő cikkek mindegyike arra keresi a választ, ho
gyan lehet a tanárképzés rendszerét úgy megre
formálni, hogy az a bolognai kritériumoknak, az
akadémiai, szakmai követelményeknek és a mun
kaerő-piacielvárásoknak egyaránt megfeleljen.
A folyóirat ezen számában bemutatott írások a
'90-es évek végétől kezdve e téren zajló vitákról
adnak egyfajta keresztmetszetet, s különösen ér
dekes végigolvasnunk a cikkeket akkor, amikor
magunk is tapasztaljuk, hogy a nézetkülönbségek
e téren nemcsak Németországban, hanem ideha
za is fokozott figyelmet és nyilvánosságot kapnak
a bolognai folyamat kapcsán.

Említésre érdemes a 2002. őszi lapszám
(Education and the Future), amelyik a folyóirat
szerkesztésében szerepet vállaló tanácsadó tes
tület tagjainak véleményét mutatja be az okta
tás legégetőbbgondjairól, a jövő oktatásának leg
nagyobb kihívásairól. Az írások között egyaránt
találunk egy-egy ország oktatására koncentráló
történeti indíttatásút, s olyat, amelyik arra kere
si a választ, hogy az egységesülőEurópában mi
ként őrizhetőkmeg az egyes országok oktatásá
nak nemzeti sajátosságai a nemzetközi áramla
tok közepette.

Az egységesülőEurópában a hagyományos,
nemzetállamok szintjén való gondolkodás mel
lett új távlatokat nyithatnak a regionális együtt
működések,amelyek már nemcsak a gazdaság, a
kereskedelem terén mutathatnak példát, hanem

az oktatásban is. A 2004 őszén megjelent szám
(Developing ofa European Area ofKnowledge) a
regionális együttműködésekjelentőségénektag
lalásán túlmenőenkonkrét "modelleket" is be
mutat, így a Neisse-Nisa-Nysa Eurorégiót és a
Luxemburgban működőSchola Europea-t.

Az európaiság, a regionalitás és a nemzeti sajá
tosságok kapcsolatáról a 2005. őszi és téli szám is
számos érdekes adalékkal szolgál. A kétrészes so
rozat első része éppen az oktatás szerepét vizsgál
ja az "europanizálódás" folyamatában, azt, hogy
miként őrizhetőkmeg a nemzeti, s esetenként a
regionális, helyi vonások egy-egy ország kultú
rájában, milyen tényezőksegítik, illetve gátolják
a nemzeti identitás kialakulását vagy a nemzeti
mellett a regionális/helyi kultúrák továbbélését.
Az őszi folyóiratszám a poszt-kommunista orszá
gokra koncentrál, s olyan országok problémái
val (pl. a Szovjetunió volt balti utódállamaival)
ismerteti meg az olvasókat, amelyekrőlaz előző

években kevés szó esett. A téli lapszám Európa
fejlettebb régióit veszi górcső alá, s a globalizá
ció két fontos aspektusát, az európai oktatási in
tegráciát és az egyes országok bevándorlás-poli
tikájának oktatásra gyakorolt hatását vizsgálja
részleteiben.

Egyes folyóiratszámok azonban kevésbé az
országok, oktatási rendszerek közötti össze
hasonlítást, mint inkább egy-egy ország, tér
ség oktatási rendszerének részletesebb elemzé
sét tűzik ki célul. (Külön lapszám készült 2001
ben Franciaországról és Olaszországról, 2002
ben Norvégiáról, 2003-ban Magyarországról,
Oroszországról és Görögországról) . Van azonban
némi hiányérzete a folyóiratszámokat böngésző
olvasónak, hiszen míg egyes országok, régiók ok
tatással kapcsolatos problémái viszonylag részle
tesen taglalásra kerülnek (ezen belül Németország
neve az 1999/2000telénmegjelentszámon kívül,
amely teljes egészében a német oktatással foglal
kozott, két esetben is szerepel címként vagy al
címként, s alegtöbb tematikus számban is vannak
német szerzők), addig más országok, régiók alig
vagy egyáltalán nem kapnak teret az írásokban.
Ez utóbbiak közé tartoznak Dél-Kelet-Európa,
illetve a Balkán államai, mindenképpen örven
detes tehát, hogya folyóirat honlapján fellelhető

információk szerint a 2006. évi tavaszi szám ép
pen ezen országok felsőoktatásánakátalakulá
sával kíván foglalkozni. Természetesen egy-egy
ország vagy régió kevésbé intenzív szerepléséért
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önmagukban a szerkesztők semmiképpen sem
tehetők felelőssé, de talán éppen ezen országok
kutatóinak ösztönzése érdekében fontosak azok
a tematikus számok, amelyek kifejezetten a ke
vésbé az érdeklődés középpontjában lévö orszá
gok problémáira koncentrálna!c

A tematikus lapszámok közőtt akad néhány,
amelyik egyértelműenszociológiai nézőpontból
tárgyalja az oktatás problémáit. Szociológai in
dittatású írások természetesen más számokban,
így elsősorban azokban, amelyek egy-egy ország
oktatási rendszerével vagy annak bizonyos aspek
tusaíval foglalkoznak, a tematikus számok azon
ban bővebb teret nyújtanak az ílyen írásoknak.
A már említett PISA-vizsgálat kapcsán született
kötet egyik írása éppen az ilyen nagyméretű, or
szágok közötti összehasonlításra vállalkozó ér
tékelések szocio-kulturális dimenzióit vizsgál
ja (Botha von Kopp: On the Question ofCultural
Context as a Factor in International Academic
Achievement, 2003/2004. tél). A tematikus szá
mok közül kettő is foglalkozik a nők helyzetével,
egyrészt a (felső)oktatásban való részvételükkel
kapcsolatban, másrészt a nők különböző pozíci
ókban, foglalkozásokban betöltött arányával, az
iskolai életút sajátosságaival, az iskolai szakirány
választásban megfigyelhetőkülönbségekkel kap
csolatban (Women, Education and the Professions,
2000/2001. tél; GenderEquity, 2004/2005. tél).
Külön figyelmet érdemel a 2000. évi szám (School
Violence in Europe), amelyik az oktatási rendszer
ben megfigyelhetőerőszakkal,az iskolai agresz
szióval foglalkozik, s számos ország példáján ke
resztül mutatja be, hogy ez a jelenség Európát sem
kerüli el.

A szabad iskolaválasztás szegregációt felerősítő
hatásáról az utóbbi időben idehaza is sok szó esik,
s egy cikk, amely a svéd oktatási rendszerrel, azon
belül a leszakadók problémájával foglalkozik,
ugyancsak az esélyegyenlőségkiindulópontjá
ból járja körül a témát. Az empirikus eredmények
azt mutatják, hogy az esélykülönbségek a kevés
bé iskolázott és a versenyképes rétegek gyermekei
számára valósak, s az iskolarendszerbőllemor

zsolódók, egyfajta kényszerpályárakerülőkvagy
végleg kimaradók nemcsak Magyarországon, ha
nem a hazai szemmel jólműködőnekvélt svéd is
kolarendszerben is problémát jelentenek. A lehet
séges megoldások egyikéről,az ottani felzárkóz
tató rendszerrőlis képet kaphatnunk a folyóirat

2000. őszi számának egyikírásából (RolfHelldin:
The Problem ofSchool Fa.ilure in Sweden).

A2üü5. év nyárilapszáma a munka és a tanulás
kapcsolatával foglalkozik. A munka és a tanulás
viszonya a modern társadalmakban nem egyirá
nyú kapcsolat, amely ahagyományos életutaknak
megfelelőenelőre kijelöli az egyén életpályáját,
viszonylag szűkmozgásteret adva a későbbi vari
ációs lehetőségeknek,hanem sokkal komplexebb
módon hat az egyénekre. A hosszabb átmeneti
időszakokaz iskola és a munka világa között, a
felsőoktatásban részt vevőkszámának emelkedé
se, s ezen belül a nem hagyományos képzés iránti
kereslet-növekedés, már ajövő trendjeként értel
mezhetők.A "lifelong learning" kifejezés már be
lekerült a (szakmai) köztudatba, de hogy ez pon
tosan mit takar, milyen célt szolgál, és a megvaló
sítása milyen módon, milyen ütemben történik,
országonként igen változatos képet mutat.

A European Education valamennyi számaszer
kesztői előszóval kezdődik, ami nagymértékben
megkönnyíti az eligazodást. Az utóbbihárom lap
számban a szerkesztői előszó mind terjedelmé
ben, mind pedig jellegében jelentős változáson
esett át: a folyóirat egyes írásainak a részletes be
mutatásamellett egyfajta felvezetésként áttekin
tő háttér-információkat is nyújt az adott témában.
S ha már a megújulásról van szó, itt kell megem
lítenünk, hogy az éveken át megismert borító is
jelentősen megváltozott - megtartva azért vala
mennyit az eredeti színéből.

Az utóbbi öt év lapszámainak áttekintése is
jól mutatja, hogy a folyóirat témaválasztása igen
sokrétű, s a leginkább aktuális oktatáspolitikai
változásokra, szociológiai jelenségekre hívja fel
a figyelmet. A folyóirat pozitívurna, hogy az ok
tatás széles palettájáról ad áttekintést, az alap
fokú és a középfokú oktatás problémái mellett
éppúgy szerepet kapnak a felsőoktatással, vala
mint a szakképzéssel foglalkozó írások, amelyek
segítségével árnyaltabb képet kaphatunk az egyes
európai országok/régiók oktatásáról, oktatáspo
litikai változásairól.

Szemerszki Marianna
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