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Tisztelt Képviselő űrt

Az Che által feltett „Nem gondolja, hogy érdemes lenne egy Ön által is említett „általános” rangsor t
készíteni, mely képet adna a középiskolai, gimnáziumi munkáról?” című írásbeli kérdéssel
kapcsolatban miniszter úr nevében és megbízásból az alábbi tájékoztatást adom .

Valóban érdekes vállalkozás lenne egy szakmailag a lehet ő legtökéletesebbre csiszolt, megfelelő
szempontrendszerű, objektív rangsort létrehozni_ De vajon létezik-e olyan, mindenki által elfogadott
szempontrendszer, amely alapján egy hiteles sorrendet állapíthatnánk meg a tanintézmények között ?
„A száz legjobb középiskola” – hirdetné magát az általunk elképzelt tökéletes rangsor_ De miben is a
legjobb az a száz középiskola? – tehetné fel az iskolaválasztás el őtt a szülő a kérdést . A tehetséges, de
nem értelmiségi pályára készülőké? A hátrányos helyzetét kompenzálni kívánóké? A gyenge általáno s
iskolából a legnagyobb lehetséges fejl ődésre vágyóké? A több nyelven beszélni kívánóké? A kiemel t
tantárgyakból nemzetközileg versenyképes tudást igényl őké? Az emberséges, jó hangulatot és
bánásmódot középpontba állítóké? A családi nyugalomra vágyóké? Az erkölcsi biztonságot keres őké?
Mitől is „jobb” egyik iskola, a másiknál? Esetleg azokat keressük, ahol mindezek a szemponto k
arányosan a legnagyobb közös osztót mutatják fel? Es kihagyjuk a rangsorból azokat, amelyek „csak”
diákolimpiákat nyernek vagy „csak' két nyelven tanítják meg folyékonyan beszélni gyermekeinket ?
Erwin Chargaff osztrák származású amerikai biokémikus egyik könyvében azt írja, hogy „ a
Szókratész előtti idők nagy gondolkodóit – a nyugati szellem talán valaha élt legmélyenszántóbb
elméit – olyannyira áthatotta a környező világ megmérhetetlenségének eszméje, hogy mindenfajta
mérést vakmerőségnek éreztek, minden mérlegelést merészségnek. " Nos, bár nem tisztein és nem is
szándékom filozófiai vitát kezdeményezni err ő l a kérdésről, mégis azért idéztem fel ezt a mondatot
Önnek, mert meggyőződésem, hogy hiba lenne a másik végletbe esve azt vélelmezni, hogy minde n
mérhető, ső t, igazán csak az létezik, csak az értelmezhető , ami megmérhető .
Tisztelt Képviselő úr! A jó iskoláknak nincs rangsora . Ebbő l fakad az az oktatáspolitikai felfogásunk,
hogy az iskolák 2013 őszétől induló külső szakmai ellenőrzésének alapja sem egyfajta kívülr ől
megszabott minőségi kritériumrendszer, hanem alapvetően az intézmény helyi pedagógiai programj a
lesz. Az az iskola „j ő”, amelyik a saját célkitűzéseit a társadalmi és helyi igények fényében a
legtökéletesebben meg tudja valósítani _
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