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Bevezetés 

E tanulmány A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai c. OTKA-kutatás1 

keretei között készült. Átfogó célja annak vizsgálata, hogy az iskolai pedagógiai gyakorlat fej-

lesztését célzó, uniós forrásokból finanszírozott, magyarországi oktatásfejlesztési beavat-

kozások milyen feltételek mellett fejtenek ki jelentős (azaz az osztálytermi gyakorlatot, az 

alkalmazott tanulásszervezési módszereket és a tanári viselkedést érdemleges mértékben mó-

dosító) és tartós (azaz a fejlesztési beavatkozás lezárulása után is fennmaradó) hatást.  

 

Az itt olvasható tanulmány annak az első kutatási szakasznak az összegzése, melynek célja a 

kurrikulumimplementációról szóló tudás feltárása volt. E szakasz keretein belül három olyan 

elemzés készült, amelyek e tanulmány hátterét alkotják. Az első az implementációkutatás ha-

zai és nemzetközi irodalmának áttekintése (Fazekas, 2012a), a második néhány modellértékű, 

a kurrikulumot érintő nemzeti reform implementációs sajátosságainak esettanulmány jellegű 

feldolgozása (Fazekas, 2012b), a harmadik a nemzetközi fejlesztőszervezetek által létrehozott 

implementációs tudás és ennek konkrét oktatásfejlesztési beavatkozások során történő alkal-

mazásának elemzése (Halász–Szőllősi, 2012). E munkaszakaszban felhasználtuk továbbá egy 

korábbi, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet keretei között lezajlott kutatás (Kerber, 2011) 

eredményeit is. 

 

A kutatás legfontosabb részét a később megvalósítandó empirikus vizsgálat alkotja, melynek 

során az uniós forrásokat felhasználó oktatásfejlesztési programokban részt vett iskolákban 

gyűjtünk adatokat a fejlesztési beavatkozások hatásairól. Az ezt megelőző kutatási fázisban a 

jelen tanulmány mellett még két összegző tanulmány fog elkészülni. Az egyik az Európai 

Unió fejlesztési politikája és gyakorlata kutatásunk szempontjából, azaz oktatásfejlesztési és 

implementációs szempontból releváns elemeit elemezi. A másik az uniós forrásokból finan-

szírozott oktatásfejlesztési beavatkozások hazai stratégiai menedzselési, szabályozási és ered-

ményességi jellemzőit fogja vizsgálni. Ezekhez is készülnek megalapozó háttérelemzések. 

Mindezek együtt alkotják a később megvalósítandó empirikus kutatás elméleti hátterét. 

 

A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai c. OTKA-kutatás a vizsgált 

problématerület természetéből fakadóan interdiszciplináris jellegű. Noha alapvetően a neve-

léstudomány vagy az oktatáskutatás diszciplináris területéhez kapcsolódik, és az ELTE Peda-

gógiai és Pszichológiai Karának Neveléstudományi Intézetében zajlik, jelentős mértékben 

támaszkodik olyan tudásra is, amelyet más tudományterületek hoztak és hoznak létre.  

 

A kutatás egyik kiindulópontja az, hogy az iskolai osztálytermi pedagógiai gyakorlat fej-

lesztését célzó, uniós társfinanszírozással megvalósított programokat kurrikulumfejlesztési 

beavatkozásként értelmezi. A kurrikulum fogalmát e kutatásban – a nemzetközi szakmai kom-

munikációban általánosan elterjedt módon – tágan értelmezzük, beleértve ebbe a tanulási kör-

nyezet egészét, így olyan elemeket, mint a standardok vagy követelmények, a tananyag, a kü-

lönböző taneszközök vagy a pedagógusok által alkalmazott tanulásszervezési és értékelési 

                                                 
1
 A kutatás OKTA azonosító száma: 101579 sz. Időtartama 2012. március – 2015. március. Témavezetője: 

Halász Gábor (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ). Vezető 

részt vevő kutató: Fazekas Ágnes. Részt vevő kutatók: Szőllősi Timea, Schnellbach Máté és Németh Szilvia. A 

kutatást támogató Szakmai Tanácsadó testület tagjai: Balázs Éva, Setényi János, Wolfné Borsi Julianna. További 

szakmai támogatók: Banai Bajzáth Angéla, Kovács István Vilmos, Keczer Gabriella. 

http://www.fmik.elte.hu/wp-content/uploads/2012/09/Fazekas-2012a1.pdf
http://www.fmik.elte.hu/wp-content/uploads/2012/09/Fazekas-2012b-Nemzeti_kurrikulumreformok1.pdf
http://www.fmik.elte.hu/wp-content/uploads/2012/09/Hal%C3%A1sz-Sz%C5%91ll%C5%91si-2012.pdf
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módszerek. A kutatás másik kiindulópontja az, hogy a fejlesztési beavatkozásokat imple-

mentációs folyamatként értelmezzük, így azt feltételezzük, az ezekre jellemző hatásmecha-

nizmusok megismeréséhez és megértéséhez a legtöbb segítséget az implementációkutatás 

nyújthatja. Az a tény, hogy fejlesztésről van szó, szükségessé teszi a fejlesztés mint szakpo-

litikai terület vizsgálatát is. 

 

A kutatás első szakasza tehát az implementáció, ezen belül különösen a kurrikulum-

implementáció területén fellelhető tudás feltárását célozta. Az itt alkalmazott legfontosabb 

módszer a szakirodalmi feltárás és az esetelemzés volt. Több, a kurrikulum, az implementáció 

és a kurrikulumimplementáció szempontjából releváns diszciplináris vagy problématerületen 

vizsgáltuk a korábbi kutatások eredményeit és a releváns elméleti irodalmat, illetve esetta-

nulmány megközelítéssel több konkrét, a gyakorlatban megvalósult kurrikulumfejlesztést is 

elemeztünk.  

Az implementáció kutatása általában és az oktatás területén 

„Nem számít, milyen törvényeket hoznak, minden az embereken múlik, akik »ott vannak a 

törvényben», és akik működésbe hozzák azt…” – idézték a Union Pacific Railway amerikai 

vasúttársaság vezetőjének 1884-ben mondott szavait egy, a hetvenes évek végén publikált 

tanulmány szerzői (Fullan–Pomfret, 1997). Írásukban a kurrikulumimplementációról addig 

felhalmozott tudás összegzésére vállalkoztak. A szerzők ennek a csaknem száz évvel korában 

lejegyzett és a mindennapi tapasztalásban rejlő bölcsességet idéző mondással két dologra 

akarták ráirányítani a figyelmet.  

 

Az egyik az a mindenki által tudott banális, de gyakran elfelejtett tény, hogy a társadalmi in-

tézmények vagy az emberi viselkedés alakítását célzó szakpolitikákból – amilyen a kurri-

kulumpolitika is – mindig csak annyi valósul meg, amennyit a megvalósításukkal megbízott 

emberek meg tudnak és meg akarnak valósítani. Az implementációkutatás, különösen a kez-

deti szakaszban gyakran hangsúlyozta, hogy a legtöbb olyan törvényt, amellyel a kormányok 

az intézmények működését vagy az emberi viselkedést szeretnék alakítani, az emberek vagy 

nem hajtják végre, vagy nem úgy hajtják végre, ahogyan azt megalkotóik szerették volna. A 

kormányzást végzők hajlamosak elfeledkezni arról, hogy a törvények (kormányzati intéz-

kedések, rendelkezések, előírások) csupán az egyik olyan tényezőt alkotják, melyek az intéz-

mények működését és az emberek viselkedését befolyásolják: emellett számos egyéb, ezeknél 

nagyobb súlyú tényező hat rájuk.  

 

Az idézett tanulmány szerzői, amikor a kurrikulumimplementáció addig keletkezett iro-

dalmának feldolgozására vállalkoztak, azt is hangsúlyozni akarták, hogy léteznek olyan 

törvényszerűségek, amelyek meghatározzák, mikor mennyi valósul meg a kormányok által 

kezdeményezett szakpolitikákból, és ezek a tudományos kutatás eszközeivel vizsgálhatóak. 

Ezt nevezzük implementációkutatásnak, vagy szűkebben – az oktatás világán belül maradva, 

ott is a kurrikulum problémavilágára figyelve – a kurrikulumimplementáció kutatásának.  

Az implementáció mint kutatási kérdés 

Azoknak, akik e területen végeznek kutatásokat, egyik legfontosabb kiindulópontja ez: nem 

kell elfogadni azt a legtöbb politikus és kormányzati vezető által osztott hiedelmet, hogy a 

lényeg a megfelelő döntés meghozatala, mert ami azután következik, az már csak a végre-

hajtás technikai feladata, amit egyszerűen át kell adni a végrehajtó apparátusnak. Az imple-
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mentációt kutató számára az, amit megvalósításnak vagy végrehajtásnak neveznek, legalább 

olyan érdekes, ha nem érdekesebb világ, mint a döntéshozatalé. Pontosabban: az implemen-

tációkutatók nem hisznek abban, hogy a döntés és a megvalósítás egymástól szétválaszt-

hatóak, és hogy ezekről olyasfajta egymásutániságot feltételező modellekben érdemes gon-

dolkodni, mint amit például a menedzsment világából jól ismert PDCA-ciklus2 szimbolizál. 

Holland felsőoktatás-kutatók egy 2005-ben megjelent tanulmányukban így írtak a döntés-

hozatal és a végrehajtás kapcsolatáról: 
 

„Hagyományosan megkülönböztetik egyfelől a »politikát«, másfelől az »igazgatást«. A 

»politikáról« (politics) úgy vélték, hogy az a szakpolitikák (policies) megalkotásával és a 

döntéshozatallal foglalkozik, míg az »igazgatás« (administration) a meghozott döntések 

egyszerű végrehajtásával. Azt feltételezték, hogy a reformok implementálása, a politikai akarat 

végrehajtása értékmentes és arra kell koncentrálnia, hogy a leghatékonyabb eszközöket al-

kalmazza a reformcélok megvalósítására. Mára azonban realistább látásmód vált uralkodóvá. 

A gyakorlatban a szakpolitika kialakítása és az implementáció közötti éles határvonal 

meghúzása tarthatatlan. Először is a döntéshozók gyakran úgy fogalmazzák meg a szak-

politikát, hogy »a fejükben már lejátsszák az implementációs játékot«, interakciókba bocsát-

kozva a kulcsszereplőkkel, és megpróbálva előre feltérképezni, hogy azok milyen ellenállást 

fognak tanúsítani. Másodszor az implementáció a visszajelző mechanizmusokon keresztül 

hatással van a szakpolitikai ciklus korai szakaszaira. Harmadszor egyes szakpolitikák tuda-

tosan tág, szabad teret hagynak a helyi autonómia számára. Ez utóbbi értelemszerűen azzal jár, 

hogy a szakpolitika tartalma az implementációs folyamatban alakíthatóvá válik. […] 

Mindezek miatt abból érdemes kiindulnunk, hogy a szakpolitika alakítja az implementációt, és 

ezzel egy időben az implementáció alakítja a szakpolitikát […]”   (de Boer–Enders–

Westerheijden, 2005; 97.)  

 

Az implementációkutatás egyik legfontosabb kérdése éppen az, hol ér véget a politika, és hol 

kezdődik az igazgatás. E kérdésre az a leggyakoribb válasz: a két dolog nem szétválasztható. 

Ha azonban ezt elfogadjuk, akkor kérdés, vajon van-e értelme az önálló implemen-

tációkutatásnak. Ha a politikai folyamatnak nincs olyan, világosan elkülöníthető része, amit 

az implementációkutatás saját tárgyának tekinthet, van-e értelme ezt a dimenziót önállóként 

tételezni? Az egyik ok, ami miatt ezt megtesszük az, hogy az implementációval foglalkozók a 

szakpolitika és a valóság közötti tengelyen mindig az utóbbihoz állnak közelebb. Azaz el-

sősorban nem arra koncentrálnak, mi a kitűzött cél, hanem arra, hogyan lehet elérni azt. 

 

Kérdésként azt is fel lehet vetni, van-e értelme általánosságban implementációról beszélni, 

vagy ez minden egyes szakterületen olyannyira egyedi, hogy vizsgálatát rá kell és rá lehet bíz-

ni az adott szakterület képviselőire. Azaz például az oktatáspolitika implementálását nagyobb 

mértékben határozzák meg az oktatási ágazat különös sajátosságai, mint a politikai folyamat 

általános sajátosságai (továbbmenve, a kurrikulum implementációját nagyobb mértékben ha-

tározzák meg a kurrikulum sajátosságai, mint az oktatás általános összefüggései). 

 

Mindezeket a kérdéseket fel lehet és fel kell vetni, de tény, hogy az implementációkutatás 

olyan önálló diszciplináris területté vált, ahol jelentős elméleti és empirikus kutatások folytak 

és folynak. A témával foglalkozó irodalom alaposabb áttekintése megerősítette azt a felté-

telezésünket, hogy az oktatásfejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusainak feltárását 

célzó vizsgálatunk számára ez a kutatási terület adja a legjobb hátteret. Tanulmányunk első 

részének tehát az a célja, hogy a vizsgálatunk első fázisában feltárt implementációs össze-

                                                 
2
 P = tervezés, D=megvalósítás, C=ellenőrzés, A=kiigazítás. 
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függések bemutatását – ez írásunk második részének tartalma – általában e kutatási terület fej-

lődése és meghatározó eredményei összegzésével segítse. 

 

A kutatási területtel kapcsolatban fontos hangsúlyozni: az implementáció nemcsak köz-

politikai, hanem szakmai vagy technikai kérdésként is fölvethető és föl is vetődik. Amikor – 

mint látni fogjuk – a kurrikulumelmélet részévé válik az implementációs tudás, akkor 

nemcsak a közpolitika, hanem a gyakorlat és a gyakorlati hasznosság kérdése felvetésének 

irányába is nyit. Az orvoslás világában ez a nyitás fejeződik ki ebben, a figyelmet a gyakorlati 

hasznosság szempontjára az irónia eszközével felhívó mondatban: „A műtét tökéletesen 

sikerült, de a beteg meghalt.” A kurrikulum és a valóság kapcsolatának ellentmondására ha-

sonló iróniával irányítja rá a figyelmet az a mondás, amelyet egy magyarországi előadásában 

az angol oktatási reform egyik fontos szereplője, David Hopkins idézett. Ebben a tanár ezt 

mondja tanítványainak: „Én tanítok, ti tanultok. Szóljatok, ha esetleg hamarabb végeztek, mint 

én!”3 Mindezek a technológia jósága és a technológia alkalmazásának jósága közötti kapcsolat 

nem magától értetődő voltát jelzik. Egy 2005-ben publikált, az implementációs kutatások 

szintézisére vállalkozó publikáció ugyanezt azzal a különbséggel demonstrálta, amit a té-

nyekkel igazolható módon, korábban eredményesnek minősített beavatkozások és azok gya-

korlati elterjesztése nyomán keletkező hatás között találhatunk (lásd 1. táblázat  

A beavatkozás és az implementáció eredményességének kettőssége1. táblázat).  

1. táblázat  

A beavatkozás és az implementáció eredményességének kettőssége 

  AZ IMPLEMENTÁCIÓ EREDMÉNYESSÉGE 

  Eredményes Nem eredményes 

A BEAVATKOZÁS 

KUTATÁSOKKAL 

IGAZOLT 

EREDMÉNYESSÉGE  

Eredményes 

A jó technikát korrekt 

módon alkalmazzák 
(A beavatkozást 

megfelelően 

végrehajtják, és a 

célcsoportok helyzete 

javul.) 

A jó technikát nem 

korrekt módon 

alkalmazzák 
(a beavatkozást nem 

megfelelő módon hajtják 

végre, és a célcsoportok 

helyzete nem javul.) 

Nem 

eredményes 

A rossz technikát 

korrekt módon 

alkalmazzák  
(A beavatkozást 

megfelelően 

végrehajtják, de a 

célcsoportok helyzete 

nem javul.) 

A rossz technikát rosszul 

alkalmazzák  
(A beavatkozást nem 

megfelelő módon hajtják 

végre, és célcsoportok 

helyzete nem javul.) 

Forrás: Fixsen et al., 2005 alapján 

 

Az implementáció tehát mind közpolitikai, mind szakmai/technikai kérdésként felvethető. A 

kettőt nem mindig lehet élesen különválasztani, és számunkra mindkettő érdekes. A téma iro-

dalmának elemzése azt mutatja, hogy a probléma először inkább közpolitikai kérdésként 

jelent meg, és csak később hatolt be olyan speciális szakterületekre, mint a gyógyítás vagy a 

tanítás/tanulás, illetve az ezekkel foglalkozó elméletek világa. 

                                                 
3
 Nem szószerinti idézet. Az eredeti szöveget lásd David Hopkins Minden iskola nagyszerű iskola – tanulás, 

tanítás és nagy léptékű reform című előadásának publikált változtában (Új Pedagógiai Szemle, 2006. március, 

46–52. – online: http://www.ofi.hu/tudastar/minden-iskola-nagyszeru)  

http://www.ofi.hu/tudastar/minden-iskola-nagyszeru


 

7 

 

Az implementációkutatás kialakulása 

A szakpolitikai vagy fejlesztési beavatkozások – átfogó reformok vagy célzott fejlesztési 

programok – megvalósításának vagy implementálásának elemzése önálló kutatási területként 

több évtizeddel ezelőtt alakult ki. Noha természetesen vannak korábbi előzmények
4
, a témával 

foglalkozók többsége a hetvenes évek elejére teszi az implementáció világának elismert és 

népszerű kutatási témává válását. A legtöbb elemző ezt egy később tudományos bestsellerré 

váló könyv megjelenéséhez kapcsolja hozzá, amely először mutatott rá arra, hogy az 

intézmények és egyének viselkedésének megváltoztatását célzó szakpolitikai beavatkozások, 

az azokat elindító szakpolitikai döntéshozók várakozásaival szemben, a valóságban alig 

gyakorolnak hatást. A könyv szerzői egy amerikai foglalkoztatáspolitikai beavatkozás helyi 

hatásait elemezve nemcsak az eredménytelenség tényét tárták fel, hanem megalkottak egy 

olyan elméleti modellt is, amellyel magyarázni próbálták az eredménytelenséget. Érdemes 

felidézni az eredetileg a hetvenes évek elején megjelent könyv egy későbbi kiadásának 

sokatmondó címét: „Implementáció: hogyan futottak zátonyra Washington nagy várakozásai 

Oakland-ben; avagy miért meglepő az, hogy a szövetségi programok egyáltalán képesek 

bármilyen hatást elérni” (Pressman–Wildavsky, 1984). 

 

A szerzőpáros által bemutatott elméleti modell az első volt azok közül, amelyekkel a szak-

politikai beavatkozások kudarcait próbálták magyarázni. Később implementációkutatások 

sora utalt vissza erre vagy használta akár eredeti, akár átalakított formájában. Érdemes e mo-

dellt itt bemutatni, mert jól illusztrálja azokat az összefüggéseket, amelyek saját kutatásunk 

számára is meghatározóak (lásd 2. táblázat). A modell a szakpolitikai beavatkozás csúszá-

sának (vagy torzulásának) mértékét mutatja az érintett szereplők preferenciái és cselekvésük 

intenzitása függvényében. Ha az érintettek (ebben az esetben például azok a vállalkozók, akik 

képesek munkahelyeket teremteni, azok a helyi hatóságok, amelyek a forrásokat elosztják 

vagy azok az állampolgárok, akik eldönthetik, hogy inkább segélyekből élnek vagy inkább 

munkát vállalnak) negatív módon viszonyulnak a szakpolitikai beavatkozáshoz, és ezt inten-

zív módon, hatásos cselekvéssel ki is mutatják, az implementáció csúszik, vagy esetleg egyál-

talán nem történik meg. A modell fontos eleme az is, hogy sok érintett szereplő van, és ezek 

viselkedése hat a többiekére. Az egyes aktorokhoz döntési pontok kapcsolhatóak, ami kijelöli 

az implementációs ösvényeket: a meghozott döntések hatásai kumulálódhatnak, és a beavat-

kozásokat egészen más útra terelhetik, mint amit kezdeményezői elképzeltek. 

 

Az implementációkutatásnak ez az első nagyhatású megjelenése ahhoz köthető, hogy az öt-

venes évek végén és a hatvanas években indultak el a fejlett amerikai és nyugat-európai 

társadalmakban azok a nagy szakpolitikai programok, amelyek a jóléti társadalom kiépítését 

kísérték. Ezek gyakran célozták meg a létező intézmények és az egyének mint fogyasztók, 

munkavállalók, kedvezményeket igénybe vevők (esetleg pedagógusok vagy tanulók) vi-

selkedésének átalakítását. Ez volt a nagy oktatási reformok és oktatásfejlesztési programok 

elindításának is az időszaka: ez az oka annak, hogy – mint látni fogjuk –, a konkrét ágazati 

szakpolitikákra irányuló implementációkutatásban az oktatásfejlesztési beavatkozások vizs-

gálata úttörőnek számított. 

 

                                                 
4
 Az implementációkutatás egyik népszerű, egyetemi tankönyvként is használt összefoglalása arra utalva, hogy a 

téma, ha nem is használták az implementáció fogalmát, mindig jelen volt a politikai gondolkodásban, Molière 

Úrhatnám polgár c. komédiája főhősének híres mondását idézi: „Negyven esztendeje beszélek prózában, de azt 

se tudtam, mi az!” (Hill–Hupe, 2009). 
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2. táblázat  

Az implementáció csúszásának mértéke és az érintettek viselkedése 

Az érintettek 

preferenciái 

Az érintettek részvételének intenzitása 

alacsony magas 

pozitív/támogató minimális csúszás, nincs alkudozás kisebb csúszás, nincs alkudozás 

negatív/ellenző 
nagy elcsúszás, az alapvető dolgok 

is megkérdőjeleződnek 

mérsékelt csúszás, 

részletkérdésekről van alkudozás 
Forrás: Pressman–Wildavsky, 1984; 117. 

 

A kutatási téma iránti érdeklődés felfutására, ennek tartósságára és az itt mozgó szereplőkre 

érdemes részletesebben kitérnünk, annál is inkább, mert sokan nincsenek tudatában annak, 

milyen jelentőségű kutatásokról van szó. Egy 2005-ben publikált, a terület helyzetét és fej-

lődését elemző tanulmány szerzője több évtizedes időtávban vizsgálta az implementáció 

témájával foglalkozó tudományos közlemények számának alakulását. Azt találta, ezek 

mennyisége a hetvenes évek elején robbanásszerű növekedésnek indult, és később is csak ki-

sebb mértékben, illetve rövidebb időre tört meg (lásd 1. ábra). Számunkra különösen érdekes 

és fontos, hogy az ilyen témájú publikációk háromnegyede nem a politikatudományi vagy 

közpolitika-kutatási folyóiratokban, könyvekben vagy doktori disszertációkban jelent meg, 

hanem egyéb szakterületeken, így különösen az egészségügyi és az oktatásügyi kutatásokban. 

Az ábrán megjelenő publikációk háromnegyede született a politikatudomány és a közpolitika-

kutatás keretein kívül: a legnagyobb (15-15%) az egészségügyi és az oktatásügyi kutatások 

részesedése volt (Saetren, 2005). 

1. ábra 

Az implementáció témájával foglalkozó publikációk számának alakulása (1933–2003) 

 
Forrás: Saetren, 2005; 563. 

 

Noha, mint az ábra mutatja, az implementációs kutatások döntő része nem a politikatudomány 

vagy a közpolitika-kutatás területén született, az implementációelmélet és ezen elmélet folya-

matos építése legerősebben e diszciplináris körhöz köthető. Itt született a legtöbb és leg-

alaposabb szintetizáló áttekintés a kutatási terület fejlődéséről, és itt találjuk a legtartal-

masabb, elméletileg legigényesebb és legmélyebb elemzéseket a klasszikus vagy nagy imp-

lementációs kérdésekről. Egy ezeket összefoglaló, 2009-ben megjelent, egyetemi jegyzetként 

is használt összegző munka szerzői az implementációs elmélet hét olyan domináns trendjét 

említették, amelyek valamilyen módon mind a múltban felvetett kurrens kérdésekhez 
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köthetőek (lásd a keretes írást). A későbbiekben különböző módokon ezek mindegyikéről lesz 

szó. 

 

Az implementációkutatás kurrens témái 

 

> Törekvés a „top-down” és „bottom-up” megközelítések szintézisére 

> Azon kérdés megválaszolása: hol kezdődik az implementáció? (a szakpolitikai döntés és az imp-

lementáció közötti határvonalak helyének újraértelmezése) 

> Az implementációs folyamat és a kormányzási szintek kapcsolatának vizsgálata  

> A hálózatok növekvő szerepének kutatása (az implementáció horizontális dimenziója: a szerep-

lők közötti komplex kapcsolatok) 

> A teljesítmény menedzselése (az implementáció vertikális dimenziójának újraértelmezése) 

> A szakpolitikák implementációs szempontból eltérő, jellegzetes típusainak meghatározása 

> A közigazgatás megszervezésének sajátos formái és az implementáció közötti kapcsolat vizs-

gálata 

 

Hill–Hupe, 2009 alapján 

 

Az implementációkutatással foglalkozók talán legfontosabb jellemzője az, mint utaltunk rá, 

hogy kevésbé maguk a célok, mint inkább azok elérési módja érdekli őket. Gondolkodásuk 

középpontjában nem a fejlesztési prioritások vagy irányok kijelölése áll, hanem az, milyen 

módon realizálhatóak a gyakorlatban. Az általuk feltett legfontosabb kérdés, attól függően, 

hogy inkább a megértésre törekvés vagy inkább a dolgok javításának szándéka vezeti őket az, 

vajon mi okozza az implementációs sikereket és kudarcokat, vagy pedig az, mit kell tenni 

annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a kudarc és növelni a siker esélyét. Az imp-

lementációval foglalkozókat tehát általában nem a döntés érdekli, hanem az, ami döntés után 

következik. Azt az utat keresik, amely a döntéstől a valóságos történésekig vezet. Bizonyos 

ponton túl már csak a terepen folyó, valóságos történésekkel foglalkoznak, a döntést má-

sodlagosnak tartják, sőt gondolkodásuk esetenként elmegy odáig, hogy véleményük szerint 

nem a szakpolitikai döntéseknek kellene alakítani a valóságot, hanem e döntéseknek kellene a 

valósághoz igazodniuk.  

 

Az oktatás területén a téma egyik legismertebb kutatója, Richard Elmore egy 1980-ban 

publikált, sokat idézett tanulmányában a dolgok előre és a visszafelé haladó feltérképezéséről 

és tervezéséről (forward/backward mapping) írt. Azért érdemes ezt itt idéznünk, mert ezzel az 

implementáció problémavilágával foglalkozó kutatások kérdései közül talán a legfon-

tosabbhoz kerülünk közel. Az előbbit (az előrehaladó tervezést) mindannyian jól ismerjük: ez 

a „folyamat a csúcson kezdődik, a politikusok lehető leginkább egyértelmű kijelentéseivel 

arról, hogy mit szeretnének, majd lépésről lépésre halad előre, egyre részletesebben meg-

határozva, hogy a végrehajtóknak mit kell tenniük” (Elmore, 1980; 602.). Az utóbbi (a 

visszafelé haladó) jóval szokatlanabb, mert „explicit módon megkérdőjelezi azt a feltételezést, 

hogy a politikusoknak meghatározó hatással kell lenniük vagy egyáltalán vannak-e ilyennel 

arra, ami az implementációs folyamatban történik. Megkérdőjelezi azt is, hogy az explicit 

politikai előírások, az adminisztratív felelősségek vagy az elérendő eredmények világos 

meghatározása szükségképpen növeli annak a valószínűségét, hogy a szakpolitikákat sikerrel 

implementálják.” (Elmore, 1980; 604.). A visszafelé történő tervezés vagy építkezés, a dolgok 

visszafelé történő feltérképezése „nem a szándékok kijelentésével kezdődik, hanem az 
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implementációs folyamat legalsó pontján található, sajátos viselkedés megfogalmazódásával, 

és ez fog majd szakpolitikát generálni” (Elmore, 1980; 604.).5  

 

Azt, amit Elmore visszafelé haladó feltérképezésnek vagy tervezésnek nevez, az implementá-

cióval foglalkozók leggyakrabban alulról-felfelé (bottom-up) megközelítésnek nevezik. A ké-

sőbbiekben erről még sok szó esik, itt csak annyit kell kiemelni, hogy akik e megközelítést 

alkalmazták, egészen más módon értelmezték az implementáció jelenségét, mint akik a 

felülről-lefelé (top-down) klasszikus logikájában gondolkodtak. Az implementációkutatások 

történetét feldolgozók gyakran a „bottom-upper” és „top-downer” jelzővel illetik e megköze-

lítések képviselőit (Sabatier, 2005; Hill–Hupe, 2009). Amíg az előbbieket a szakpolitikai vagy 

szakterületi problémák feltárása és a problémamegoldás leghatékonyabb módjának megta-

lálása foglalkoztatja, addig az utóbbiakat az, miképpen valósítsák meg azon politikai döntés-

hozók céljait, akik általában azt feltételezik magukról, hogy értik a szakpolitikai problémákat, 

és tudják ezek legjobb megoldási módját.  

 

Érdemes azonban felfigyelnünk arra, hogy Elmore nem a vertikális dimenziót idéző, és az 

igazgatási vagy szervezeti hierarchia képére utaló fel- és lefelé, hanem a horizontális dimen-

ziót idéző, és az idő haladására utaló előre-hátra metaforákat használja. Ennek azért van 

jelentősége, mert az előbbi metaforapáros sokakat félrevezet azáltal, hogy túlhangsúlyozza az 

implementációs folyamat egyik aspektusát (a hatalom), és eltakar egy másikat, ami pedig 

azzal azonos, ha nem nagyobb fontosságú (az idő). A hatalom természetesen az imple-

mentációs folyamat meghatározó eleme: ehhez kötődik a szakpolitikai döntés, és főleg a dön-

téshozóknak az a képessége, hogy elérjék, ennek nyomán a terepen vagy a frontvonalon való-

ban létrejöjjenek a megfelelő történések. 

 

Azok számára, akiket Elmore az előrehaladó megközelítéshez köt, az implementáció jelentése 

általában közel áll a kontroll fogalmához, és sikeres implementáción azt értik, hogy sikerül 

ellenőrzés alatt tartani a végrehajtás vagy a megvalósítás folyamatát. A hatékony implemen-

táció ebben az összefüggésben azonos a fejlesztési beavatkozások eredményes menedzselé-

sével, amit például a termékek kifejlesztésénél vagy a beruházások kivitelezésénél alkalmazott 

projektmenedzsment eszközrendszere alkalmazásával próbálnak elérni. Az ilyen menedzs-

menteszközök – így maga a projektmenedzsment – természetesen az oktatásfejlesztés vilá-

gába is behatoltak. A jelen kutatásban vizsgált, uniós forrásokból megvalósított fejlesztések 

esetében ez lett a standard implementációs eszköz. Mielőtt azonban erről részletesebben 

szólnánk, térjünk vissza az implementációkutatás szűkebb területéhez. 

Az implementációkutatások kezdete az oktatásban 

Az oktatási ágazatban az első, mindmáig modellértékűnek tekintett implementációkutatás a 

hetvenes években zajlott le az Egyesült Államokban. Szakmai körökben közismert, hogy az 

1957-es, ún. szputnyik-sokk után az amerikai szövetségi kormány egy sor olyan jelentős 

oktatásfejlesztési programot indított el, amelyek célja az iskolai oktatás eredményességének 

javítása volt, és amelyek elsősorban a természettudományos oktatás fejlesztését célozták. E 

programokat az európai elemzők valószínűleg a kurrikulumreform („tantervi reform”) 

fogalmával írnák le, de ez esetben nem teljesen erről volt szó. A szövetségi kormánynak 

                                                 
5
 Azt, hogy ez a szokatlan megközelítés mennyire létező a valóságban, sőt az oktatás, ezen belül a kurrikulum-

fejlesztés világában, talán azzal lehet a legjobban illusztrálni, hogy Európa egyik legismertebb kurrikulumfej-

lesztő központja és kurrikulumelméleti szellemi műhelye, a holland SLO vezető munkatársai 2006-ban teljes 

tanulmánykötetet szántak annak, hogy bemutassák ezt a tervezői kutatásnak (design research) nevezett 

megközelítést (van den Akker et al., 2006). 
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ugyanis a kurrikulum területén nem volt semmilyen formális hatásköre. Az eszköz, amelyet 

alkalmazhatott, a szövetségi szakmai és pénzügyi támogatással elindított fejlesztési prog-

ramok vagy fejlesztési beavatkozások voltak. Számunkra ez azért különösen érdekes, mert az 

európai pénzügyi támogatással folyó oktatásfejlesztési beavatkozások sok szempontból ha-

sonlóak, hiszen az Európai Unió is legfeljebb szakmai és pénzügyi támogatást nyújthat a 

tagállamoknak a kurrikulum világát is érintő oktatási modernizációs programjaihoz. 

 

Az amerikai szövetségi kormány a hetvenes évek elején megbízta az ország egyik vezető 

stratégiai elemző szervezetét, a Rand Corporation-t azzal, hogy vizsgálja meg az ötvenes-

hatvanas években elindított, az iskolákban követett kurrikulum megváltoztatását célzó okta-

tásfejlesztési beavatkozások hatását. Ez volt a később híressé vált Rand Change Agent Study. 

A kutatást megalapozó elméleti modell egyik legfontosabb kiindulópontja az volt, hogy „az 

implementáció szervezeti folyamat, és e folyamat modellálása feltételezi magának a szerve-

zeteknek az elméleti megértését […]” (McLaughlin- Berman, 1975; 12.). A szervezetet a 

Rand Study komplex adaptív rendszerként értelmezte, ami azzal járt, hogy az implementációt 

nem mechanikus vagy bürokratikus folyamatnak tekintették, hanem olyan evolúciós 

jelenségnek, melynek természete teljesen más, mint a stabil rendszerekre jellemző lineáris 

vagy mechanikus folyamatoké. Az implementációnak az a definíciója, amellyel dolgoztak, 

ennek megfelelően szakított a megszokott adminisztratív vagy igazgatási definícióval: 
 

„[…] az implementáció egyik megszokott, gyakran implicit jelentése az adminisztratív értel-

mezésből fakad: implementálni annyi, mint egy utasítást végrehajtani. Ebben az értelmezésben 

az implementáció problémája az, miképp lehet elérni a utasításoknak való engedelmeskedést 

egy szervezeten belül, a törvények betartását egy politikai rendszeren belül vagy az eljárási 

szabályok követését egy projekten belül. Az a kutatás, amely ezt az értelmezést követi arra 

koncentrál, vajon miért nem engedelmeskednek az alárendeltek. Noha ennek a megközelítés-

nek bizonyos kontextusokban lehet értéke, alapvetően félreérti az innovatív projektek komplex 

oktatási rendszerekben történő implementálását […] (McLaughlin- Berman, 1975; 13.) 
 

A Rand Study keretei között négy nagy költségvetésű (több évig évente több százmillió 

dollárral támogatott) szövetségi oktatásfejlesztési beavatkozás hatásait vizsgálták. A prog-

ramok által nyújtott támogatásokra a helyi oktatásügyi hatóságoknak kellett pályázniuk, és a 

forrásokért versengő pályázóknak önálló stratégiával, továbbá saját forrásokkal kellett ren-

delkezniük. A kutatás az oktatási innováció akkor létező irodalmának alapos elemzésével 

indult, amire rendkívül gondosan kidolgozott kutatási terv épült. Ennek alapján 18 államban 

293 konkrét projektet elemeztek. Egy közvélemény-kutató cég bevonásával széles körű kér-

dőíves felmérést végeztek, 1735 interjút készítettek tanárokkal és helyi irányítókkal, ezen 

felül a fejlesztési projektek résztvevőivel és irányítóival, továbbá különböző állami és szövet-

ségi szintű szereplőkkel. A vizsgált projektek közül 29 esetében részletes esettanulmány is 

készült. A kutatók emellett iskolákat és tanórákat látogattak, ahol közvetlen megfigyeléssel is 

elemezték a fejlesztési projektek hatásait (Berman et al., 1975). Az eredményeket nyolc 

kötetben jelentették meg  

 

A Rand Study kifejezetten ambicionálta, hogy ne csak a vizsgált konkrét fejlesztési beavat-

kozások közvetlen hatásait értékelje – amire a szövetségi hatóságok a megbízást adták –, ha-

nem megpróbálja felvázolni az oktatási implementáció általános elméletét is. Azzal kap-

csolatban, hogy ez mennyire sikerült, megoszlanak a vélemények, de az kétségtelen, hogy ez 

a különös módszertani igényességgel megtervezett és kivitelezett kutatás óriási mértékben 

hozzájárult az implementációról való tudásunkhoz. Számos megállapítása nemcsak ma is 

megállja a helyét, de sok tekintetben jóval előrehaladottabb gondolkodásról árulkodik, mint 



 

12 

 

ami akár napjaink több oktatásfejlesztésben érintett szereplőjét jellemzi. Mindannak, amit a 

következő, az Implementációs tudásunk és forrásai című részben bemutatunk, sok eleme már 

ott volt a Rand Study megállapításai között, és azóta legfeljebb kisebb mértékben gazdagodott 

vagy mélyült. Az elméleti kiindulásként is használt és a kutatási eredmények által meg-

erősített modell egyik lényegi eleme – ami logikusan következik abból, hogy az imp-

lementációs folyamatokat komplex adaptív rendszerekben értelmezték – az adaptáció pozitív 

értelmezése. Szakítva azzal a sok területen ma is uralkodó felfogással, amely az imple-

mentációs hűségre (fidelity of implementation), azaz a fejlesztési beavatkozással bevezetett új 

eljárásokhoz kapcsolódó előírások fegyelmezett betartására helyezi a hangsúlyt, és ezt tartja a 

sikeres implementáció titkának, a Rand Study kutatói éppen az ellenkező következtetésre 

jutottak. Arra, hogy a társadalmi intézmények és az emberek viselkedése megváltoztatására 

irányuló beavatkozások esetén – amilyen egy kurrikulumreform – a sikeres implementációnak 

éppen, hogy nem az előírások szigorú követése a feltétele, hanem az, hogy az implementálók 

adaptálják a bevezetett új eljárásokat saját környezetük sajátosságaihoz, miközben maguk is 

próbáljanak alkalmazkodni azokhoz. A mindmáig zajló, az oktatási ágazaton messze túlmu-

tató implementációs hűség kontra adaptáció vitában
6
 az adaptáció oldalán foglaltak állást.  

 

A Rand Study egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a szövetségi oktatási prog-

ramok azokban az iskolákban és azokban a helyi hatóságokban gyakoroltak komoly és tartós 

hatást, azaz ott vezettek az osztálytermi folyamatok és a tanári viselkedés kívánt irányú és 

fenntartható megváltoztatásához, ahol lezajlott a kettős adaptáció folyamata, azaz az iskolák 

és a tanárok nem mechanikusan vették át a beavatkozás keretei között elérhetővé vált eljá-

rásokat, hanem azokat adaptálták azon iskola vagy osztályterem sajátosságaihoz, amelyben 

működtek, miközben képesek voltak arra is, hogy saját viselkedésüket hozzáigazítsák az új 

eljárások igényeihez (Fazekas, 2012a). 

 

Az Rand Study egyike azon ritka oktatáskutatási vállalkozásoknak, amelyek igen nagy hatást 

gyakoroltak az oktatási ágazaton túl. A kutatás következtetéseit gyakran idézik ma is, külö-

nösen a foglalkoztatási, szociálpolitikai és egészségügyi ágazatokban zajló fejlesztési beavat-

kozásokat elemző kutatásokban, illetve ezek értékelése során. Azok az elmúlt évtizedekben 

készült összegzések, amelyek átfogó módon elemezték az implementációs kutatások hely-

zetét, akár általában a közpolitikai kutatások keretei között (lásd például Matland, 1995; 

Barett, 2004) vagy speciálisan egy-egy ágazatra vonatkozóan (lásd például Fixsen et al., 

2005), akár speciálisan az oktatásügyi vagy neveléstudományi kutatások területén (például 

Fullan–Pomfret, 1997), mindig fontos referenciaként utaltak rá. 

 

Implementációs tudásunk és forrásai  

Mielőtt rátérnénk az implementáció működésének, mechanizmusai természetének bemu-

tatására – ezzel foglalkozik majd e tanulmány következő része – áttekintjük az erre vonatkozó 

tudásunk fejlődését és azokat a forrásokat, melyekből e tudást meríthetjük, azaz az imple-

mentációkutatás fejlődését. 

 

Az implementáció kutatása, mint arra a bevezetőben utaltunk, a téma természeténél fogva 

interdiszciplináris. Olyan, az oktatás számára különösen nagy jelentőségű, az oktatás világán 

belül megjelenő problématerületről van szó, amely csak akkor tárható fel, ha egyszerre több 

                                                 
6
 A „fidelity-adaptation debate" 2012 nyarán csaknem 4000 említést adott a Google keresőjében. Lásd még 

például Kalafat–Illback–Sanders, 2007 vagy Shen et al., 2008. 
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diszciplináris terület perspektívájából közelítünk hozzá. Az implementációkutatás határvona-

lait nem lehet élesen megvonni: a területtel foglalkozók számára természetes, hogy a releváns 

kutatási eredmények a legkülönbözőbb diszciplináris keretek között, esetenként a tudományos 

kutatás szűken vett területén kívül (például kormányzati szakértői értékelések keretei között) 

születnek. 

 

A releváns – így a szakirodalmi feldolgozás során is figyelembe vett – szakterületek közül 

érdemes a legfontosabbakat megemlíteni. Első helyen – tekintettel arra, hogy az elemzett fej-

lesztési beavatkozásokat kurrikulumfejlesztésként értelmezzük – a tanulás és tanítás elméletét 

és/vagy a kurrikulumelméletet kell kiemelnünk. Emellett a neveléstudományi vagy oktatás-

kutatási területről különösen fontos még számunkra az oktatáspolitika- és oktatásirányítás–

kutatás, valamint az oktatási változások elmélete (theory of educational change). A vizsgált 

problématerület nélkülözhetetlenné teszi a politikatudomány, ezen belül elsősorban a közpo-

litika-kutatás (public policy research) eredményeinek a használatát, közülük is különösen az 

olyan területekét, mint a kormányzás kutatása (governance research). Értelemszerűen figyel-

met érdemel az általános vagy az egyes speciális területeket érintő ágazati szakpolitikai 

implementációkutatás (policy implementation research), illetve az értékeléskutatás 

(evaluation studies). A közgazdaságtani határterületről számunkra a nemzetközi és a hazai 

fejlesztéspolitikával foglalkozó fejlesztés-gazdaságtan (development economics) és a refor-

mok politikai gazdaságtana (political economy of reforms) fontos. A társadalomtudomány 

vagy a szociológia területéről tudásforrás lehet az ugyancsak a fejlesztési politikával fog-

lalkozó fejlesztéskutatás (developmental studies), valamint a társadalmi változások elmélete. 

Kiemelt diszciplináris területnek tekintjük a vezetés- és szervezetkutatást (organisational 

research, research in leadership and management), ezen belül különösen a változás-, az inno-

váció- és a projektmenedzsmentet. Meg kell jegyeznünk, hogy a fenti felsorolás nem teljes 

körű. 

 

Az alábbiakban, a fenti diszciplináris területek közül többre is kitekintve, azokat a fontosabb 

kutatási irányokat és eredményeket vesszük számba, amelyek általában az oktatási imple-

mentáció kutatása és konkrétan az uniós forrásokból történő oktatásfejlesztési beavatkozások 

implementációja tanulmányozása tekintetében számunkra releváns tudást teremtettek. 

Menedzsment, igazgatás és kontroll 

Az implementációval foglalkozó kutatások középpontjában általában ez áll: hogyan lehet 

elérni, hogy a döntések során kijelölt célok megvalósuljanak, illetve mi okozza ennek eset-

leges kudarcát. A korábbi munkák egy 2005-ben publikált – elsősorban az egészségügyi 

ágazatra fókuszáló – összegzése négy olyan tényezőt azonosított, amelyek az implementáció 

sikerét meghatározzák: (1) az implementációt végző személyzet megfelelő kiválasztása, (2) 

körültekintő felkészítésük, (3) folyamatos támogatásuk (4) és az értékelés (Fixsen et al., 

2005). Ezek mellé önálló tényezőként tette hozzá a szervezeti meghatározottságokat. Egy két 

évtizeddel korábban született összegzés a vizsgált szakpolitika jellemzői mellett a feladat 

működtetéséért felelős szervezetek kapacitását és a végrehajtó emberek felkészültségét emelte 

ki (Goggin, 1986). A kurrikulum átalakítását célzó fejlesztési beavatkozások elemzéséről 

szóló Rand Study jelentősége ebből a szempontból, hogy összekapcsolta a kurrikulumról, 

illetve a közigazgatásról, a szervezetekről és a menedzsmentről való gondolkodást.  

 

Mindezek mögött az a kérdés áll: miképpen biztosítható a közpolitikai vagy közigazgatási és a 

szervezeti folyamatok ellenőrzése? Hogyan lehet a kontrollt érvényesíteni akár makroszinten, 

azaz a rendszer egészét tekintve, akár mikroszinten, azaz az egyes szervezetekben? Mind a 
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közpolitika-elmélet, mind a szervezet- és vezetéselmélet hagyományosan egyik legfontosabb 

kérdése: hogyan lehet elérni, hogy a szervezetek vagy az egyének a szervezeten belül azt 

tegyék, amit a szeretnénk? Mi az oka annak, ha nem ez történik, és milyen technikákkal lehet 

elérni, hogy ez történjen? 

 

A közpolitika-kutatás különösen gyakran idézi Michael Lipsky, amerikai kutató 1980-ban 

megjelent könyvét, amelyben a végrehajtás legalsó szintjén lévők, az „utcaszintű bürokraták” 

(street level bureaucrats) szerepét elemzi a társadalompolitikai programok megvalósításában. 

A témával foglalkozó szakirodalom e kategóriába a programokat a „frontvonalban” megvaló-

sítókat, a „kliensekkel” közvetlenül érintkező egyéneket sorolja. Ebbe beleértik az olyan ma-

gasan képzett szakmai csoportokat is, mint az orvosok, jogászok vagy tanárok, akiknek min-

dig lehetőségük van a kitűzött célok értelmezésére, és akik mindennapos döntéseitől függ, 

hogy a program végül is megvalósul-e, illetve hogyan valósul meg (Lipsky, 1980).  

 

Lipsky és az őt idézők a közpolitika mikroszintjére, az ott zajló folyamatokra, ezek jelentő-

ségére hívják fel a figyelmet. Azt hangsúlyozzák, hogy a legalsó szinten lévő szereplőknek 

óriási befolyásuk van a szakpolitikai folyamatokra: a döntéshozó által szándékolt szakpolitika 

mellett mindig létrejön egy valóságos szakpolitika is, amely az ő kumulálódó döntéseikből 

keletkezik. Az „utcaszintű bürokraták” – összhangban azzal, amit fentebb a döntéshozatal és 

az implementáció szétválaszthatatlanságáról mondtunk – nem egyszerűen végrehajtják, ha-

nem alakítják a szakpolitikát. A ténylegesen megvalósuló szakpolitika nem az, amit a döntés-

hozók elhatároztak, hanem az, ami a „terepen” lévők kumulálódó döntéseiből kiemelkedik. 

Lipsky és az őt idézők nemcsak azt a makacs illúziót próbálták megtörni, hogy a valóságban 

az történik, amit a döntéshozók elhatároztak, hanem a közpolitika formálódásának realistább 

értelmezését is kínálják. 

 

A döntéshozók és a döntések végrehajtásáért felelős szereplők előtt három lehetőség van, ami-

kor mindezzel szembesülnek. Az egyik az, hogy a homokba dugják a fejüket, és úgy tesznek, 

mintha az implementációs dilemma nem létezne. Ez talán a leggyakoribb (ezt illusztrálják az 

oktatás világában azok a „tantervi reformok”, amelyek kigondolóit sokszor kevéssé érdekli, 

hogy az osztálytermekben mi történik mindazzal, amit az országos szintű tantervi dokumen-

tumokba beleírtak). A másik lehetőség, hogy fenntartják a meggyőződésüket, azaz azt, hogy 

megvalósítható a szándékolt és a valóságos szakpolitika egysége, és megpróbálnak olyan 

eszközöket kidolgozni, illetve működésbe hozni, amelyekkel ezt elérhetőnek vélik. Ez az 

implementáció tudatos tervezésével, az implementációs eszköztár fejlesztésével és a – gyak-

ran rendkívül szofisztikált – implementációs eszközök következetes alkalmazásával jár. A 

gyakorlatorientált implementációkutatás egyik célja éppen ezen eszköztár fejlesztése. A har-

madik lehetőség, hogy megpróbálnak olyan szerepet kialakítani, amely a korábban idézett 

Elmore-féle visszafelé tervezés vagy az ugyancsak korábban idézett „tervező kutatás”7 

logikáját követi, és nem a vágyott célokból, hanem a valóság folyamataiból indulnak ki. Ez 

utóbbit hasonlíthatnánk akár a vitorlázó vagy a szörföző példájához, akinek lehet ugyan kitű-

zött úti célja, de jól tudja, a végén mindenképpen arra kell haladnia, amerre a szelek vagy a 

hullámok engedik, ezért ez utóbbiak mozgásának törvényszerűségét próbálja megérteni (és 

például csak akkor indul útnak, amikor jó szelek fújnak). Persze van egy negyedik lehetőség 

is, ami a legbölcsebb: megpróbálják az utóbbi kettőt kombinálni. 

 

                                                 
7
 Vö. 5. lábjegyzet 
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Az implementációkutatás és az alapját képző közpolitikai és szervezet- vagy vezetéselméleti 

kutatások hosszú ideig elsősorban a második lehetőségre fókuszáltak. A szakirodalom a 

kutatási terület fejlődésének gyakran három fázisát különbözteti meg. Egy 2005-ben megje-

lent összegzés a következő szakaszokat nevezte meg: (1) „homokszem az igazgatás 

gépezetében”, (2) „az implementáció túl komplex és semmi nem működik”, (3) „törekvés egy 

teljes értékű implementációs elmélet megalkotására” (Brynard, 2005). A harmadik fázis a 

szintézis megteremtésére való próbálkozásként is leírható. Az a fentebb másodikként említett 

megközelítés, amire a szándékolt és a valóságos szakpolitika egysége fenntartására való 

törekvés jellemző, sajátos helyet foglal el ebben a fejlődési folyamatban. Ez tulajdonképpen 

arról szól, megpróbáljuk-e fenntartani a hitet abban, hogy a „homokszem” kisöpörhető a 

gépezetből, azaz ne kelljen átesni arra a pesszimista oldalra, amit az implementációkutatások 

második fázisa fenti megnevezése („semmi nem működik”) jelez. Ez hisz abban, hogy a gépe-

zet működése fenntartható, és keresi ennek, azaz a kontroll fenntartásának az eszközeit. A 

harmadik fázis lényege úgy is leírható, mint annak felismerése, hogy a kontroll klasszikus for-

mái, amelyek a hagyományos menedzsmenteszközök keretein belül maradnak, és azokat pró-

bálják tökéletesíteni, nem képesek biztosítani az eredményes implementációt. 

 

A hagyományos menedzsmenteszközök tökéletesítése alatt az olyan eszközök kifejlesztését 

lehet értenünk, mint a kontrolling, a projektmenedzsment vagy a közigazgatás egészét 

tekintve az a komplex eszközegyüttes, amelyet leggyakrabban az új közmenedzsment (new 

public management) fogalmával szoktunk leírni. Ennek már-már tökéletességig fejlesztett 

változata az, amelyet a téma egyik legismertebb elméleti és gyakorlati szakértője, Michael 

Barber a „deliverológia” (deliverology) talán túlságosan nyakatekert fogalmával
8
 jelölt 

(Barber–Moffit–Kihn, 2011). Az akadémiai háttérrel rendelkező Barber a kilencvenes évek 

végén az angol oktatási minisztérium vezető tisztviselője volt, aki egy akkor elindított, 

különösen ambiciózus, a kurrikulumot érintő közoktatás-fejlesztési megaprojekt 

megvalósítását irányította.
9
 E feladatkörben olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy később 

Tony Blair kormányfő rábízta kormánya csaknem valamennyi jelentős közpolitikai programja 

végrehajtásának a felügyeletét egy olyan, közvetlenül alá rendelt szervezeti egység 

vezetőjeként, amelynek „Delivery Unit” volt az elvevezése. Még később Barber az egyik 

legismertebb globális üzleti tanácsadó cég, a McKinsey and Company vezető munkatársa lett: 

az ő irányítása alatt készültek azok a Magyarországon is ismert híres McKinsey-jelentések 

(Barber-Mourshed, 2007; Mourshed–Chijioke–Barber, 2010), amelyek a világ 

legeredményesebb oktatási rendszerei titkát próbálták megfejteni, és amelyek az oktatás 

területén az implementációról való tudásunk egyik különösen fontos forrását alkotják. 

 

Barber azt a módszert és főleg az erről való elméleti reflexiót nevezi deliverológiának, ame-

lyet a közpolitikai programok végrehajtásának az ellenőrzésére alkalmazott. Ez valójában nem 

más, mint a klasszikus (üzleti) menedzsment tökéletességig fejlesztett módszereinek alkal-

mazása a közpolitika szférájában. A Delivery Unit élén végzett munkájáról írt emlékiratában 

így emlékezett erre: 
 

„Semmi eredeti nem volt abban, amit akartunk. Egyszerűen standard gyakorlatot követeltünk 

meg a programok és projektek menedzselésében, azt a diszciplínát követve, amely a műszaki 

                                                 
8
 E fogalmat szinte lehetetlen magyarra lefordítatni. Körülírva talán így fordíthatjuk: „a politikai célok megva-

lósításának tudománya”  
9
 Ez a National Literacy Strategy (NLS) és a National Numeracy Strategy (NNS), amelyek egyikét alkotják a ku-

tatásunk során esettanulmányban elemzett oktatásfejlesztési beavatkozásoknak (Fazekas, 2012b), és amelyekről 

a későbbiekben még többször szó lesz.  
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tudományokból fejlődött ki a huszadik század második felében, és amelyet az üzleti világban 

általánosan alkalmaznak. A projektmenedzsment alkalmazása nem garantálja a sikert, de azt 

igen – legalábbis, ha kellő szigorral alkalmazzuk –, hogy meghatározó jelentőségű részletek ne 

kerülhessék el a figyelmünket, és a felbukkanó problémákat korábban tudjuk azonosítani 

(Barber, 2007; 85.). 

 

Ebben a megközelítésben a professzionális projektmenedzsment jelenti azt az eszközt, amely-

től az implementáció sikerét várhatjuk (bár, mint láttuk, maga Barber is hangsúlyozta, hogy 

ennek „alkalmazása nem garantálja a sikert”). Az oktatásfejlesztési beavatkozások, ezen belül 

a kurrikulumot érintők megvalósításában ma már világszerte meghatározó jelentősége van a 

professzionális projektmenedzsmentnek. Ennek filozófiája, problémaértelmezése, technikája 

olyan mértékben áthatja a kurrikulumfejlesztést, hogy akár azt is mondhatnák, projekt-

menedzsment nélkül komoly kurrikulumfejlesztésről nem lehet beszélni. A fentiekből faka-

dóan a projektmenedzsment és az implementáció elmélete között is átfedés található, bár, 

mint már eddig is érzékeltettük, és mint majd a későbbiek is mutatják, az a fejlett imple-

mentációelmélet, amely megfelel az implementációkutatások korábban említett harmadik 

fázisának, alapjaiban kérdőjelezi meg azt a felfogást, amely ezeket azonosnak tekinti. 

Fejlesztéspolitika és fejlesztési programok  

Azoknak a szervezeti folyamatok ellenőrzését szolgáló megoldásoknak a közpolitika szintjére 

történő átvitelére, melyeket az üzleti világban, a vállalatok szintjén figyelhetünk meg, szá-

munkra különösen érdekes példáját nyújtják a nemzetközi fejlesztőszervezetek. Fej-

lesztőszervezeteknek azokat a nemzeti vagy kormányközi keretek között működő ügynök-

ségeket hívjuk, amelyek célja a gazdag országok (az ún. donor közösség) által a szegényebb 

országoknak nyújtott támogatások célba juttatása, és amelyek az utóbbi országokban 

különböző fejlesztési programokat – egyebek mellett oktatásfejlesztési beavatkozásokat – 

valósítanak meg. E kutatás keretei között, mint már utaltunk rá, önálló elemzés tárta fel azt az 

implementációs tudást, amelyet az elmúlt évtizedekben e szervezetek felhalmoztak (Halász–

Szőllősi, 2012). 

 

A fejlesztőszervezetek az elsők között kezdték átvenni az általuk végzett fejlesztési beavat-

kozások eredményességének javítására az üzleti menedzsment olyan technikáit, mint a pro-

jekt- vagy a stratégiai menedzsment. Jellemző rájuk emellett az igen magas színvonalú belső 

tudásmenedzsment, amely lehetővé teszi számukra a fejlesztési beavatkozások során szerzett 

tudás folyamatos építését. A gazdag államok – és a nemzetközi fejlesztőszervezeteken ke-

resztül tulajdonképpen a szakpolitikai közösség egésze – folyamatosan tanulnak a szegényebb 

országokban végzett fejlesztő tevékenység keretei között, ami leírható úgy is, mint szak-

politikai kísérletezés. A fejlesztőszervezetek gyakran végeznek a fejlesztési folyamatok tör-

vényszerűségeit feltáró közvetlen kutató tevékenységet: az implementációkutatások jelentős 

hányadát, még ha ez nem is feltétlenül ez alatt az elnevezés alatt jelenik meg, az ilyen 

szervezetek végzik, és a rendelkezésünkre álló implementációs tudás jelentős hányada innen 

származik.  

 

A fejletlen országoknak nyújtott támogatás keretei között folyó szakpolitikai beavatkozások 

során szerzett tapasztalatok közvetlenül átvihetőek a nemzeti keretek között zajló fejlesztési 

beavatkozások világába. Így például gazdag tapasztalatok halmozódtak fel arról, hogy 

amennyiben a fejlesztési beavatkozások eredményessége biztosítása érdekében túlságosan 

erős közvetlen kontrollmechanizmusokat hoznak létre, és ezzel bürokratizálják a folyamatot, 

vagy amikor éppen a szorosabb kontroll érdekében a fejlesztési folyamat irányítását kiveszik 
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a nemzeti szakpolitikai ágensek ellenőrzése alól, és azokat a professzionális projekt-

menedzsment-kapacitásokkal rendelkező, speciális fejlesztőügynökségekre bízzák, az egész 

folyamat tévútra kerülhet. Megtörténhet például, hogy a kitűzött közvetlen fejlesztési célok 

tökéletesen teljesülnek (például realizálódik adott számú pedagógus kiképzése), miközben a 

közvetett céloké, azaz a tényleges hatás (például a pedagógusok által alkalmazott tanu-

lásszervezési eljárások javulása) elmarad (Halász–Szőllősi, 2012). Az olyan, a mi kutatásunk-

ban vizsgált hazai fejlesztési beavatkozásokból is jól ismert eszközök, mint a szükséglet-

elemzésre épülő „logikai keretmátrix” (logframe) vagy az ún. eredmény- (output) és hatás- 

(outcome) indikátorok megkülönböztetése előbb a nemzetközi fejlesztőszervezetek tevékeny-

ségében jelent meg, és onnan került át a belső fejlesztések világába. 

 

Nem véletlen, hogy szoros korrelációt figyelhetünk meg egy-egy ország implementációs ka-

pacitása vagy intelligenciája és a világ fejletlen országaiba irányuló fejlesztésekben való aktív 

részvétele között. Számunkra ez azért is érdekes, mert a fejlesztési beavatkozások mened-

zselésének azokat a technikáit, amelyek alkalmazását az Európai Unió megkívánja az olyan 

beavatkozások esetében, amelyek hatásait e kutatás keretei között elemezzük, természetes 

módon alakítják és alakították azok a tapasztalatok, amelyeket az Európai Bizottság, mint 

nemzetközi fejlesztő szervezet, más hasonló szervezetekkel közösen megvalósított programjai 

során a világban szerzett. 

 

A más országokban megvalósított és a szövetségi államokban saját területükön végzett vagy 

az Európai Unió által a tagországokban végzett fejlesztések közös vonása, hogy olyan kör-

nyezetben történnek, amelyben a fejlesztést megvalósító szereplők jelentős hányada nem áll 

közvetlen hierarchikus függőségi viszonyban a fejlesztési beavatkozást kezdeményezővel, 

azaz a „donor országgal”, a szövetségi kormánnyal vagy az Európai Bizottsággal. Ugyanez áll 

azokra az országokra, ahol a fejlesztés megvalósításában kulcsszerepe van a jelentős politikai 

önállósággal rendelkező önkormányzatoknak, és ahol maguk az iskolák is tág önállósággal 

rendelkeznek. Erre a konkrét reformokat elemző esettanulmányaink (Fazekas, 2012b) 

mindegyike felhívja a figyelmet. Az ilyen környezetek egyik legfontosabb jellemzője az, amit 

többszintű kormányzásnak (multilevel governance) vagy sokszereplős rendszernek (multi-

actor system) nevezünk. A többszintű kormányzással leírható, sokszereplős rendszerekben 

megvalósuló fejlesztési beavatkozások érdekesek és teljes mértékben relevánsak azon rend-

szerek számára is, amelyekre a közvetlen alárendeltségi viszonyok jellemzőek, és amelyek 

erősen korlátozzák a szereplők önálló mozgásterét. Valójában ugyanis a többszintűség és a 

többszereplősség az ilyen rendszerekre is jellemző, akkor is, ha ez nem válik közvetlenül 

láthatóvá, vagy ha tudatosan tagadják ennek létezését (azaz egyszerű végrehajtónak tekintik a 

mozgásterét valójában rendkívüli mértékben tágítani képes helyi hivatalnokot vagy szak-

embert, így például a tanárokat). Noha az ilyen rendszerek hajlamosak összekeverni a kontroll 

hatékonyságának és az implementáció eredményességének kérdését, és gyakran esnek abba a 

hibába, hogy sikeres megvalósítást látnak ott, ahol valójában nem lehet erről beszélni, az 

implementációs tudás és képesség számukra éppolyan értékes, mint a többszintű kormányzás 

és a többszereplős rendszer körülményei között. 

 

A többszintű kormányzás és a többszereplős rendszerek körülményei között általában ha-

marabb felismerik a közvetett szakpolitikai eszközök alkalmazásának szükségességét és 

előnyeit. Ezekre nem úgy tekintenek, mint a kontrollt gyengítő, hanem mint az azt erősítő 

eszközökre. A korábban már említett Richard Elmore és szerzőtársa egy, a nyolcvanas évek 

végén publikált, az implementációs irodalomban gyakran hivatkozott tanulmányukban azokat 

az alternatív szakpolitikai eszközöket elemezték, amelyeket a sikeres implementáció érdeké-
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ben alkalmazni lehet. Ezek a jogi előírás vagy utasítás (mandate), az ösztönzés (inducement), 

a kapacitásépítés (capacity-building) és a rendszerátalakítás (system-changing), amelyek 

természetesen együtt és külön-külön is alkalmazhatóak (McDonnel–Elmore, 1987). Ezekhez 

néhány évvel később hozzátették a szimbolikus vagy meggyőzésen alapuló (hortatory) esz-

közöket, amelyek közé például a visszajelzésekkel való szembesítés tartozik (McDonnell, 

1994). A korábban megjelent tanulmány sokatmondó címe ez volt: „Hogy a munka el legyen 

végezve” (getting the job done).  

 

A változatos szakpolitikai eszközök párhuzamos, egymást erősítő alkalmazása és a közöttük 

való ésszerű választás az adott kontextus függvényében, az intelligens implementációs po-

litikák egyik meghatározó jellemzője. A korábban említett, a közvetlen alárendeltségi 

viszonyok fenntartására, a szereplők önálló mozgástere és adaptációs képessége korlátozására 

törekvő rendszerek egyik jellemzője többek között az implementációs eszköztár szegényes-

sége. Ez részben abból fakad, hogy illúziókat táplálnak a jogi előírások vagy utasítások eszkö-

zének hatásosságával kapcsolatban, és mert a döntéshozók hajlamosak azt hinni, ha valamit 

előírtak, akkor az a valóságban meg is történik, illetve ha formálisan megtörténik, akkor tar-

talmilag is megvalósul. Lentebb, a kurrikulumelmélettel és a kurrikulumfejlesztési gyakor-

lattal foglalkozó részben részletesebben szó lesz arról a paradigmaváltásról, amelynek egyik 

fontos jellemzője a többszintű gondolkodás megjelenése. Itt azt érdemes hangsúlyozni, hogy a 

többszintű vagy többszereplős gondolkodás közvetlenül összefügg az implementációs eszköz-

tár gazdagodásával.  

Közigazgatási és közpolitikai folyamatok 

A gazdag implementációs vagy szakpolitikai eszköztárban való gondolkodás összefügg azzal 

a paradigmaváltással is, amely a közigazgatásról (public administration) szóló gondolkodás 

helyébe a közpolitikáról (public policy) történő gondolkodást helyezte. A közigazgatási 

kutatási irány eredetileg szorosan kapcsolódott az alkotmányjogi megközelítéshez, amelyre a 

jog mint szakpolitikai eszköz szerepének a hangsúlyozása volt jellemző. Az imple-

mentációkutatás egyik gyakran hivatkozott szerzője, a svéd Benny Hjern egy, a nyolcvanas 

évek elején publikált, a kutatási terület fejlődését áttekintő tanulmányában így fogalmazott:  
 

„Az implementációkutatás sokféle jelentést hordoz. Amikor körülbelül egy évtizeddel ezelőtt 

megjelent, kísérletet jelentett arra, hogy megingassa (problematize) a közigazgatási reflexeket 

azzal, hogy szétválasztotta a politikát (politics) és az igazgatást (administration). A mai 

bírálók tréfálkozva utalnak arra, hogy az implementációelemzés ugyanúgy, ahogy a 

»szakpolitika« (policy) fogalmát eufémizmusként a »politika« (politics) fogalmának helyébe 

állította, az »igazgatás« fogalmát az »implementáció« fogalmával helyettesítette” (Hjern, 

1982; 301.) 

 

A klasszikus alkotmányjogi megközelítésben az volt az alapvető kérdés, miképpen garantál-

ható a legitim – azaz a parlament által törvénybe iktatott, a kormány által elrendelt vagy ép-

pen bírói döntések által kikényszerített – politikai döntés végrehajtása, és ezáltal az alkot-

mányosság, illetve a legitim hatalomgyakorlás biztosítása. E megközelítés nem a szakpolitikai 

területek sajátos problémavilágából indul ki, azaz nem az egyes szakterületeken (például 

egészségügy, foglalkoztatás, szociális gondoskodás, oktatás) belül kialakuló problémák vagy 

ezek megoldásának lehetséges módjai izgatják, hanem az alkotmányosság, a jogszerűség és a 

legitimitás. Az első implementációs kutatások jelentős részét még alig választotta el valami az 

alkotmányjogi kutatásoktól: kezdeményezőiket a legitim (reform-) politikák végrehajtásának 

eredménytelensége vagy elmaradása foglalkoztatta. Az implementáció eredménytelensége 
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elsősorban nem úgy jelent meg számukra, mint egy-egy szakterület eredményességi prob-

lémája, hanem úgy, mint a legitim politikai akarat érvényesülésének az elmaradása, és ezáltal 

az alkotmányosság sérelme. Később a közpolitikai elemzésekben ezt a gondolkodási vonalat 

támogatta annak a közgazdasági megközelítésnek a megjelenése is, amelyet a főnök/ügynök 

(principal/agent) problémaként írunk le. Erre a későbbiekben még visszatérünk: itt csak 

annyit érdemes megjegyezni, hogy az implementáció sikere vagy kudarca természetesen 

ebben a keretben is értelmezhető, azaz leírható úgy, mint a „főnök” képessége arra, hogy 

elérje, az „ügynök” azt tegye, amit vár tőle. 

 

A klasszikus jogi vagy alkotmányjogi megközelítés képviselői – némi túlzással – nem tettek 

különbséget a között, hogy a legitim döntés, mondjuk, a sztrájkjog biztosításáról vagy pedig a 

piaci befektetések megtérülésének a javításáról szól. Hogy oktatási példát mondjuk, nem 

érzékelték a drámai különbséget a tankötelezettség teljesítéséről szóló döntések végrehajtása 

és az olyan döntéseké között, amelyek például a magasabb kognitív képességek fejlesztésének 

eredményesebbé tételét célozzák. Nem voltak érzékenyek a kétféle politika közötti óriási 

különbségre, és nem realizálták, hogy amíg az előbbieket a jog eszközével meg lehet 

valósítani, az utóbbiak megvalósítására a jog egyáltalán nem alkalmas. Idő kellett ahhoz, hogy 

felismerjék, azon politikák megvalósításához, amelyek a jóléti társadalom kiépítését célzó 

társadalmi reformokat vezették be, nem elegendőek az alkotmányjogi mechanizmusok, hanem 

egészen másfajta intézményi mechanizmusokra van szükség.  

 

Az első implementációs kutatások jelentős része még félúton volt a klasszikus alkotmányjogi 

és a társadalmi alrendszerek valóságos problémavilágából kiinduló megközelítés között. Az 

imént idézett svéd kutató – akiről érdemes megjegyezni, hogy abból az országból származott, 

amelyben talán a leginkább lehetett érezhető a társadalmi reformokat szorgalmazó politika és 

az erős alkotmányjogi legalizmus egyidejűsége és konfliktusa – ilyen félúton lévő megköze-

lítésként jellemezte az implementációkutatás egyik klasszikus, korai művét, az amerikai Paul 

A. Sabatier és szerzőtársa által 1981-ben publikált Eredményes politikaimplementáció című 

könyvet (Mazmanian–Sabatier, 1981). Az egyébként főleg környezetvédelmi szakpolitikák 

implementálását kutató Sabatier nevét ebben a kontextusban két okból is fontos külön 

említeni. Az egyik az, hogy később a felsőoktatási reformok implementálásának egyik 

legismertebb szakértője lett: egyebek mellett a cseh Ladislaw Cerych-hel együtt írták az 1992-

ben kiadott, nagy oktatási világenciklopédia két implementációs szócikke közül azt, amely a 

felsőoktatással foglalkozott.10 A másik ok, hogy egyike azoknak az implementációkutatóknak, 

akiknek a gondolkodása figyelemre méltó fejlődésen ment át, a top-down paradigma felől a 

bottom-up paradigma irányába.11  

 

Sabatier, miközben alaposan és konzekvens módon végiggondolta a gyakorlat probléma-

világából kiinduló bottom-up megközelítést követők minden fontosabb érvét, nem adta fel tel-

jesen a kormányzati szándékokból kiinduló top-down megközelítését, hanem oly módon tá-

gította azt, hogy ezzel a két megközelítés szintézisének egyik képviselőjévé válthatott. E szin-

tézis lényege az, hogy nem a kormányzati törekvésekből kell kiindulni, hanem a szakpolitikai 

alrendszerekből (policy subsystem), és azokból a szereplőkből, akik ezeket az alrendszereket 

                                                 
10

 Lásd Cerych–Sabatier, 1994. Az enciklopédiában szereplő implementációval foglalkozó szócikkek közül a 

másik általában foglalkozik az oktatási reformokkal, és elsősorban az iskolai oktatásra fókuszál (Thomas, 1994). 
11

 Erről részletesen beszámolt a Személyes Odüsszeia a politikaimplementációtól a szakpolitikai implemen-

tációig” címmel megjelent írásában (Sabatier, 2005), amely nemcsak az oktatásügyi implementációs gon-

dolkodás egyik megkerülhetetlen forrásának tekinthető, hanem általában az implementációkutatások egészének 

is egyik fontos összegzése. 
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benépesítik. E szereplők szerveződnek olyan támogatói koalíciókba (advocacy coalitions), 

melyek tagjait sajátos meggyőződések (hiedelmek) és érdekek kötnek össze, és amelyek ké-

pesek sajátos szakpolitikákat megfogalmazni és érvényre juttatni. Látható, hogy ez a modell 

legalább annyira szól a döntéshozatalról (milyen módon keletkezik a szakpolitika), mint az 

implementációról (a megfogalmazódott szakpolitikának milyen esélye van a megvalósulásra). 

A modell mögött meghúzódó implicit feltételezések egyike az, hogy azon szakpolitikáknak 

van esélyük a megvalósulásra, amelyek mögött nemcsak a szakpolitikai alrendszer prob-

lémavilágát megfelelő módon tematizáló, de kellően befolyásos csoportok is vannak. Olya-

nok, amelyek meggyőződésrendszere (hiedelmei) alkalmasak a szakpolitikai alrendszer valós 

problémái tükrözésére, és akik emellett megfelelő cselekvőképesség és források birtokában is 

vannak. 

A Sabatier-féle modell jól használható az oktatásfejlesztési beavatkozások hatása elemzésére 

is. Ez feltételezi egyfelől az adott alrendszer problémavilágának, másfelől a rendszerben ta-

lálható szereplők meggyőződésrendszere, forrásai és cselekvőképessége feltérképezését. A 

szóban forgó alrendszer lehet akár az oktatási rendszer valamelyik strukturális dimenzióban 

definiált része, mint amilyen a felsőoktatás, a szakképzés vagy az iskolai oktatás, de lehet 

olyan funkcionális alrendszer is, mint amit például a kurrikulum világa alkot. 

Sabatier idézett tanulmányában magához hasonló, a top-down és a bottom-up szintézisére 

törekvő kutatóként említette azt a Richard Matland-ot, akinek a kilencvenes évek közepén je-

lent meg egy szintén gyakran hivatkozott, az addig keletkezett implementációkutatásokat 

összegző tanulmánya (Matland, 1995). Az általa elvégzett szintézis alapján ő is alkotott egy 

olyan modellt, amelyet érdemes felidézni itt, mert az ebben megjelenő összefüggések is jól 

használhatóak az oktatásfejlesztési beavatkozások hatásának az elemzésére. Matland modellje 

(lásd 2. ábra) abból indul ki, hogy szakpolitikák implementálását alapvetően két tényező 

határozza meg: az egyik az, hogy az adott szakpolitikai kezdeményezések mennyire egyér-

telműek (azaz mennyire tesznek lehetővé egymásnak ellentmondó értelmezéseket), a másik 

az, mennyire konfliktusosak (azaz mennyire váltanak ki ellenállást az érintett szereplőkből). 

Ebből négy jellegzetesen eltérő helyzet adódik, amelyek eltérő implementációs lehetőségeket 

nyújtanak, és ennek megfelelően eltérő implementációs eszközök használatát teszik lehetővé. 

2. ábra 

Matland modellje: az implementáció lehetséges formái és ezek legfontosabb jellemzője  

Magas egyértelműségi szint

Alacsony egyértelműségi szint

Alacsony 

konfliktus 

szint

Politikai implementáció

(HATALOM)
Adminisztratív implementáció

(FORRÁSOK)

Kísérletező implementáció

(KONTEXTUS)

Szimbolikus implementáció

(KOALÍCIÓK)

 

Forrás: Matland, 1995. 
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Abban az esetben, ha a szakpolitikai kezdeményezés (vagy fejlesztési beavatkozás) egyszerű 

és egyértelmű, azaz mindenki könnyen és jól érti, mit kell tenni, és alacsony a konfliktus 

szintje, azaz mindenki egyetért azzal, amit tenni kell, könnyen működik az adminisztratív, 

top-down jellegű implementáció, amihez csak a forrásokat kell biztosítani (ez az ábra bal felső 

sarkában található eset). Erre Matland a himlőoltás bevezetését hozza példának. Ha viszont a 

szakpolitikai kezdeményezés magas komplexitású, azaz sokan sokféle módon értelmezhetik, 

és emellett magas a konfliktus lehetséges szintje is, azaz nincs egyetértés abban, hogy kell-e 

és jó-e a szakpolitikai kezdeményezés, akkor a top-down jellegű, adminisztratív implemen-

táció nem működik, és arra van szükség, hogy létrejöjjenek azok a koalíciók, amelyek 

képesek kidolgozni és megvalósítani a megfelelő megoldásokat. Ilyenkor megnő a szimbo-

likus eszközök szerepe, azaz egyeztetésekre és kommunikációra van szükség (ez az ábra jobb 

alsó sarkában található). Erre Matland a közösségfejlesztési beavatkozások példáját hozza. A 

köztes helyzeteket az ábra bal alsó és jobb felső sarkában található esetek mutatják. Az egyik 

esetben nincs konfliktus, de magas a komplexitás és a többértelműség szintje: ebben az eset-

ben kísérletezésre van szükség és lehetőség, a helyzetet pedig az ennek során lezajló tanulás 

oldja meg, így az eredmény a kontextustól függ. Matland erre az iskolai kudarc elkerülését 

célzó pedagógiai beavatkozások példáját említi. Végül abban az esetben, amikor egyszerű 

megoldásokról van szó, de magas a konfliktus szintje (ilyen például az iskolai szegregáció el-

leni küzdelemnek az a fajta megoldása, amikor buszoztatják a tanulókat), politikai imple-

mentáció történik, aminek során a hatalom eszközét alkalmazzák.  

 

Azok az oktatásfejlesztési beavatkozások, amelyek estében az iskolák és a tanárok viselke-

dése megváltoztatásán keresztül próbálnak elérni olyan célokat, mint az eredményesebb ta-

nulás vagy a méltányosság érvényesülése a tanulási eredményekben, a komplexitás és a több-

értelműség mértéke igen magas. Ilyenkor a top-down megoldások nem hozhatnak eredményt. 

Attól függően, hogy az adott ügyben magas vagy alacsony a konfliktusok kirobbanásának az 

esélye, a kísérletezés és a kollektív tanulás útját lehet választani (alacsony a konfliktus szint-

je), vagy pedig az egyeztetések, a megegyezés keresése és az erre épülő koalíciók formá-

lódása lehet a járható út (magas a konfliktusok szintje).  

 

Érdemes felfigyelni arra, hogy a fenti példák esetében hol szakpolitikai reformokról, hol fej-

lesztési beavatkozásokról volt szó. Az egyértelműség és a konfliktus szintje mindkettő ese-

tében olyan tényező (változó), amely meghatározhatja az implementáció sikerét. A célzott, 

körülhatárolt fejlesztési beavatkozások azonban általában csökkentik mind a konfliktus mér-

tékét, mind a többértelműséget, különösen akkor, ha az ezekbe való bekapcsolódás önkéntes 

jellegű. Ilyenkor kisebb az esélye, hogy bizonyos csoportok vesztes helyzetben találják ma-

gukat.  

 

Azzal, hogy Matland – a jellegzetesen politikatudományi elemzést igénylő – a konfliktus mér-

téke mellé felvette modelljébe az egyértelműség/többértelműség (ambiguity) dimenzióját 

(amit a szakpolitika komplexitásának szinonimájaként is értelmezhetünk), nyitott egy olyan 

terület irányába, amelyről már nem annyira a politikatudomány, mint inkább a szervezet-

kutatás vagy a szervezeti viselkedés kutatása tud releváns dolgokat mondani. Utaltunk rá, 

hogy az implementációkutatás egyik legfontosabb sajátossága a makro- és a mikropers-

pektívák egy időben történő kezelése, ami a diszciplináris kapcsolódásokat tekintve úgy is 

leírható, mint nyitás egyszerre a jogi vagy alkotmányjogi gondolkodásból kinövő politika-

tudományi gondolkodás és az emberi viselkedésről való, és különösen a szociálpszicho-

lógiából táplálkozó szervezetkutatások felé. Akkor, amikor az implementációkutatás a makro- 
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és a mikroperspektívák egy időben történő kezelésére törekszik, lényegében arra kényszerül, 

hogy a szervezeti folyamatokról való tudásunkat alkalmazza a rendszerszintű változásokra 

vagy a rendszerszintű változások elérésére törekvő fejlesztési beavatkozásokra. 

Szervezetek és szervezeti változások 

Minden szervezetnek egyszerre kell szembesülnie két kihívással: az egyik az, miképpen tudja 

biztosítani céljai teljesülését folyamatos és eredményes működéssel, ami stabilitást (és kont-

rollt) igényel, a másik az, miképpen alkalmazkodjon a környezeti kihívásokhoz, ami változást 

tesz szükségessé. A változás és az állandóság a szervezetek egymást kiegészítő jellemzője, 

dinamikájuk megértése pedig a szervezetekről való gondolkodás egyik legizgalmasabb terü-

lete. A fejlesztési beavatkozások sajátos paradoxonja, hogy mindkettőt egyszerre igénylik: 

maga a beavatkozás természeténél fogva a változást szorgalmazza, ugyanakkor a beavatkozás 

eredményes menedzselése – ez az implementáció egyik legfontosabb eleme – kontrollt és sta-

bilitást igényel, ami ebben az esetben sajátos módon a változás stabilitását jelenti. A fejlesz-

tési beavatkozást irányító projektmenedzsment feladata a bizonytalanságokkal terhelt változá-

si folyamat ellenőrzés alá vonása. A projekt mint időleges szervezet (temporary organisation) 

a kontroll biztosítását szolgálja egy olyan folyamatban, amelynek lényege a kontroll meg-

szokott formájának fellazulásából fakadó bizonytalanság kezelése (Packendorff, 1995).  

Henry Mintzberg, a szervezeti folyamatokról alkotott tudásunkra egyik legnagyobb hatással 

lévő gondolkodó, a szervezeti változásokat a környezethez való alkalmazkodásként értel-

mezte. Mivel elsősorban a stratégia és a vezetés érdekelte, arra kereste a választ, hogy a kör-

nyezethez való alkalmazkodásnak milyen formái lehetnek, illetve ezek a szervezeten belül 

milyen stratégiai vezetést igényelnek. Modelljében a környezet két alapvető jellemzőjét hang-

súlyozta: az egyik annak komplexitása (beláthatósága, kiszámíthatósága), a másik a stabilitása 

(lásd 3. táblázat). A külső környezet instabil jellege lehetetlenné teszi a megszokott bürok-

ratikus, azaz a szervezeti viselkedés magas szintű standardizálására épülő működés fenn-

tartását, és kikényszeríti annak a szervezeti működési formának a létrehozását, amelyet 

organikusnak nevezett. Az organikus szervezet jellemzője az alkalmazkodási folyamatok 

bátorítása, a változásokkal szembeni nyitottság. Abban az esetben, ha az instabil környezet 

magas szintű komplexitással vagy kiszámíthatatlansággal is társul, a centralizált irányítást is 

fel kell adni, és át kell térni a kölcsönös alkalmazkodásra épülő, a szervezeti tanulást támo-

gató vezetési formára.  

3. táblázat  

A szervezeti alkalmazkodás Mintzberg-féle modellje 

 A KÖRNYEZET KOMPLEXITÁSA 

Alacsony Magas 

A KÖRNYEZET 

STABILITÁSA 

Stabil 

Bürokratikus szervezet 

centralizált irányítással és 

standardizált folyamatokkal  

(pl. építőanyagokat gyártó 

üzem) 

Bürokratikus szervezet 

decentralizált irányítással és 

a képességek 

standardizálásával 

(pl. iskola vagy kórház) 

Dinamikus  

Organikus szervezet 

centralizált irányítással és 

közvetlen ellenőrzéssel 

(pl. hanglemezgyártó 

vállalat)  

Organikus szervezet 

decentralizált irányítással és 

a kölcsönös alkalmazkodásra 

épülő működéssel  

(pl. szoftverfejlesztő cég) 
Forrás: Santos–Heitor–Caraca, 1998 alapján 
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A szervezeti változás Mintzberg-féle modellje jól összekapcsolható az implementáció azon 

korábban látott modelljével, amelyet a közpolitika-kutatás világában mozgó Matland alkotott. 

Ami nála az „alacsony egyértelműségi szintnek felel meg”, és ami kikényszeríti az implemen-

táció közjogi értelemben vett, azaz „végrehajtásként” értelmezett formájának a feladását, itt 

megfelel a dinamikus és komplex környezetben való szervezeti működésnek, ami szükségessé 

teszi a szakítást a bürokratikus vagy taylorista vezetési módszerekkel. Az, ami a szervezetek 

mikroszintű világában kikényszerítette a szervezeti tanulás felértékelődését vagy a megosztott 

vezetés (distributed leadership) elvének a követését, a közpolitika makrovilágában elvezetett 

ahhoz a változáshoz, amely a közvetlen igazgatási alárendeltségre épülő, a jogkövetést hang-

súlyozó és a mechanikus végrehajtás perspektívájában mozgó megközelítés helyébe a szakpo-

litikai kísérletezést (policy experimentation), a szakpolitikai tanulást (policy learning) állítja, 

akár odáig elmenve, hogy a kormányokról is azt várja, tanulószervezetként működjenek 

(OECD, 2002; Sabel, 2001; Bentley, 2003; OECD, 2005). 

 

Azt a kettősséget, amelyet Mintzberg modellje a bürokratikus és az organikus szervezet 

szembeállításaként jelenít meg a szervezeti változások elméletében, a tervezett és a létrejövő 

vagy kiemelkedő (emergent) változások megkülönböztetéseként is szokták említeni, és az 

előbbihez kapcsolják a felülről-lefelé (top-down), míg az utóbbihoz az alulról-felfelé (bottom-

up) metaforáját. Ezekhez jellegzetesen eltérő vezetési stratégiák is társulnak. Fontos kiemelni, 

az organikus szervezet vezetése és a hangsúlynak a bottom-up változásokra helyezése nem a 

vezetői kontroll feladásaként értelmeződik, hanem – éppen ellenkezőleg – a vezetői kontroll 

jóval hatékonyabb formájára való törekvésként. Ez jelenik meg például abban a sajátos veze-

tési technikában, amelyet az ezzel foglalkozó irodalom esetenként stratégiai fokozatosságnak 

(strategic incremetalism) nevez, és amely a szervezeti változások menedzselésének egyik kü-

lönösen eredményes formája (Evans–Henrichsen, 2008; Halász, 2010).  
 

Az implementációkutatás szempontjából nagy jelentőségű, hogy a mikrovilággal foglalkozó 

szervezetkutatások (melyeket nehéz különválasztani a vezetésről szóló kutatásoktól) és a mak-

rovilágra fókuszáló közpolitika-kutatások képesek voltak egymást kölcsönösen megtermé-

kenyíteni. Nehéz lenne megmondani, hogy a tervezett vagy programozott (top-down) és evo-

lúciós (bottom-up) modellek kettősségének megértését és az ebből fakadó tudás gyakorlati 

alkalmazásra alkalmassá tételét a szervezet- vagy inkább a politikakutatásnak köszönhetjük. 

Amikor a neves amerikai közpolitika-kutató, Charles E. Lindblom a politikai döntéshozatal 

világát a „zűrzavarban való araszolgatáshoz” (muddling through) hasonlította, és a politikában 

bevezette az inkremetalizmus fogalmát (Lindblom, 1959), ugyanazon a terepen mozgott, mint 

azok az ugyancsak neves skandináv és amerikai szervezetkutatók, akik később behozták a 

„szervezet mint szemetesláda” (garbage can) sokat idézett modelljét (Cohen–March–Olsen, 

1972). Amikor az amerikai nemzeti fejlesztési szervezet, a USAID a kilencvenes évek elején 

azzal bízott meg egy korábban döntően vállalati szervezeti stratégiával foglalkozó kutató-

csoportot, dolgozzanak ki eszközöket a fejlesztéspolitika implementációs eredményességének 

javítására, akkor a kutatók a szervezeti szintű stratégiai menedzsment eszköztárát adaptálták a 

rendszerszintű fejlesztéspolitikai beavatkozásokra (Halász–Szőllősi, 2012). Amikor a „stra-

tégiai fokozatosság” fentebb említett elvét a szervezetfejlesztésben alkalmazva kivárják a 

megfelelő pillanatot, és óvakodnak a túl korai cselekvéstől, ugyanúgy az időtényezővel ját-

szanak, az idő kínálta lehetőségeket használják ki, mint ahogyan az időről beszélt a közpo-

litika-kutatás klasszikusa, John W. Kingdon is, amikor „szakpolitikai áramlatokról” (policy 

streams), ezek összekapcsolásáról (coupling) vagy „lehetőségablakok” (opportunity windows) 

feltárulásáról és lezárulásáról írt, és a politikaformálást a megfelelő hullámra várakozó ször-

fözők viselkedéséhez hasonlította (Kingdon, 1984). 
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Az implementációkutatás számára különösen értékesek a szervezeti változásokkal és az inno-

vációs folyamatokkal kapcsolatos kutatások eredményei, továbbá az oktatási beavatkozások 

hatásmechanizmusainak elemzése során igen jól hasznosíthatók azok az eredmények, ame-

lyeket az oktatási változás és innováció kutatása hozott létre (OECD, 2004; Fullan, 2008a; 

2008b; 2008c; Balázs et al., 2011). Az oktatási változások kutatása olyan szakterület, melynek 

világszerte jól ismert, neves szakértői vannak, saját, professzionális nyelvezetet alakított ki, 

széles körben olvasott, referált folyóirattal rendelkezik, a területről rendelkezésre álló tudást 

pedig átfogó, többkötetes kiadványsorozatok foglalják össze.12 Több olyan egyetem van, ahol 

e területen – általában az oktatásügyi vezetés keretein belül – magas szintű végzettséghez 

lehet jutni. Érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy az oktatási változások elméletével 

foglalkozó kutatói kör fontos jellemzője az elméleti kutatás kombinálása a gyakorlati alkal-

mazással. Az itt keletkezett tudást gyakran használják konkrét oktatásfejlesztési projektek, 

akár – több országban – átfogó oktatásügyi reformok és nagy költségvetésű fejlesztési prog-

ramok tervezésénél, implementálásánál és értékelésénél.13  
 

A szervezeti változások, ezen belül az oktatási változások elméletében implementációs pers-

pektívából külön figyelmet érdemel az a gondolkodási irány, amely a komplexitás problé-

máját helyezi a középpontba, és nagymértékben támaszkodik a fizikában keletkezett káosz-

elméletre, az evolúciós biológiára és a komplex adaptív rendszerek általános elméletére. E 

gondolkodási irány jelen van az oktatási szervezetkutatásokban, és erőteljesen hat az imple-

mentációs gondolkodásra. Ma már önálló nemzetközi folyóirata, ismert nemzetközi szakmai 

fóruma14 is van, ahol jelentős kutatások is zajlanak. A káosz- és a komplexitáselmélet pers-

pektíváját követő kutatások a komplex adaptív rendszerek és a nem lineáris, dinamikus folya-

matok perspektívájából értelmezik újra az oktatási jelenségeket, beleértve ebbe a szervezeti 

folyamatokat éppúgy, mint a rendszerszintű változásokat (Morrison, 2002). Az Amerikai Szö-

vetségi Oktatási Hivatal például a 2000-es évek elején egy olyan tanulmányt készíttetett, 

amely azt vizsgálta, hogy az egyes ágazatokban vagy politikaterületeken (például energiaipar, 

környezetvédelem, külpolitika) milyen módon alkalmazzák a komplexitáselméletet, és arra 

kereste a választ: az oktatási ágazatban is lehet-e és kell-e ezt alkalmazni (Sanders–McCabe, 

2003). E megközelítést használta az a kutatócsoport is, amely Michael Fullan vezetésével az 

angol kormány felkérésére az 1998–2003 között lezajlott angol olvasás- és matematikatanítási 

reformot értékelte (Fazekas, 2012b). A komplex, adaptív rendszerek elméletének alkalmazása 

az oktatásra teljesen új perspektívába helyezi az oktatási rendszerek kormányzásának 

problémavilágát (Halász, 2007). Ennek egyik fontos kísérője az a fajta többszintű gondol-

kodás, amelyre különböző összefüggésekben már utaltunk és a későbbiekben is szó lesz.  
 

Ezzel kapcsolatban érdemes visszautalnunk arra a technikai megfelelőség és implementációs 

sikeresség közötti megkülönböztetésre, amelyet az 1. táblázatban láttunk. Azt, hogy a kísérleti 

körülmények között bevált technika az implementáció során eredménytelennek bizonyulhat, 

részben a gyakorlati alkalmazás azon sajátossága okozza, hogy itt széles körben és autonóm 

cselekvésre képes szereplőkkel benépesített térben kell azt alkalmazni, részben pedig az elé-

rendő célok összetettsége. Korábban utaltunk arra, milyen lényegi különbség van olyan intéz-

                                                 
12

 Lásd: Journal of Educational Change (Springer); Andy Hargreaves (ed.) International Handbook of 

Educational Change (Springer). 
13

 Lásd például a kutatásunk keretei között készült angol és a kanadai eseteket bemutató tanulmányokat 

(Fazekas, 2012b) 
14

 “Complicity: An International Journal of Complexity and Education”. A konferenciát “Complexity Science 

and Educational Research” címmel rendezik. Lásd a terület talán legtartalmasabb, Kanadában gondozott 

portálját: http://www.complexityandeducation.ualberta.ca/people.htm  

http://www.complexityandeducation.ualberta.ca/people.htm
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kedések között, mint egyik oldalon a tankötelezettség teljesítésének előírása, a másikon a 

magasabb kognitív képességek fejlesztésének feladatként történő meghatározása (különösen 

akkor, ha utóbbit minden egyes tanuló esetében vagy legalábbis a tanulók kellően nagy szá-

mát tekintve tűzik ki célul). Az utóbbi komplexitása egészen más helyzet elé állítja az okta-

táspolitika vagy -fejlesztési beavatkozások végrehajtóit, mint az előbbi.  
 

A komplex adaptív rendszerek kutatása az egyszerű és a kaotikus két véglete között olyan 

köztes állapotokat is jelez, amelyek sajátos implementációs kihívást jelentenek, és sajátos ve-

zetési stratégiákat igényelnek. Egy walesi származású kutató, Dave Snowden ezt ábrázolja az 

általa kigondolt15 ún. Cynefin-modellben, amit érdemes itt bemutatnunk, mivel jól mutatja, 

mennyire más implementációs helyzettel kell kalkulálni a bonyolult fejlesztési célokat magas 

komplexitással jellemezhető környezetben megvalósító beavatkozások esetében, mint azok-

ban az esetekben, amelyekre ez nem vagy kevésbé jellemző (lásd 3. ábra). A modellt, melyet 

néhány éve a Harvard Business Review mutatott be (Snowden–Boone, 2007), elsősorban az 

üzleti stratégiai tervezésben alkalmazzák, de tudunk példát arra is, hogy oktatásfejlesztési 

beavatkozások tervezésére használták.16 Érdemes végiggondolni, vajon a Cynefin-modell 

alapján hogyan jellemezhető az a környezet, amelybe azok az általunk vizsgálandó beavat-

kozások hatoltak be, melyek célja az iskolai-osztálytermi gyakorlat oly módon történő átala-

kítása volt, hogy az alkalmasabbá váljon nehezen definiálható, összetett kompetenciák fejlesz-

tésére vagy a társadalmi hátrányok pedagógiai eszközökkel történő kompenzálására.  

 

A modellt megértését talán az segíti leginkább, ha a jobb alsó sarokból, az „egyszerű” kate-

góriája felől indulunk el körbe, az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy végül eljus-

sunk a bal alsó sarokban megjelenő „kaotikus” kategóriájához. Az „egyszerű” (simple) az, 

ahol a viszonyokat érzékelve pontosan tudjuk, hol vagyunk, a kihívásokat a meglévő tudásunk 

alapján jól tudjuk osztályozni és ismerjük az azokra adható válaszokat. Az ilyen környezetben 

a létező legjobb gyakorlat (best practice) elterjesztésére lehet az implementációs stratégiát 

építeni. Ennél összetettebb a „bonyolult” (complicated) környezet, ahol a környezet megis-

merhető, de összetett elemzést igényel és a válaszoknak erre kell épülnie. Az ilyen környe-

zetben a létező jó gyakorlatok (good practice) összegyűjtésére és bemutatására lehet az imple-

mentációs stratégiát építeni, ami megengedi a válogatást közöttük és a helyi viszonyoknak 

megfelelő adaptálásukat. Még nehezebb a helyzet a komplexitással jellemezhető (complex) 

környezetben. Itt már nem elegendő az elemzés, hanem kísérletezésre, kipróbálásra van szük-

ség, és ennek az elemzésére lehet a válaszokat építeni, mert az összefüggések csak vissza-

menőleg érthetőek. Ilyen környezetben a kiemelkedő (emergent) megoldásokra lehet építeni 

az implementációs stratégiát, azaz lehetővé kell tenni evolúciós folyamatok kibontakozását, 

ami egyúttal magas szintű, a bizonytalanság kezelésére képes vezetői viselkedést igényel. 

Végül nem ritka a kaotikus (chaotic) környezet, ahol nem lehet előre megmondani, hogy mi 

fog történni, a stratégia elkerülhetetlen része a rögtönzés vagy a radikálisan új megoldások al-

kalmazása, és a cselekvés megelőzheti a kihívások érzékelését. Ez a rendkívüli helyzetek ke-

zeléséhez szükséges vezetői képességeket igényel. 

 

                                                 
15

 A modellt itt bemutatott formájában ugyan Snowden alkotta meg, de a mögötte lévő osztályozást mások 

sokkal korábban is alkalmazták már (lásd például Emery–Trist, 1965). 
16

 Így pl. az Európai Unió szakképzés-fejlesztési szervezete, az ETF az unión kívüli országokban zajló szakkép-

zés-fejlesztési beavatkozások tervezésére felkészülve alkalmazta e módszert (forrás: Kovács István Vilmos 

személyes tapasztalása). 
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3. ábra 

A Cynefin-modell: a környezet jellemzői, a lehetséges kezelés és stratégia 

 

Forrás: A Cognitive Edge Network weblapja17 alapján 

 

A komplexitás és az adaptív rendszerekben való gondolkodás gyakran jár együtt az ökoszisz-

témákat kereső megközelítéssel, ami ugyancsak releváns az implementációkutatás számára. A 

kölcsönös függőségek bonyolult és dinamikus rendszereit meglátva képesek lehetünk a fej-

lesztési beavatkozások sikerét vagy sikertelenségét eldöntő meghatározottságokat megpil-

lantani ott, ahol lineáris módon gondolkodva nem tudjuk meglátni a releváns összefüggéseket. 

Ebből egészen konkrét, gyakorlati oktatáspolitikai és -fejlesztési következtetések adódnak. 

Így például a képesség-ökoszisztémák elmélete (Payne, 2007, Halász, 2011), amely határo-

zottan átalakítja a képességpolitikák (skills policies) vagy a szakképzés-fejlesztés eszközrend-

szerét (OECD, 2012).  

 

Végül – ugyancsak az implementációkutatás perspektívájából – érdemes utalni az oktatási 

változásokról való gondolkodás és a szakpolitikai reformok vagy fejlesztő beavatkozások 

gyakorlatának arra a fejlődésére, amelyet az oktatási változások elméletével és gyakorlatával 

foglalkozó kutatói kör egyik vezető alakja, Andy Hargreaves egy 2009-ben megjelent tanul-

mányában az oktatási változások különböző fejlődési szakaszaiként írt le. Az elsőt szakaszt az 

innovációban való naiv bizalom jellemezte, amelyet többek között az olyan implementáció-

kutatások romboltak le, mint amilyen a Rand Study is volt. A másodikat ahhoz az időszakhoz 

köti, amelynek kulcsszava az elszámoltathatóság, és amely az innovációban való hit elveszí-

téséről tanúskodik. Ebben a szakaszban a társadalmat és a döntéshozókat nem lehet meg-

győzni arról, hogy lehetséges az oktatás eredményességének a javítása a tanulás fejlesztését 

szolgáló innováció útján, illetve az a tudás, amelyet a Rand Study-hoz hasonló kutatások 

eredményeztek, még nem érvényesül. A harmadik szakaszban kezdik el intenzíven használni 

a korábbi fejlesztési beavatkozások eredményei vagy kudarcai elemzéséből fakadó imple-

                                                 
17

 A szervezet honlapját lásd itt: http://cognitive-edge.com.  

http://cognitive-edge.com/
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mentációs tudást, és itt indulnak el az első dokumentálható módon eredményes oktatás-

fejlesztési beavatkozások (Hargreaves, 2009).18  

A reformok megvalósítása 

A célzott fejlesztési beavatkozások egyik előnye az átfogó reformokkal szemben – mint ko-

rábban utaltunk rá – az, hogy a Matland-féle modell mindkét dimenziójában a változás szá-

mára kedvezőbb feltételeket teremtenek, azaz általában csökkentik mind a konfliktus mér-

tékét, mind a többértelműséget (különösen akkor, ha az ezekbe való bekapcsolódás önkéntes). 

Az a kérdés, hogy kik lesznek a vesztesek és kik a nyertesek, és ennek függvényében a bea-

vatkozás milyen ellenállást vagy támogatást vált ki, elsősorban az átfogó, sokakat vagy min-

denkit érintő reformok esetében vetődik fel. Az a megközelítés, amelyet a reformok politikai 

gazdaságtana fogalmával szoktunk jelölni, elsősorban az ilyen átfogó reformokkal kapcso-

latban jelenik meg. Ez a kutatási irány ugyancsak fontos és releváns tudással szolgál az 

implementációkutatás számára. 

 

A reformok politikai gazdaságtana, mint elemzési keret – több más, témánk szempontjából 

fontos elemzési kerethez hasonlóan – a nemzeti vagy kormányközi keretek között működő, 

korábban említett fejlesztőszervezetek munkájában került a figyelem előterébe. Ennek nélkü-

lözhetetlensége különösen akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a kilencvenes évek végétől kezd-

ve e szervezetek stratégiájában lezajlott egy olyan paradigmaváltás, amelynek nyomán a nem-

zeti kormányoktól jól izolált projektmenedzsment ellenőrzése alatt futó, célzott fejlesztési 

beavatkozások szerepét átvette a nemzeti kormányok által megvalósított, saját belső reformok 

támogatása (OECD, 2008a; The World Bank, 2008; Halász–Szőllősi, 2012). E para-

digmaváltás az elköteleződés (ownership) elvének érvényesítését jelentette, vagyis azt, hogy a 

fejlesztési beavatkozásokat befogadó országok azokat ne külső, hanem saját belső reformként 

kezeljék, mert – mint a korábbi évtizedek tapasztalatai megmutatták – e nélkül alacsony a 

tényleges és tartós hatás esélye. Ennek azonban meglehetősen nagy ára volt: azáltal ugyanis, 

hogy a reformok és a fejlesztési beavatkozások beépültek a célországok saját belső 

intézményrendszerébe és folyamataiba, elkerülhetetlenül ki lettek téve az itt jelentkező belső 

politikai és intézményi hatásoknak. Durván leegyszerűsített példával illusztrálva: a bangladesi 

kurrikulumfejlesztési projektet immár nem a norvég nemzeti fejlesztőügynökség, a NORAD 

ellenőrzése alatt működő helyi programmenedzsment-egység irányította, hanem a dakkai 

oktatási minisztérium egymással és a lokális szereplőkkel konfliktusban lévő, esetenként kor-

rupt bürokratái, akik azért is hozzá akartak jutni a fejlesztési forrásokhoz, hogy ebből új 

gépkocsikat vásárolhassanak, a fejlesztési beavatkozás szakmai céljai azonban kevéssé érde-

kelték őket. Egy 2006-ban keletkezett, a Világbank által kiadott elemzés, jóval diplo-

matikusabb módon, így írt az új helyzetről: 

 
„Az ország politikai gazdaságtanának és az érintettek érdekeltségeinek gondos elemzésére van 

szükség ahhoz, hogy egy fenntartható reformprogram kiterjedését meghatározhassuk. Te-

kintettel az egyes országok helyzetének komplexitására, egy ilyen értékelésnek túl kell mennie 

az elköteleződésnek (ownership) azon leegyszerűsítő fogalmán, amely azt feltételezi, hogy az 

országokban egységes álláspontot képviselő és teljes konszenzust maguk mögött tudó kor-

mányok működnek […]. Az elköteleződés realista értékelése a kormány által korábban meg-

valósított reformok elemzésére épül, és elfogadja a politikai gazdaságtani dimenziót, vagyis 

azt a tényt, hogy bizonyos csoportok elkötelezettek a reformok mellett, de mások, akik veszte-

sei lesznek, ellenzik azokat” (Koeberle–Stavreski–Walliser, 2006).  

                                                 
18

 Hargreaves utal egy negyedik szakaszra is, amelynek a jövőben kellene elkezdődnie, és amely bizonyos di-

menziókban túllép a harmadik szakaszon.  
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A fejlesztőszervezetek erre az új helyzetre úgy reagáltak, hogy elkezdték kidolgozni a „társa-

dalmi-politikai elemzésnek” azokat az új technikáit (Halász–Szőllősi, 2012), amelyekkel fel-

tárhatták azon politikai környezet sajátosságait, amelybe a reformokat bele kellett vinni, azaz 

a reformok politikai gazdaságtanát integrálhatták a fejlesztési beavatkozások tervezésébe és 

implementálásába. A fejlesztési beavatkozások tervezésének ugyanakkor nemcsak az olyan 

klasszikus politikai gazdaságtani elemzések lettek a részei, mint a támogatók és az ellenérde-

keltek vagy nyertesek és vesztesek várható reagálásának vizsgálata, hanem olyan dolgok is, 

mint az erkölcsi kockázatok (moral hazard), a jóhiszeműség meglétének vagy a hűtlen 

kezelés esélyeinek (fiduciary risk) számbavétele (Koeberle–Stavreski–Walliser, 2006). 

 

A reformok politikai gazdaságtana persze nemcsak a szegény vagy elmaradott országokban 

végzett fejlesztési beavatkozásoknál releváns, hanem a leggazdagabb országokban is. Az in-

tézmények átalakítását célzó reformok (restructuring, adjustment) vagy az emberek és az 

intézmények viselkedésének módosulását feltételező fejlesztő beavatkozások ezekben az or-

szágokban is szerzett érdekeket sérthetnek, és lehetnek nyertesei éppúgy, mint vesztesei. 

Abban reménykedve, hogy a reformok politikai gazdaságtana segít megérteni az ezzel 

összefüggő folyamatokat, az OECD a kétezres évek végén intenzív kutatási programot indított 

el e területen. Ennek egy tervezési dokumentuma szerint „a reform politikai gazdaságtana 

arról szól, hogy a politikai és az intézményi tényezők miképpen befolyásolják a reformok 

megtervezését (design), a döntéshozatal folyamatát, a döntés elfogadását és az implemen-

tációt. Utal azokra a szereplőkre is, akik a szakpolitika tervezése és implementálása között 

közvetítenek. E tényezők figyelembevétele hozzájárulhat a szakpolitikai reformok eredmé-

nyes megvalósításához” (OECD, 2008b).  

 

A reformok politikai gazdaságtanáról szóló kutatások sokkal inkább az implementációra, 

mintsem a döntéshozatalra fókuszálnak. E kutatási irány nem arra keresi a választ, miképpen 

lehet a parlamenttel elfogadtatni egy-egy szakpolitikai intézkedést, hanem arra, hogyan lehet 

az intézkedést úgy alakítani, hogy növekedjen a megvalósíthatóság esélye, illetve ha már elfo-

gadták, miképpen lehet elkerülni a végrehajtás kudarcát. Az elmúlt évtizedben az eredményes 

szakpolitikai kormányzást támogató OECD figyelme a merre kell menni kérdésről a miképpen 

lehet oda eljutni kérdésre terelődött. Az itt említett kutatási program – amely második szaka-

szának a „Megvalósítani a reformot” (Making reform happen) címet adták – ennek megfe-

lelően kifejezetten az implementációról szól.  

 

E kutatások azt jelezték, hogy az országok között rendkívül nagy eltérések vannak a tekintet-

ben, mennyire képesek az elfogadott, de társadalmi feszültségekkel járó reformintézkedéseket 

megvalósítani, és hogy azok az országok, amelyek erre inkább képesek, komoly verseny-

előnyre tesznek szert azokkal szemben, amelyek ezt nem tudják megtenni. A kutatások többek 

között olyan tényezőkre hívták fel a figyelmet, mint hogy azok, akik a reformok vesztesei, 

inkább mobilizálhatóak, mint annak nyertesei; a hosszú távon jelentkező haszon kilátása ne-

hezen tudja kompenzálni a rövid távon jelentkező károk kockázatát, vagy hogy a reformok 

nehézsége miatt, az intelligens országok a felülről irányított reformok bevezetése helyett 

inkább az önadaptációra képes rendszerek létrehozására törekszenek (Würzburg, 2010). 

 

Fentebb utaltunk arra, hogy a fejlesztési beavatkozások és a szakpolitikai reformok közötti 

határvonalak nehezen meghúzhatóak. Ez azt is jelenti, hogy mindazon eredmények, amelyek 

a reformok politikai gazdaságtanáról szóló kutatások során keletkeztek, a fejlesztési bea-

vatkozások implementációjának tanulmányozása során is jól hasznosíthatóak. Ez igaz a jelen 

kutatás keretei között vizsgált, a kurrikulumot érintő oktatásfejlesztési beavatkozásokra is. Így 



 

29 

 

például nyilvánvaló, hogy azok a kurrikulumot érintő változások, amelyek a pedagógusok 

által alkalmazott tanulásszervezési megoldásokat úgy módosítják, hogy azok kedvezőbbek 

legyenek a sikeres élethez és munkavégzéshez szükséges kompetenciák fejlesztése szem-

pontjából, vagy eredményesebben szolgálják a leszakadók és a hátrányos helyzetűek társa-

dalmi integrációját, nem találkoznak az oktatási rendszer minden szereplője támogatásával. E 

változásoknak éppúgy vannak nyertesei és vesztesei, mint egy adó- vagy nyugdíjreformnak, 

és e nyertesek és vesztesek éppúgy azonosíthatóak is.  

Implementáció és eredményes kormányzás  

Korábban már említettük a politikai folyamatok közgazdasági elemzéséből ismert főnök/ügy-

nök modellt. Noha ez nem igazán lép túl azon a klasszikus jogi vagy igazgatási megköze-

lítésen, amelyről azt mondtuk, kevéssé tudja megragadni az implementációs folyamatok lé-

nyegét, érdemes ezzel is foglalkoznunk, mert van releváns mondanivalója. E modell bonyolult 

és dinamikus kapcsolatot feltételez a két szereplő között, azaz nem ragad le a jog által szabá-

lyozott, hierarchikus kapcsolat leegyszerűsített kereteinél. Az „ügyöknek”, bár bizonyos 

értelemben a „főnök” alárendeltje, nagy mozgástere van: a modell lényege éppen az, hogy az 

„ügynököt” önálló érdekekkel bíró, azokat a „főnökkel” szemben érvényesíteni képes szerep-

lőnek tekinti, és alkufolyamatot tételez fel kettejük között. Így kapcsolatukat akár a bürokra-

tikus, akár a közigazgatási térben olyan játékelméleti megközelítésben lehet modellezni, 

amelyben az együttműködés vagy az egymás „becsapása” (cheating) stratégiái között kell 

választaniuk (Hood–Scott, 2000; Hood, 2002).  

 

A kurrikulumimplementáció esetében a „főnök” a pedagógiai feladatokat és előírásokat meg-

fogalmazó (a tantervet bevezető) vagy a fejlesztési beavatkozást elindító közhatalom, az 

„ügynök” pedig az egyes iskola vagy az ott tanító tanárok. Ez utóbbiak értelemszerűen sajátos 

érdekekkel rendelkező, azokat érvényesíteni tudó szereplőként jelennek meg, és ebben az 

összefüggésben az implementáció erősen hozzákapcsolódik a „főnökkel” szembeni lojalitás 

vagy opportunizmus (a saját érdek érvényesítését lehetővé tévő lehetőségek kihasználása) 

mértékéhez. Ez az, amiről a köznyelv úgy szokott beszélni: „ha a pedagógus becsukja az osz-

tályterem ajtaját, azt csinál, amit akar”.   

 

Implementációs szemszögből mindebben az a legérdekesebb tényező: hogyan definiáljuk a 

frontvonalban lévő tanárok szerepét, ami természetesen nem független attól, milyen képet 

alkotunk a tanításról mint szakmai tevékenységről. Érdemes ezzel kapcsolatban felidéznünk 

azt a modellt, amelynek kiinduló gondolta a University of New York egyik professzora, Paul 

Light nevéhez kapcsolódik. Az amerikai közigazgatási reformok történetét elemezve Light 

úgy találta, hogy ezek filozófiája két alapvető dimenzióban különbözött egymástól, és ennek 

alapján négy típusukat lehetett megkülönböztetni. Az egyik dimenzió az volt, mennyire akar-

ták a dolgokat közvetlenül a központból kontrollálni, a másik pedig, mekkora bizalommal 

voltak a végrehajtók iránt. Ezek alapján négy jellegzetesen eltérő reformtípust lehetett leírni 

(Light, 2006). Ezt fejlesztette tovább egy másik szerző, aki Light típusait egy olyan modell-

ben helyezte el, ahol a két dimenziót a közgazdasági elemzésekből ismert feladatspecifikusság 

(asset specificity) és opportunizmus alkotta (Robinson, 2000). Ezt felhasználva fel lehet 

vázolni olyan, az oktatáspolitika és -fejlesztés világában használható modelleket, amelyek 

keretei között a kurrikulumimplementáció is értelmezhető. Egy ilyen látható az 4. táblázat-

ban, ahol az egyik dimenzió a domináns társadalmi vélekedés az oktatás egyszerű vagy 

komplex jellegéről („tanítani mindenki tud”/„a tanítás olyan munka, amelyet csak jól felké-

szült szakemberek tudnak eredményesen végezni”), a másik pedig a pedagógusok elkötele-
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zettségének és professzionalizmusának – vagy a másik oldalról nézve, a társadalom peda-

gógusokkal szembeni bizalmának és felkészültségük elismerésének – a mértéke. 

4. táblázat  

A kontroll formája a szakterület komplexitása és a frontvonalban lévők viselkedése 

függvényében: az oktatási ágazat példája 

  A pedagógusok elkötelezettségének és 

professzionalizmusának mértéke 

  Alacsony Magas 

Társadalmi 

vélekedés az 

oktatás 

jellegéről 

Egyszerű 

Részletekbe menő bemeneti 

(tantervi) szabályozás és az 

ennek való megfelelés 

folyamatos ellenőrzése 

Az iskolák és a tanárok 

önállósága 

Komplex 

Erős kimeneti szabályozás: 

standardok és az elvárt 

eredmények meghatározása, 

az eredmények mérésekre 

épülő elszámoltathatóság 

A tanulószervezetek, a 

kísérletezés, a hálózatosodás 

és a „kutató”, „tanuló” vagy 

„reflektív” pedagógus 

szakmai profil támogatása  
Forrás: Robinson, 2000 alapján a szerzők 

 

Az oktatási rendszer kormányzásának, ezen belül – ahogy a hazai szaknyelv nevezi – a tar-

talmi szabályozásnak az a tipológiája, amely az 4. táblázatban jelenik meg, alapvetően meg-

határozza az implementáció kereteit. Amennyiben abból indulunk ki, hogy a tanítás magas 

szakmai komplexitással jellemezhető tevékenység, két eltérő implementációs modell rajzo-

lódik ki előttünk. Abban mindkettő megegyezik, hogy a központ a kurrikulum területén aktív 

helyi adaptációt vár el az iskoláktól és a pedagógusokról, azaz az oktatást egyszerű tevé-

kenységnek tartó primitív felfogáson mindketten túl vannak, és mindketten önálló, pro-

fesszionális döntéseket várnak a tanároktól. Abban viszont különböznek, hogy e mellé erős 

külső értékelési (elszámoltatási) mechanizmusokat rendelnek-e, vagy inkább az iskolák tanu-

lószervezetté alakulását, kísérletezést, a hálózati tanulást és az ezeknek megfelelő pedagógus 

szakmai profil kialakulását támogatják. 

 

Az implementációs környezetet meghatározza még az is, hogy mindez mennyire párosul az-

zal, amit az oktatási változások irodalma a „magas elvárások” és a „magas támogatás” össze-

kapcsolásaként ír le (lásd 4. ábra). Az általunk elemzett konkrét reformok (Fazekas, 2012b) 

közül különösen az új-zélandira jellemző, hogy a fejlesztési beavatkozások olyan szabályozási 

környezetben zajlanak, amely az ábra jobb alsó sarkában jelenik meg, párosulva a „magas 

elvárások” és a „magas támogatás” összekapcsolásával, de második szakaszukban az angliai 

és a kanadai reformok is egyértelműen ebbe az irányba mozdultak el.  
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4. ábra 

Az oktatási reformok „magas támogatás – magas elvárások” modellje 

Magas támogatás

Alacsony támogatás

Alacsony 

elvárások

Gyors haladás, magas 

teljesítmény
Lassú, egyenetlen haladás, 

önelégültség

Stagnálás, alulteljesítés Konfliktus, demoralizálódás

 

Forrás: Barber 2002-es From good to great: large-scale reform in England c. zürichi előadása. Id.: OECD, 2003; 

30. 

 

.Az implementációkutatás számára különösen fontosak azok az eredmények, amelyek a köz-

politika-kutatással ugyan átfedésben maradó, de abból már kiemelkedett, ma már önálló ku-

tatási ágnak tekinthető kormányzás (governance) területén születnek. A kormányzás mint 

kutatási terület határozott szakítást jelent a korábban említett közigazgatás-kutatással, abból 

kiindulva, hogy ezt a funkciót olyan térben kell megvalósítani, melyeket autonóm és sajátos 

érdekekkel jellemezhető szereplők sokasága népesít be, és ahol a dolgok alakulását nagy-

mértékben meghatározza a közöttük zajló dinamikus interakciók vagy alkufolyamatok előre 

nehezen jósolható kimenete. Az implementációs gondolkodás, amely a hierarchikus alá- vagy 

fölérendeltségre épülő, bürokratikus kormányzás paradigmájából indult ki, nem használható 

abban a kontextusban, amelyre részben a piaci jellegű szabályozás erőteljes jelenléte is jel-

lemző, és amelyben megjelent egy új, alternatív forma, az ún. hálózati kormányzás modellje.  

 

A hálózati kormányzás kérdésére fontos itt részletesebben kitérnünk, mivel az implementáció 

számára ez olyan új környezetet teremt, melynek ismerete nélkül nem lehetséges az imple-

mentációs folyamatokat sem megérteni, sem kézben tartani. A témával elsők között foglal-

kozó kutatók egyike, az amerikai Walter W. Powell 1990-ben megjelent Sem piac, sem hie-

rarchia: a szervezetek hálózati formái című tanulmányában foglalta össze a három szervezeti 

alaptípus, a bürokratikus, a piaci és a hálózati legfontosabb jellemzőit (Powell, 1990), amit 

később sokan átvettek és továbbfejlesztettek, többek között egy, a kormányzás probléma-

világát és az ezzel kapcsolatos kutatásokat szintetizáló, 2004-ben megjelent, azóta sokat idé-

zett könyv szerzője (Kjaer, 2004). A három modell összevetése (lásd 5. táblázat) jól mutatja, 
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hogy a gazdasági és politikai folyamatok megszervezésének és koordinációjának olyan új 

modellje jelenik meg előttünk, amely nem a bürokratikus és nem a piaci logikát követi, hanem 

egy harmadikat. A modern (posztmodern) társadalmakban részben ez alkotja azt a kontextust, 

amelyben az implementációs folyamatok zajlanak. 

5. táblázat  

A bürokratikus, a piaci és a hálózati kormányzás jellemzői 

 Bürokrácia Piac Hálózat 

A kapcsolatokat 

meghatározó alapelv 
Munkaviszony Szerződés és szerzői 

jogok 

A források kölcsönös 

cseréje 

A függőség jellege és 

mértéke 
Függőség Függetlenség Kölcsönös függőség 

A cserekapcsolatok 

hordozója 
Tekintély/hatalom Árak/pénz Bizalom 

A konfliktusmegoldás 

és a koordináció 

eszköze 

Szerepek és utasítások Alkudozás és bírósági 

eljárás 

Diplomácia 

A szervezeti kultúra 

jellege 
Alárendeltség Verseny Reciprocitás 

Forrás: Kjaer, 2004 

 

A bürokrácia mint kormányzási forma annak klasszikus formájában a fejlett országokban tisz-

ta formájában vagy nem létezik már, vagy ha igen, általában az alacsony szintű problémameg-

oldó képességgel és a gyenge implementációs kapacitással azonosítják. Azok az új intézményi 

mechanizmusok, amelyeket a hálózati kormányzás fogalma alatt próbálunk azonosítani, épp-

úgy visszahatnak a klasszikus bürokratikus kormányzásra, mint a piaci mechanizmusok. A 

közigazgatásban nemcsak azok az üzleti világból átvett, korábban említett eszközök (projekt-, 

teljesítmény-, minőségmenedzsment stb.) jelennek meg, amelyeket az új közmenedzsment 

fogalmával írunk le, hanem azok is, amelyek inkább a hálózati kormányzáshoz köthetőek (így 

a szakpolitikai tanulás vagy a kölcsönös alkalmazkodás). A klasszikus bürokratikus igazga-

tásba is beépültek és beépülnek olyan technikák és mechanizmusok, amelyek a tanulást támo-

gatják, így a politikaértékelés, a tudásmenedzsment, a hatás- vagy a kockázatelemzés. A háló-

zatteremtés az implementációs eszköztár egyik legfontosabb elemévé válik: a hálózatosodás 

támogatása nélkül az intelligens lokális adaptációra épülő, de mégis kontrollált implementáció 

szinte elképzelhetetlenné válik. Mindezek átalakítják az implementációs folyamatot, amely 

végképp nem hasonlít arra, amit sokan ma is szinonimájának tekintenek, és amit „végre-

hajtásnak” nevezünk.  

 

Mindezt általában a fejlett világhoz kapcsoljuk és azt feltételezzük, a kevésbé fejlett régiók-

ban ez nem vagy csak alig érzékelhető. Sokan vélik például úgy, hogy a hagyományosan 

hierarchikus módon szervezett ázsiai társadalmakban mindez nincs jelen. Elég azonban egy 

pillantást vetni egy olyan országra, mint a formálisan monolitikus hatalmi rendszert fenntartó, 

egypártrendszerben működő Kína, hogy lássuk, itt is a decentralizáció és a szakpolitikai kí-

séretezés olyan szintjével találkozunk, ami sok fejlett demokráciában aligha lenne elkép-

zelhető. A szakpolitikai kísérletezésnek Kínában többféle formája létezik: a nálunk is ismert, 

és ott is elterjedt pilotprogramok mellett gyakoriak a meghatározott földrajzi zónákra kiter-

jesztett vagy azokra korlátozott radikális intézményi reformok és a kísérleti szabályozás, 

amely esetében a jogalkotók tudatában vannak annak, nem tudják, milyen az ideális szabályo-

zás, ezért a bevezetett formát eleve ideiglenesnek (provisional law) tekintik, és a visszajel-
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zések alapján módosítanak rajta (Heilmann, 2008). A kísérletezés és a szakpolitikai tanulás – 

aminek ebben az országban komoly hagyományai vannak – a kormányzás egészét áthatja, 

értelemszerűen beleértve ebbe az oktatási ágazatot is. A legutóbbi kurrikulumreform például 

tízéves kísérletezéssel indult (Wang, 2012), ami olyan radikálisan új elemeket tartalmaz, 

amelyeket eleinte eleve csak szűkebb körben lehet elterjeszteni, ennek megfelelően többszintű 

implementációval számol (Xu–Wong, 2011). Bizonyos reformelemek (például a privatizálás 

vagy a tandíjakra alapuló finanszírozás) éppen azért lehettek sikeresek, mert eleve decentra-

lizált módon, a helyi kapacitásoktól és konfliktuskezelő képességtől függően implementálták 

azokat (Ding, 2010). 

 

Az a paradigmaváltás, amely a közpolitika-kutatásban és a kormányzásról való gondolko-

dásban az elmúlt egy-két évtizedben lezajlott, alapvetően új megvilágításba helyezi az imple-

mentációról való gondolkodásunkat, és messzemenő következményei vannak az oktatásfej-

lesztési beavatkozások hatásmechanizmusai kutatására nézve. A perspektívaváltozás lényege 

talán úgy írható le, hogy azon korábbi központi kérdés mellett, vajon a szakpolitikai 

beavatkozás megfelelő eredményeket hozott-e, az is kutatási kérdéssé válik, az egyéb tényezők 

mellett mekkora szerepe volt a szakpolitikai beavatkozásnak a lezajlott változásokban. Míg 

korábban a szakpolitikai beavatkozás fókusza határozta meg, mit láttunk az érintett rend-

szerből, most inkább az érintett rendszerre figyelünk, és az azt érő hatások sokaságában pró-

báljuk elhelyezni a szakpolitikai beavatkozást. Úgy látjuk, a szakpolitikai beavatkozás be-

hatolás egy olyan komplex ökoszisztémába, amelynek belső dinamikájáról csak korlátozott 

tudással rendelkezünk, és kevesebb illúziónk van azzal kapcsolatban, hogy a beavatkozás 

minden hatását előre ki tudjuk számítani. Ebben a perspektívában az implementáció fogalma 

egyre jobban elszakad attól az eredeti jelentésétől, amely az adminisztratív végrehajtáshoz 

kapcsolta.  

 

A fenti nézőpontváltást a korábban említett, 2009-ben kiadott, az implementációról és annak 

kutatásáról szóló könyv szerzői úgy írják le, mint a releváns változókkal kapcsolatos véleke-

désünk megváltozását (Hill–Hupe, 2009). Korábban az implementációkutatásokban a legfon-

tosabb függő változó az implementáció sikere volt, és a független változókat olyan tényezők-

höz kapcsolták, mint (1) a vizsgált szakpolitika formája és tartalma, (2) a feladat működte-

téséért felelős szervezetek kapacitása, valamint (3) a feladatot végrehajtó emberek felkészült-

sége, azaz ezekről feltételezték, hogy meghatározzák az implementáció sikerét (Goggin, 

1986). Most viszont a függő változó az emberi vagy szervezeti viselkedés változása, a 

független változók köre pedig kiszélesedik, és a vizsgált szakpolitikához közvetlen kötődőek 

ezek közül csak az egyik csoportot alkotják. Ezt fejezi ki az a hangsúly-áthelyeződés is, amire 

korábban Sabatier munkásságával kapcsolatban utaltunk, azaz a figyelem áttevődése a „szak-

politikai alrendszerre”.  

 

Mindennek közvetlen implikációi lehetnek a közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatás-

mechanizmusait vizsgáló kutatásunkra. Így például nagyobb figyelmet kell szentelni azon ha-

tásoknak, amelyek a vizsgált fejlesztési beavatkozástól függetlenül érték az iskolákat, azaz a 

független változókat tekintve látóterünknek nem szabad leszűkülnie a vizsgált fejlesztési 

beavatkozáshoz közvetlenül kötődő hatásokra. A fentiekből az következik, hogy az iskolákra 

célszerű úgy tekinteni, mint olyan többé vagy kevésbé stabil ökoszisztémákra, amelyekre 

nemcsak az jellemző, hogy a vizsgált fejlesztési beavatkozás mellett rengeteg egyéb külső és 

belső hatás éri őket, hanem az is, hogy fejlődésük a vizsgált fejlesztési beavatkozás hatására 

sok olyan eredményt is produkál, amelyek annak nem álltak szándékában. Ez utóbbiakra 
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szintén figyelnünk kell, hiszen a vizsgált fejlesztési beavatkozás alapvető céljai pers-

pektívájából is jelentőségük lehet.  

 

Mindez nemcsak látóterünk tágítására késztet, hanem arra is, hogy elszakadjuk attól a leegy-

szerűsítő szemlélettől, amely közvetlen és lineáris ok-okozati kapcsolatot szeretne látni a bea-

vatkozások és az eredmények között. Talán érdemes ezt két példával illusztrálni. Az egyik az 

iskolavezetés minősége és a tanulói teljesítmények közötti kapcsolat kutatásából származik, a 

másik egy olyan fejlesztési beavatkozáshoz kapcsolódik, amely az iskolai erőszak vissza-

szorítását célozta. Az előbbi esetében az empirikus kutatások egészen addig nem tudtak össze-

függést kimutatni, amíg közvetlen, lineáris, ok-okozati modellben gondolkodtak, de amint 

közvetett és nem lineáris összefüggések megragadására képes modelleket kezdtek alkalmazni, 

a kapcsolatok rögtön láthatóvá lettek (Day et al., 2009). Az utóbbi – egy különösen jól 

dokumentált, sikeres finn program – közvetlenül nem az iskolai erőszakot célozta meg, hanem 

olyan, az egész iskolára kiterjedő beavatkozás (whole-school intervention) volt, amely arra 

törekedett, hogy olyan belső szervezeti klíma jöjjön létre az iskolákban, amely csökkenti vagy 

megszünteti a társadalmi anómia feltételeit, aminek eredményeképpen az iskolai erőszak is 

eltűnt (Kärnä et al., 2011). 

Az implementáció különböző ágazatokban 

Korábban utaltunk rá, hogy az implementációval foglalkozó irodalom döntő része nem az 

általános közpolitikai, hanem egy-egy konkrét ágazathoz köthető kutatásokból keletkezett. 

Láttuk, hogy ebből az oktatásival azonos arányban részesedett az egészségügyi ágazat, de sok 

kutatás folyt olyan egyéb szakterületeken is, mint a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a 

vízgazdálkodás, illetve különösen a foglalkoztatás és a szociális gondoskodás. Az általános, a 

politikatudományi vagy a közpolitikai kutatás is, amikor empirikus módszerekkel dolgozik, 

konkrét szakterületekhez vagy ágazatokhoz kapcsolódó implementációs folyamatokat vizsgál. 

 

Bizonyos ágazatokban jelentős a magánszektor szerepe (például mezőgazdaság), másutt 

(ilyen az oktatás is) az országok jelentős hányadában ez szinte elhanyagolható. Ott, ahol jelen-

tős magánszektor található, és ahol meghatározó a piaci viszonyok szerepe, a szakpolitikai 

beavatkozások sokkal kevésbé építhetnek a szereplők viselkedését aprólékosan szabályozó jo-

gi eszközökre vagy a közvetlen adminisztratív intézkedésekre, mint ott, ahol ez nem jellemző, 

és jóval több bizonytalansági tényezővel kell számolniuk. Ugyanakkor – és talán ez a lényeg – 

olyan implementációs energiákkal lehet számolni, amelyek nincsenek meg a közszférában. 

Döntően ez utóbbi az, ami miatt a magánszektor bevonását a nemzetközi fejlesztés területén 

általában nélkülözhetetlennek tartják (OECD, 2008a).  

 

Az implementációs irodalom jelentős része számol be olyan prevenciós programokhoz kap-

csolódó kutatásokról, mint például a droghasználat, az iskolai erőszak, az ifjúsági bűnözés, a 

mentális zavarok vagy a különböző betegségek megelőzése. A korábban többször hivatkozott, 

elsősorban az egészségügyre és a szociális gondoskodás területére fókuszáló, az implemen-

tációs irodalmat szintetizáló, 125 oldalas kiadványban a megelőzés (prevention) szó 89 alka-

lommal fordul elő, és az itt feldolgozott kutatások jelentős hányada szól prevenciós prog-

ramok implementálásáról (Fixsen et al., 2005). Szintén sok kutatás foglalkozik olyan progra-

mok implementálásával, amelyek azt próbálják elérni, hogy az emberek a megszokottól eltérő 

módon viselkedjenek, így például hagyják abba a dohányzást, szelektív módon gyűjtsék a 

hulladékot, továbbá olyanokéval, amelyek a szegényekről, a kisgyermekekről és a különböző 

veszélyeztetett csoportokról, így például a hajléktalanokról, a bevándorlókról vagy a fogya-

tékkal élőkről való gondoskodást célozzák. Az ilyen programok implementálásának vizsgálata 
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gyakran ugyanolyan szigorú kutatás-módszertani protokollokat követ, mint amilyeneket az 

orvostudományi kutatásoknál látunk, azaz például random mintákat és kontrollcsoportokat 

alkalmaznak. Hogy csak egy példát említsünk: egy 1994-ben publikált kutatás során ilyen mó-

don vizsgálták, milyen eltérés található a dohányzásmegelőzési programok hatásában attól 

függően, hogy a részt vevő tanárokat videóval vagy a nélkül készítették fel (Basen-Engquist 

et al., 1994). 

 

Az egészségügy és a szociális gondoskodás területén az implementáció problémavilága iránti 

tudományos érdeklődés intenzitása különösen nagy: legalább akkora, ha nem nagyobb, mint 

az oktatási ágazatban. Ha csak az egészségügyet nézzük, azt látjuk, hogy a Google program a 

különböző variációjú internetes keresésre ugyan bizonyos kategóriák esetében az „education” 

szónál nagyobb találati számot jelez, mint a „health” szónál, de a számok közel vannak 

egymáshoz, és néhány fontos összetétel esetén (például „implementation” + „policy” vagy + 

„sector”) az egészségügyi ágazat találatai magasabbak (lásd 5. ábra). Ugyancsak több 

találatot eredményez az „implementation research” kombinációja a „health” szóval (176 

000), mint az „education” szóval (169 000). 

5. ábra 

Az oktatás és az egészségügy szavak együttes előfordulása az implementáció, a szakpolitika és 

az ágazat szavakkal (angol nyelvű Google internetes keresés, 2012. 08. 03) 
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Forrás: a szerzők számítása 

 

Más ágazatok implementációs folyamatait és az ezekre irányuló kutatásokat azért is érdemes 

vizsgálni, mert olyan összefüggések tárulhatnak fel, melyeket nem feltétlenül pillantunk meg, 

ha csak a saját területünket (ez esetben az oktatást) figyeljük. Mivel minden szakterületnek 

megvannak a sajátos intézményi jellemzői, amelyek meghatározzák a szakpolitikai beavat-

kozások mozgásterét, az implementáció problémavilága is ágazatonként eltérő. A szociális 

beavatkozások területén például – az oktatással összevetve – az ellátórendszer alacsonyabb 

szintű intézményesülése (például drogprevenciós központok) és a feladatellátást végzők pro-

fesszionalizálódásának későbbi kialakulása (például szociális munkások) jellemző. Ez azzal 

jár, hogy egy-egy beavatkozás esetén itt különösen nagy a nyomás az azt kezdeményezőkre: 
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demonstrálják, hogy a lépés valóban képes tényleges változást előidézni a terepen, továbbá a 

frontvonalban dolgozó végrehajtók (szociális munkások) viselkedésének szabályozása külö-

nösen nagy kihívást jelent.  

 

Részben ezekkel magyarázható, hogy a szociális fejlesztési beavatkozások puhának tűnő terü-

letét elemző irodalomban összehasonlíthatatlanul gyakoribb az implementációs hűség 

(implementation fidelity) hangsúlyozása, mint az oktatásban (Dusenbury et al., 2003). A 

fentebb említett szintetizáló kiadványban például a hűség (fidelity) szó 182 alkalommal fordul 

elő (Fixsen et al., 2005), és az itt feldolgozott irodalomban különösen sok olyan publikációra 

történik utalás, amelyek az implementációs hűség fontosságát hangsúlyozzák (gyakran ez a 

címükben is megjelenik). A szociális gondoskodás és a közösségfejlesztés területén ez rész-

ben azzal függhet össze, hogy itt nincsenek olyan évszázados standardok, mint az oktatásban, 

így nagyobb annak a kockázata, hogy a bevezetett programokat lokális szinten nem a beve-

zetők intencióinak megfelelően hajtják végre, részben azzal, hogy erre az ágazatra erősebben 

hatnak az egészségügyben kialakult normák, mint az oktatásra. E szakterület ugyanis sok szál-

lal kötődik az egészségügy és az orvoslás területéhez, ahol a diagnosztikai és terápiás eljárá-

sok magas szintű standardizáltsága jellemző, és ahol az alkalmazásra vonatkozó előírások 

megsértésének súlyos következményei lehetnek. 

 

Ha az orvoslást vagy az egészségügyi ágazatot nézzük, ott a szociális területnél össze-

hasonlíthatatlanul magasabb szintű az intézményesülés (kórházak), illetve a frontvonalban 

dolgozók (orvosok) kvalifikált szakemberek. Az implementációkutatás különösen fejlett az 

egészségügyben, ahol fontos ágazati sajátosság a beavatkozási formák standardizált jellege 

(bizonyos kezelési módok alkalmazása során jóval szigorúbbak az előírások, mint az okta-

tásban), egyre jelentősebb szerepet kap a magánszektor (például gyógyszergyártók, diag-

nosztikai és gyógyászati eszközökkel kereskedők), és igen magas a frontvonalban dolgozók 

professzionalizálódásának mértéke. Ez utóbbi hatására érdemes külön odafigyelni, hiszen ez 

alapvetően meghatározza az implementáció mechanizmusait. Mivel az egészségügyi ága-

zatban a munka jellegét a társadalom nagyobb komplexitásúnak véli („az oktatáshoz mindenki 

ért, de a gyógyításhoz csak a szakember”), és a szakmai elköteleződés mértéke is nagyobb 

(kevesebb orvos hagyja el a szakmáját, mint ahány tanár), a szakmai munkát végzők elvileg 

itt nagyobb önállósággal rendelkeznek. Ezt viszont ellensúlyozza az alkalmazott technológia 

jellege, azaz az egyre szigorúbban szabályozott diagnosztikai és terápiás protokollok. Ugyan-

így, az egészségügyben nemcsak a szakmai eljárások és eszközök egyértelmű standardokat 

követő kísérleti kipróbálása általános (így a szigorúan ellenőrzött kettős vak randomizált 

kísérleti kipróbálás), hanem az ezek során szerzett adatok által lehetővé tett, tényeken alapuló 

(evidence based) gyakorlat is. Mindezek azzal járnak, hogy a magas szintű professzi-

onalizálódás és a frontvonalban dolgozók nagyfokú önállósága ellenére, itt háttérbe szorulhat 

az oktatási implementáció világában inkább pozitívan értékelt adaptáció, és előtérbe kerülhet 

az implementációs hűség. 

 

Ha csak az oktatási ágazatot nézzük, eltérő sajtosságokat találunk a különböző alrend-

szereiben, amelyek más-más implementációs mechanizmusokat hoznak létre vagy tesznek 

szükségessé. Így a szak- vagy a felnőttképzés világában számolnunk kell a gazdaság szerep-

lőivel, és a köz- mellett a privát szféra szerepe is erősebb. A felsőoktatás esetében az akadé-

miai közösség súlya és befolyása nagyobb, mint a közoktatás esetében a tanítóké és tanároké, 

az élethosszig tartó tanulás rendszerében pedig a tanuló egyének autonóm döntéseinek jóval 

nagyobb súlya van, mint a formális oktatás ellátórendszereiben.  
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Noha az implementációkutatás döntően a közszférához és -szolgáltatásokhoz kapcsolható, és 

az oktatásfejlesztési beavatkozások hatását elemző kutatásunk számára főleg ez az érdekes, 

messze nem korlátozódik erre. Így megjelenik például a technológiai innováció területén, ami 

döntően nem a közszférához köthető. Egy 1985-ben, a Harvard Business Review-ban meg-

jelent cikk például arról számolt be, hogy „bár az amerikai vállalatok óriási összegeket köl-

tenek kutatási és fejlesztési programokra, gyakran tartós és súlyos gondokat okozó szakadék 

van a kifejlesztett új technológia belső értéke és az alkalmazásbavételéhez szükséges képes-

ségek között” (Leonard-Barton–Kraus, 1985). A fejlesztési folyamatokat irányítók – foly-

tatták a szerzők – általában sokkal jobban fel vannak készülve a technológiai innováció meg-

alkotására, mint arra, hogy később menedzseljék annak implementálását. Ezzel össze-

függésben érdemes hangsúlyozni azt is, hogy implementáció alatt gyakran értik valamilyen 

technikai újítás vagy új eljárás alkalmazásbavételét, sőt a kutatási eredmények gyakorlatban 

történő hasznosítását is. A korábban említett, 2005-ben publikált szakirodalmi áttekintés igen 

sok olyan kutatást említ, amely kifejezetten erre fókuszál. Hosszan idéz egy 2001-es, ezzel 

foglalkozó – „Szervezeti folyamatok. A hiányzó láncszem a kutatás és a gyakorlat között” cí-

mű – publikációt, amely azt hangsúlyozza, hogy „a szervezeti folyamatok egy kevéssé feltárt 

akadályt, de egyúttal lehetséges hidat is alkotnak a kutatás és a gyakorlat között” (Fixsen et 

al., 2005; 58.). 

 

Azokban az ágazatokban, ahol a technológiának, a technológiai újításoknak és a technológia 

szakszerű alkalmazásának jelentős szerepe van, az implementáció vizsgálatában különösen 

nagy figyelmet kap az a hárompólusú modell, amely a technológia, a szervezet és az egyén 

kapcsolatát figyeli. Itt a technológia sok szempontból megfeleltethető annak, ami a közpo-

litikai kutatásokban a szakpolitika. Az olyan szakpolitikák implementálása, amelyek nem kor-

látozódnak a célok deklarálására, hanem a frontvonalban dolgozóknak részletesen kidolgozott 

eszközrendszert is adnak, valóban sok vonatkozásban hasonlítanak a technológiai újítások 

bevezetéséhez, ezért az innovációkutatások eredményei is jól hasznosíthatóak. A két területen 

igen hasonló kérdések fogalmazódhatnak meg, így például: mennyiben felelős az imple-

mentáció kudarcáért magának a szakpolitikának és a szakpolitikai eszközrendszernek a hibás 

volta, mennyiben a frontvonalban dolgozó egyének (akik rosszul alkalmazzák az új tech-

nológiát), és mennyiben az a szervezet, amelyen belül az egész folyik.  

 

Érdemes ezzel kapcsolatban újra felidézni azt a tanulmányt, amelynek szerzője úgy találta: az 

implementációkutatások során leggyakrabban a szakpolitika formájára, tartalmára, a feladat 

működtetéséért felelős szervezetek kapacitására és a végrehajtó emberek felkészültségére fi-

gyelnek (Goggin, 1986). Az a hasonlóság, amely implementációkutatási perspektívában a 

szakpolitika és a technológia között jelenik meg, egy sor fontos dologra hívja fel a figyelmet. 

Így például arra, hogy implementációs szempontból (azaz az alkalmazhatóság, a kezelhetőség, 

az egyértelműség stb. szempontjából) vizsgálni kell a szakpolitikai (esetünkben oktatásfej-

lesztési) beavatkozás során a felhasználók rendelkezésre bocsátott eszközrendszer (ese-

tünkben a kompetenciafejlesztő programcsomag vagy az integrációs pedagógiai rendszer) sa-

játosságait, vagy elemezni kell az eszközrendszert alkalmazó emberek viszonyát az eszköz-

rendszerhez (erről való tudását, hiedelmeit, attitűdjeit stb.). 

 

Végül érdemes megemlíteni, hogy a más ágazatokban vagy szakterületen folyó implemen-

tációkutatások fejlődése nagymértékben befolyásolhatja az oktatási implementációkutatás 

intézményi viszonyainak alakulását is. Úgy tűnik, hogy az itt külön kiemelt egészségügyi és 

szociális szakterület – a korábban elemzett fejlesztéspolitikai és az itt is említett innováció-

politikai szakterület mellett – egyre meghatározóbbá válik ezen a kutatási terepen, és szerepe 
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növekedhet az itt elfogadott terminológia, standardok és megközelítések meghatározásában. 

Az elsősorban e területen működő amerikai kutatók a 2000-es években például létrehoztak 

egy implementációkutatási hálózatot,19 megszerveztek egy globális implementációs konfe-

renciát,20 ahol kisebb számban oktatási implementációval foglalkozó kutatók is megjelentek.21 

Ugyanez a kör az oktatás területén is elkezdett elemzéseket készíteni.22 Az implementációs 

irodalom általuk készített – a fentiekben többször hivatkozott –, 2005-ben megjelent szinté-

zisének létrehozásából a tartalmi elemzésen túl született többek között egy ötlépcsős imple-

mentációs modell23 és egy implementációs glosszárium is.24 

Az implementáció a kurrikulumelméletben 

Mint említettük, e kutatásban az iskolai vagy osztálytermi szintű pedagógiai folyamatok meg-

változtatására irányuló, uniós forrásokból finanszírozott fejlesztési beavatkozásokat kurriku-

lumfejlesztésként értelmezzük. Ezért értelemszerűen kiemelt figyelmet szentelünk a kurri-

kulum, a kurrikulumfejlesztés és a kurrikulumimplementáció fogalmainak, az implementáció-

kutatások közül pedig külön figyelemben részesítjük azokat, amelyek a kurrikulumimp-

lementációt vizsgálják (ilyennek tekintjük a korábban részletesebben bemutatott Rand Study-t 

is).  

 

Noha a kurrikulum25 a neveléstudomány és az oktatásról való gondolkodás egyik leggyak-

rabban használt fogalma, nincs és nem is lehet általánosan elfogadott meghatározása, amit 

elsősorban azon jelenségvilág komplexitása magyaráz, amelyet jelöl. Az értelmezések két na-

gyobb csoportját érdemes megkülönböztetni: az egyik szűkebben a tanterveket (elsősorban a 

hivatalos állami tanterveket) érti alatta, a másik tágabban, a tanulást befolyásoló tényezők bő-

vebb, esetleg teljes körét. A kurrikulumról való gondolkodásban vagy a kurrikulumelméletben 

a tág értelmezés mellett legalább két megközelítést érdemes megkülönböztetni. Az egyik a 

klasszikus értelemben vett pedagógiai elemekre (például tanulási célok, a „tananyag”, a tan-

eszközök, a tanulásszervezési módszerek, a tanulói teljesítmények értékelése, esetleg, a peda-

gógusok viselkedése) korlátozza figyelmét, a másik beleérti mindezek tágabb társadalmi és 

politikai vonatkozásait is, különösen – számunkra elsősorban ez a fontos – a szervezeti és 

igazgatási vagy menedzsmentvonatkozásokat. A kurrikulumimplementációval foglalkozók 

körében a tágabb értelmezés jellemző, ezen belül is a politikai elemeket is magában foglaló 

(McNeil, 1990; van den Akker, 2005; Kelly, 2009). 

 

Az implementáció problémavilága valamilyen szinten mindig jelen volt a kurrikulumelmé-

letben, és ez foglalkoztatta azokat is, akik a fogalmat a legszűkebb értelemben használják. 

Komolyabb figyelmet azonban csak az implementáció problémavilága és az implementáció-

kutatások iránti általános érdeklődés erősödésével párhuzamosan kapott. Itt is megjelentek az 

                                                 
19

 National Implementation Research Network. A honlapját lásd itt: http://nirn.fpg.unc.edu/about-nirn 
20

 Global Implementation Conference. A holnapját lásd itt: http://www.implementationconference.org/  
21

 Például a kanadai iskolareformról előadást tartott Ben Levin.  
22

 Lásd például Fixsen, 2012. 
23

 Ez egy lineáris és mechanikus modell, melyben az implementáció stádiumai (1) az explorálás és adoptálás, (2) 

a program „installálása”, (3) a kezdeti implementáció, (4) a teljes körű működtetés, (5) a program innovációja és 

(6) a fenntarthatóság biztosítása (Fixsen et. al., 2005; 15.). A modellre képzési programokat is építettek (lásd 

például itt: http://www.nrepp.samhsa.gov/Courses/Implementations/NREPP_0101_0010.html, 
24

 Lásd „Literature Review Codebook” (Fixsen et al., 2005; 84–90.) 
25

 A hazai szakirodalom leggyakrabban átveszi az angol nyelvű irodalomban használt eredeti latin írásmódot 

(curriculum), de egyre gyakoribb az itt használt kurrikulum írásmód is. Az előbbire példa Ballér Endre 

„curriculum-elmélet” szócikke a Pedagógiai Lexikonban (Ballér, 1997), az utóbbira egy 2012-ben megjelent, 

kurrikulum témájú pedagógiai kézikönyv (Falus et al., 2012).  

http://nirn.fpg.unc.edu/about-nirn
http://www.implementationconference.org/
http://www.nrepp.samhsa.gov/Courses/Implementations/NREPP_0101_0010.html
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egymással rivalizáló, a top-down és a bottom-up megközelítések, illetve azok, amelyek ezek 

szintézisére törekedtek. Az UNESCO kurrikulumkérdésekkel foglalkozó genfi intézete 

(International Bureau of Education) korábbi igazgatója egy 2003-ban készült rövid írásában 

így beszélt a kurrikulumról való gondolkodás fejlődéséről:  

 
Kurrikulum alatt eredetileg egy technikai jellegű folyamat produktumát értették. Más sza-

vakkal, egy olyan dokumentumot, amelyet szakértők készítettek a diszciplináris és a peda-

gógiai tudás adott állapotának megfelelően. […] Stenhouse és más kutatók munkája nyomán 

azonban az oktatással foglalkozó szakmai közösség nagy része ma már úgy gondolja, a kurri-

kulumnak egyszerre van politikai és technikai vagy szakmai dimenziója: a kurrikulum teremt 

kapcsolatot az oktatás céljai és a mindennap élet között a tanulás intézményeiben, az iskolák-

ban és az egyetemeken […] a kurrikulum mint termék fogalma egyre inkább hozzákap-

csolódott a kurrikulum mint fejlesztés (vagy folyamat) fogalmához. […]. Az uralkodó trend 

ma a többféle – felülről lefelé és alulról felfelé irányuló –, interakcióra épülő, hálózati jellegű 

kurrikulumfejlesztés támogatása, amely megpróbálja figyelembe venni a szükségleteket, to-

vábbá újraépíteni a valóság és az oktatási rendszerek közötti kapcsolatot úgy, hogy a politikai 

hatóságok már nem a csúcson vannak, hanem a kurrikulumfejlesztés dinamikájának közepén” 

(Braslavsky, 2003; 2–3.).  

 

A kurrikulumelmélet számos képviselője köti a fenti szövegben említett skót kutató, 

Stenhouse, a hetvenes évek közepén megjelent Bevezetés a kurrikulumkutatásba és -fejlesz-

tésbe” című könyvéhez (Stenhouse, 1975) azt a paradigmaváltást, amely a korábbi domináns, 

jellegzetesen top-down megközelítést helyébe a mikroszintű folyamatok fontosságát hang-

súlyozó, inkább bottom-up logikát követő megközelítést állította. Az osztrák oktatáskutató, 

Herbert Altrichter egy kurrikulumimplementációról szóló, néhány éve megjelent tanulmá-

nyában hosszan idézte Stenhouse azon gondolatait, amelyekben rossz megközelítésként bí-

rálta a tanári munka „programozására” vagy a „tanárbiztos kurrikulum” (teacher proof 

curricula) megalkotására irányuló próbálkozásokat. Stenhouse a „kutató tanár” képét vázolta 

fel, akinek a (tantervként értelmezett) kurrikulum „intelligens hipotézis”, melyet saját gyakor-

latában „tesztel”, azaz megerősít vagy cáfol. A „külső szereplők”, mint amilyenek a kutatók, a 

tantervfejlesztők, a tanártovábbképzések szervezői támogathatják és serkenthetik a gyakorlat 

fejlődését, de ennek ellenőrzése a gyakorlatot végzők szakmai ítéleteitől függ (Altrichter, 

2005).  

 

E logika hasonló ahhoz, amire korábban a Rand Study következtetéseit idézve utaltunk: az 

implementáció sikerének a mikroszintű intelligens adaptáció a titka. Egy brit pedagógiai szak-

értő szellemes módon így hasonlította össze a Stenhouse-hoz kötött „folyamatmodellt” a kur-

rikulumelmélet nagy klasszikusai, így Tyler (1949) és Bloom (1965) nevéhez kapcsolt „ter-

mékmodellel”: Az utóbbi esetében a tanár ezt mondja: „Mindnyájan ugyanabba az irányba 

mentek. Nálam van a térkép. Kövessetek szorosan, és elviszlek titeket oda”. Az előbbi eseté-

ben viszont így beszél: „Mindnyájan különböző irányokba mentek. Különböző térképekre van 

szükségetek. Megtanítalak benneteket térképet olvasni”.26 

 

Implementációs szempontból a kurrikulumot „terméknek” és „folyamatnak” tekintő megköze-

lítések között óriási különbség van: az implementáció – és ezzel együtt a kontroll – kérdése 

elsősorban az utóbbi esetében válik fontossá. Az a megközelítés, amely terméknek tekinti a 

kurrikulumot, kevésbé érzékeny az implementáció és a kontroll kérdésére. Magának a termék-

nek, azaz a „tantervnek” az előállításával lényegében lezárultnak tekinti a „tantervfejlesztés” 

                                                 
26

 Forrás: John Fewings „Brainbox” című portáljának „curriculum models” című lapja: 

 http://www.brainboxx.co.uk/BBCTT/CE_Curriculum_models.htm 

http://www.brainboxx.co.uk/BBCTT/CE_Curriculum_models.htm
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folyamatát, és az iskolai vagy osztálytermi gyakorlat, illetve a tanári viselkedés kérdése gyak-

ran pusztán jogkövetési problémaként jelentkezik számára. E problémát viszonylag könnyen 

áthidalhatónak látja oly módon, hogy a tanárokat „tájékoztatja” a – gyakran jogi természetű 

dokumentumként kezelt – tantervnek vagy „tantervi előírásoknak” megfelelő viselkedésről, és 

olyan eszközöket alkalmaz, amelyek szankcionálják a jogkövető magatartás megsértését. 

Azon megközelítés számára viszont, amely folyamatnak tekinti a kurrikulumot, meghatározó 

jelentőségűvé válnak az implementáció és – az itt jóval bonyolultabb kérdéseket felvető – 

kontroll kérdései. Ebben a perspektívában élesen különválnak a makro- és mikroszinten zajló 

folyamatok, kulcsfontosságúvá válik kapcsolatuk kérdése, és határozottan különválnak a sza-

bályozóeszközökre és a tényleges gyakorlatra vonatkozó állítások. Az implementáció kérdése 

úgy jelenik meg, mint kapcsolatteremtés egyfelől a makro- és a mikroszint, másfelől a (mak-

roszinten megfogalmazott) célok és a (mikroszintű) valóság között, a kontroll kérdése pedig 

elsősorban azon eszközök létrehozásában és működtetésében jelenik meg, amelyekkel e kap-

csolatrendszert ellenőrzés alatt lehet tartani.  

 

Implementációs perspektívából azt kell mondanunk, hogy a makro- és a mikroszint határozott 

megkülönböztetése, illetve azon elméleti vagy kognitív modellek megalkotása, amelyekkel a 

két szint különbségét kezelni lehet, a kurrikulumelmélet és -fejlesztés gyakorlata fejlődésének 

talán legnagyobb jelentőségű állomása. Milbrey W. McLaughlin, a Rand Study egyik vezetője 

egy 1990-ben megjelent tanulmányában, amely csaknem másfél évtized perspektívájából 

értékelte a nagy hatású kutatás eredményeit, a különböző szintek megkülönböztetését és a kö-

zöttük lévő kapcsolatok kezeléséről való tudás megteremtését említette a legfontosabb ered-

ménynek: 

 
„Szemben azzal a feltételezéssel, amely egy az egyben való megfelelést (one-to-one 

relationship) képzel a szakpolitika és a gyakorlat között, a Change Agent Study bebizonyította, 

hogy a változás természete, mértéke és üteme helyi szinten olyan helyi tényezők terméke, 

amelyeket a felső szintű döntéshozók nem tudnak kontrollálni. Hogy a dolgok tovább bonyo-

lódjanak, ezek a helyi tényezők az idő során változnak, azaz a szakpolitika számára alapvetően 

és stratégiai értelemben eltérő környezetet hoznak létre. Azok a konkrét kutatási eredmények, 

amelyek ma is érvényesnek tekinthetőek, annak az általános megfigyelésnek különböző szín-

árnyalatai, amely a makroszintű szakpolitikák és a mikroszintű viselkedés kapcsolatáról szól.” 

(McLaughlin, 1990; 12.)  

 

Ma már nemcsak a kurrikulumelmélet szakértői, hanem az oktatáspolitikai döntéshozók je-

lentős része számára is természetes a makro- és a mikroszintek megkülönböztetésére, az en-

nek megfelelő látásmódok közötti váltásra, a két világ eltérő logikája kognitív kezelésére való 

képesség.27 Érdemes hozzátenni: a szinteket tekintve általában már nem érik be csupán a mak-

ro és a mikro megkülönböztetésével, hanem jóval több szint egyszerre történő látását igénylik. 

A korábban már említett, holland kurrikulumfejlesztő intézet, az SLO vezetője egy 2005-ben 

megjelent tanulmányában öt szintet különböztetett meg (van den Akker, 2005). Ez a finom 

bontás megjelent már a hazai kurrikulumelmélet-irodalomban is (Vass–Perjés, 2009; Falus et 

al., 2012).  

 

                                                 
27

 Az OECD egy magas szintű döntéshozói fórumán egy vezető japán oktatásirányító mondta hozzászólásában, 

hogy csak azok a döntéshozók lehetnek sikeresek, akik „képesek egyszerre látni a madár, a rovar és a hal 

szemével”. A madár szeme utal a makroperspektíva látására, a rovaré a mikroperspektíva érzékelésére, és a hal 

az idő, az előrehaladás vagy az áramlatok (trendek) érzékelésének képességére. Forrás: Halász Gábor személyes 

közlése. 
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A szintek megkülönböztetése, ezek egyszerre látása és a közöttük való intelligens közlekedés 

mellett a kurrikulumot folyamatként értelmező elméleti megközelítés még egy olyan újítást 

eredményezett, amelynek implementációs perspektívában meghatározó jelentősége van. Ez a 

szándékolt és a megvalósított kurrikulum megkülönböztetése. A klasszikus tantervelmélet 

korábban nem ismerte ezt a distinkciót: ahogy ennek követői nem érzékelték azt a szakadékot, 

amely a makroszintű szakpolitika és a mikro-szintű gyakorlat között van, úgy azt a különb-

séget sem látták, amely egyfelől a hivatalos tantervi dokumentumokban megfogalmazott 

célok és követelmények, másfelől az iskolai vagy osztálytermi gyakorlatban ténylegesen 

követett célok és követelmények között található.  

 

A kurrikulumelmélet és a kurrikulumimplementáció elméletének egyik ismert ausztrál kuta-

tója, az IEA28 örökös tiszteletbeli tagjai között számon tartott John P. Keeves szerint a szán-

dékolt és a megvalósult kurrikulum megkülönböztetése a korábban már említett, klasszi-

kusnak tekintett Ralph W. Tyler nevéhez köthető, aki már az 1949-ben megjelent A kurri-

kulum és a tanítás alapelvei című könyvében említette a „kurrikulumtriangulum” fogalmát, és 

aki az IEA felé személyesen közvetítette ezt a modellt (lásd 6. ábra). A tanulói teljesítmények 

standardizált tesztekkel történő mérését végző IEA-n belül a tantervi célok és a mért eredmé-

nyek közötti kontraszt érzékelése magától értetődő volt. Így nem meglepő, hogy itt különösen 

gyorsan gyökeret eresztett ez a modell, amely megkülönbözteti (1) a tantervi dokumentu-

mokban megfogalmazott formális célokat, (2) a tényleges iskolai gyakorlatot és (3) ami a ta-

nulás eredményeképpen a diákok gondolkodásában és viselkedésében megjelenik (Mohandas 

et al., 2003). Implementációs perspektívában ez egyértelműen áttörésként értelmezhető. 

6. ábra 

Tyler kurrikulumtrianguluma 

 
Forrás: Mohandas–Wei–Keeves, 2003; 112. 

 

A jelenlegi kurrikulumelméleti gondolkodás már túlmegy a Tyler-féle három szinten. A hol-

land SLO korábban idézett kiadványában e három szintet továbbiakra bontották (lásd 6. 

táblázat). Ennek megfelelően mind a szándékolt, mind az implementált, mind a megvalósult 

kurrikulum tekintetében két-két további réteg jelenik meg. A szándékolt kurrikulum szintjén 

meg kell különböztetni azt az állapotot, amikor megszületik a társadalmi és szakmai meg-

egyezés a kurrikulumról attól, amikor az valamilyen formális döntéssel hatályba lép (rögtön 

hozzátéve: ez maga történhet mind makro-, mind mikroszinten). Az implementált kurrikulum 

szintjén különbséget kell tenni a között, amit a mindennapi megfigyelők érzékelnek, és amit a 

szisztematikus vizsgálat vagy tudományos kutatás képes feltárni (ilyen lehet az, amit a szak-

irodalom gyakran rejtett kurrikulumnak nevez). Végül a megvalósult kurrikulum szintjén kü-
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lönbséget kell tenni a között, amiről a tanulók akkor számolnak be, amikor a tanulási tapasz-

talataikról kérdezzük őket, és amit csak a tanulási eredmények szakszerű mérésével lehet fel-

tárni. 

6. táblázat  

A kurrikulum szintjei a megvalósulás függvényében 

Szándékolt 

kurrikulum 

Ideális kurrikulum 

Formális, írásba foglalt kurrikulum 

Implementált 

kurrikulum 

Érzékelt kurrikulum (amiről a megfigyelők, elsősorban 

a tanárok számolnak be) 

A tanulás-tanítás tényleges folyamata (curriculum-in-

action), amit a tudományos megfigyelés tár fel 

Megvalósult 

kurrikulum 

Megtapasztalt kurrikulum (amit a tanulók személyesen 

megtapasztalnak) 

A megtanult kurrikulum (amit a tanulási eredmények 

mérésével ki lehet mutatni) 
Forrás: van den Akker, 2005; 19.) 

 

Azok, akik gondolkodásában kialakult a szándékolt, az implementált és a megvalósult kur-

rikulum megkülönböztetése, gyakran kényelmetlenül érzik magukat, ha a kurrikulum fogal-

mát jelző nélkül, egyes számban használjuk, illetve ilyenkor ez alatt általában a szándékolt 

kurrikulumot értik, és nem gondolják, hogy ez azonos lehet azzal, amit akkor látnak, amikor 

bármelyik iskolát vagy osztálytermet megfigyelik. E gondolkodás keretei között az imple-

mentációs perspektíva számbavétele nélkül a kurrikulumról már nem lehet értelmes dialógust 

folytatni. Ebben a perspektívában „a” kurrikulum egyszerű absztrakció, illetve ha kézzel 

fogható, akkor vagy nem az iskolai valóságról szól, vagy csupán egy adott iskola valóságáról. 

Ezért is használják e fogalmat szívesen többes számban (curricula), utalva arra, hogy az 

implementált kurrikulum egyik meghatározó jegye értelemszerűen a sokféleség. A legfon-

tosabb kérdés itt már nem az, hogy „mi kerül bele a tantervbe”, hanem az, „mi történik az 

osztálytermekben” (amit szisztematikus megfigyeléssel vagy kutatással lehet megragadni), to-

vábbá a tanulók gondolkodásában és viselkedésében (amit ez utóbbi szisztematikus vizsgá-

latával, így a tanulási eredmények mérésével lehet megismerni). 

 

A hangsúly áttevődése a kurrikulum mint „termék” felfogásról a kurrikulum mint „folyamat” 

felfogásra, párhuzamos a hangsúly áttevődésével a „tanításról” a „tanulásra”. Az a kurriku-

lum, amely az utóbbira és nem az előbbire fókuszál, elsősorban nem azzal kapcsolatban fogal-

maz meg célokat, hogy a tanárnak „mit kell tanítania”, hanem azzal kapcsolatban, hogy a ta-

nulóknak „mit kell tudniuk”, pontosabban „mire kell képessé válniuk”. A képességekkel kap-

csolatban megfogalmazott szakpolitikák implementálása jóval bonyolultabb, mint azoké, 

amelyek a „tananyag” vagy az „átadandó műveltség” meghatározására fókuszálnak. Az utób-

biak természetüknél fogva közömbösebbek az implementációval kapcsolatban, mint az előb-

biek, amelyek – különösen, ha nem elégszenek meg a felszíni tanulással (surface learning), 

hanem a mély tanulás (deep learning) kialakulását ambicionálják (Biggs–Tang, 2007) szo-

fisztikált eszközrendszerre van szükségük, így például a szándékolt tanulási eredmények 

(intended learning outcomes) részletes előírására, vagy a célok, a tanulásszervezés és az érté-

kelés összhangjának (alignment) a megteremtésére. A tanulási eredményeket komolyan vevő 

szakpolitikák – ilyen ma több országban a képesítési keretrendszerek reformja – rendkívüli 

implementáció kihívással néznek szembe, és emiatt nem egyszer kudarcot szenvednek (Allais, 

2007). 
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Implementációs perspektívából nézve mindezzel összefüggésben a kurrikulumelmélet vagy -

kutatás még egy fontos elemét szükséges itt megemlíteni: ez a kurrikulumértékelés és a 

beválásvizsgálatok.29 Tekintettel arra, hogy a szándékolt kurrikulum egészen más, mint az 

implementált vagy a megvalósult kurrikulum, a kurrikulumfejlesztés számára nélkülözhe-

tetlen olyan visszajelzések szerzése, amelyek az utóbbiakról adnak tájékoztatást. A beválás-

vizsgálatok segítségével lehet megbízható következtetéseket megfogalmazni arra nézve, 

várhatóan mi fog történni az iskolákban a szándékolt kurrikulummal (ez időben megelőzi a 

szándékolt kurrikulum rögzítését), az értékelés segítségével pedig azt lehet megtudni, hogy 

végül is mi történt (ez időben követi a szándékolt kurrikulum rögzítését). Az implementáció 

szempontjából mind a beválásvizsgálat, mind az értékelés érdekes. A beválásvizsgálat egyik 

formája a kísérletezés. Tekintettel arra, hogy a kurrikulum – különösen a folyamatként értel-

mezett és a tanulásra fókuszáló kurrikulum – implementálása olyan környezetben történik, 

amelynek egyik meghatározó jellemzője a magas fokú komplexitás, és amelynek valamennyi 

meghatározó elemét emiatt nem lehet pusztán elméleti alapon kalkulálni, az implementációt 

komolyan vevő kurrikulumpolitikáknak természetes eszköze a kísérletezés.  

Implementációs összefüggések 

Mint láttuk, az implementációval, ezen belül az oktatási reformok és oktatásfejlesztési be-

avatkozások implementálásával, vagy még szűkebben a kurrikulumimplementációval foglal-

kozó kutatások számos olyan összefüggést feltártak, amelyek ismeretében megértjük, miért 

nem valósulnak meg gyakran a fejlesztési beavatkozások, illetve mi az oka annak, hogy hatá-

suk se nem mély, se nem tartós. A kurrikulumot érintő fejlesztésekre vagy tantervi reformokra 

vonatkozóan segítenek megtalálni a válaszokat alapvető kérdésekre: miért nem képesek ko-

moly változásokat elérni a tanárok viselkedésében és gondolkodásában, miért nem tudják 

jelentős mértékben átalakítani a pedagógusok által alkalmazott tanulásszervezési módsze-

reket. Más módon fogalmazva: e kutatások eredményei segíthetik, hogy fejlesztési beavatko-

zásaink mégis képesek legyenek jelentősebb, az iskolák és a tanórák világának mélyebb 

rétegeit is elérő változásokat elérni, illetve ezeket fenntartani azt követően is, amikor elapad-

nak a fejlesztési pénzek és nem hatnak már a változásokat előidéző kényszerek vagy ösz-

tönzők.  

 

Az alábbiakban az implementációs folyamatok azon összefüggéseit próbáljuk meg sziszte-

matikusan bemutatni, amelyek részben az implementációs kutatásokból, részben más, elsőd-

legesen nem feltétlenül az implementációra fókuszáló, de ilyen jellegű tudást is teremtő 

vizsgálatokból születtek. Olyan problématerületekkel foglalkozunk, melyek e kutatások ered-

ményei szerint a leginkább meghatározzák az implementációs folyamatokat. Ezek – az imp-

lementációs folyamatok sajátosságaiból következően – komplex és bonyolult kapcsolatban 

állnak egymással. Tulajdonképpen nem találunk olyan problématerületet, amely önmagában 

értelmezhető lenne. Mivel szoros kötés van az alábbiakban bemutatott problémarendszer 

minden eleme között, tárgyalásuk sorrendje és logikája a róluk való kommunikáció céljának 

megfelelően alakítható. Az implementációs folyamatok sajátosságait kilenc fő problémakör 

mentén vizsgáljuk. Elemezzük a beavatkozások jellemző környezetét, a tág értelemben vett 

kontextus természetét, dinamikáját, szintjeit, valamint a szűkebben értelmezett környezet, az 

egyes szereplők vagy szereplőcsoportok implementációs vonatkozásait. Foglalkozunk a meg-

valósulás lehetséges módjaival és mértékével, a főbb implementációs paradigmákkal, a prog-
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 Ezekről részletesen lásd Falus et al., 2012. 
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ramozott, az adaptív-evolúciós megközelítéssel, az idő különböző aspektusokból értelmezett 

szerepeivel, az egyes szinteken történő tanulási folyamatokkal, és végül kitérünk az imple-

mentáció menedzselésére. 

 

Átfogó reformok és célzott fejlesztési beavatkozások 

Mint említettük, kutatásunk egyik kiindulópontja az, hogy az iskolai, osztálytermi pedagógiai 

gyakorlat fejlesztését célzó, uniós társfinanszírozással megvalósított programokat kurrikulum-

fejlesztési beavatkozásként értelmezi. Korábban ugyancsak szó volt az átfogó reformok és a 

célzott fejlesztési beavatkozások megkülönböztetéséről és e distiknció jelentőségéről. Mind-

ezek fényében érdemes felvázolnunk az oktatási változások egy olyan osztályozását, amely 

segít eligazodni egy-egy reform vagy fejlesztési beavatkozás konkrét sajátosságai vizsgála-

tában (lásd 7. ábra). Ennek megfelelően kurrikulumreformról akkor beszélünk, ha a változás 

kifejezetten vagy elsősorban a kurrikulumot veszi célba, és kiterjed a rendszer egészére. Az a 

fejlesztési beavatkozás, amelyet e kutatás keretei között vizsgálunk, az ábra jobb felső 

szeletében található: azaz a kurrikulum megváltoztatását célozza, de nem a rendszer egészé-

ben, hanem csak az intézmények meghatározott csoportjában. Ez akkor is így van, ha a fej-

lesztési beavatkozás tervezőinek az volt a távlati célja, hogy a beavatkozással megteremtett 

kurrikulummodellt később a teljes rendszerben elterjessze.  

7. ábra 

Az oktatási változások típusai 

Kurrikulumot célzó változtatás

Nem a kurrikulumot célzó változtatás

Egyes intézményeket 

vagy intézmény-

csoportokat érintő 

változtatás

Célzott kurrikukum-fejlesztési

beavatkozás 
Átfogó kurrikulum reform

Átfogó, nem vagy elsősorban 

nem a kurrikulumra irányuló 

oktatási reform

Célzott, nem vagy elsősorban 

nem a kurrikulumra irányuló 

oktatásfejlesztési beavatkozás

 

Forrás: Szerzők. 
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Az implementációs folyamat elemzése szempontjából a fenti modell mindkét dimenziójának 

komoly jelentősége van. A vízszintes tengely azt jelzi, hogy a változtatás az adott oktatási 

rendszer iskoláinak mekkora hányadát célozza meg. Azok a változások, amelyek az adott 

oktatási rendszer minden intézményét célba veszik (ezeket nevezzük itt reformnak), az imp-

lementáció szempontjából egészen más helyzetben vannak – így másfajta kihívásokkal, 

kockázatokkal és lehetőségekkel kell szembenézniük –, mint azok, amelyek csak egy meg-

határozott körükre irányulnak (ezt nevezzük itt célzott fejlesztési beavatkozásnak). Az előb-

bire példa az Ontario állam 5000 iskoláját elérő, 2005-ben indult reform, de ilyen voltak a 

mintegy 20 000 angol iskola
30

 tantermi gyakorlatának fejlesztésére irányuló National Literacy 

Strategie és National Numeracy Strategie (továbbiakban NLS, NNS vagy együttesen NLNS) 

programok, és 2006-ban az új-zélandi alaptanterv bevezetése is (Fazekas, 2012b). Az utóbbi 

csoportba tartozik például a nemzetközi szervezetek fejlesztési tevékenységével foglalkozó 

tanulmányban (Halász–Szőllősi, 2012) elemzett, a USAID által támogatott jamaikai projekt 

(New Horizons For Primary Schools Project in Jamaica), amely 72 iskolára terjed ki. A 

kurrikulumot érintő reformok és fejlesztési beavatkozások implementációs szempontból 

többek között abban térnek el azoktól, amelyek nem vagy nem elsősorban a kurrikulum 

megváltoztatása irányulnak, hogy az előbbiek a tanári szakmai viselkedés alapvető jegyei 

megváltoztatását célozhatják, ami különösen bonyolult implementációs feladatot jelent.  

 

Az implementációs tudás jelentős része a teljes oktatási rendszert érintő változások kapcsán 

keletkezett, mégis jól értelmezhető a célzott beavatkozások vonatkozásában is. Az imple-

mentációs tudásháttér azért köthető elsődlegesen a reform típusú változási folyamatokhoz, 

mert ezek megvalósítását és sikerességét inkább kíséri kiemelt figyelem, mint a szűkebb körű 

fejlesztéseket. A reformok esetében a kitűzött célok elérésének általában komoly politikai 

súlya van, melynek sikere vagy bukása jelentheti akár kormányzati vezető(k) sikerét vagy 

bukását is. Számos példát találunk ilyen esetekre: ilyen volt, mikor az angol NLNS-prog-

ramok bevezetésekor az akkori oktatási és munkaügyi miniszter
31

 kilátásba helyezte lemon-

dását, amennyiben a kijelölt célok nem teljesülnek (Fazekas, 2012b). Az olyan változtatások 

pedig, melyekhez nagy politikai téteket rendelnek, rendszerint a politika, a társadalom és a 

szakma érdeklődése központjába kerülnek, s a kiemelt figyelem jelentős mennyiségű új tudást 

hozhat. Így bár kutatásunk empirikus szakaszában olyan beavatkozásokat vizsgálunk, melyek 

az iskolák egy-egy szűkebb csoportját érintették – és ennek megfelelően az elméleti előké-

szítés során is a változások e típusának sajátosságaira fókuszálunk –, figyelmünk kiterjed a 

rendszer egészét érintő reformokra is.  

 

Noha a fenti tipizálás szerint határozottan elkülönítettük a reformokat és a fejlesztési beavat-

kozásokat, valójában nem húzható éles határvonal köztük: az utóbbit az előbbi egyik eszkö-

zeként is értelmezhetjük. A fejlesztés ugyanis felfogható olyan kísérletezésként, melyre akár a 

teljes oktatási rendszert érintő reformok is épülhetnek. Sőt, azok a reformok, melyek gazdái 

értik a komplex rendszerek sajátosságait és az evolúciós folyamatok természetét, szükség-

szerűen kísérletezésekre épülnek. Ilyenkor a kísérletezést a reform egészének részeként értel-

mezik, ennek következtében maga a reform is olyan beavatkozássá válik, mely megvaló-

sítására alternatív szcenáriókat állítanak fel, és nem zárják ki, hogy az idő elteltével a 

megvalósítás útjai különböző irányokat vehetnek. A reformokat megelőző kísérleti fejlesz-

tésekre jól ismert példák a pilotprogramok, de ide tartoznak az olyan – a fentebb Kína kap-

                                                 
30 Az angol oktatási minisztérium hatáskörébe tartozik mintegy 20 ezer alapfokú iskola (elementary school) és 

ezekben tanító 190 ezer tanár. Nagy-Britannián belül négy önálló oktatási minisztérium működik: a walesi, a 

skót, az észak-ír és az angol. Az NSNL program ez utóbbi hatáskörébe tartozó iskolákat érintette. 
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csán említett – fejlesztések is, melyek csak egy adott terület intézményeinek működési fel-

tételeit módosítják. Számos példát találunk olyan beavatkozások közti kapcsolódásra is, ahol 

az átfogó reform olyan megelőző beavatkozás(ok)ra épült, mely(ek) önálló fejlesztési céllal 

indult(ak) és nem volt(ak) hivatott(ak) elősegíteni a későbbiekben hozzákapcsolódó reformot. 

Ilyennek tekinthető például az amerikai No Child Left Behind (továbbiakban NCLB) törvény, 

ami az alap- és középfokú oktatás támogatására irányuló, ’60-as évekbeli szövetségi oktatási 

törvény (Elementary and Secondary School Act) megújítása volt, vagy az előbb említett angol 

NSNL-programok, amelyek megelőző beavatkozásokra és a hozzájuk kapcsolódó elszámoltat-

hatósági rendszerekre épültek (Fazekas, 2012b).  

 

Habár a fejlesztések és reformok közt elmosódó a határvonal, mégis van néhány olyan jel-

lemző, mely meghatározza az egyes változtatástípusok karakterét. A – fentiek értelmében – 

alapvető különbség, hogy a fejlesztések jellemzően kísérleti jellegűek, míg a reformok nem 

feltétlenül foglalnak magukban kísérleti elemet. Eltérést figyelhetünk meg a kétféle beavat-

kozás kontextusa között is. A fejlesztésekbe általában önkéntes alapon kapcsolódnak be, így – 

amint már Az implementáció kutatása c. fejezetben is említettük – a változásnak a fejlesztés 

kedvezőbb kontextuális feltételeket teremt, mint a mindenkire nézve kötelező érvényű reform. 

A fejlesztések ennek megfelelően jellemzően kevesebb résztvevői ellenállásba ütköznek, 

illetve a résztvevők inkább értik és ismerik feladataikat. Lényeges különbségnek tűnik még, 

hogy a célzott fejlesztési beavatkozásokat általában projektként kezelik, a menedzselési tech-

nikákat nem az oktatás világa, a közoktatási tartalmi szabályozása, a „tantervi irányítás” 

hagyományai határozzák meg, hanem a társadalomfejlesztési beavatkozások általános szabá-

lyai és eljárásai. (E problémakörökkel bővebben foglalkozunk a vonatkozó fejezetekben.)  

 

A változások lehatárolásának másik dimenziója (a 7. ábra függőleges tengelye) aszerint tesz 

distinkciót a reformok és a fejlesztések közt, hogy azok érintik-e a kurrikulumot vagy sem. E 

dimenzió különbözteti meg például az olyan változtatásokat, melyek az iskolai étkeztetéssel 

kapcsolatos előírásokat érintik azoktól, amelyek a mindennapi pedagógiai folyamatokat, a 

tanulásszervezés mélyebb rétegeit célozzák meg (Fazekas, 2012a).  

 

Fontos megjegyezni, hogy a fenti két dimenzió nem elégséges a beavatkozások megfelelő 

elkülönítéséhez. Amennyiben tudjuk, hogy a változtatások az adott oktatási rendszer isko-

láinak mekkora hányadát célozzák meg, és hogy érintik-e a kurrikulumot vagy sem, még to-

vábbi két területen kell distinkciót tennünk. Az egyik – amely implicit módon a fenti ábrán is 

megjelenik – az innováció által lefedett terület nagysága. E szempont szerint két kategória 

alkotható: (1) azok a fejlesztések és reformok, melyek kifejezetten a kurrikulum formálására 

irányulnak, (2) azok, melyek célrendszerének csak egy elemét jelenti a kurrikulum formálása. 

Abban is szükséges különbséget tennünk – és e perspektíva jelenti a másik újonnan bejövő di-

menziót –, hogy a fejlesztés vagy a reform implementációja igényli-e (ha igen, milyen mér-

tékben) a szakmai meggyőződések mélyebb rétegeit érintő változást a tanárok osztálytermi 

viselkedésében (Fazekas, 2012a). Mélyebb változást igénylő beavatkozás volt például az új-

zélandi alaptanterv (továbbiakban esetenként: NZC) bevezetése, ahol a kutatótanárrá válás, a 

kutatás alapú tanítás meghatározó elem volt. Ennek lényege, hogy a tanárok a tanítási folya-

matokat kutatásként kezelik, innovációkat vezetnek be, kísérleteznek, értékelnek, és e munka-

módszer szükségszerűen magában foglalja a hatékonyság vizsgálatát. E változás sokakban a 

tanári szerepkör újraértelmezését tette szükségessé, a kapcsolódó feladatok pedig az énképet 

veszélyeztető mechanizmusokkal voltak tele (Fazekas, 2012b). De ilyen változásként értel-

mezhetünk minden olyan fejlesztést, mely alapjaiban változtatja meg az osztálytermi gyakor-



 

47 

 

latot, így például bevezeti a csoportmunkát, a projektalapú vagy az önálló tanulói kutatásra 

épülő oktatást.  

 

Végül fontos megjegyezni azt is – később erre még részletesebben kitérünk –, hogy az imp-

lementáció nem mindig változások (reformok vagy célzott fejlesztési beavatkozások) meg-

valósítását jelentheti, hanem olyan szakpolitikák végrehajtását is, amelyek középpontjában 

nem feltétlenül a változás áll, illetve olyan változásokat szorgalmaznak, amelyek alapvetően 

nem innovációra irányulnak. Így az olyan szakpolitikák, amelyek a szabályozási környezet 

egyszerű megváltoztatását célozzák (például megengednek vagy megtiltalak valamit, ami ad-

dig tiltott volt vagy éppen engedélyezett), vagy amelyek az elosztási viszonyokat érintik (pél-

dául az egyik területről erőforrásokat csoportosítanak át egy másikra), egészen más imple-

mentációs kihívásokkal szembesülnek, mint azok, amelyek az emberi vagy szervezeti 

viselkedés jelentős megváltozását igénylik. 

 

Az oktatási ágazatban véghezvitt változtatások területe persze megengedné, hogy a fentieknél 

lényegesen több lehatárolási dimenziót különböztessünk meg. A mostani tipizálás célja kife-

jezetten olyan csoportok alkotása volt, melyek szerint jól behatárolható az a terület, amivel 

később az empirikus kutatás során foglakozunk, és amelyre a különböző diszciplínákból 

származó implementációs tudáshátteret vonatkoztatjuk. Ez a terület pedig: a tanári meggyő-

ződések mélyebb rétegeit érintő, kifejezetten a kurrikulum formálására irányuló fejlesztések 

területe.  

A fejlesztési beavatkozások közege: a komplex rendszerek  

Ma már nincs abban semmi új, hogy a fejlesztési beavatkozások implementációját komplex 

rendszerekben végbemenő összetett folyamatként értelmezzük, és nem gondoljuk kivitelez-

hetőnek, amennyiben mechanikus közigazgatási feladatként kezelik (Brynard, 2005). A meg-

előző fejezetben foglalkoztunk azzal, hogy a komplex rendszerek elmélete egészen új pers-

pektívába helyezte az oktatási rendszerek kormányzását, az oktatásfejlesztések menedzselését. 

Komplex jelzővel általában az olyan rendszereket illetjük, melynek elemei bonyolult és 

hierarchikus struktúra szerint rendeződnek el, és a különböző szinteken lévő elemek az egyes 

szinteken belül és azok között is kölcsönhatásban állnak egymással. „A komplex rendszereket 

az teszi olyan érdekessé, hogy a részei közötti kölcsönhatás eredményeképpen a részek visel-

kedése oly módon változik meg, hogy az egész rendszer minőségileg új, a részek tulajdon-

ságaitól eltérő viselkedésmintát követ […] pusztán a részek vizsgálatából nem jósolható meg 

az egész rendszer viselkedése, a globális tulajdonságok új törvényszerűségeket követnek” 

(Vicsek, 2003). A komplex rendszereket gyakran a káosz peremén létező rendszerekként is 

azonosítják, hiszen e rendszerek jellemző állapota a teljesen rendezett, kiszámítható stabilitás 

és a teljesen kaotikus, a káosz között van (Fullan, 2008c). Itt érdemes újra felidéznünk a 

kaotikus, rendezett, bonyolult és komplex rendszereket felvonultató Cynefin-modellt (lásd 3. 

ábraHiba! A hivatkozási forrás nem található.), mely az egyes rendszerekhez sajátos 

kezelést és stratégiát rendel. A modell a komplex rendszerekkel kapcsolatban kiemeli, mivel 

itt csak utólag érthető folyamatok zajlanak, csak kísérletezéssel, kipróbálással majd ezek 

eredményeinek elemzésével lehet a megfelelő implementációs utakat keresni. Ez pedig a 

nagyfokú bizonytalanság kezelését igényli, hiszen itt teret kell hagyni az evolúciós 

folyamatok érvényesülésének.   

 

A komplexitás problémaköre igazi multidiszciplináris terület. Az 1970-es években indult el, 

nagyrészt fizikusok kezdeményezésére az a folyamat, melynek célja a sok, erősen kölcsönható 
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részből álló komplex rendszerek meghatározására és megértésére volt.
32

 E kezdeményezés 

olyan általános elméletek alkotása reményében született, melyek az életet meghatározó nehe-

zen megismerhető, összetett és bonyolult folyamatok kvantitatív kezelését segítik elő. Az ed-

digi tapasztalatok alapján úgy tűnik, a komplexitás értelmezéséhez és kezeléséhez egyszerre 

van szükség a holisztikus szemléletmód alkalmazására, ami elképzelhető a hálózatok tanulmá-

nyozásával – Hill és Hupe (2009) nyomán a hálózatok növekvő szerepének kutatását a tanul-

mány elején az implementáció egyik kurrens témájaként jelöltük meg –, és a mikroszintű 

történések feltárására, ami az elemek közti kölcsönhatások természetének vizsgálatát jelöli33 

(Vicsek, 2003). Tudásunk mára a komplexitásról nemcsak összetett elméletté formálódott, ha-

nem – mint láttuk – azzal kapcsolatban is előrehaladott gondolkodás zajlik, miképpen lehet 

ezt az oktatási ágazatban akár makroszinten (a reformok implementálásában), akár mikro-

szinten (az osztálytermi tanulási folyamatok szabályozásában) alkalmazni (lásd például 

Sanders–McCabe, 2003; Byrne, 1998, Halász, 2007). 

 

Habár a komplexitás pontos meghatározására a mai napig nem alkottak egyértelmű definíciót, 

azt „körülbelül sejtjük, hogy milyen rendszereket sorolnánk a komplex rendszerek kategó-

riájába, ilyenek például a turbulensen kavargó folyadék (időjárást meghatározó légá-

ramlatok), f…] vagy a csapatosan mozgó élőlények. De az egyes összetevők bonyolultsági 

fokán feljebb haladva, ide tartoznak az embercsoportok (mondjuk egy iskola diákjai), illetve 

talán a sor végén az emberi társadalom.” (Vicsek, 2003)  

 

A kurrikulum fejlesztését célzó beavatkozások pedig ez utóbbi közegbe érkeznek. Abba, me-

lyet Vicsek Tamás, a Széchenyi-díjas magyar tudós a bonyolultsági skála magaslatára helye-

zett. Pontosabban fogalmazva, a beavatkozások terepe általánosan véve a társadalom egésze, 

specifikusan pedig az oktatási szektor. Ez utóbbi csoportosulás egy olyan különösen kiterjedt 

rendszer, melyhez bonyolult rendszerdinamika szerint működő széles érdekcsoportok kapcso-

lódnak (Hargreaves et al., 2010). A modern oktatási rendszerek folyamatosan egyensúlyoznak 

a szakmai, a politikai és a piaci hatások közt, ezek egyensúlyi helyzete más és más attól 

függően, hogy mely szintre – osztálytermi, intézményi vagy rendszerszintű szabályozásra – 

vonatkozik. Mindegyikhez kapcsolódik egy elsősorban rá jellemző domináns szabályozási 

forma: az osztálytermihez a szakmai, az intézményihez a piaci, a rendszerszinthez a politikai, 

melyek kölcsönhatásban a másik két, kevésbé domináns formával alakítják az egyes szintek 

rendszerét (Halász, 1991).  

 

Még tovább menve, ha abból indulunk ki, hogy a kurrikulumot érintő beavatkozások cél-

pontja, túlmutatva a tanári munkán, maga a gyermeki tanulás, akkor a komplex környezet egy 

új dimenziója tárul fel előttünk. Ennek a befolyásolása – felidézve a korábban említett 

Cynefin-modellt – elsősorban az evolúciós folyamatoknak teret engedő, kiemelkedő 

(emergent) megoldásokra alapozott stratégiával képzelhető el.  

 

Tudván, hogy a fejlesztési beavatkozások nehezen megismerhető, komplex és dinamikus 

rendszerekbe érkeznek, illetve bízva a komplex folyamatok kezelhetőségében, mára az imple-

mentációról való gondolkozás is meghaladta a Brynard (2005) által meghatározott, első két 

implementációs gondolkodási szakaszt.  
 

                                                 
32

 Ebben olyan neves tudósok vettek részt, mint például a kvarkok "feltalálója", Murray Gell-Mann, Nobel-díjas 

részecskefizikus (Vicsek, 2003). 
33

 Kapcsolódó témákban Magyarországon is széles körű és sikeres kutatások folytak (lásd: Kertész–Vicsek, 

2006). 
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Fentebb már beszéltünk részletesen e generációkról, most csak idézzük fel őket: Az első gene-

rációhoz tartozó gondolkozók szerint a döntéshozatal és annak megvalósítása olyan lineáris 

folyamat, mely során a törvénynek és egyéb kormányzati formák erejének köszönhetően az 

implementáció automatikusan bekövetkezik, amennyiben a politikai szándéknak megfelelő 

üzenetek hitelesen kihirdetésre kerülnek. Az e megközelítés szerint koordinált fejlesztések si-

kertelenségei azonban rámutattak a megvalósítási folyamatok összetettségére, azok önálló sze-

repére a közpolitikai, illetve a fejlesztési folyamatokban. A második generációs gondolkozók, 

felróva elődeiknek az implementációs folyamatok komplexitásának figyelmen kívül hagyását, 

arra törekedtek, hogy empirikus vizsgálatokon keresztül rögzítsék az implementációs folya-

matok végtelen komplexitását, ezzel magyarázták a fejlesztések már-már törvényszerű buká-

sát, mely magyarázathoz kapcsolódóan kialakult „nothing works” érzés.  
 

Mint ahogy korábban is említettük, immár a modernizációs programok intelligens adaptációja 

és a fenntartható fejlődés reményében a cél: az implementáció általános elméletének felál-

lítása. A szakma az implementáció általános természetének, a komplex folyamatok össze-

tettsége kezelhetőségének megértésére törekszik. Olyan kérdésekre keresi a választ, hogy az 

oktatásfejlesztési beavatkozások miként valósulnak meg egy adott környezetben, miként vál-

toztatják a befogadó kontextust, illetve maga a fejlesztési folyamat hogyan változik, hogyan 

lehet befolyásolni a változási folyamatokat, és miként lehet inkább közelíteni a célokhoz. 

Ehhez igyekeznek meghatározni a leginkább kritikus változókat, melyek közül néhány már 

állandósulni látszik. Ilyen gyakran előforduló változó például a kontextus, az elkötelezettség, 

a kapacitás, a koalíciók, a kommunikáció vagy a közpolitika tartalma. (Brynard, 2005)  
 

Persze csak akkor értelmezhetjük az implementációs folyamatokat tipikus modellek szerint, ha 

mindig jelen van a gondolkozásunkban, hogy a komplex folyamatok modellezése során szük-

ségszerűen kiesnek olyan, nem elhanyagolható tényezők, melyek nem tartoznak a modelleket 

felállítók főbb vizsgálati szempontjai közé. Tekintettel kell lenni arra is, hogy az egyes straté-

giai lépések formája kontextusnak megfelelően kell, hogy változó legyen, mivel minden fej-

lesztési folyamat más, különböző szintről indul, más igényeket kell, hogy kielégítsen, valamint 

más szociális és környezeti tényezőknek kell, hogy megfeleljen. Jól összeillik ez azzal, hogy a 

kontextus meghatározó szerepét szinte minden szerző kiemelten kezeli. (A kontextusról bő-

vebben a vonatkozó fejezetben lesz szó.) 

 

Mivel a komplex rendszerekben az egymással kölcsönhatásba lépő erők hatására váratlan 

helyzetek alakulnak ki, és gyakran előfordul, hogy egyes kölcsönhatások aránytalanul nagy 

következménnyel járnak, a változások kiszámíthatatlan folyamatok. Nem várható, hogy a fej-

lesztések az előzetesen kijelölt céloknak megfelelően alakulnak majd. Szükségszerűen szá-

molni kell implementációs deficitekkel, vagyis az implementáció várt eredményeinek rész-

leges vagy teljes elmaradásával (részletesebben lásd: Fazekas, 2012a). Habár nehezen 

elképzelhető, hogy egy felülről lefelé irányuló implementációs folyamattal bevezetett fej-

lesztés implementációs deficit nélkül kerüljön a gyakorlatba, úgy tűnik, a változási folyama-

tok befolyásolásával lehetőség van a deficitek redukálására, és kellően mélyreható – az 

osztálytermek és az egyes tanulók szintjét elérő – változások elérésére (Fullan, 2008c). 

 

Számos kutatási eredmény azt mutatja, hogy az oktatás területén kontextustól függetlenül 

elérhető eredményes és hosszú távon fenntartható fejlődés, illetve hogy a változási folya-

matok befolyásolására a komplex rendszerek természetének figyelembevételével van esély. 

Olyan sajátosságok kerülnek itt előtérbe, mint amilyen például a rendszerek állandó önszer-

veződése. Eszerint a rendszer elemei között lévő kölcsönhatások spontán is olyan szerve-

ződési folyamatokat generálnak, melyek a rendszer állandó strukturális formálódását ered-

ményezik. Ehhez igazodva a nagyfokú komplexitás kezelése a gyakorlatban például 
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tanulórendszerek tervezésével és működésének orientálásával elképzelhető (lásd például 

Fullan, 2008c; Würzburg, 2010; Altrichter, 2005; Mourshed–Chijioke–Barber, 2010; Levin, 

2001; Mclaughlin- Berman, 1975; Hargreaves et al., 2010; Taylor–Clarke, 2008). 

Szintek és kapcsolatok  

Komplex rendszerek szintértelmezései  

Talán nem túlzás azt állítani, nincs olyan, az implementációs folyamatokat vizsgáló kérdés-

kör, mely értelmezhető lenne az implementációs szintek lehatárolására nélkül, éppen ezért már 

az eddigiekben is többször megkülönböztettük az implementációs folyamatok két alapvető, 

makro- és mikroszintjét.  

 

A makrot tekintjük a rendszerek legmagasabb szerveződési szintjének, ami azt jelenti, hogy 

amennyiben az emberi társadalom rendszerében gondolkozunk, ez a társadalom egészének 

átfogó szintjét jelöli, az oktatási szektor esetében pedig az oktatási rendszer egésze jelenti ezt. 

Az e szinthez kapcsolt szereplők olyan központi vezetési feladatokat látnak el, melyek a 

rendszer egészének, és/vagy meghatározott alrendszereinek működésre vannak hatással. Ezzel 

szemben a mikroszint a legkisebb még értelmezhető elemek szintje. A társadalom példájánál 

maradva, általában az egyének szintjét jelöli. E logika szerint az oktatási rendszer esetében 

olyan szereplőket tekintünk idetartozónak, mint amilyenek a tanulók vagy a pedagógusok. E 

szinthez kapcsolódnak az olyan problémakörök, mint például a tanári viselkedés, beleértve 

ebbe a tanári motivációt, identitást és hiedelmeket. Azonban ha a komplex, sok erősen köl-

csönható részből álló társadalmi-oktatási rendszerek dinamikájának megértése a cél, akkor 

gyakran mikroszintként azt a legkisebb rendszert értelmezzük, amely már elég nagy ahhoz, 

hogy az érdeklődésünk központjában álló kölcsönhatások megfigyelhetők legyenek. Éppen 

ezért leggyakrabban az oktatási terület mikroszintje nem az egyes személyek, hanem az 

intézmények szintjét jelöli (lásd például van den Akker, 2005; Perjés–Vass, 2009). Ez persze 

nem jelenti azt, hogy az ilyen rendszerek vizsgálata során ne lenne olyan természetű 

probléma, mely az egyének mikroszintként való értelmezését teszi szükségessé.  

 

A makro- és mikroszintű folyamatok együttesen határozzák meg az implementáció sikerét, 

leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a makroszint kezdeményezéseire kialakuló mikroszintű 

válaszok döntik el, hogy az implementáció milyen minőségben valósul meg. A két szint meg-

különböztetését, az ezekről való tudás megteremtését korábban is a kurrikulumelmélet és -

fejlesztés egyik legjelentősebb kognitív váltásaként, fejlődéseként értelmeztük, hiszen a vál-

tozás karaktere olyan helyi szintű – és állandóan változó – tényezők terméke, melyet a 

döntéshozás szintjéről nem lehet kontrollálni (McLaughlin, 1990).  A mikroszintű feltételek 

és a várható problémák felértékelése azt jelzi, hogy a fejlesztéssel foglakozók figyelme a 

komplex rendszerek kezelésére irányul, illetve hogy a beavatkozások logikája a döntésho-

zatalra fókuszáló, programozott (top-down) megközelítés felől a megvalósítási mozzanatokat 

középpontba állító, adaptív-evolúciós (bottom-up) megközelítés felé tolódik el. 
 

A tipikusan adaptív-evolúciós logika szerint koordinált új-zélandi alaptanterv bevezetését 

megelőzően és az implementáció folyamata során állandó vizsgálatokat végeztek, melyek a 

mikroszintű feltételek és igények felmérésére irányultak. Igazgatókat, tanárokat kérdeztek az 

új kurrikulum főbb elemeiről (a kutatótanításról, a gondolkozási készségek fejlesztéséről és a 

kulcskompetenciákról), illetve arról, hogy ezeket mennyire érzik megvalósítottnak mindennapi 
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pedagógiai gyakorlatuk során.
34

 Vizsgálták azt is, hogy az iskolai szereplők mennyire érzik 

képesnek magukat az új kurrikulum intelligens adaptálására
35

. Maga az alaptanterv is különös 

hangsúlyt helyezett a mikroszintű kontextuális feltételekre. A NZC olyan keretként 

funkcionált, mely meghatározta az első 13 oktatási év tanulás-tanítási folyamatainak főbb 

irányait. E kereteken belül az iskolák és az egyes pedagógusok feladata volt, hogy a helyi 

igényeknek és feltételeknek megfelelően alakítsák a tanítás-tanulási folyamat tartalmát, így azt 

a nemzeti alaptanterv, az iskolai tanterv és a tanórai terv együttesen határozta meg (Fazekas, 

2012b). 
 

Talán az egyik legfontosabb kérdés a makro- és mikroszint kapcsán, hogy az implementáció 

során hova helyezik a kontrollt (és ezzel együtt a célzott támogatási funkciót). Az imp-

lementációs folyamatok kontrollja a makroszinten meghatározott célok mikroszintű megva-

lósításának ellenőrzési funkcióját tölti be. A kontroll problémakörének vizsgálata azonban 

már meghaladja az e két szintben gondolkozó rendszerértelmezést, hiszen a valóságban az 

implementáció szintjei ennél jóval összetettebb rendszert alkotnak. A tipikus és valószínűleg 

leghasznosabb gondolkodásmód három szintet különböztet meg: a már ismertek mellett har-

madik a mezoszint. Utóbbi a köztes szerveződési szintet jelöli. Ide tartoznak tehát azok az 

organizmusok – még mindig a társadalom példájánál maradva: szervezetek, intézmények, 

illetve az ezeken belüli a kapcsolatrendszerek és kölcsönhatások –, melyek keretei tágabbak a 

mikroszintű egységeknél, de nem érik el a rendszer egészének átfogó szintjét. A kurrikulum-

implementáció esetében ez az a szint, ahonnan belátható a fejlesztések teljes vertikuma: ahon-

nan még jól láthatók a mikroszintű történések, feltételek, szükségletek, és ahonnan már a 

rendszer egészének működése is átlátható.  

 

A makro-, mezo-, mikroszintű rendszerértelmezés mögött multidiszciplinális elmélet húzódik 

meg. Ez egyaránt adhatja fizikai, kémiai vagy biológiai rendszerek értelmezésének az alapját, 

hiszen a szinteket a legtágabb rendszer, a legkisebb értelmezhető elemek és a köztük lévő 

struktúrák szerint azonosítja. Emellett létezik egy másik, párhuzamos szintértelmezés is, mely 

kifejezetten a társadalmi folyamatok kutatását segíti. Struktúrája lényegében megfelel az 

előbbi hármas tagozódásnak, lényeges különbség azonban, hogy itt a szintek konkrét társa-

dalmi organizmusokhoz, illetve ezek fő funkcióihoz kötődnek. Az oktatás esetében a három 

fő szintet a központi, a helyi, és az intézményi szintek adják. A két terminológia nem 

feltétlenül váltja ki egymást, sőt, e két értelmezési rendszert sok esetben együttesen 

használják, hiszen így lehet a leginkább érzékeltetni, hogy a vizsgálatok mely tényleges 

organizmusokat tekintik a legnagyobb vagy éppen legkisebb értelmezhető rendszernek.  

 

Gyakran előfordul, hogy három szintnél többet különböztetünk meg, például amikor az iskolai 

szintet tovább bontjuk, és külön foglalkozunk a vezetőkkel, a pedagógusokkal és a diákokkal. 

Vagy amikor a mikroszint kettős értelmezését feloldjuk a nanoszint bevezetésével, illetve 

amikor a szupraszintet az eddig ismertek fölé helyezzük (lásd például: van den Akker, 2005; 

Perjés–Vass, 2009). Valójában ezeknél is jóval több szint létezik. Általában azonban – az 

implementáció problémakörével foglalkozó legtöbb szerzőhöz hasonlóan – e három-hat fő 

                                                 
34

 A kutatást a New Zealand Council for Educational Research végezte. Eredményeik azt tükrözik, hogy a taná-

rok miként gondolkoznak e területek megvalósítottságáról, és nem azt, hogy ténylegesen mennyire voltak azok 

jelen, mivel a megkérdezettek sok esetben nem megfelelően azonosították a tantervi alapfogalmakat (Fazekas, 

2012b) 
35 A University of Auckland és az Education Review Office végezte a felméréseket a megvalósítás első két 

évében. Eredményeik szerint a kezdeti időszakban a helyi szereplők jelentős része nem érezte késznek magát az 

új kurrikulum implementálására, ehhez szükségesnek tartották, hogy képesek legyenek NZC-nak megfelelő 

szemléletváltásra (Fazekas, 2012b). 
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szintben gondolkodunk, mivel az összes létező szint számbavétele (ha ez egyáltalán 

lehetséges lenne) már olyan mértékig növelné a komplexitást, hogy az se kezelhető, se 

kommunikálható nem volna.  

 

A komplex rendszerek kapcsán már beszéltünk arról, hogy a különböző szintek elemei ön-

szervező jelleggel szinteken belül és között is erős kölcsönhatásban állnak egymással. A társa-

dalmi rendszerek e természete azt feltétezi, hogy az ide érkező fejlesztések implementációja 

során a fent meghatározott szintek mindegyike szükségszerűen szerephez jut. Akkor is, ha az 

implementációs folyamatok menedzsmentje épít a bennük lévő energiára, és akkor is, ha nem. 

Ettől függően az egyes szintek segíthetik vagy épp akadályozhatják a másik kettő fejlesztési 

munkáját.  

 

A komplex rendszerek kezelése feltételezi a szintekben való gondolkodást, illetve az ezek 

együttműködésében rejlő implementációs kapacitás kiaknázását például azáltal, hogy a fe-

lelősséget megosztják az egyes szintek közt és növelik a szinteken folyó és a szintek közötti 

kommunikáció és tapasztalatcsere intenzitását (Fazekas, 2012a). Jól érzékelteti a szintek 

valódi rétegződését, összetettségét a NCLB-program nebraskai bevezetése, ahol súlyos prob-

lémát okozott, hogy a szövetségi perspektívából tekintett helyi szint az adott kontextusban 

központi szerephez jutott (Fazekas, 2012b). Nebraskában a központi szerepet a nebraskai 

állam töltötte be, az USA egészében pedig ezt a szerepkört a szövetségi kormány gyakorolta. 

E szintértelmezési kettőséget pedig nem tudták úgy kezelni, hogy az a nebraskai rendszer fej-

lődését eredményezte volna. A figyelembe veendő szinteket, illetve az azok közti érőtér 

komplexitását értelemszerűen növeli, ha külső – harmadik országban történő – fejlesztéseket 

valósítanak meg, illetve ha a fejlesztések gazdái olyan autonómiával rendelkező államokat 

vagy nemzeteket átfogó szövetségek, mint amilyen az USA vagy az EU (lásd bővebben: Ha-

lász–Szőllősi, 2012). 

 

Visszatérve a kontroll kérdésére, miután korábban egy önálló fejezetben (Menedzsment, 

igazgatás és kontroll) hosszabban foglalkoztunk e témával, itt csak annyit szükséges kiemelni, 

hogy a helyi szint fontos szerepet tölthet be a változtatási szándék hatására létrejött változási 

folyamatok szakmai, pénzügyi, törvényességi átláthatóságának és értékelhetőségének biztosí-

tásában és érvényesítésében, amennyiben az elszámoltathatósági rendszer struktúrája kötődik 

a fejlesztési folyamat meghatározó szintjeihez (Fazekas, 2012b). 

A helyi szint és implementációs funkciói 

Érdemes kiemelten foglalkozni a köztes vagy helyi szint problémájával, hiszen – mint már 

feljebb jeleztük – innen még kezelhetőek a mikroszintű folyamatok, és már értelmezhető a 

rendszer egészének működése is. A helyi szint gyakran a közigazgatási és kormányzási rend-

szer lokális szintjét jelöli, ami a legtöbb európai országban a települési vagy térségi önkor-

mányzatokat jelenti. Ezen intézmények a hozzájuk tartozó körzetekben az alkotmányosan 

szabályozott legitim hatalom birtokosai, amit választásokkal nyernek el. Az irányításuk alatt 

álló területeken adót vetnek ki, jogszabályokat alkotnak, intézményeket hoznak létre, 

kinevezik azok vezetőit, illetve döntenek a kapcsolódó finanszírozási kérdésekről. Habár 

legfőbb feladataik közé olyan dolgok tartoznak, mint amilyen például az integrált város-

fejlesztés, finanszírozási döntések kapcsán – gyakran fenntartóként – szükségszerűen talál-

koznak az iskola világával, a pedagógiai programokkal, a helyi innovációkkal, a tanulói tel-

jesítményekkel. Emellett kormányzásuk alatt állhatnak olyan intézmények is, melyek az 
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iskolák eredményességét (a szakmai fejlődést, a méltányosság növelését, a tanulói teljesít-

ményeket) hivatottak elősegíteni.36  

 

Mivel az önkormányzatok lokális és integrált egységek, felelősségük és hatalmuk több ága-

zatra vagy szakpolitikai területre is kiterjed, ez egyszerre jelenthet óriási erőforrást és nehéz-

séget az ágazati implementációs folyamatokban. Itt az ágazok számára olyan nehezen kont-

rollálható kapcsolódások és függőségek jelennek meg, melyek jelentősen alakíthatják a 

beavatkozások implementálásának dinamikáját, komplexitását, befolyásolhatják annak ered-

ményességét. 

 

Jelentős kockázati tényező a különböző ágazatok és az ágazatokon belüli alrendszerek 

izoláltsága, versengése, mely szükségszerűen az ágazati és ágazatközi csoportok konfliktusos 

helyzetét idézi elő37. A hasonló forrásokhoz való hozzáférésért folyó rivalizálás során olyan 

ágazati érdekek és érvek ütköznek egymással, melyek szembeállítása holisztikus szemlélettel 

nehezen értelmezhető. Jól érzékelteti ezt az oktatási és az egészségügyi ágazat harca: a fejlődő 

országok esetében gyakran felmerülő kérdés, vajon a fizikai és mentális jóllét megőrzésében 

egyaránt szerepet játszó oktatási terület fejlesztése, vagy a diákok és környezetük egészügyi 

állapotának javítása, a járványok visszaszorítása, az oktatási rendszerben való részvétel 

lehetőségének megteremtése az inkább indokolt fejlesztési terület (Halász–Szőllősi, 2012). 

Nyilvánvaló, hogy a két szakterületet felelősséggel nem vagy csak nehezen lehet egymás 

ellenében súlyozni. Azonban a két – vagy több – versengő terület együttes kezelésével, az 

ágazatközi együttműködés erősítésével, a résztvevők fenyegetettségérzésének feloldásával 

kezelhetők ezek az érdekütközések. Sőt, a destruktív harcok visszaszorítása következtében 

felszabaduló energiák a fejlesztések javára is fordíthatók. Az ágazatközi együttműködések 

ugyanis lehetővé teszik az olyan tanulási folyamatok – akár spontán – elindulását, melyek 

legfőbb inputjai az ágazatok közötti különbségekből származnak, illetve melyek az innovatív 

megoldások horizontális terjedését eredményezik.  

 

Fentebb foglalkoztunk az implementáció ágazatoktól függő eltéréseivel, és láttuk, hogy a 

különböző szakterületeken lényegesen eltérően alakulhatnak az implementációs folyamatok. 

Az egészségügy területén például előtérbe kerül az implementációs hűség, és háttérbe szorul 

az oktatási implementáció világában pozitívan értékelt adaptáció. Az eltérés olyan 

befolyásoló tényezőkre vezethető vissza, mint a szakterület jellege, a szakterület szereplőinek 

sajátosságai vagy a társadalmi vélekedés az adott terület súlyáról, komplexitásáról. Emellett 

láthattuk azt is, hogy az egyes ágazatokban folyó implementációkutatások fejlődése erősen 

befolyásolhatja más ágazatok implementációs tudását és gyakorlatát. Ilyen volt például az is, 

mikor az oktatási szektorban olyan kutatásokat indítottak, melyek kifejezetten arra irányultak, 

hogy feltárják az eredetileg a fizikusok érdeklődése központjában álló komplexitáselmélet 

alkalmazásának relevanciáját az oktatási szektorban (Sanders–McCabe, 2003). Mára pedig ez 

az implementációról való gondolkozás egyik legfontosabb elemévé vált (lásd például: Fullan, 

2008c), illetve a kurrikulumimplementáció elméleti kiinduláspontját is ez adja, hiszen itt a 

mikroszint minden rétege (például intézményi, osztálytermi) komplex, adaptív rendszerként 

értelmezhető.  

 

                                                 
36 Ilyen intézetek például a pedagógiai intézetek, az ÁMK-k, pedagógiai szakszolgálatok vagy pedagógiai 

szakmai szolgáltatók.  
37

 E problématerülettel a fejlesztések gazdái általában kiemelten foglalkoznak, így például az UNESCO az 

implementáció sikerességét veszélyeztető jelentős kockázatként jelölte meg az oktatási ágazat alrendszereinek 

izoláltságát (Halász–Szőllősi, 2012). 
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Az ágazatközi kapcsolódással összefüggésben foglalkoztunk azzal is, hogy az oktatási 

ágazaton belüli alrendszerek szintén más és más implementációs helyzetben vannak. Többek 

között azt említettük, hogy a szak- vagy felnőttképzés esetében számolni kell a gazdaság 

szereplőivel, illetve hogy a felsőoktatás világában az akadémiai közösség az, ami erősebben 

érezteti jelenlétét. Az oktatási ágazat humánerőforrás-fejlesztő funkciója miatt különösen sok 

ágazathoz kapcsolódik, és áll ezekkel intenzív kölcsönhatásban. Tulajdonképpen nem találunk 

olyan szektort, mellyel valamilyen mértékben ne érintkezne.  
 

Ezek a kapcsolatok számos formában megnyilvánulhatnak. Az egyik ilyen, hogy a munkál-

tatók az oktatási rendszerből kilépő munkavállalók szaktudását használják. Itt említhetjük azt 

is, ha egy adott szakterület legújabb innovációit bekapcsolják az oktatási folyamatba, vagy 

amikor az oktatási infrastruktúra használja legújabb technikai innovációk nyújtotta lehe-

tőséget, ezáltal pedig piacot teremt és nevel az új technológiákat előállító ágazat számára. Ez 

utóbbi egyébként gyakran a modernizációs fejlesztések egyik eszköze is. Számunkra külö-

nösen érdekes kapcsolódási pont az, amikor a fejlesztési beavatkozásokat tervező-irányító 

testületekben helyet kapnak az érintett szektorok képviselői. Érdekes kérdés az is, hogy az ok-

tatási szektor és más ágazatok hogyan egyensúlyoznak abban az erőtérben, ahol az egyes szak-

mák munkaerőigénye és a képesítést szerzett szakemberek száma lényegesen eltér egymástól.  

 

E kapcsolatok jelentőségét erősíti, hogy a fenntartható gazdasági növekedéshez az ágazatok 

együttes fejlődése szükséges. Éppen ezért számos olyan beavatkozást látunk, ahol a külön-

böző szektorok összehangolt fejlesztése történik. Ugandában például a Víz és közegészségügyi 

stratégia kiemelt eleme volt a higiénia oktatása, így az Oktatási, az Egészségügyi, valamint a 

Vidékfejlesztési és Vízügyi Minisztérium együttesen felelt a program megvalósításáért 

(Lancaster et al., 2003). Megjegyezzük, hogy az empirikus kutatásunkban vizsgálandó okta-

tásfejlesztési beavatkozások is egy nagyobb, több ágazatot átfogó program részeként való-

sultak meg.  

 

Az önkormányzatok helyi integrált szervezetekként különösen fontos szerepet vállalhatnak az 

ágazatközi együttműködések erősítésében és a destruktív harcok visszaszorításában. Az 

előbbiek csak úgy tudnak létrejönni, ha az ezt feltételező komprehenzív szemlélet a szintek 

mindegyikén meghatározó szerephez jut. A fejlesztési beavatkozások esetében például szük-

séges, hogy az egyes programok központi előkészítése és koordinációja során érintettekként 

kezeljék a kapcsolódó ágazatok szereplőit is. A rendszerek többsége (fejlesztőszervezetek, 

országok, önkormányzatok) azonban ma még nem rendelkezik olyan hatékonyan működő, 

belső intézményi mechanizmusokkal, mely az ágazatközi kooperációt hatékonyan tudná 

támogatni (Würzburg, 2010). A szektorális programok támogatásának egyik kiemelt célja 

éppen e kultúra kialakítása: több esetben a támogatás elnyerésének feltételeként szabják meg 

az ágazatközi együttműködéseknek keretet adó intézményesített fórumok, szerveződések vagy 

szervezeti egységek létrehozását (Halász–Szőllősi, 2012). 

 

Az ágazatközi kapcsolatok erősítése egy olyan funkció, melynek gyakorlásával – vagy fi-

gyelmen kívül hagyásával – az önkormányzatok jelentősen alakíthatják a beavatkozások 

implementációs folyamatait. Ha a köztes szint lehetséges implementációs funkcióiban 

gondolkozunk, akkor legkevesebb három ilyen támogató tevékenységet tudunk megkü-

lönböztetni:  

(1) Az iskolák célzott támogatását: a gyakorlatban felmerülő problémák azonosítását, 

valamint lehetőség szerinti orvoslását.  

(2) Az iskolák és a fejlesztőszervezet közti közvetítő szerepet, melyen belül tolmá-

csolással és kommunikációval igyekeznek kezelni a problémákat: kiszűrve a 
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lényeges információkat a központ számára visszajelzést, az iskolák számára pedig 

folyamatos tájékoztatást biztosítanak, segítik az információk megfelelő értel-

mezését, valamint csökkentik a reformokkal, fejlesztésekkel szembeni ellenállást.  

(3) A horizontális együttműködés kialakítását és erősítését azáltal, hogy támogatják a 

jó gyakorlatok standardizálását, megosztását, valamint a tapasztalatcserét 

(Mourshed–Chijioke–Barber, 2010). 

 

Ezeket az intézményi funkciókat ugyanakkor nemcsak a köztes közigazgatási szint 

(kormányzás regionális vagy lokális szintjén lévő önkormányzatok vagy oktatási hatóságok) 

tudják gyakorolni, hanem egyéb ágensek is, így a legkülönbözőbb piaci szereplők. Emellett 

arra is gyakran látunk példát, hogy a híd szerepét betöltő közvetítő szint tágabb, mint a 

központ és az iskolák közötti – piaci vagy állami – intézmények köre, és átnyúlik a fejlesztést 

koordináló intézményi egységbe vagy éppen az iskolai szervezetbe. Ilyen volt az angol 

NLNS-program struktúrája is, itt a fejlesztést központilag koordináló szervezetnek volt egy 

olyan alsóbb szintje, mely bár intézményként még e központ részét képezte, funkcióját 

tekintve már közvetítő feladatokat látott el. A közvetítő funkció tehát kapcsolódik a makro-

mezo-mikro rendszerértelmezéshez, de nem mindig azonosítható ezek valamelyikével. 

 
Annak alapján, hogy az ilyen funkciót betöltő intézmények tevékenysége az iskolák mely cso-

portjaira terjed ki, négy típust különítünk el: (1) a földrajzi vagy lokális, (2) az iskolai 

csoportok szerint rendeződő, (3) a tantárgyi alapú és (4) az oktatási szinthez vagy alrend-

szerhez kötődő közvetítőintézményeket. Az intézmények leggyakrabban regionálisan szer-

veződnek, akkor is, ha piaci alapúak. Ezek előnye, hogy lépcsőzetessé teszik a támogatási 

rendszert. Az egyéb formák ezzel szemben konkrét igényekre reagálnak, így például a tan-

tárgyi alapú és az iskolai csoportok szerint rendeződő közvetítőintézmények létrejöttének 

legjellemzőbb oka a horizontális együttműködés erősítése (Fazekas, 2011a). 

 

E közvetítő funkciónak meghatározó szerepe van az implementációs folyamatot leginkább 

befolyásoló tényezők alakításában. Így például a résztvevők elkötelezettségének és kompe-

tenciáinak erősítésében, az adaptálni kívánt modell helyi igényekhez igazításában, az átlát-

hatóság és az értékelhetőség biztosításában, érvényesítésében vagy a tanulási folyamat egyéni, 

horizontális és szervezeti szintű megvalósulásában (lásd például Mourshed–Chijioke–Barber, 

2010; McLaughin–Berman, 1975; Altrichter, 2005; Fullan, 2008c). Az utóbbi évek (2008–

2011) hazai innovációs gyakorlatának tapasztalatait tekintve megállapítható, hogy a 

fejlesztések hazai irányítóinak figyelme is egyre inkább kiterjedt a közvetítőintézményekben 

rejlő implementációs kapacitások kihasználására (Fazekas, 2011a). 

 

A közvetítőintézmények szükségletazonosítással és célzott támogatással növelhetik a fej-

lesztőmunka problémaorientált jellegét. Helyzetükből adódóan ezen intézmények a köz-

pontnál hatékonyabban azonosíthatják az iskolák szükségleteit, és ennek köszönhetően 

könnyebben is reagálhatnak rá. Döntéskörükbe tartozhat, hogy miként osztják meg figyel-

müket és támogatásukat a hatáskörükbe tartozó iskolák közt, illetve hogy a támogatásnak hol, 

milyen formáját látják leginkább indokoltnak. E funkció következtében a központ és az 

iskolák közti kapcsolattartási forma alapjaiban megváltozhat, a központ alkalmi „ellenőrző” 

látogatásai helyett a közvetítőintézmények munkatársai az iskolák közvetlen közelében nyújt-

hatnak partneri támogatást. A közvetítő intézmények éppen a közvetítés funkcióján keresztül 

növelhetik az iskolák és a központ közötti kölcsönhatás intenzitását. Olyan kommunikációs 

csatornát képezhetnek, mely erősíti a konstruktív kommunikációt. Az implementáció 

szempontjából fontos üzeneteket hangsúlyozottan továbbíthatják az iskolák és a központ felé 
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egyaránt, ennek részeként biztosíthatják, hogy minden iskola kapjon iránymutatást, illetve 

segíthetik annak megértését, valamint kiszűrhetik a nem konstruktív információkat. Közvetítő 

feladataik ellátásával „ütközőként” foghatják fel és kezelhetik a fejlesztésekkel szembeni 

esetleges ellenállásokat. Az iskolák horizontális együttműködésének támogatásával 

megnyitják az iskolák közötti kommunikációs csatornákat, támogatják a tapasztalatcserét, 

valamint a jó gyakorlatok standardizálását és megosztását. Hálózatépítéssel kapcsolatot 

teremthetnek a hatáskörükbe tartozó iskolák közt, ezzel segíthetik a spontán megvalósuló 

intézményközi horizontális tanulási formák elterjedését (Fazekas, 2011a). Ez utóbbi támogató 

tevékenység kifejezetten fontos az olyan régiókban, melyek népessége kisvárosokban oszlik 

meg, hiszen a földrajzi távolság alapvetően befolyásolja az iskolaközi horizontális tanulási 

lehetőséget és a széles körű támogató szolgáltatások elérését (Fazekas, 2012b). 

 

Láthatjuk, hogy a köztes szint és a közvetítő funkció érvényesülése drámai módon alakíthatja 

át az implementációs folyamat dinamikáját. Ezen a szinten hatalmas energiák és erőforrások 

állnak rendelkezésre, amelyek magukkal repíthetik az implementációt, vagy éppen hatalmas 

blokkoló erők, amelyek megbéníthatják azt. 

 

A fejlesztési beavatkozások kontextusa 

„A fejlesztés nem vákuumba érkezik.”38 Ezzel a sokak által idézett mondattal (amit eredetileg 

az ismert amerikai oktatáskutató, Linda Darling-Hammond írt le egy 1990-as cikkében) jelzi 

számos implementációval foglalkozó szerző a kontextuális feltételek formáló hatását. A kon-

textuális feltételek – a társadalmi, kulturális, gazdasági, politikai és jogi környezet vagy az 

olyan tényezők, mint az ágazatok együttműködésének kultúrája és a településszerkezet –, il-

letve az ezekben rejlő energiák irányultságuktól függően súlyosan korlátozhatják, de haté-

konyan támogathatják is a reformok, fejlesztések elindítását és megvalósítását. A komplex és 

dinamikus rendszerekben gondolkozó elméletek szerint ezen erők megfelelő irányba orien-

tálásával lehetőség van az implementációs deficitek és negatív hatások redukálására, illetve a 

kellően mélyreható változások elérésére.  

 

A már többször említett második McKinsey jelentés (Mourshed–Chijioke–Barber, 2010) négy 

egymást követő rendszerfejlettségi szintet azonosít. Erről bővebben az idődimenzió kapcsán 

szólunk majd, itt csak annyit érdemes megjegyezni, habár általában úgy képzeljük el, hogy a 

kontextuális feltételek idővel fejlődnek, történhetnek olyan események, melyek visszavetik az 

adott rendszer fejlettségét. A kontextus tehát nem feltétlenül fejlődik az idővel, de általában 

úgy gondolkozunk róla. A kontextusban bekövetkező nagyobb volumenű – társadalmi, gaz-

dasági és politikai – változások gyakran lehetnek kiváltó okai az oktatási változtatások 

elindításának. A lehetséges változások közül kettőt talán érdemes kiemelten kezelni, az új 

politikai/stratégiai vezetést és a nagy horderejű, kritikus jelentések megjelenését.  
 

Előbbit a második McKinsey jelentés különösen fontos, a fejlesztést lehetővé tevő tényezőként 

értelmezi, arra hivatkozik, hogy az általuk vizsgált húsz legsikeresebb reformot végrehajtó 

rendszerek mindegyike új szakmai vezetést állított az intézmények élére, és a rendszerek kö-

rülbelül felét új politikai vezetés is irányította. Ez a jelenség a jelen kutatás által vizsgált belső 

reformoknál is megfigyelhető, azzal a kiegészítéssel, ezeknél nemcsak vezetőváltás, hanem 

politikai váltás is rendszerint megelőzte a beavatkozásokat. Angliában például az 1997-es 

választásokat megnyerő munkáspárt vezette be a mintegy 20 000 iskola tantermi gyakor-
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 „Policies do not land in a vacuum; they land on top of other policies. Policy-makers must come to understand 

and start to take responsibility for the cumulative effects of their actions” (Darling-Hammond, 1990) 
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latának fejlesztésére irányuló NSNL-reformot, az amerikai NCLB-programot is a hivatalát 

elfoglaló George W. Bush terjesztette elő, valamint az Ontario állam 5000 iskoláját érintő 

reform is egy politikai párt megerősödéséhez köthető
39

. Az új politikai erők mellett a nagy 

horderejű, kritikus jelentések megjelenését említettük, mint a beavatkozások jellemző kiváltó 

okát. Az ilyenkor végbemenő folyamatokat jól illusztrálja a 2000-es németországi PISA-sokk 

esete. „Itt a felmérések eredményei következtében az oktatás minőségének javítása érdekében 

élénk társadalmi vita indult, minek következtében jelentős változásokat eszközöltek a tanár-

képzésben, célirányos módszertani továbbképzéseket tartottak, illetve bevezették a matematika 

és természettudományos kompetenciák fejlesztését megcélzó SINUS-programot” (Fazekas, 

2012a; 10.).  
 

Ha egy reform már elindult, annak fejlődéséhez és terjeszkedéséhez legkedvezőbb a stabil 

politikai környezetet. A már folyamatban lévő reformok megvalósítását a nagyvolumenű tár-

sadalmi változások megzavarhatják, illetve a kisebb politikai események is radikális hatással 

lehetnek az implementáció folyamatára (Hargreaves et al., 2010; Thomas, 1994; Mourshed–

Chijioke–Barber, 2010; Fullan, 2008c; Würzburg, 2010). A nemzetközi fejlesztőszervezetek 

jelentős, a fejlesztések eredményes megvalósítását fenyegető kockázatként értelmezik a 

kormányváltásokat és az újra fellobbanó, kiszámíthatatlan kimenetelű politikai harcokat. Ezek 

kezelésére jellemzően külön politikát formálnak, illetve állandó tudáscserét folytatnak a 

területen (Halász–Szőllősi, 2012). 

  

A kontextusnak megfelelő implementáció szükségességét mind a teljes oktatási rendszer 

fejlesztéseket vizsgáló kutatások, mind a kurrikulumimplementációt feltáró vizsgálatok hang-

súlyozzák. A The Complete Encyclopaedia of Education vonatkozó szócikke (Thomas, 1994) 

például hivatkozik Firestone–Corbett (1988) jóslatára, miszerint a legtermékenyebb 

implementációkutatások várhatóan különös figyelmet fordítanak majd a különböző kultúrák 

hatására. E jóslat érvényességét azzal támasztották alá, hogy habár régóta nagy gyakorlattal 

bírt és a huszadik századra pedig különösen jellemző volt az egyes oktatási programok 

nemzeteken belüli és nemzetközi terjesztése, a programok sikerességét vizsgáló kutatások 

szerint a különböző környezetekbe importált programok csak ritkán voltak képesek 

ugyanolyan jól működni. Ennek szemléltetésére jó példákat adnak a fejlődő országokban 

végzett fejlesztések vagy az olyan programok, melyeket változatlanul vezettek be különböző 

államokban. Az utóbbira példa a NCLB oktatási törvény, mely az USA egésze 

közoktatásának reformálására tett kísérlet volt.  
 

A 2001-ben elfogadott és egy évvel később életbe léptetett NCLB-törvény célja az Egyesült 

Államok összes tanköteles gyermeke eredményességének növelése volt írás-olvasás, mate-

matikai kompetenciaterületeken és később a természettudományok terén is. A NCLB stan-

dardokra épülő reform volt, mely azon a feltevésen alapult, hogy a magas standardok, illetve a 

mérhető célok bevezetése javíthatja az egyéni eredményeket. Legfőbb eszköze a tanulók 

kötelező mérése, illetve az ehhez kapcsolódó elvárt teljesítményszintek, az állami akadémiai 

standardok voltak. Az egyes államok feladata és felelősége volt az alapvető készségekre 

vonatkozó standardok felállítása és az értékelési rendszerek kidolgozása, illetve ezek el-

végzése minden megjelölt évfolyamon. A törvény a szövetségi finanszírozást ezen értékelési 

rendszer működtetésétől tette függővé. A NCLB-törvény az USA 50 államának mintegy 16 

ezer iskolakörzetét érintette (Fazekas, 2012b). 
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 Ez az esemény az volt, hogy 2003-ban a választási programjában az oktatásügyet a leghangsúlyosabb 

elemként megjelenítő Ontario Liberal Party párt többséget szerzett a tartományi parlamentben. A reform maga 

két évvel a választások megnyerése után, 2005-ben kezdődött. Ez a két év a reform előkészítési szakasza volt.  
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Gordon és Luis (2010) úgy fogalmaz, hogy az USA államait 50 különböző, csomagoló-

szalaggal összekötött országként érdemes elképzelni, utalva ezzel arra, hogy az USA államai 

számos területen különböznek egymástól, s így a NCLB-program megvalósítása minden or-

szágban sajátos erőtérben ment végbe. Észak-Karolinában a törvény legfontosabb eredménye 

nem az általa meghatározott rendszerek kiépítése, hanem azok életben tartása volt, hiszen mi-

re 2001-ben bevezették a NCLB-törvényt, Észak-Karolinában már minden eleme jól műkö-

dött: az egyetlen változtatás abban volt, hogy a tanulói eredményeket tanulócsoportok szerint 

kellett értelmezni. Az állam gazdasága azonban a korábbi években meggyengült, és a taka-

rékossági érvek felülírták az oktatási érdekeket. Ennek következtében a kormányzó 2011-ben 

aláírta az állami iskolákban történő állami mérések beszüntetését, kivétel ezalól a NCLB-

törvény szerint szükséges mérések voltak. A NCLB-program egy másik államban, 

Nebraskában olyan rendszerrel találkozott, melyben a törvény sikeres bevezetése a helyi rend-

szer regressziójához vezetett. Itt az állam a törvényt megelőzően az oktatásügyet érintő főbb 

döntési és felelőségi köröket a helyi szintre (districts) delegálta, minden körzet rendelkezett 

olyan saját standardokkal, mérési-értékelési rendszerrel, mely egyfelől megfelelt az állam 

által meghatározott kereteknek, másfelől pedig a leginkább illeszkedett az adott körzet kon-

textuális feltételeihez. Nebraska állam egészen addig ellenállt az állami mérések beve-

zetésének, míg a szövetségi ráhatás ezt lehetővé tette40 (lásd bővebben: Fazekas, 2012b). 

Emlékezzünk vissza, a megelőző fejezetben a szintek rétegződésére és összetettségére, illetve 

az ezek kezelési nehézségeiből fakadó szintértelmezési csúszásokra éppen Nebraska államot 

hoztuk példaként. Itt ugyanis a szövetségi reform nem tudott alkalmazkodni ahhoz, hogy a 

szövetségi perspektívából tekintett helyi szint, az adott kontextusban központi szerephez 

jutott.  

 

Ennek kapcsán felmerül egy másik – a korábbiakban már érintett és a jelen kutatás empirikus 

vizsgálati része szempontjából különösen releváns – dilemma, a külső és a belső fejlesztések 

problémája. Ennek felvázolásához elsőként a fejlesztő tevékenységeket a beavatkozás helye 

szerint szükséges megkülönböztetni. Alapvetően két típust különítünk el: (1) a belső fej-

lesztéseket, amikor is a beavatkozás gazdája saját országán belül végez fejlesztési tevé-

kenységet és (2) a külső fejlesztéseket, amikor a beavatkozás egy másik országban történik. 

Kifejezetten az utóbbival foglalkozik kutatásunk nemzetközi fejlesztőszervezetekkel fog-

lalkozó tanulmánya (Halász–Szőllősi, 2012). E két kategória azonban nem elég ahhoz, hogy a 

fejlesztések helyéből fakadó problémákat megértsük. A külső fejlesztéseket további két 

típusra szükséges bontani: (2a) a valóban másik országban („harmadik országban”) végzett 

külső fejlesztésekre és (2b) a saját közösség önálló tagállamain belül véghezvitt fej-

lesztésekre. Az utóbbi esetében egy további megkülönböztetésre is szükség van. Az egyik 

esetet azok a szövetségi államok alkotják, amelyek belső tagállamai vagy tartományai komoly 

autonómiával rendelkeznek: itt politikai értelemben valójában belső fejlesztésről van szó (a 

szuverén szövetségi állam a saját területén fejleszt), de az autonóm államok vagy tartományok 

perspektívájából a fejlesztési beavatkozás mégis kívülről jön. A másik eset az, amit egyedül 

az Európai Unió képvisel a közösségi regionális politikákon belül, mégpedig a strukturális 

alapokból történő fejlesztések esetében. Ebben az esetben politikai értelemben az unión belül 

zajlik a fejlesztés, így az belsőnek is tekinthető, de a célcsoportot szuverén tagállamok al-

kotják, amit külsőnek is kell tekintenünk.  

                                                 
40 Az eset érdekessége, hogy a Nebraskában működtetett elszámoltathatósági rendszer struktúrája főbb ele-

meiben megfelelt a NCLB-törvény által bevezetett struktúrának. Mindkét rendszer lehetővé tette, hogy a köz-

ponti szinten meghatározott kereteknek megfelelően a helyi szint kidolgozza a saját mérés-értékelési rendszerét, 

és szükségesnek látta, hogy a helyi szint intézményei központi előírásoknak megfelelő jelentési sablont alkal-

mazva, rendszeres beszámolót adjanak a tanulói teljesítményekről, azok változásáról. 
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Az Európai Bizottság azon fejlesztései esetében tehát, melyeket az unión belül lévő tagálla-

mokban visz véghez, de amelyek a tagállamok saját belső fejlesztési politikáján belül való-

sulnak meg, nem lehet egyértelműen megállapítani, vajon ezek e tipizálás alapján hova is tar-

toznak. A helyzet politikai értelemben egyértelmű az olyan szövetségi államok esetében, mint 

amilyen az USA (egyértelműen belső fejlesztésről van szó), de az implementáció perspek-

tívájából nézve már itt sem tiszta a kép. Egy-egy szövetségi állam esetében előfordulhat, hogy 

a szövetségi szintnek akár kisebb befolyása lehet saját autonóm tartományainak oktatá-

sügyére, mint amekkora hatást az Európai Unió gyakorol tagállamai oktatásfejlesztési folya-

mataira. Így az USA-ban, noha nincsenek politikailag független, szuverén az államok, az 

oktatás az egyes államok saját döntési és felelőségi körébe tartozik (a szövetségi alkotmány 

nem is tér ki az oktatás kérdésére), így a szövetségi oktatásfejlesztési programok végül is 50 

különböző rendszerrel találkoznak41. A programok megvalósítása során megfigyelhető prob-

lémák egy része pedig jellemzően épp olyan, mint amilyeneket a külső fejlesztések esetében 

figyelhetünk meg. 

 

Azok a fejlesztések, melyek egyszerre belsőként és külsőként is értelmezhetőek, különleges 

helyzetben vannak a tekintetben, hogy egyszerre találkoznak a fejlesztés gazdájának és a fej-

lesztési terep kultúrájával. Jelen kutatás empíriája során különösen fontos lehet a kulturális 

dimenzió feltárása, a közép-európai, ezen belül is a hazai közeg vizsgálata, hiszen ez világít-

hat rá azokra a jellemzőkre, amik a magyarországi régiók implementációs sajátosságait adják. 

A fejlesztési terep implementációs szintjeinek, azok hatásköreinek és erőviszonyainak 

figyelembevétele tulajdonképpen a tágabb értelemben vett kulturális dimenzió egyik, külö-

nösen jelentős elemeként értelmezhető, az implementációs szintek kezelésének problémája 

pedig tipikusan egy olyan implementációs nehézség, mely felfogható a külső és belső fej-

lesztési értelmezés ütközéseként is.  

 

E tipizálás kapcsán feltárul egy újabb dimenzió, amely erősen befolyásolja a kontextust: azon 

országok implementációs kapacitása, melyek működtetnek külső („harmadik országban” vég-

rehajtott) fejlesztéseket, és ezeket megvalósító szervezeteket (ilyen a legtöbb „gazdag” or-

szág, így például Anglia, Hollandia, Norvégia, Svédország, Németország, természetesen az 

USA és maga az Európai Unió is42), jellemzően nagyobb, mint azoké, melyek csak belső re-

formokat és fejlesztéseket végeznek. Tudunk olyan harmadik országban végzett fejlesztési 

projektről, melyet az implementációs elméleti tudás gyarapítására használtak, majd ezt a tu-

dást felhasználták a belső fejlesztésükhöz. A külső és belső fejlesztések világát összeköthetik 

azok a szakértők, akik ingáznak e két terület között, és akik az egyik szférából a másikba 

átviszik a releváns tudást. Az Európai Unió e tekintetben is különleges eset, részben azért, 

mert külső fejlesztési tevékenységére különösen erősen hat saját belső politikája, részben 

azért, mert a különböző szerepekben végzett fejlesztéseit nehéz egymástól elhatárolni.  

 
Az Európai Bizottság háromféle fejlesztői szerepkört is betölt. Azokat a fejlesztési prog-

ramokat, melyeket unión belül indít – mint láttuk – értelmezhetjük belső fejlesztésnek, ha a 

közösségre mint egységre tekintünk. Ha az EU tagállamait szuverén államokként értelmezzük, 

akkor az EB itt külső fejlesztőként jelenik meg, de emellett – hasonlóan a Világbankhoz vagy 

                                                 
41

 Az EU és az USA közötti párhuzamokról szóltunk már Az implementációkutatások kezdete c. fejezetben, de itt 

is hangsúlyozzuk, hogy számunkra különösen érdekesek lehetnek a szövetségi oktatásfejlesztési programok, 

mert az európai pénzügyi támogatással folyó oktatásfejlesztési beavatkozások sok szempontból hasonlóak. 
42

 A nemzetközi terepen működő fejlesztőszervezetek teljes listáját lásd: Halász–Szőllősi, 2012. 
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a USAID-hez – az unió harmadik országokban is végez fejlesztő tevékenységet. Ezen belül 

külön csoportot alkotnak a tagjelölt országok és azok, amelyekkel társulási szerződése van. 

 

A külső fejlesztések – pontosabban a külső fejlesztések mindkét típusa – kapcsán vissza kell 

térnünk arra a már korábban említett problémára, ami a befogadó ország elköteleződéséhez 

(country ownership) kapcsolódik. A kívülről delegált fejlesztőcsapatok által koordinált külső 

fejlesztések kezdeti kudarcaiból (lásd Halász–Szőllősi, 2012) jól látszik, hogy ezek többek 

között éppen emiatt nem eredményeztek hosszú távon fenntartható fejlődést. Még ha a dele-

gált fejlesztőcsapatok a legnagyobb elkötelezettséggel és szakmaisággal irányították is a prog-

ramokat, ezek tagjai (gyakran a donorország fejlesztőszervezete által megbízott szakértők) a 

fejlesztést követően általában távoztak a fejlesztést befogadó országból, és az általuk koor-

dinált fejlesztések a helyi vezetés elköteleződését nem vagy csak kevéssé voltak képesek ki-

váltani, a fejlődési folyamat pedig e nélkül nem volt képes életben maradni (The World Bank, 

2005).  

 
Hazai példát említve, a korábbi világbankos majd PHARE-programokra érdemes vissza-

emlékeznünk: itt ugyan nem nemzetközi szakértők irányították a fejlesztési beavatkozásokat, 

de az ún. programirodákat általában a közigazgatás szakterületért illetékes egységein kívül 

hozták létre.  

 

E felismerés hatására felértékelődött a helyi vezetés bevonásának jelentősége, még akkor is, 

ha ilyenformán jelentősen növekszik a megvalósítási kockázat. Azáltal ugyanis, hogy beviszik 

a fejlesztéseket a befogadó ország intézményi rendszerébe, politikai vezetésének közegébe, a 

társadalmi elit érdek és hatalmi viszonyainak erőterébe – ilyenkor a fejlesztés vezetői a helyi 

vezetők közül kerülnek ki –, lényegesen növelik a várható implementációs csúszások és tor-

zulások valószínűségét. Ez a kockázat azonban elfogadhatónak bizonyul akkor, ha figyelembe 

vesszük, hogy a bevonással olyan helyi szintű vezetői elkötelezettségre lehet számítani, mely 

a későbbiekben meghozott döntések során is figyelembe veszi a fejlesztés irányának megfe-

lelő folytonos fejlődés szükségességét. A vezetés kontinuitása adhat lehetőséget arra, hogy az 

intézmények működését meghatározó explicit és implicit struktúrák – például prioritások, mo-

tívumok, gondolkodásmód, erőforrás-eloszlás – tartósak legyenek. Az innovációk hosszabb 

távú fenntartása érdekében szükséges, hogy ezek, az intézmények működését meghatározó 

sajátosságok evolúciós jelleggel öröklődjenek, ez pedig csak tervezett módon és hosszabb 

időn keresztül zajló folyamatként tud megvalósulni (Mourshed–Chijioke–Barber, 2010; 

Chapman–Moore, 2010; Halász–Szőllősi, 2012). A különösen sikeres reformokat megvalósító 

rendszerek esetében a stratégiai vezetők átlagosan hat, míg a politikai vezetők hét évig 

töltötték be pozíciójukat. Ez az átlag a megszokottnak több mint kétszerese (Mourshed–

Chijioke–Barber, 2010). 43 

 

A várható implementációs csúszások, torzulások, deficitek nagymértékben függnek attól, 

hogy a fejlesztések mennyire felelnek meg a fejlesztés terepét jellemző kulturális közegnek, a 

politikai vezetők és a társadalom elvárásainak, nézeteinek, hiedelmeinek, a helyi erőviszo-

nyoknak, a kiépített intézményrendszernek. Már a fejezet legelején a „The Complete 

Encyclopaedia of Education” vonatkozó szócikkére (Thomas, 1994) hivatkozva utaltunk arra, 

hogy ugyanazok a beavatkozások különböző kontextusokba érkezve nem képesek ugyanazt a 

hatást eredményezni: a NCLB-program nebraskai esetét pedig épp a fejlesztés gazdája és a 

fejlesztési terep közti kulturális ütközésekre hoztuk példának. A külső fejlesztések és a fej-

lesztést befogadó ország társadalmának (vagy szűkebben értelmezve a szakmai és az iskola-

                                                 
43

 Például: az Egyesült Királyságban és Franciaországban ez az időtartam átlagosan 2 év. 
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használó közösségek) találkozása a Magyarországon megvalósított uniós programok esetében 

is jellemzően kulturális ütközéseket okoz. A probléma különösen élesen jelentkezett például 

abban hazai kezdeményezésre megvalósított DICE programban, ahol a lisszaboni kulcs-

kompetenciák rendszerét elutasító drámapedagógus-csoportot tettek érdekelté abban, hogy az 

Európai Unió tudásfelfogása szerint értelmezze saját munkáját.  

 

A DICE program 

 

A DICE program magyar kezdeményezésre és vezetéssel 2008 és 2010 között európai uniós 

támogatással valósult meg, elsődleges célja volt egy kvantitatív és kvalitatív módszereket 

egyaránt alkalmazó interkulturális kutatással oly módon bizonyítani a drámapedagógia haté-

konyságát, hogy arra alapozva a döntéshozók felé országos és európai szinteken is képvi-

selni lehessen a színházi nevelési programok szükségességét. A kutatáshoz 12 ország elis-

mert szakintézménye csatlakozott. A projekt megvalósításához szükséges volt, hogy a drá-

mapedagógusok elfogadják, munkájuk megítélése az uniós értékrend szerint történik. A 

drámapedagógusokat általánosan jellemezte az a holisztikus gondolkozásmód, mely til-

takozik az ember kompetenciákra való „felszabdalása” ellen. A program egésze alatt kitar-

tottak amellett, hogy a kompetenciák nem értelmezhetők önmagukban, mivel ezek állandó 

kölcsönhatásban állnak egymással. Eleinte a kvantitatív mérésnek változó volt a fogadtatása, 

megfogalmazódott a kritika, miszerint a kompetenciák mérése során nyert adatok nem képe-

sek hitelesen leírni a programok hatásrendszerét. Annak érdekében, hogy a dráma-

pedagógusok gondolkozásában megjelenjen egy, a kompetenciák rendszerével kompatibilis 

tudásfelfogás, és elfogadják a kvanitatív méréseket, a kutatás vezetői felhívták a figyelmüket 

arra, hogy az EU támogatásának elnyerésével elérhető cél lehet módszereik szakmai-anyagi 

elismerése. Ezt követően energiájukat már arra fordították, hogy kompatibilissé tegyék tu-

dásfelfogásukat és a kompetenciák rendszerét. Kidolgoztak egy új, univerzális kompeten-

ciát, mely értelmezési keretet ad a másik öt mért területnek. Az új kompetencia jelezi, hogy 

bár módszereik eredményességének bizonyításához szükséges a kompetenciák szeparált 

mérése, ezek az egyénekben szoros egységet alkotnak. Az univerzális kompetencia megjele-

nése más pedagógiai területek szakemberei figyelmét is felhívta a kompetenciák együttes 

rendszerben való értelmezésének szükségességére. (Fazekas, 2010) 

 

Amennyiben kifejezetten a kurrikulumot érintő változtatásokra gondolunk, akkor is azt lát-

hatjuk, hogy a kulturális ütközések különösen erősek az olyan modernizáló fejlesztések 

esetében, melyek a szakmai meggyőződések mélyebb rétegeit érintő változások elérését, egy 

új pedagógiai kultúra kialakítását célozzák meg. Ezen ütközések beindíthatják a pedagógusok 

énvédő mechanizmusait és ellenállását. Emlékezzünk vissza a már többször említett új-zé-

landi esetre, amikor is a kutatás alapú tanítás bevezetése a reform meghatározó eleme volt, a 

folyamatos önértékelés, a munka hatékonyságának vizsgálata pedig a tanári szerepkör újra-

értelmezését tette szükségessé. 

Az érintett csoportok és összjátékuk 

Ha a közoktatást célzó beavatkozások érintett szereplőiről vagy érdekcsoportjairól (actors, 

agents, stakeholders) beszélünk, elsősorban olyanokra gondolunk, mint az iskola belső 

szereplői (vezetők, pedagógusok, egyéb munkatársak), az iskolahasználók (szülők, diákok), 

továbbá a fejlesztést irányítók (kormányzati adminisztráció, helyi irányítók). Ide sorolhatóak 

azok az oktatási ágazaton belüli, fejlesztést támogató szervezetek képviselői (például peda-

gógiai szolgáltatók, tanácsadók), akik jelentős hatással lehetnek a beavatkozások megvaló-

sítására. Ez utóbbiak közé tartoznak azok a közvetítő szintet képviselő piaci szereplők, akik 

meghatározó szerepet vállalnak a tanácsadói-szakértői háttér biztosításában vagy a taneszköz-
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ellátásban, valamint érintettek lehetnek más szektorok szereplői is (szociális és foglalkoztatási 

adminisztráció, munkaadók stb.). 

A résztvevők viselkedése, befolyása, elvárásai, illetve ezek változása dinamikájának feltárása 

az implementációkutatások egyik legfontosabb eleme. A beavatkozások ugyanis olyan bonyo-

lult és komplex rendszerbe érkeznek, ahol a különböző szintek közt és az egyes szinteken 

belül a résztvevők állandó interakcióban és kölcsönhatásban állnak egymással. A szereplők, 

szereplőcsoportok viselkedése nemcsak a beavatkozásra, hanem más aktorok viselkedésére is 

befolyással van. Alakítják a kontextus erőterét, meghatározzák a cselekvések irányát, intenzi-

tását, dinamikáját. Így az érintettek viselkedése komplex hatásrendszert generál, mely a ter-

vezettől egész más utakra térítheti el az implementációt. Az oktatási szektor esetében, ha le-

het, mindez még inkább meghatározó, hiszen itt különösen kiterjedt, általában állami rend-

szerről beszélünk, melyhez széles érdekcsoportok kapcsolódnak, akár ágazaton kívüliek is. A 

problématerület jelentőségét mutatja, hogy az implementációs folyamatok elismert kutatási 

témává válását, mint korábban említettük, a legtöbben éppen egy olyan könyv megjelenéséhez 

kapcsolják (Pressman–Wildavsky, 1984), mely az elemzett szakpolitikai beavatkozás sikerte-

lenségét az érintettek viselkedésével (részvételük intenzitása és preferenciák) magyarázta. Az 

ennek alapján megalkotott modellt fentebb részletesen tárgyaltuk (lásd 2. táblázat). Mint 

láttuk, a modell a beavatkozás hatásának eredeti céljaihoz képest történő torzulását attól tette 

függővé, hogy az érintett szereplők hogyan viszonyulnak a beavatkozáshoz, illetve hogy ezt 

milyen intenzitással teszik.  

Korábban utaltunk a nem innovációs célokat követő szakpolitikák implementálásának sajátos 

vonásaira. Az érintett csoportok szerepe ekkor is meghatározó jelentőségű. A vezető amerikai 

politikatudományi kutatók egyike, Theodore J. Lowi sokat idézett munkáiban a közpolitikák 

megvalósulásának konfliktusait és kockázatát is tulajdonképpen az érintettek érdekütközé-

seitől teszi függővé. A közpolitika (a fogalom tartalma itt a „megoldandó problémát” jelöli) 

típusait leíró modelljében a disztributív, a regulatív, a redisztributív és a konstruktív közpoli-

tikát különbözteti meg (lásd a keretes írást). 

  

A négy típus közül az általunk vizsgált reformok vagy fejlesztési beavatkozások a legutób-

bihoz köthetőek (e közpolitikai típusokra az implementáció menedzselése kapcsán még 

visszatérünk). Az érintett szereplők vonatkozásában számunkra itt többek között annak van 

jelentősége, hogy a „megvalósítási folyamatok elemzése során kiderült: a redisztributív politi-

kákat nehezebb megvalósítani, mint a disztributív politikákat” (Jenei, 2007; 100.). A 

fejlesztést megcélzó konstruktív közpolitikák esetében jelentős implementációs konfliktusok 

akkor várhatók, ha az adott politikának jelentős redisztributív következményei vannak, ha 

előidézik a hatalmi erőtér változását, illetve ha olyan intézményi formákat hoznak létre, mely 

intézményi formák léte hátrányosan érint vagy veszélyeztet egyes csoportokat.  

 

 

A közpolitikák típusai 

 

A disztributív közpolitika az erőforrások elosztását jelöli. Lowi a XIX. századi észak-

amerikai politikát, a földek és egyéb javak elosztását említi, korunkhoz közelebb álló példa 

lehet a nyugdíjak kifizetése. A regulatív közpolitika a társadalmi tevékenységek, maga-

tartások szabályozását, a szabályok betartatásának ellenőrzését és megszegésének szankci-

onálását jelöli, ilyen a kifogásolható áruk, a tisztességtelen verseny és a csalárd reklámok 

elleni küzdelem, az oktatásban pedig a mindennapi testnevelés előírása. A redisztributív 

közpolitika az erőforrások elosztásának megváltoztatására irányul, mely során egyes cso-

portok szükségszerűen előnyökre (vagyon, hatalom) tesznek szert, míg mások elveszítik azt. 
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Ilyennek tekintjük a progresszív jövedelemadókat vagy nyugdíjkorhatár felemelését. Végül 

a konstitutív közpolitika célja a propaganda, az intézményrendszer újraszervezése vagy új 

intézmények létrehozása (setting up new agency), így ide sorolhatóak a fejlesztési 

beavatkozásokat elindító közpolitikákt is (Lowi, 1972). 

 

A fejlesztés gazdái rendszerint igyekeznek olyan vizsgálati eszközrendszert kifejleszteni, ami 

a leginkább alkalmas a helyi szereplők várható viselkedésének megjóslásához. Ilyen az érin-

tett csoportok elemzése (stakeholder analysis), melynek során olyan változók kerülnek elő-

térbe, mint az érintett szereplők és csoportok hiedelmei, vélekedései, érdekei, dominanciája és 

aktivitása, ezzel összefüggésben pedig a szereplők egymásra hatásának várható dinamikája és 

mintázata. Ezek alapján következtetni lehet a fejlesztés megvalósulását befolyásoló, előre 

nem látható viselkedésekre, eseményekre, arra, hogy az egyes aktorok és csoportok milyen 

mértékű befolyással bírnak majd, a beavatkozás nyertesei vagy vesztesei lesznek, illetve tá-

mogatják vagy ellenzik a beavatkozást, esetleg visszahúzódóan viselkednek majd (Gustafson–

Ingle, 1992). Minthogy a kurrikulumot érintő beavatkozások egy különösen széles érdek-

csoportokat felölelő kontextusba érkeznek, nem kérdés, hogy a szereplők elemzésének szük-

ségszerűen ott kellene lennie minden ilyen szakpolitikai beavatkozás (például a nemzeti 

kurrikulum standardjai vagy a tantervek megalkotása és bevezetése) mögött.  

 

Az érintett szereplők várható viselkedésének prognosztizálásakor a legvalószínűbb ese-

mények számbavétele történik: olyanoké, amelyek esetében az azokat formáló erők tel-

jeséggel nem mérhetőek fel. Ilyenkor az implementáció által érintett összes résztvevő közül a 

potenciálisan befolyásos szereplők és koalíciók meghatározása bizonyul célravezetőnek. Az 

implementációs folyamatok számos szereplőt érinthetnek direkt vagy indirekt módon: az a 

szándék, mely e szereplők mindegyikét figyelembe kívánja venni, várhatóan blokkolja az imp-

lementáció tervezését, így ugyanolyan veszélyes lehet, mintha a szereplőkkel egyáltalán nem 

számolnának (Brynard, 2005).  

Saját fejlesztésű eszközrendszerrel az érintett csoportok várható viselkedését vizsgálja például 

a brit (DFID) és a svéd (SIDA) fejlesztőszervezet is. A DFID módszere, a változás 

mozgatóerői (drivers of change) elemzés olyan standard technika, mely segíti megérteni, hogy 

az egyes országokban milyen erők alakítják a fejlesztő beavatkozásokat. „A módszer egyik leg-

fontosabb eleme azon hajtóerők (létező intézményi mechanizmusok, befolyásos szereplők, már 

meghozott és hatást gyakorló intézkedések stb.) azonosítása, amelyekre rá lehet »kapcsolni« a 

fejlesztő beavatkozásokat, és amelyek azt »saját energiájukkal« előre tudják vinni.” A svéd 

SIDA hatalomelemzés (power analysis) módszere pedig „annak feltérképezését szolgálja, 

hogy a formális hatalmi struktúrák mellett milyen párhuzamos, informális hatalmi struktúrák 

léteznek, tekintettel arra, hogy ez utóbbiak alapvetően meghatározhatják a fejlesztési beavat-

kozások sikerét” (Halász–Szőllősi, 2012;8.). 

Hazai példával élve, az első hivatalosan elfogadott NAT implementációjára vonatkozó, 1995-

ös javaslat (Pőcze, 1995) az érintett csoportokat több szempont szerint rendezi. Beszél az 

implementáció különböző szintjein elhelyezkedő résztvevőkről (iskolák/pedagógusok és 

vezetők, a helyi oktatásirányítás/önkormányzatok, neveléstudományi kutatók, szülők, 

tankönyvpiaci szereplők), illetve ott, ahol értelme van, e csoportokat tovább bontja eddigi 

működési gyakorlatuk, változással szembeni jellemző attitűdjeik, lehetséges jövőképük, a 

települési környezetben élők jellemző szocioökonómiai státusa szerint. Emellett az iskolák 

esetében különbséget tesz az aktuális iskolatípusok és a korábbi profiljukkal való elégedettség 

alapján is. A pedagógusok várható reakcióit és problémáit csoporttagságuk alapján jósolja 

meg. Például leírja, hogy a direkt intervenciókhoz szokott pedagógusok várhatóan a NAT 

bevezetésének újfajta megközelítését utasítják majd el, míg az indirekt intervenciókat 

preferáló tanárok ellenállását az válthatja ki, ha direkt módon és azonnal követelnek új 

képességeket a tartalmi megújulás érdekében (Fazekas, 2011b).  
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A programozott megközelítés szerint koordinált angol NSNL-reform például azt mutatja, 

hogy a felülről szorosan irányított beavatkozások esetén az érintett szereplők viszonyulása a 

fejlesztés céljaihoz és hatékonyságához annál pozitívabb, minél közelebb vannak a fejlesztés 

központjához. Ennek egyik oka az, hogy akik kormányzati perspektívából tekintettek az NLS-

re és NNS-re, az angol oktatási reform átfogó rendszerébe szisztematikusan illeszkedő két 

kezdeményezést láttak, vagyis ezek egyformán a tanítás és tanulás minősége javításának 

eszközei voltak, miközben más ágazati politikák ugyanezt az egységes a törekvést támogatták 

más területeken. A pedagógusok, illetve más, a kormányzati szinttől távoli szereplők a 

különböző oktatásfejlesztési beavatkozások összekapcsolódását csak kevés esetben 

érzékelték, a különböző változtatásokat egymástól függetlennek értelmezték, a nagyszámú 

kezdeményezések együttese pedig a tanárok túlterheltség-érzetének kialakulásához vezetett.  

Az, hogy a résztvevők mennyire látják a különböző beavatkozások közti kapcsolatokat, a fej-

lesztések irányát és dinamikáját, ugyancsak megkerülhetetlen kérdés az olyan – evolúciós lo-

gika szerint tervezett és koordinált – fejlesztések esetében, mint amilyen például az új-zélandi 

kurrikulumreform is volt. Itt azonban nem azon van a hangsúly, hogy az egyes szereplők mi-

lyen távol voltak a központtól, sokkal inkább az volt a meghatározó, hogy ők maguk meny-

nyire voltak képesek az őket érő folyamatokat a „madár szemével nézni”, és meglátni az 

evolúciós folyamatokat. Itt kell megtennünk azt a pontosítást, hogy természetesen a szereplők 

egyéni képessége arra vonatkozóan, tudják-e rendszerként szemlélni az addig bekövetkezett 

változásokat, vagy sem, az angol oktatási reform esetében is szükségszerűen meghatározó 

kellett legyen. Ott azonban a kutatási eredmények mégis a központtól való távolságot emelték 

ki e perspektíva kapcsán, arra utalva, hogy a központhoz közelebb lévő szereplők lényegesen 

több információt, segítséget kaptak a rendszerszerű megközelítéshez, mint azok, akik az is-

kolai szinthez álltak közelebb. Az új-zélandi eset stratégiája lényegesen eltért az angolétól: itt 

az információ és a tudásmenedzsment egészen másképp alakult. Olyan rendszert kívántak 

kialakítani, melyben a fejlesztés minden szintje a tudás forrásaként funkcionált, az intézményi 

és a pedagógusi szint pedig különös figyelmet kapott. Hangsúlyos cél volt, hogy minden 

pedagógus kutatótanárként működjön, és hogy a kurrikulum kereteinek tartalommal való fel-

töltése is az intézményeken belül történjen. Mivel a tudás teremtése és folyamatos megújítása 

nem kizárólag a központi szinten keletkezett, sőt, a szükséges tudás nagy hányada egyáltalán 

nem ott keletkezett, úgy is fogalmazhatunk, hogy a központi szint a helyi szintű tudás-

teremtésnek adott kereteket és segítséget. Így alapvetően szükséges volt, hogy az információ 

áramlásnak ne egy fő sodra legyen, hanem a különböző szintek között és a szinteken belül is 

elérjék az információk aktív, többirányú cirkulációját. Egy olyan rendszerben pedig, ahol a 

tudás több szinten keletkezik és az információ több irányba aktív módon cirkulál, a központtól 

való távolság kevésbé meghatározó.  

Az olyan feltételek, mint a most példaként hozott evolúciós megközelítés dominanciája, a 

szükséges információkhoz való hozzáférés, vagy a tudásteremtő szerepkör gyakorlása a sze-

replők szakmai meggyőződésére, vélekedésére lehetnek inkább hatással, míg az olyanok, mint 

a megbecsültség érzetével járó új munkakörök és pozíciók betöltése, inkább a személyes érde-

keltséget támogatják. Persze a szereplők érdekei és szakmai meggyőződései a valóságban 

nem szétválaszthatók, hiszen intenzív kölcsönhatásban állnak egymással. Ha az egyes terü-

leteken jelentős változás következik be, és így a fejlesztésben részt vevő egyének régi és új 

vélekedéseik és cselekedeteik, netán vállalt szerepköreik közt ellentmondást tapasztalnak, az 

várhatóan belső konfliktust (kognitív disszonancia) generál, melyre az elsődleges pszichés re-

akció a szorongáskeltő állapot feloldása lesz, a disszonancia csökkentésével.  

A fejlesztések megvalósítása lényegében attól függ, hogy azon szereplők kritikus tömege, 

akik gyakorlatában változásnak kell történnie, hajlandóak-e és képesek-e a megtenni ezeket a 
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változtatásokat.44 Megszerzik-e az új technológiák adaptálásához szükséges tudást, illetve 

képesek-e a beavatkozások költségeit kezelni. A beavatkozás költségei különösen nagyok 

azon szereplők számára, akiknek viselkedésüket jelentős mértékben kell megváltoztatniuk. 

Így azon tanároknak, akik a fejlesztést olyan, a rutinnal végzett mindennapi gyakorlatukba 

történő, külső, direkt beavatkozásként élik meg, ami jelentős többletmunkát ró rájuk. Az új-

zélandi kurrikulumfejlesztés tapasztalata szerint a kutatótanári szerepkör azok számára okozta 

a legnagyobb nehézséget, akik régóta tanítottak hagyományos módszerekkel, illetve azoknak, 

akik újonnan kerültek a pályára, tapasztalatlanok voltak és inkább lett volna szükségük ha-

tározott iránymutatásra. Ugyancsak jelentősebb költségek jelennek meg azok oldalán, akik 

elveszítik szakmai vagy társadalmi pozíciójukat: ilyenek lehetnek például azok az inkább a 

diszciplínájuk iránt érdeklődő pedagógusok, akiket a kompetencia alapú oktatásnak megfelelő 

tanárszerep megfoszt a „tudós tanár” tiszteletteljes posztjától. 

A szereplők elkötelezettségének mértéke azt tükrözi, mennyi időt és energiát fordítanak a 

fejlesztés céljainak megvalósítására, valamint hogy milyen mértékben maradnak hűek vállalt 

szerepükhöz (Fazekas, 2012a). Még ha a kormányzat a leginkább átgondolt implementációs 

tervvel is rendelkezik, az érintettek változtatási hajlandósága nélkül alig fog történni valami. 

Habár ennek felismerését általában az adaptív-evolúciós logika szerint gondolkozó fejlesz-

tőkhöz kötik, a programozott modell szerint gondolkozók látókörében is megjelenik ez a 

problémakör, esetenként a beállítottság (disposition) (Brynard, 2005) megnevezéssel. Lénye-

ges különbség van azonban a két megközelítés között. A „kemény vonalú”, programozott 

fejlesztésekben gondolkozók szerint az elkötelezettség elsősorban a szakpolitika és a hozzá 

rendelt erőforrások függvénye, melyek közül mindegyik kontrollálható központi szintről. Bár 

az adaptív evolúciós perspektíva is elismeri az előző két tényező jelentőségét, inkább az intéz-

ményi kontextusnak, a szereplőknek és a koalícióknak tulajdonít kiemelt szerepet (Jenei, 

2007; Brynard, 2005; Fullan, 2008c). E logikát követve számos szerző (lásd Thomas, 1994; 

McLaughlin- Berman, 1975, Altrichter, 2005;Hargreaves et al., 2010) hangsúlyozza az 

érintett szereplők korai bevonásának szükségességét, ezzel együtt a szakmai identitás 

célirányos formálását és a szükséges ismeretek biztosítását, mint a modernizációs 

technológiák intelligens adaptációjának és hosszú távú fenntartásának nélkülözhetetlen 

feltételeit (Fazekas, 2012a). 

Az, hogy az implementációs lánc alján lévők – leginkább a pedagógusok – viszonyulása a fej-

lesztéshez támogató-e, s ha igen, milyen mértékű, erősen befolyásolja a többi szint és a kap-

csolódó érdekcsoportok hozzáállását is. A pedagógusok felé még alacsony rendszerteljesítés 

esetén is nagyobb az általános bizalom, mint a politikai szereplők és a koncepciók irányába, 

így az olyan érintett csoportok, mint a szülők együttműködése is nagyban függ az ő elköte-

lezettségüktől (lásd például Thomas, 1994; Altrichter, 2005; Fullan, 2008c; Mourshed–

Chijioke–Barber, 2010). Pontosabban, a helyi közösség és a pedagógusok között aktív 

kölcsönhatás van, azaz nemcsak a pedagógusok befolyásolják a helyi közösség nézeteit, 

hanem az utóbbiak elvárásai is formálják a tanárok viszonyulását. Valójában a pedagógusok 

egyszerre találkoznak a fejlesztő beavatkozás modernizációs céljaival, eszközeivel és a 

társadalom elvárásaival. Ők találják magukat a fejlesztés modernizáló és a társadalom 

általában konzervatív elvárásai közt, ők küzdenek meg a két világ találkozásából adódó 

feszültséggel, miközben saját (sokszor változó) szakmai meggyőződésük, nézeteik, 

hiedelmeik segítik tájékozódásukat ebben a dinamikus és feszültséggel teli erőtérben (Taylor–

Clarke, 2008). Az olyan fejlesztések esetében pedig, ahol a helyi szintű, kontextushoz 

igazított megvalósításon van a hangsúly, még inkább előtérbe kerülnek a helyi résztvevők 

                                                 
44

 Korábban is erre utaltunk, mikor azt mondtuk, hogy az implementáció megvalósulásának minőségét az dönti 

el, hogy a makroszint kezdeményezéseire milyen mikroszintű válaszok születnek. 
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versengő igényei, melyek összehangolása, mint ahogy az új-zélandi iskolák esetében is láttuk, 

komoly nehézséget okozhat (Fazekas, 2012b). 

 

A szereplők (pedagógusok, vezetők) tanuláselmélethez kapcsolódó hiedelmei mögött ritkán 

jelenik meg az emberi tanulás mai tudásunknak megfelelő értelmezése, a képességfejlesztés 

komplex felfogása, a tanulás tanulásának előtérbe helyezése, a csoport mint a tanulás spec-

ifikus kontextusa. A legtöbb országban ez olyan implicit struktúrához kötődik, amely a tudást 

átadható ismeretként értelmezi, illetve amely a tanulás kontextusaként nem a csoportot, ha-

nem az egyént látja. Bár a kurrikulumot érintő fejlesztési beavatkozások általános célja a ta-

nári viselkedés és hiedelmek megváltoztatása, az ilyen közegbe vitt tanulócentrikus megkö-

zelítést vagy a kooperatív tanulásszervezési formák alkalmazását megcélzó fejlesztések 

sokszor nem képesek elérni, hogy a szereplők a mögöttük meghúzódó koncepciót a kognitív 

pszichológia által igazolt, tudományos igazságként értelmezzék. Következésképpen az ezek-

ről való gondolkozás általában megmarad azon a szinten, ahol a fejlesztések eszközeit csak új, 

divatos (ideiglenes) meggyőződéseknek tekintik. Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, 

hogy azok az ún. konzervatív reformok, amelyek nem a kompetenciafejlesztésről vagy a ta-

nulócentrikus módszerek bevezetéséről szólnak, hanem például a képesség szerinti csopor-

tokba sorolást, az iskolai egyenruha viselését vagy éppen a szigorúbb fegyelmezési mód-

szerek elterjesztését célozzák meg, kontextustól függően éppúgy ütközhetnek a tanári szakmai 

meggyőződésekkel, mint a progresszív reformok. 

 

A modernizációt elszenvedők viszonyulása a fejlesztési beavatkozáshoz a csúcson lévők vi-

selkedésére is hatással van: ha a tanárok hozzáállása negatív, ez az ő ellenérzésüket is kivált-

hatja. Természetesen ez a hatás itt is kölcsönös: helyzetéből adódóan a – központi, helyi és 

iskolai – vezetés is ösztönözheti a hierarchia alsóbb szintjein működő kollégákat a minél szé-

lesebb körű és aktív részvételre. Sőt, ez morális kötelességük is, hiszen e csoportok vezénylik 

a változási folyamokat, ők biztosítják a forrásokat, alkalmazzák a szankciókat, és ők azok, 

akik az implementációs hierarchia alsóbb szintjein lévőket az általuk nem vagy nem jól ismert 

fejlesztési utakon végigvezetik. Olyan utakon, melyek konfliktusokkal vannak tele, szo-

rongást kelthetnek, veszteségeket okozhatnak (Fazekas, 2012a; Fullan, 2008c). Éppen ezért a 

legtöbb szerző (lásd például Thomas, 1994; Altrichter, 2005; Fullan, 2008c; Barber–Moffit–

Kihn, 2011) különös hangsúlyt helyez az ő elkötelezettségükre és szerepvállalásukra. A 

vezetés fejlesztésben betöltött meghatározó szerepére korábban, a beavatkozások kontextusa 

kapcsán már kitértünk. Itt is érdemes azonban megemlíteni, hogy az implementációkutatások 

szerint a reformok elindításának egyik leggyakoribb kiváltó oka az új politikai/stratégiai 

vezetés megjelenése, míg a vezetés kontinuitása annak biztosításában játszik fontos szerepet, 

hogy az intézmények működtetését meghatározó struktúrák vagy éppen a fejlesztési 

folyamatok tartósak legyenek. 

A vezetési feladatok közé olyan, a fejlesztési célok intelligens megvalósításához nélkü-

lözhetetlen teendők tartoznak, mint a változtatások tervezése és menedzselése, a felelősségek 

és feladatok megosztása, az akadályok feltérképezése, a helyi erőviszonyok azonosítása, a 

rendszerteljesítés alakulásának értelmezése, az innovációs és implementációs kapacitás feltér-

képezése, állandó növelése, az új tudás felhalmozása és megosztása, a működési szabályok és 

a szervezeti kultúra célirányos formálása, a monitoringrutinok bevezetése és alkalmazása, a 

hatékony problémamegoldás, a változási lendület fenntartása, a megfelelő kommunikáció és 

kapcsolatrendszer kiépítése, a koherencia erősítése, az innováció védelme a külső hatásoktól, 

az erőforrások garantálása, így a szükséges berendezések, felszerelések, az innovációnak 

megfelelő továbbképzések biztosítása vagy éppen a szükséges idő felszabadítása (Thomas, 

1994; Artrichter, 2005; Fullan, 2008c; Barber, 2009). Az erőforrások biztosítását érdemes 
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külön is hangsúlyozni. A kurrikulumot érintő innovációk általában jelentős anyagi forrásokat 

igényelnek: a legtöbbször szükséges az innovatív szemléletnek megfelelő tankönyvek, 

tanulást támogató eszközök, az alkalmazott tanulásszervezési módszerek továbbfejlesztését 

segítő szakmai támogatás finanszírozása; a szervezet oldalán pedig új struktúrák kialakítását – 

például a horizontális együttműködési formák létrehozását –, új időtervezési megközelítést és 

sok esetben a szervezetfejlesztést igénylik (Artrichter, 2005; Chapman–Moore, 2010).  

 

Az implementáció megvalósulási mértéke és módja 

Az eddigiekben is többször szóba került az implementáció eredményességének mértéke: a 

következőkben célzottan erre fókuszálunk. Az oktatási implementációkutatások kezdetét 

jelentő, korábban már részletesen idézett Rand Change Agent Study először állított fel olyan 

elméletet, amely próbálta magyarázni az oktatási változások implementálásának az 

eredményességét, s egyúttal – éppen az eredményesség perspektívájából – az implementáció 

különböző mértékeit is megkülönböztette (McLaughlin- Berman, 1975). E kutatás, mint 

korábban hangsúlyoztuk, legfontosabb feltételként az adaptációs képességet és az intelligens 

adaptáció meglétét jelölte meg. Az adaptáció két különböző típusát különböztették meg: az 

egyik, amikor a fejlesztés során bevezetett új technikát (például programot vagy 

tanulásszervezési módot), azaz magát a fejlesztési projektet igazítják hozzá a sajátos helyi-

intézményi adottságokhoz, a másik, amikor az új technikát alkalmazó intézmény (vagy az ott 

dolgozók) próbálnak alkalmazkodni az új technika és az azt bevezető projekt igényeihez. 

Ennek megfelelően felvázolt modelljük két dimenziót tartalmaz: az egyik a projekt 

adaptálásának mértékére vonatkozik, a másik a projektet megvalósító intézmény adaptációjára 

(lásd 8. ábra).  

8. ábra 

Az adaptáció formái és az implementáció módja: a Rand Study modellje 

Magas szintű intézményi adaptáció

Alacsony szintű intézményi adaptáció

Magas szintű 

projekt-adaptáció

Teljes implementációTechnikai szintű implementáció

Sikertelen implementáció Formális implementáció

 

Forrás: McLaughlin- Berman, 1975 
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A vízszintes tengely tehát azt jelzi, hogy a fejlesztési program által hordozott új technológiát 

milyen mértékben adaptálják-e az intézmény sajátos viszonyaihoz (például ahhoz, hogy 

sajátos nevelési igényű vagy hátrányos helyzetű diákokat oktatnak), a függőleges tengely 

pedig azt mutatja, hogy az intézmény, az ott lévő pedagógusok, vezetők és egyéb 

munkatársak mennyire változtatnak-e viselkedésükön (így például sikerült-e elérni a szakmai 

meggyőződések mélyebb rétegeit érintő változást a tanárok osztálytermi viselkedésében). A 

modell az implementáció vagy bevezetés négy szintjét (mértékét) különbözteti meg, amelyek 

hierarchikus sorrendbe is állíthatóak. Első helyen áll a teljes implementáció, ezt követi a 

technológiai szintű, a harmadikon a formális, végül az utolsó helyen értelemszerűen a 

sikertelen implementáció.  

A Rand Study modellje azt tekinti sikertelen implementációnak, ahol sem az innovatív tech-

nológiát nem igazítják a helyi feltételekhez, sem az intézmény nem igazodik azokhoz, így az 

új technológia nem képes befolyásolni az intézményi gyakorlatot. Ebben az esetben az imple-

mentáció egyáltalán nem vagy csak szimbolikusan történik meg. Formális implementációról 

akkor beszélnek, amikor a résztvevők annak ellenére nem változtatják meg megelőző peda-

gógiai gyakorlatukat, hogy lehetővé vált a projekt helyi kontextusnak megfelelő alkalmazása. 

Technológiai implementációnak azt tekintik, amikor a pedagógusok elsajátítják ugyan az in-

novatív technikákat és módszereket, de nem képesek azokat az adott kontextusnak megfe-

lelően alkalmazni. Végül teljes implementációról akkor van szó, ha a pedagógusok elsajátítják 

a szükséges technikákat és módszereket, ezeket a helyi környezetnek, igényeknek megfele-

lően alkalmazzák, és ezzel együtt megváltozik gondolkodásuk és viselkedésük is. 

A Rand Change Agent Study által meghatározott programbevezetési szinteket a későbbiekben 

számos elemzés használta az implementációs folyamatok eredményességének meghatá-

rozására. Így például Fullan technológiai adaptációként értelmezi a szisztematikus stratégiával 

elérhető alapkészségek fejlesztését megcélzó reformok bevezetését, és teljes adaptációként a 

mélyreható, hosszú távon fenntartható változásokat (Fullan, 2008c). 

A Rand Study-val kapcsolatban érdemes újra kiemelni: itt jelent meg először az a gondolat, 

hogy az iskolák vagy iskolák együttese komplex adaptív rendszer. Ezzel összhangban az 

implementációt olyan folyamatnak tekintették, melynek során különösen nagy jelentőségűvé 

válik a tanárok tanulása, ami egyaránt jelent egyéni és a kollektív tanulást. A kollektív 

tanulás kérdésére a továbbiakban még kitérünk: itt elég annyit megemlíteni, hogy az 

intelligens tanulóközösségek kialakulása alapjában határozza meg az implementáció 

sikerességét. A tanulás jelentősége az implementációs folyamatban többek között az, hogy ez 

teszi lehetővé a fejlesztési beavatkozások intelligens értelmezését. A fejlesztések által 

támogatott gyakorlatok és technológia implementációjának legfontosabb jellemzője éppen az, 

hogy ezek a helyi feltételeknek megfelelő értelmezés nélkül alkalmazhatatlanokká válnak 

(Taylor–Clarke, 2008). Az előírások szigorú követése, vagyis a korábban többször említett 

implementációs hűség a Rand Study kutatói szerint nem alkalmas arra, hogy előidézze a 

tanári viselkedés mélyebb rétegeiben történő változást. Az implementációs folyamat eszerint 

akkor sikeres, ha a résztvevők (így a pedagógusok és a vezetők) a rendelkezésre álló idő alatt 

képessé válnak a kurrikulum saját közegükben történő értelmezésére, az előírt gyakorlatok és 

technológiák ennek megfelelő alkalmazására, illetve arra, hogy saját szakmai 

meggyőződésüket, gondolkozásukat és viselkedésüket a javasolt irányba tudják terelni.  

Habár a Rand Cange Agent Study megvalósulási kategóriái jól érzékeltetik az implementációs 

folyamatok lehetséges kimeneteit, ahhoz, hogy a folyamatok hatását (eredményességét) le 

tudjuk írni, érdemes behoznunk a már korábban ismertetett – és többször említett – Pressman–
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Wildavsky (1984) féle modellt (lásd 2. táblázat). Emlékezzünk vissza: ez a modell komplex 

rendszerekben gondolkozva az alapján ítéli meg az implementáció megvalósulását, illetve 

annak várható csúszását, hogy az érintett szereplők pozitív vagy negatív módon viszonyulnak-

e a beavatkozáshoz, illetve hogy cselekvéseiket milyen intenzitás jellemzi. A modell figyelme 

kiterjed arra is, hogy a szereplők viselkedése szükségszerűen hat a többi érintett 

viselkedésére, illetve hogy e viselkedések hatása akár össze is adódhat.  

Az implementáció hatásával kapcsolatban a nem várt hatásokról is szót kell ejtenünk. A fej-

lesztések akár negatív, romboló hatásúak is lehetnek, például létező innovációs kapacitásokat 

és energiákat pusztíthatnak el. Fentebb már beszéltünk arról, hogy a dinamikus és komplex 

rendszerekben a változások kiszámíthatatlan folyamatok, ahol szükségszerűen számolni kell 

nem tervezett és gyakran negatív hatásokkal. Az angol NSNL-program negatív hatása volt 

például, hogy az erős elszámoltatási rendszer csökkentette a szakmai autonómiát, kialakította 

a pedagógusokban a függőség kultúráját. Az értékelés és az elért mérési eredmények fonto-

sabbá váltak, mint az a tanulási folyamat, melynek a mérésére irányultak. A pedagógusok 

arról számoltak be, hogy a felméréseket megelőző időszakban célzottan a tesztekre készítették 

fel a diákokat, ennek következtében pedig csökkent a tanulók által megszerzett tudás és 

szűkült az általuk alkalmazott módszerrepertoár (Fazekas, 2012b). A fő kérdés az, hogy a 

tervezett és a nem tervezett hatások, illetve a kifejezetten nem tervezett negatív hatások 

milyen arányban oszlanak meg, vagyis, az oktatásfejlesztési beavatkozás hatásának mérlege 

inkább mely irányba billen el. Az implementáció eredményességének óvatos megítélésére 

figyelmezet az tény, hogy gyakran a romboló hatás dominanciája mellett is teljesülnek az 

implementációs folyamat előzetes indikátorai. Az amerikai NCLB-program például Nebraska 

államban teljesítette a kitűzött célokat, ugyanakkor a központ által bevezetett új ellenőrzési 

mód a helyi oktatási rendszer regresszióját eredményezte (Fazekas, 2012b). 

Egy bestsellerré vált könyv (Moyo, 2010) éppen azt meséli el, hogy bár erős támogatási 

szándék mellett az elmúlt 50 évben több mint 1 trillió dollár áramlott Afrikába a nyugati álla-

mokból, és népszerű emberek, rocksztárok, színészek kampányoltak a további 

támogatásokért, e segítség nem érte el célját. Sőt, tovább rontott a helyzeten: az afrikai 

országok nem váltak igazi piaci szereplőkké, gazdaságuk és vezetésük a támogatásokkal 

érkező pénzekre rendezkedett be, miközben milliók kerültek a szegénység egyre mélyebb 

rétegeibe. A szerző nem kevesebbet állít, mint hogy a támogatások tönkreteszik Afrikát. A 

fejlesztéssel foglalkozók (development experts) között ennek apropóján alakult ki az a vita, 

ami leegyszerűsítve a külső fejlesztés támogató és romboló hatását boncolgatja45.   

A komplexitás kapcsán korábban már említett implementációs deficit nem azonos a fent 

vázolt nem várt hatásokkal. Implementációs deficitről akkor beszélünk, ha a beavatkozás 

céljai nem valósulnak meg. A siker vagy kudarc megítélését nehezíti, hogy a legsikeresebb 

fejlesztések is implementációs deficitekkel mennek végbe, míg számos olyan – negatív vagy 

éppen pozitív – hatás lép fel, melyek nem szerepeltek az eredeti tervek között. Láttunk már 

arra is példát, hogy egy program nem eredményezett fejlődést az eredetileg tervezett területen, 

ellenben egy másikon nem várt pozitív hatással zárult. Ilyen például, amikor a fejlesztés 

gazdái kurrikulumváltoztatást akarnak véghez vinni, és a fejlesztéstől kizárólag a tanulmányi 

eredmények javulását várják. Ilyen esetekben az olyan előnyök, mint hogy jelentősen elkezd 

javulni az iskola és a környezet közti kapcsolat, vagy hogy az új módszerek (például viták, 

esetelemzések, gyermekbíróságok) hatására az iskolában csökken a tanulók közötti erőszak, 

mind nem várt pozitív hatások. Nem várt hatásokról tehát a kommunikált célokhoz képest be-

                                                 
45

 E vita az Oxfordi Egyetem „Global Economic Governance Programme” blogján „The (Dead) Aid Debate” 

címmel nyilvánosan folyik. (http://www.globaleconomicgovernance.org/the-geg-guide-to-the-dead-aid-debate ) 

http://www.globaleconomicgovernance.org/the-geg-guide-to-the-dead-aid-debate
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szélünk, ettől független, hogy az alkalmazott eszközrendszer feltételezi-e vagy sem a fenti-

ekhez hasonló pozitív hatások kialakulását. De arra is láttunk már példát, hogy a fejlesztés 

következtében nem történt semmi lényeges változás, se pozitív, se negatív irányban. Ilyen volt 

például a már többször említett Észak-Karolina államban bevezetett NCLB-program, ami nem 

változtatta meg a helyi gyakorlatot, hiszen a program bevezetésekor már olyan helyi 

elszámoltathatósági rendszert alkalmaztak, mely megfelelt a program elvárásainak, és így 

tényleges fejlődés nélkül tudták teljesíteni az indikátorokat.  

Az implementációs folyamatok sikerességének óvatos megítélésére az idődimenzió is okot ad. 

Az implementációs gödör (implementation dip) (Fullan, 2001) olyan természetes fejlődési 

jelenség, mely adott pillanatban könnyen összetéveszthető az implementáció negatív hatá-

sával. Erre az ún. recessziós időszakra az idődimenzió kapcsán még visszatérünk.  

Programozott beavatkozások és adaptív-evolúciós folyamatok 

Korábban több helyen utaltunk a megvalósítást középpontba állító adaptív-evolúciós (bottom-

up) és a döntéshozatalra fókuszáló programozott (top-down) megközelítések kettősségére, és 

– Hill–Hupe (2009) nyomán – az implementációkutatás kurrens témái között említettük a 

törekvést ezek szintézisére. Jeleztük, hogy az oktatásfejlesztési beavatkozások implemen-

tációjáról való általános gondolkozás mára elmozdult a szorosan irányított programok hűséges 

implementációja felől az összetett rendszerek dinamikájára építő, az evolúciós folyamatoknak 

teret adó, intelligens adaptáció felé.  

 

A top-down és bottom-up fogalmak értelmezése eltérő. A legelterjedtebb felfogás szerint 

mindkettő központból induló beavatkozást jelöl, ez esetben a „top-down” megnevezés a 

döntéshozatalra fókuszáló, szorosan irányított és ellenőrzött implementációt jelent, a „bottom-

up” pedig a komplex rendszerek dinamikáját értő, a megvalósítási mozzanatokat középpontba 

állító implementációs karaktert jelöl. Más értelmezés szerint azonban – és a megnevezések 

jelentéséből ez következik logikusan – a „top-down” magában foglalja a felülről lefelé 

építkező változtatások mindkét típusát, a „bottom-up” ezzel szemben az alulról építkező 

reformokat jelöli. Jelen tanulmányban a két fogalmat az előbbi értelemben használjuk, illetve 

ezeket – Altrichter (2005) nyomán – programozott és adaptív-evolúciós megközelítésnek 

hívjuk, ezzel is hangsúlyozva, hogy maguk a megnevezések legalább annyira a beavatkozások 

természetét, mint amennyire irányát tükrözik. 

 

Az általános vélekedéssel ellentétben mind a programozott, mind pedig az adaptív-evolúciós 

(ezt megelőzően és követően esetenként csak adaptív vagy csak evolúciós) megközelítés a 

megvalósítást olyan önálló problématerületként értelmezi, amely „nem vezethető le mecha-

nikusan a döntéshozatalból” (Jenei, 2007). Azonban lényeges különbség van a tekintetben, 

hogy a kemény vonalú, programozott fejlesztésekben gondolkozók szerint a megvalósítás 

folyamata elsősorban a szakpolitika és a hozzá rendelt erőforrások függvénye, melyek közül 

mindegyik kontrolálható a központi szintről, míg az adaptív-evolúciós megközelítés amellett, 

hogy elismeri e két tényező relevanciáját is, az intézményi kontextusra, a szereplőkre és a 

koalíciókra fordít kiemelt figyelmet (Brynard, 2005). 

 

A programozott fejlesztések gazdái – előre meghatározott eszközökkel – elérhetőnek gon-

dolják a központi döntések által kijelölt célokat, így a döntési folyamatokra, a szükséges tech-

nikai feltételek megteremtése, illetve az implementációs hűségre fordítanak különös fi-

gyelmet. A tervezés során megjelölik, majd a lehető legvilágosabban közlik a fejlesztendő 

terülteteket, a célokat és a megvalósítási módokat. Általában az értékelési szempontok is 
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egyértelműek, az implementáció folyamatában a szabályok életbe léptetése és ellenőrzésre 

kap hangsúlyos szerepet (Matland,1995; Altrichter, 2005; Fullan, 2008c). Az a kérdés, hogy a 

beavatkozás várhatóan milyen konfliktusokat szül az implementációs lánc alsóbb szintjein, 

kevésbé fogalmazódik meg ebben a gondolkodásban (Brynard, 2005). Az ilyen fejlesztésekbe 

jellemzően csak néhány, általában a célokkal azonosulni tudó szereplőcsoportot vonnak be, és 

a kapcsolódó felelősségeket is rájuk bízzák. Következésképpen azok az érintettek, akik nem 

kötődnek szorosan a fejlesztés adminisztrációs folyamataihoz, látókörén kívülre kerülnek 

(McLaughlin- Berman, 1975; Matland, 1995; Altrichter, 2005). A figyelem korlátozása a 

prioritást élvező csoportokra, az ő hiedelmeik, érdekeik előtérbe helyezése legtöbbször 

redisztributív következményekkel is járó, nehezen megvalósítható fejlesztési célokat és 

folyamatot eredményez. A NCLB keretei közötti fejlesztés nebraskai esete (Fazekas, 2012b) 

jó példa arra, milyen veszélyekkel járhat, ha a fejlődés megítélése olyan előre meghatározott 

szempontok szerint történik, mely nincs tekintettel a fejlesztési terep sajátosságaira. 

 

Érdemes ezzel összefüggésben felidézni a fentebb ismertetett Matland-féle modellt (lásd 2. 

ábra), amely épp az egyértelműségnek és a konfliktusok mértékének tanúsít meghatározó 

szerepet. Matland szerint akkor működhet jól a programozott megközelítés, ha valóban sikerül 

az üzeneteket mindenki számára jól érthetővé tenni, és a részvevők egyet is értenek ezek 

tartalmával (a himlőoltás bevezetését hozta példáként). Ha azonban nincs egyetértés, akkor az 

ilyen típusú implementáció várhatóan kudarccal zárul (Matland, 1995).  

 

Miután a programozott fejlesztések értékelési eredményei csak ritkán hasonlítottak az ere-

detileg kitűzött célokhoz, sőt gyakran előfordult, hogy nem várt, erős negatív hatások jelentek 

meg, az 1970-es évektől a fejlesztési folyamatokkal foglalkozók figyelme a megvalósítási 

folyamatra tevődött át. Egyre inkább elfogadottá vált, hogy a központi döntések megvaló-

sításában nem egyszerű végrehajtás történik, illetve hogy maguk a programok is lényeges 

változásokon mehetnek keresztül az implementáció során (Jenei, 2007; Hargrove, 1975). A 

felülről lefelé logikától eltérő, első klasszikus munka a már többször említett Pressman–

Wildavsky könyv volt (1984). E szerint a kezdeti implementációs terv csak kiindulópontként 

funkcionál, ami a fejlesztési folyamat közben észlelt változásoknak, igényeknek megfelelően 

módosítható, sőt módosítandó (Matland, 1995, Altrichter, 2005). Itt a részvevők innovációval 

szembeni szkeptikusságát olyan kontrolként értelmezik, ami azáltal segít kijelölni a fej-

lesztések optimális útjait, hogy folyamatosan kérdéseket vet fel az innovatív módszerek és 

eszközök helyességét illetően. Az e modell szerint koordinált fejlesztések gazdái több lehet-

séges szcenárióban gondolkoznak, melyek alapját a kontextuális feltételek és az ezekben rejlő 

erők adják. Az ilyen erők feltérképezésének egyik legfontosabb eszköze az érintettek – már 

említett, a későbbiekben még részletesebben bemutatandó – elemzése (stakeholder analysis) 

lehet. 

 

Altrichter (2005) a két paradigma közti eltérés képi megjelenítéséhez az innováció formá-

lásának helyét vette alapul (lásd 9. ábra). Azt láthatjuk, hogy pusztán ezen dimenzió mentén 

is jól érzékelhetőek a két megközelítés közötti különbségek.  
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9. ábra 

A kurrikulumfejlesztés két modellje 

 
Forrás: Altrichter, 2005 

 

Annak ellenére, hogy jelentős különbségeket látunk a programozott és az adaptív-evolúciós 

megközelítések között, illetve hogy az oktatásfejlesztési beavatkozások implementációjával 

foglalkozók általában az utóbbi mellett foglalnak állást, nem mondhatjuk azt, hogy egyes 

esetekben ne lehetne relevanciája a felülről szorosan irányított implementációnak. Ennek 

magyarázatához itt meg kell tennünk egy újabb fontos distinkciót: Eddig megkülönböztettük a 

komplex rendszerek kezelésének igényével és az ilyen igény nélkül történő beavatkozásokat. 

Utaltunk arra, hogy az Elmore (1980) által használt terminológia az utóbbit az előre, míg 

előbbit a visszafelé történő feltérképezés vagy tervezés (forward/backward mapping) fogalmá-

val jelzi. Az előrehaladó tervezés a szándékok kijelentésével kezdődik, ezt követően pedig 

lépésről lépésre halad előre. Mindezidáig ezt azonosítottuk a „top-down” megközelítésként. A 

dolgok visszafelé történő feltérképezése ezzel szemben az implementációs lánc alsó szintje-

inek viselkedését veszi alapul a politika alkotásához. „Ez azt jelenti, hogy a közpolitikai 

folyamatban előzetesen csak alaporientáció alkotható meg, és a különböző lehetőségek és 

programok közötti választás csak az utólagos átgondolás fényében történhet meg, amikor a 

programok megvalósítása már megkezdődött, amikor a gazdasági és más kényszer-

mechanizmusok és a társadalmi nyomásgyakorlás működésbe lépett. Ilyen teljesítmény-

helyzetben lehet csak dönteni a sokszor csak ebben a stádiumban manifesztálódott konf-

liktusok erőterében” (Jenei, 2007; 103.).  

 

Eddig az utóbbi tervezést azonosítottuk az adaptív-evolúciós megközelítéssel, ezt most pon-

tosítanunk kell: a visszafelé tervező fejlesztésgazdák ugyanis találkozhatnak olyan tereppel, 

melynek sajátosságai programozott fejlesztéseket indokolnak (Mourshed–Chijioke–Barber, 

2010, Fullan, 2008c). Ez esetben azonban már egy karakterében lényegesen megváltozott 

programozott megközelítésről beszélünk. Ez egy olyan intelligens és érzékeny top-down 

paradigma, amely kifejezetten a rendszer adaptivitását, implementációs kapacitását kívánja 

növelni, és képes arra, ha elérte korlátait, adaptív fejlesztéssé alakuljon. E problémakörre az 

idő szerepe kapcsán még kitérünk, itt annyit kell megemlíteni, hogy az intelligens „top-down” 

értelmezéssel lényegében megtörtént a szintézisteremtés az eredetileg minden dimenziójában 

különböző paradigmák között.  
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Az idő szerepe 

Az implementációs folyamatok egyik kiemelkedő fontosságú aspektusa az idő: ennek 

„haladására” utalt az előbb idézett (Elmore, 1980) előre és visszafelé történő tervezés meg-

különböztetése is. Az idődimenziót az implementációs irodalom kiemelt módon hangsú-

lyozza: ezen belül gondolkoznak (1) a fejlesztés tényleges időigényéről; (2) az idővel 

kialakuló eltérő rendszerfejlődési szintek sajátosságairól, és az ezekhez köthető sajátos 

fejlesztési lehetőségeiről; (3) a fejlesztés előrehaladása vagy terjedése, és az ehhez szükséges 

tanulás időigényéről; illetve arról, hogy (4) a szereplők miként kezelik az idődimenzió 

kérdését.  

 

Habár születnek becslések arra vonatkozóan, milyen időigénye van egy kurrikulumot érintő 

változtatási-változási folyamatnak
46 

– legyen szó akár teljes oktatási reformról, akár szűken 

vagy tágan értelmezett kurrikulumreformról, akár éppen célzott kurrikulumfejlesztési bea-

vatkozásról –, ez az időigény a változtatás típusától, céljától és kontextusától függően nagyon 

eltérő lehet (lásd például Mourshed–Chijioke–Barber, 2010; Aladjem et al., 2010). A szerzők 

a fejlesztés időigényének kérdését a pontos időintervallumok megjelölésénél lényegesen 

komplexebben kezelik. Amellett vagy ahelyett, hogy években határoznák meg az egyes 

fejlesztések (egymástól lényegesen eltérő) időigényét, inkább az azt meghatározó 

implementációs elemeket és kontextuális feltételeket írják le. A szükséges időt tehát az olyan 

implementációs elemek adott kontextusban történő megfelelő megvalósulásához kötik, mint 

amilyen a szabályozási eszközök elkészítése, kipróbálása, korrekciója, a szükséges 

felkészülési idő biztosítása a résztvevők számára vagy a széles körű konzultáció.  

 

Számos szerző explicit módon foglalkozik a fejlesztések időigényével (lásd például Sabatier, 

2005; Shalberg, 2005; Barber, 2009; Würzburg, 2010). Az NCLB-törvényt vizsgáló 

ECSRIO
47 

kutatás (Aladjem et al., 2010) egyik fő célkitűzése volt, hogy feltárja a direkt 

kapcsolatokat az implementációs folyamat sajátosságai és kontextuális feltételei, valamint a 

program megvalósításához szükséges idő között. Azt vizsgálták, milyen implementációs és 

feltételbeli különbségek figyelhetők meg azon intézmények között, melyek a programot két 

éven belül sikerre vitték, és azok között, melyek lassabban, csak három és öt év között értek el 

hosszabb távon is fenntartható eredményeket. Az időigényt befolyásoló nagy jelentőségű vál-

tozóként azonosították a vezetők és a munkatársak szerepvállalását és kontinuitását, a külső 

támogatási rendszert és gyakorlatot, az iskola légkörét, úgymint a tanulási folyamat és a ta-

nulói teljesítmény súlypontozását, a szabályozási mechanizmusokat, a szülők és egyéb érde-

kelt csoportok bevonását, a helyi fejlesztési stratégiákat és támogatási rendszert, a megelőző 

módszertani gyakorlatot, illetve azt, hogy a diákok mennyi időt töltenek az iskolában. 

 

Az idő kérdését kevesen értelmezik a kontextus, illetve az oktatási rendszer fejlődésének tá-

gabb perspektívájából. Egyaránt ritkán fordul elő a kurrikulumot érintő – akár új tantervek 

bevezetését, akár fejlesztő programok megvalósítását megcélzó – beavatkozások vizsgálata és 

a stratégiai tervezés során, holott az idődimenzió tágabb értelmezése teszi lehetővé a rend-

szerfejlettségi szint szerinti gondolkodást, az egyes szintek sajátosságainak figyelembevételét, 

                                                 
46

 Például Barber–Chijioke–Mourshed összesen húsz oktatási rendszer teljes belső reformját vizsgáló kutatása 

(2010) szerint, eredményes és hosszabb távon fenntartható fejlődés kontextustól függetlenül hat éven belül 

elérhető. A NCLB-törvényt vizsgáló ECSRIO-kutatás (Aladjem et al., 2010) szerint viszont, ehhez már két év is 

elegendő lehet.  
47 Evaluation of the Comprehensive School Reform Program Implementation and Outcomes. 
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illetve magyarázhatja a korábban említett adaptív-evolúciós és intelligens programozott 

fejlesztések alkalmazásának relevanciáját.  

 

A már többször említett második McKinsey jelentés (Mourshed–Chijioke–Barber, 2010) 

szerint öt (lásd keretes írás) egymást követő fejlettségi szint – a szegényes, az elfogadható, a 

jó, a nagyszerű és a kiváló – megkülönböztetése indokolt. Mindegyiküket sajátos prob-

lématerületek jellemzik, melyek értelemszerűen lefordíthatóak fejlesztési célokra is, és hoz-

zájuk rendelhető egy-egy olyan beavatkozási klaszter, mely a leginkább megfelelőnek bizo-

nyul a következő szintre fejlődés támogatásában. 

 

Rendszerfejlődési szintek és szakaszok az oktatásban 

 

A szegényes rendszerteljesítési szinttől az elfogadhatóig tartó szakasz: A fejlesztési 

beavatkozások a tanulók írás-olvasási és matematikai alapképességeiknek kialakulása és 

megszilárdulása segítésére irányulnak, biztosítandó ezáltal, hogy minden iskola képes le-

gyen elérni egy minimális teljesítményküszöböt. Ehhez az alacsonyan képzett tanároknak 

olyan támogatást – többek között tanulásszervezési eljárásmintákat – biztosítanak, melyek 

megfelelnek az alapvető tanulói igényeknek. 

 

Az elfogadhatótól a jó rendszerteljesítési szintig tartó szakasz: A beavatkozások a rendszer 

alapjainak megszilárdítására összpontosítanak. Ez magában foglalja a megfelelő finanszí-

rozási és szervezeti struktúra, a pedagógiai modellek, az elszámoltathatósági rendszer kia-

lakítását és működtetését. 

 

A jó rendszerteljesítési szinttől a nagyszerűig tartó szakasz: A fejlesztések rendszerint a 

szakma elismertségét erősítik. Az iskolavezetést és a tanítást teljes értékű és megbecsült 

szakmává kívánják tenni, ezért a pozíciók betöltéséhez olyan kritériumokat írnak elő, mint 

amilyenek például az orvosi vagy jogi szakma betöltéséhez is szükségesek (ilyen a diploma 

megszerzését követően a mentortanárok melletti gyakorlatszerzés követelménye stb.). 

Emellett igyekeznek vonzóvá tenni az iskolavezetési és tanítási szakmákat azáltal, hogy 

karrierlehetőségeket biztosítanak. 

 

A nagyszerűtől a kiváló rendszerteljesítési szintig tartó szakasz: A fejlesztések arra 

koncentrálnak, hogy elősegítsék az intézményen belüli kreatív kísérletezést és innovációt, 

vagyis azt, hogy a fejődési utak kijelölése az egyes intézményeken belül történjen. Különös 

hangsúlyt helyeznek a horizontális tanulási formák elterjesztésére, a rendszeren belüli köl-

csönhatások erejének kihasználására.  

 

Forrás: Mourshed–Chijioke–Barber, 2010. 

 

Az a kérdés, hogy az egyes rendszerfejlettségi szintekhez köthető problémák feltételeznek-e 

tipikus, ehhez kapcsolódó cselekvési repertoárt, korábban is több szerző érdeklődését 

felkeltette (lásd például Wilson, 1974; Fullan, 2008c; Chapman–Moore, 2010). Köztük 

találunk olyat is, aki a közpolitikai folyamatok, és olyat is, aki kifejezetten a fejlesztési 

beavatkozások perspektívájából vizsgálódott. A már említett Lowi azt a sarkalatos véleményt 

fogalmazta meg, hogy a „megoldandó probléma” karaktere, a közpolitika alapvető természete 

határozza meg a politikát (Lowi, 1972). Ha abból indulunk ki, hogy „a megoldandó 

közpolitikai probléma természete részben meghatározza azt, hogy a szóban forgó közpolitikai 

területen mit lehet cselekedni”(Gulyás, 2002; 161.) és ehhez hozzátesszük, hogy az egyes 

fejlődési szinteken szükségképpen eltérő problémákkal kell szembesülnünk, akkor el kell 
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fogadnunk azt is, hogy a rendszerfejlettség szintje meghatározza a közpolitikai cselekvési 

repertoárt.  

 

A McKinsey jelentés (Mourshed–Chijioke–Barber, 2010) szerint minél magasabb 

teljesítményt produkáló rendszer fejlesztése a cél, annál inkább támogatja a sikeres 

implementációt a decentralizált stratégia. Az egyes fejlődési szakaszokhoz rendelt 

beavatkozási klaszterek így fokozatosan egyre lazább iránymutatásokat tartalmaznak. Egyre 

inkább támaszkodnak a (helyi) szakmai döntésekre, a tanárok kreativitására, az egyéni 

felelősségvállalásra és egyre inkább teret biztosítanak az iskolákon belüli az innovációnak. 

Ezt többek között azzal indokolják, hogy az első két teljesítési szinten lévő rendszerek 

pedagógusai jellemzően kevésbé rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal, ezért ilyenkor a 

kevésbé szorosan irányított és ellenőrzött implementáció kaotikus folyamatokat generálhat a 

rendszerben. Az utolsó két szakaszban lévők pedagógusai ugyanakkor általában fejlettebb 

kompetenciákkal rendelkező, magasan képzett tanárok, akik a pedagógiai folyamatok 

tervezésében lazább iránymutatást igényelnek. Ezeken a szinteken az iskolán belüli kreatív 

innováció támogatása növelheti leginkább a rendszer eredményességét. 

 

Ezzel az algoritmussal rokonítható elképzelést találhatunk Michael Fullan Változás és 

változtatás trilógiájának harmadik kötetében (Fullan, 2008c), bár ő az első és az utolsó két 

fejlődési szakaszt egyben kezeli. Ebből az tűnik ki, hogy szisztematikus stratégiával, 

információgazdag előírásokat alkalmazó fejlesztésekkel legfeljebb az írás-olvasási és 

számolási készségek fejlesztése, a tanulói teljesítmény alsó küszöbének emelése, a tanulói 

teljesítési szakadékok mérséklése és a kaotikusan működő rendszerek kívülről irányított 

rendezése lehet elérhető cél. A Rand Study modellje által meghatározott bevezetési skálán 

(lásd 8. ábra) ezen az úton legfeljebb a technológiai adaptáció szintje érhető el. A további 

fejlesztési célok eléréséhez, a mélyreható és tartósan fenntartható változásokhoz átfogó 

iskolafejlesztés, rendszerszintű átalakulás szükséges, amely csak olyan menedzsment 

eszközökkel képzelhető el, amelyek képesek kezelni az intézmények feltételrendszerének és 

szükségleteinek sokféleségét (Fullan, 2008c; Mourshed–Chijioke–Barber, 2010). Ilyen, a 

fejlesztési megközelítések közti váltást figyelhetünk meg az angol NSNL-program esetében 

is: azután, hogy a tanulói teljesítmények progresszív emelkedése 2000-ben hirtelen megtört, 

rájöttek, hogy a rendszer elért egy olyan fejlettségi szintet, ahol már más eszközöket 

szükséges alkalmazni a további fejlődés eléréséhez (Fazekas, 2012b). 

 

A rendszerfejlettségi szintekkel kapcsolatban még két dolgot szükséges jeleznünk: Az egyik, 

hogy a rendszerek fejlődésében gondolkozó szerzők az implementáció karakterének fokozatos 

megváltoztatásáról beszélnek. Az előző fejezetben bemutatott intelligens programozott és 

adaptív-evolúciós karakter között tehát a McKinsey-féle négy rendszerfejlődési szakasznak 

megfeleltetve legalább még kettőt meg tudnánk különböztetni. Valójában persze még ennél is 

több kategóriát lehetne alkotni (Brynard, 2005). Egy másik figyelembe veendő tényező, mint 

korábban említettük, az, hogy bár általában úgy képzeljük, a kontextus, illetve a rendszer 

idővel fejlődik, történhetnek olyan események, melyek a rendszerek regressziójához vezetnek. 

A kontextus tehát nem feltétlenül fejlődik, és a rendszerfejlettség nem feltétlenül nő az idővel, 

még ha általában úgy is gondolkozunk róla. 

 

A kontextustól vagy a rendszerek fejlettségi szintjéről le kell határolni a beavatkozások 

fejlődését. Ezek időről időre újabb és újabb fázisokba lépnek. Jól érzékelteti ezt az a – 

korábban az implementáció megvalósulásának módjai kapcsán megemlített – természetes 

implementációs jelenség, amit Fullan (2003) után implementációs gödörnek (implementation 
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dip) nevezünk. Fullan egy olyan fejlődési jelenséget, egy időleges recessziós időszakot ír le, 

melyet minden olyan iskola megél, amely hosszabb távon a tanári viselkedés és a 

kompetenciák fejlesztésében sikereket ér el. A „gödör” kifejezés itt a teljesítménybeli és 

bizalmi visszaesést jelzi szimbolikusan, mely az új kompetenciák és új gondolkozásmód 

kialakítását megcélzó beavatkozások bevezetését követően lép fel. Azok a vezetők, akik értik 

az implementációs gödör jelenségét, tudják, hogy munkatársaik két alapvető problémával 

küzdenek a fejlesztés e szakaszában: a változástól való félelemmel és a modernizációs 

eszközök alkalmazásához szükséges megfelelő kompetenciák, technikai ismeretek, a know-

how hiányával (Fullan, 2001). Az implementációs gödör gondolata eredetileg Michael 

Fullantól származik, de azóta a jelenséget mások is megjelenítették, ezek közül talán a 

legismertebb Jellison (2006) J görbülete (J Curve). 

10. ábra 

„J Görbület” 

 

   

Forrás: Szerzők, Jellison (2006) nyomán 

 

A Világbank a közoktatás-értékelési rendszerek fejlesztését célzó programjának (Clarke, 

2010) dinamikus, többdimenziós modellje éppen e fejlődés mérésére ad lehetőséget.48 A 

programok fejlettségi szintjének és fejlődésének meghatározásához olyan főbb változókat 

vizsgál, mint a támogató környezet, a rendszer összehangoltsága és az értékelés minősége. 

Ezekhez kapcsolódóan pedig négy lehetséges fejlődési stádiumot (stages of development) 

határoz meg: a látens, a kialakuló, a kialakult és a kiforrott szinteket. A modell képet tud adni 

a beavatkozások egy adott időpontra vonatkozó szintjéről, egyben a rendszer fejlődéséről is, 

így alkalmazása a fejlesztő beavatkozások előkészítését és a fejlesztési projektek előrehala-

dásának monitorozását egyaránt hatékonyan támogathatja.  

 

E fejezet bevezetésében az idődimenzió értelmezésének negyedik típusaként jelöltük azt, 

hogy a szereplők miként gondolkoznak a jövőről. E problémakörre az implementáció 

menedzselése kapcsán fogunk kitérni, itt annyit érdemes megjegyezni, hogy az „oktatás 

területén a jövőről való gondolkodásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen a változások 

                                                 
48

 A modell részletes ismertetését lásd e kutatás a fejlesztőszervezetekről készült háttérelemzésében (Halász–

Szőllősi, 2012). 
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lassú átfutása és hatásuk hosszú távú volta miatt, az oktatásügyi változásokat csak a távolabbi 

jövőről alkotott elképzelések birtokában értelmes kezdeményezni” (Halász, 2000). Tekintettel 

arra, hogy a fejlesztési beavatkozások a jövő alakulását próbálják befolyásolni, azaz olyan 

jövőt szeretnének létrehozni, amilyen más lesz, mint az lett volna, amely a beavatkozás nélkül 

jött volna létre, meghatározó jelentősége van annak, hogy a beavatkozás tervezői és 

megvalósítói mennyire értik a jövő nyitott természetét. Vajon értik-e a jövő(k) alakulását 

meghatározó tényezők dinamikáját, tudják-e kezelni a jövőben megjelenő, a fejlesztés sorsát 

meghatározó, ugyanakkor annak elindításakor még nem létező tényezők hatását, azaz többek 

között képesek-e alternatív forgatókönyvekben gondolkodni. 

Tanulás és kísérletezés  

A modernizációt célzó fejlesztések akár a rendszer különböző szintjein létrejövő tanulási 

folyamatok összességeként is felfoghatóak. Éppen ezért a megelőző problémakörök kapcsán e 

kérdéskörrel is többször foglalkoztunk, illetve – anélkül, hogy erre helyeztük volna a 

hangsúlyt – már megkülönböztettük az egyéni, a szervezeti és a rendszerszintű, illetve a 

horizontális tanulási formákat.  

 

Már az implementációs folyamatokat elsők közt vizsgáló, sokszor idézett Rand Study is – 

amely olyan komplex adaptív rendszernek tekintette az oktatás világát, ahol előtérbe kerülnek 

az evolúciós folyamatok – kiemelkedően fontosnak tartotta a tanárok tanulását. A kutatás 

korábban bemutatott modellje (lásd 8. ábra) a tanulás fogalma nélkül tulajdonképpen nem is 

értelmezhető. Emlékezzünk vissza: a modell szerint a sikeres implementáció megvalósu-

lásának feltétele, hogy a pedagógusok gondolkodása és viselkedése a projekt céljainak 

megfelelő irányban mozduljon el, hogy elsajátítsák a szükséges technikákat és módszereket, 

valamint hogy ezeket oly módon tudják adaptálni és hosszú távon alkalmazni, hogy az 

megfeleljen a helyi környezetnek és igényeknek. Másképpen fogalmazva: képesek legyenek 

az intelligens adaptáció megvalósítására. Az intelligens adaptáció talán az egyik legfontosabb 

mikroszintű tényező, hiszen – mint már korábban említettük – a bevezetett gyakorlatok és 

technológiák alkalmazhatatlanná válnak a helyi feltételeknek megfelelő újraértelmezésük 

nélkül. Nem túlzás azt mondani, hogy az implementációs folyamat legfontosabb feladata, 

hogy alkalmassá tegye a résztvevőket a modernizációs eszközök saját közegüknek megfelelő 

újraértelmezésére. Ha pedig kifejezetten a kurrikulumimplementációra gondolunk, akkor 

különös jelentőséggel bíró tényező a tanárok tanulása. 

 

A tanárok tanulása olyan komplex folyamat, ahol az egyéni kognitív konstrukciók alkotása 

dinamikus értelmezések – köztük szükségszerűen félreértések, átértelmezések – során jön 

létre. Ez egyaránt jelent egyéni és kollektív tanulási folyamatokat. Az utóbbi intelligens 

tanulóközösségekben (learning community) jöhet létre. A szakmai tanulóközösségek olyan 

jelenségek, melyek működésének, fejlődésének sajátos dinamikája van. Létrejöttük és 

működésük alapjaiban határozza meg az implementáció sikerességét, mivel a komplex 

rendszerek kezelésének egyik meghatározó eszközei lehetnek (Fullan, 2008c). Az intelligens 

tanulószervezetként működő iskolák lényege, hogy pedagógusaik és vezetőik belső, 

horizontális kommunikációt működtetve, illetve külső, tudásmegosztó hálózatok tagjaként az 

együttműködés során megszerzett tudást sajátos igényeiknek megfelelően képesek adaptálni, 

így elérhetővé téve akár az egyes tanulók szintjén felmerülő problémák (például a sajátos 

tanulási problémák) azonosítását, megértését és adekvát megoldását. Ekképpen a 

tanulószervezetek működése jelentős hatást gyakorolhat a tanulási eredményekre. (Mulford–

Silins, 2003; Hargreaves–Goodson, 2006; Gilesc–Hargreaves, 2006; Day et al., 2009). 
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A szakmai tanulóközösségek működése a horizontális együttműködés legjellemzőbb formája. 

A közösségek lehetővé teszik, hogy a mindenkori „új” tudás, illetve az innovatív megoldások 

a közösség minden tagja számára elérhetők legyenek. A fejlesztési folyamat sikerének egyik 

meghatározó eleme az, hogy annak keretei között olyan tudásmenedzsment folyjék, amely 

lehetővé teszi a tanuláshoz szükséges tapasztalatok felhalmozását, ezek megosztását és az így 

szerzett tudás visszacsatornázását a fejlesztési folyamatba. A tudásmegosztás a közösség 

nagyságától és tagjainak lokációjától függően jelentheti az információk aktív cirkulációját az 

egyes intézményeken belül és a különböző intézmények, akár különböző alrendszerekhez 

tartozó intézmények között egyaránt. Ugyanígy, az együttműködés megvalósulhat az egyes 

szereplőcsoportokon belül (például a tanárok között) vagy a különböző szereplőcsoportok 

között (például tanárok és vezetők között). A tanulás ilyen keretek között kialakult formáit 

gyakran nevezzük „horizontális tanulásnak”, aminek olyan megvalósulási formái lehetnek, 

mint például a műhelymunkák, a kerekasztal-beszélgetések vagy a hospitálások. A peda-

gógusok az ilyen együttműködések alkalmával jellemzően tanulásszervezési problémákat 

dolgoznak fel, nyilvánossá téve az osztálytermi gyakorlatot, lehetőséget teremtve arra, hogy 

megosszák egymással pedagógiai eljárásaik egész rendszerét. Az együttműködés emellett 

kiterjedhet többek között technikai vagy szervezési kérdésekre is. Az iskolaközi együttmű-

ködés alkalmával legtöbbször ún. „jó gyakorlatokat” fejlesztenek, vagy vesznek át egymástól 

(Gordon Győri, 2009; Mourshed–Chijioke–Barber, 2010; Balázs et al., 2011, Istance–

Kobayashi, 2012).  

 

E közösségek alakulása történhet akár spontán módon is, az iskolák önszervező tevékenysége 

által, de nem ez a jellemző. Ezek elindítása és működése általában kívülről támogatott 

folyamatként valósul meg, és a helyi vagy közvetítői szint intézményeihez kötődik. Ugyanis a 

fejlesztés gazdái mára általában jól ismerik az ilyen típusú együttműködések előnyeit, tudják, 

hogy a komplexitás kezelésére a gyakorlatban a tanulórendszerek tervezésével és 

működésének orientálásával van lehetőség és, hogy a tanulóhálózatok nélkül az intelligens 

lokális adaptációra épülő, de mégis kontrollált implementáció szinte elképzelhetetlen. A 

tanulóközösségek, illetve ezek hálózatának építése az implementációs eszköztár egyik 

legfontosabb elemévé vált, az együttműködéseket kívülről általában infrastrukturális 

segítségnyújtással és az egyéni szakmai karrier támogatásával ösztönzik (Fullan, 2008c; 

Mourshed–Chijioke–Barber, 2010). 

 

Az itt megvalósuló tanulási folyamatok legfőbb inputjai a közösség tagjainak különbö-

zőségéből származnak. A második McKinsey-jelentés szerint az együttműködéssel történő 

tanulási formák megvalósítása során a résztvevők különösen ügyelnek a részletekre, 

felelősséget éreznek a velük együttműködők szakmai fejlődéséért is, a kölcsönös felelősség-

vállalás, illetve a kölcsönös értékelés pedig felválthatja az egyéb hivatalos elszámoltatási 

intézkedéseket (Mourshed–Chijioke–Barber, 2010). Az együttműködések kialakításával 

visszaszoríthatóak a destruktív harcok, az így felszabaduló energiák vagy az együttműködés 

következtében termelődő új energiák pedig lendületet adhatnak a fejlesztésnek. A kollektív 

tanulás ilyen előnyei azonban nem csak a mikroszintű folyamatok esetében értelmezhetőek. 

Ha tágítjuk a perspektívát, és a tanulóközösségekről az implementáció minden szintjén 

gondolkozunk, akkor láthatjuk, hogy az olyan kollektív tanulási formák is ide sorolhatók, 

mint amilyenek például az ágazatközi együttműködések során valósulnak meg (Halász–

Szőllősi, 2012). 

 

Most, hogy kitágítottuk perspektívánkat, érdemes továbbszemlélődni innen, ugyanis a 

horizontális tanulás mellett más, a tanulás problémaköréhez tartozó kulcsfogalmak is 
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értelmezhetők az implementációs szintek mindegyikén, ilyen például az értékelés, az 

adaptáció, a kreativitás vagy a kísérletezés. Korábban több alkalommal hoztuk példaként az 

új-zélandi fejlesztés kutatótanárait. Most az egyéni tanulás vonatkozásában beszélünk róluk. 

A kutatótanári szerep tulajdonképpen az evolúciós logika szerint értelmezett tanárszerep. Itt a 

tanárok kutató-kísérletező pedagógiai tevékenysége az önfejlesztő tanulás forrása és motorja. 

E szerep betöltéséhez szükséges, hogy a tanárok az általuk koordinált mindennapi pedagógiai 

folyamatokat monitorozzák, értékeljék, az eredményeknek megfelelően alternatív utakat 

keressenek, kísérleteket hajtsanak végre, és ezekre alapozva alakítsák tanítási gyakorlatukat.  

 

A szakpolitikai tanulás esetében is nagyon hasonló dologról van szó. Az itt a megvalósított 

politikák, programok folyamatos értékelése az, amire a közpolitikai vagy fejlesztési 

gyakorlatot alapozni lehet. Az értékelés fontos eleme az olyan mutatók meghatározása, 

amelyek nemcsak a célok formális teljesülését mérik, hanem azt is, vajon a beavatkozás 

tartalmi tekintetben is eléri-e a célját (Halász–Szőllősi, 2012). Az időközi értékelés az, ami 

lehetőséget ad a programok adaptálásra. Például, ha egy fejlesztés elindult, és a folyamatközi 

visszajelzések azt mutatják, hogy a tervezett továbbképzéseken való résztvétel a pedagógusok 

munkaidejének jelentős részét igényli, a felelős szereplőknek el kell gondolkozniuk azon, 

hogy milyen alternatív tanulási utakat tudnak bevezetni. Mind az egyéni (kutatópedagógusi), 

mind pedig a szakpolitikai tanulási folyamat e pontján kreativitásra van szükség ahhoz, hogy 

a visszajelzésekre reflektáló, alternatív megoldási utakat megtalálják. Az alternatív utak 

keresése tulajdonképpen maga a kísérletezés, a nem ismert és nem belátható közegben történő 

előrehaladás. Az evolúciós logika szerint az előre felállított végrehajtási tervek helyett 

szükségesek az olyan kísérleti megközelítések, melyek megengedik a programok 

implementációs folyamat közbeni formálását. A kísérletezésről, illetve a kísérletek, 

fejlesztések, pilot programok és reformok kapcsolatáról korábban már hosszan beszéltünk. Itt 

elég annyit megemlíteni, hogy azok a reformok, melyek gazdái értik a komplex rendszerek 

sajátosságait és az evolúciós folyamatok természetét, szükségszerűen kísérletezésekre 

épülnek, ilyenkor a kísérletezést a reform egészének részeként értelmezik. Érdemes felidézni, 

hogy korábban példaként hoztuk Kínát, mint olyan országot, ahol komoly hagyománya és 

jelenlegi gyakorlata van a szakpolitikai kísérletezésnek (Wang, 2012; Xu–Wong, 2011; Ding, 

2010). 

 

Végül, habár erről már sok szó esett, a tanulással kapcsolatban röviden itt is meg kell 

említenünk a klasszikus „top-down” paradigma és a „bottom-up” megközelítés közötti 

váltást. Az implementációs folyamatokról való gondolkozás elmozdulása az evolúciós 

szemlélet felé, az oktatási közeg dinamikus és komplex rendszerként való értelmezése komoly 

kognitív váltást követelt. E változást is a fejlesztések értékelési eredményei idézték elő, hiszen 

ezek csak nagyon ritkán hasonlítottak az eredetileg kitűzött célokhoz, amellett, hogy gyakran 

nem várt, erős negatív hatások jelentek meg. 

Az implementáció menedzselése 

Sokan az implementáció problémavilágát a menedzsment problémavilágával azonosítják. A 

hangsúly azon van, hogy a fejlesztési beavatkozások általában projektként jelennek meg, 

melynek sikeres megvalósítása a menedzsment minőségétől függ. Ennek megfelelően a 

figyelem azokra a menedzselési technikákra vagy eszközökre irányul, melyeket a társadalom-

fejlesztési beavatkozások általános szabályai és eljárásai határoznak meg, és másodrangú 

szempont az, hogy az oktatás világa mennyire alkot sajátos közeget.  
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Az implementációmenedzsment eszközei 

A hagyományos menedzsmenteszközök alatt olyan eszközökre gondolunk, mint amilyen a 

kontrolling, a projektmenedzsment vagy a közigazgatás egészét tekintve az új 

közmenedzsment (new public management) teljes kapcsolódó eszközrendszere. A 

menedzsment és az implementáció kapcsolatáról sok szó esett már: így külön szakaszban, 

részletesen beszéltünk erről az implementációkutatás kialakulását és alapvető összefüggéseit 

tárgyaló bevezető fejezetben (lásd a Menedzsment, igazgatás és kontroll című részt). 

Különlegességét az adja, hogy valóban nagymértékben ettől függ, vajon a szándékolt 

szakpolitika (vagy fejlesztés) és a megvalósult szakpolitika (vagy fejlesztés) között mekkora 

eltérés lesz. A fent felsorolt eszköztárból a kontroll az, melynek direkt feladata az ezek közötti 

különbség csökkentése. Az implementáció menedzselése által az oktatás területére olyan 

kulcsfogalmak jönnek be, illetve kapnak új értelmet, mint amilyen a monitorozás, a 

beavatkozások költsége, az értékelés, a tervezés, a célokkal való harmonizáció, az erőforrás-

felhasználás vagy a tényleges hatások49 vizsgálata (The World Bank, 2011; Chapman–Moore, 

2010). 

 

Korábban többször utaltunk már arra, hogy az implementáció nem mindig reformok vagy 

célzott fejlesztési beavatkozások megvalósítását jelenti: a fejlesztések és reformok 

implementációja mellett van olyan implementáció is, amely nem tartalmaz fejlesztési elemet. 

Így beszélhetünk általános közpolitikai (public policy) implementációról és fejlesztés-

implementációról. A fejlesztések általában a közpolitika részét képzik, de ez alól kivételt 

jelentenek azok a külső beavatkozások, melyek nem viszik be a fejlesztést az adott ország 

politikai közegébe. Az implementáció problémavilágának tanulmányozása így – a korábban 

említett, Lowi (1972) által kialakított tipizálást követve – nemcsak a fejlesztést megcélzó 

(konstruktív) közpolitikák implementálására, hanem a többi forma (disztributív, redisztributív, 

regulatív) bevezetési folyamataira is kiterjedt.  

 

Korábban – az érintett csoportok kapcsán – már utaltunk arra, hogy a redisztributív politikákat 

a várható érdekütközések és konfliktusok miatt a legnehezebb megvalósítani, a fejlesztést 

megcélzó konstruktív közpolitikák esetében pedig nagy konfliktusok akkor várhatók, ha az 

implementációs folyamatnak jelentős redisztributív következményei vannak, ha előidézik a 

hatalmi erőtér változását, illetve ha olyan intézményi formákat hoznak létre, melyek léte már 

veszélyeztet egyes csoportokat. Érdemes itt felidéznünk, hogy a fejlesztőszervezetek 

tapasztalatainak tanulmányozása során azt láttuk, az oktatási változások gyakran tartalmaznak 

redisztributív elemeket: „Az olyan hosszú távú társadalmi változások előidézésre irányuló 

fejlesztések, mint amilyenek az oktatási szektorban megvalósulóak, szinte mindig társadalmi 

konfliktusokkal is járnak. Az adott beavatkozás hat a társadalmi csoportok helyzetére és 

viszonyukra, bizonyos csoportok nyertesek, mások vesztesek lesznek. A változás előidézésében 

az intézményrendszerre és normákra való befolyásnak alapvető szerepe van. A kontextust 

soktényezős hatásrendszer formálja, így az implementáció folyamata során előre nem 

jelezhető dinamikák befolyásolhatják a megvalósítási folyamatot” (Halász–Szőllősi, 

2012;11.). 

 

                                                 
49

 A beavatkozások tényleges hatásaira utal az angol „outcome” szó, amelyet a fejlesztés és a 

projektmenedzsment világában határozottan megkülönböztetnek a közvetlen eredményektől, az utóbbit az 

„output” szóval jelölve. 
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Az egyes közpolitika-típusok tehát nem választhatóak szét élesen: a döntően konstruktív 

fejlesztési beavatkozásokat elindító közpolitika tartalmazhat redisztributív, regulatív vagy 

disztributív elemeket is. Azáltal, hogy figyelmünk kiterjed mindhárom közpolitika-típus 

implementálási sajátosságaira, jelentős tudást nyerhetünk, illetve ez segíthet minket abban, 

hogy értelmezzük a konstruktív kereteken belüli tapasztalatokat. Ezek összekapcsolódása 

azért is különösen fontos számunkra, mert a fejlesztőszervezetek – amelyek az elsők között 

kezdték átvenni az üzleti menedzsment olyan technikáit, mint a projektmenedzsment vagy a 

stratégiai menedzsment – különös jelentőséget tulajdonítanak a szakpolitika koherenciájának. 

Tapasztalatuk szerint az elszigetelt fejlesztések hosszabb távon nem képesek életben maradni, 

szükséges, hogy megfelelő szabályozási, finanszírozási, intézményi és humán feltételek is 

kapcsolódjanak a programokhoz.  

 

A fejlesztőszervezetek a szakpolitikai inkoherencia kezelésére több eszközt alkalmaznak. Az 

egyik ilyen az, amikor beviszik a fejlesztéseket az adott ország politikai közegébe (erről 

bővebben a fejlesztési beavatkozások kontextusa kapcsán beszéltünk), és így támogatják a 

befogadó ország politikai vezetőinek elköteleződését, még akkor is, ha várhatóan ennek 

hatására jelentősen megnövekszik a megvalósítási kockázat, a csúszások és torzulások 

valószínűsége. A bevonás nyomán olyan helyi szintű vezetői elkötelezettségre lehet 

számítani, mely az egyéb területeken és a későbbiekben meghozott döntések során is 

figyelembe veszi a fejlesztés irányának megfelelő folytonos fejlődés igényeit és a szükséges 

erőforrás-eloszlás biztosítását (Mourshed–Chijioke–Barber, 2010; Chapman–Moore, 2010). A 

szakpolitika inkoherenciájának másik jellemző kezelési eszköze az ágazatközi kapcsolódások 

erősödésének elősegítése (erről bővebben az implementációs szintek kapcsán volt szó). Ez 

amellett, hogy lehetőséget teremt az ágazatokon átívelő szakpolitikai célok megfogalmazására 

és megvalósítására, egyben segíthet kiküszöbölni az olyan további implementációs 

kockázatokat, mint amilyenek például a forrásokért folyó destruktív harcok (Bovill, 2004).  

 

A nemzetközi fejlesztőszervezetek munkáját vizsgáló elemzéseink (Halász–Szőllősi, 2012) 

rámutattak az ezek tevékenysége során felmerülő egyéb menedzsment jellegű problémákra 

vagy jellemző cselekvési területekre is. Ilyen a kontextus, illetve a fejlesztési terep 

sajátosságainak vizsgálata, az implementációs kapacitás értékelése, a helyi szereplők várható 

viselkedésének „bejóslása” (stakeholder analysis), illetve az elkötelezettség kialakítása, a 

kapacitásépítés, a fejlesztés intézményi kereteinek kiépítése, a fejlesztendő rendszerek 

fejlettségi szintjének figyelembevétele és az ágazatközi együttműködés. E területek kiemelt 

szerepét a korábban többször idézett Brynard (2005) is hangsúlyozza: ő a közpolitika 

tartalmát (content), az implementációs kapacitást (capacity), a kontextust (context), a 

résztvevőket és a köztük lévő koalíciókat (clients and coalitions) határozza meg 

kulcstényezőként. E tényezők sora azonban nyitott: mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy 

maga Brynard is kiegészítette az eredetileg négytagú listáját a kommunikáció elemével.  

 

Brynard (2005) Grindle-re (1980) és Savitch-re (1998) hivatkozva fogalmazza meg és 

magyarázza a kapacitás fogalmát. Eszerint a közszféra kapacitása alatt azt a strukturális, 

funkcionális és kulturális képességet érti, amely lehetővé teszi, hogy implementálják a 

kormány célkitűzéseit. A képességet arra, hogy a tervek szerint, időben, hatékonyan és 

tartósan közvetítsék azokat az eszközöket, melyek a célzott szereplők gyakorlatának 

változtatásához szükségesek, illetve a kívánt minőségben „leszállítsák” (deliver) az 

eredményt. Ide tartoznak azok a kézzel fogható erőforrások, mint amilyen például az emberi, 

pénzügyi, anyagi, technológiai és logisztikai kapacitás. De a kapacitás magában foglalja az 

olyan elvontabb feltételeket is, mint amilyen a motiváció, az elkötelezettség, a hajlandóság, az 
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energia, a kitartás, és tulajdonképpen ide sorolható minden olyan immateriális attribútum, ami 

szükséges a kihirdetett célok gyakorlattá alakításához.  

 

A kapacitásépítés alkalmával a kormányzati gépezet jelentős átalakítása – strukturális, 

funkcionális és kulturális – történhet abból a célból, hogy mobilizálják az összes elérhető 

forrást a kitűzött célok elérése érdekében. A kapacitások fejlesztése egyszerre lehet a 

fejlesztési programok célja és eszköze (Smith, 2005). Egyes nézőpontok szerint minden 

fejlesztési beavatkozás megcélozza valamilyen kapacitás fejlesztését. Érdemes ehhez 

hozzátenni: a kapacitások fejlesztésére a legtöbb fejlesztőszervezet ma már nem úgy tekint, 

mint a „nyugati fejlett tudás” transzferálása a fejlődő országokba. A fejlesztési 

együttműködést és ezen belül a kapacitásfejlesztést is kölcsönös tanulási és változási 

folyamatként értelmezik, amely a fejlesztőszervezetek régre visszanyúló fejlesztési 

tapasztalatával és a fogadó országok helyi igényeinek és sajátosságainak figyelembevételével 

rendkívül innovatív megoldásokat is eredményezhet (Smith, 2005; Taylor–Clarke, 2008). 

 

Az implementációs kapacitás témájával a fejlesztés kérdésével foglalkozó irodalom szinte 

minden tétele foglalkozik, hiszen banális feltétele a beavatkozások megvalósításának, hogy a 

szükséges erőforrások a megvalósítás minden fázisában rendelkezésre álljanak. Azonban 

annak meghatározása, hogy az egyes változások eléréséhez melyek a szükséges erőforrások, 

már jóval összetettebb probléma. Brynard (2005) szerint ez is, akárcsak az implementáció 

egésze, inkább politikai, mintsem a logisztikai probléma. Olyan kérdésekre kell itt választ 

adni, mint: „Ki mit kap? Mikor? Hogyan? Hol? Kitől?” Tehát arra a kérdésre, hogy milyen 

kapacitás szükséges a kormányzati célok fenntartható implementálásához, nehezen adható 

válasz, de minimálisan szükség van a résztvevők elkötelezettségére és a változásra való 

képességére. Itt azonban az a kérdés, hogy milyen kapacitásra van szükség, kiegészül azzal, 

hogy ez miként érhető el, és hogyan működtethető.  

 

E kérdés megválaszolásának egyik, már többször említett eszköze lehet az érintett szereplők 

elemzése (stakeholder analysis). Ennek során történik például a lehetséges nyertesek és 

vesztesek azonosítása, illetve az olyan csoportok meghatározása, akik nagy, illetve kicsi 

befolyással rendelkeznek, akik akarják a változtatást, és azoké, akik ezt nem akarják. Az 

érintettek elemzése olyan, az egész folyamatra hatást gyakorló közpolitikai elemek 

vizsgálatát, bejóslását segítheti, mint amilyen a kontingencia (egymástól való függés), a 

lehetséges vétópontok (vagyis az egyes résztvevők lehetősége az együttműködésből való 

kilépésre), a kumulatív hatás (azaz a kisebb változások idővel történő összegződése), illetve a 

kritikus tömeg mértéke, kialakulása és a fordulópont bekövetkezése. A kapcsolódó vizsgálati 

dimenziók közt jellemzően szerepelnek azok a versengő hatások, melyekről már szó esett az 

ágazatok és az alrendszerek közti együttműködésnél. Itt azonban ki kell tágítani ezt a 

perspektívát azokra a hatásokra is, melyek az egyes alrendszereken belülről érkeznek. Az 

oktatási szektor esetében ilyenek lehetnek például a piaci alapú továbbképzések.  

 

A szereplők elemzésének különösen fontos eleme lehet az érintettek kognitív feltételeinek 

vizsgálata. Így például annak elemzése, hogy a résztvevők képesek-e a komplex adaptív 

rendszerekben való gondolkodásra, az idődimenzió kezelésére, az implementáció által érintett 

világok eltérő logikájának kognitív kezelésére, a makro és mikro perspektívában történő 

egyidejű gondolkodásra vagy a változások evolúciós rendszerként való értelmezésére. A 

szereplők kognitív feltételei az implementáció minden szintjén meghatározzák az 

implementációs folyamatok dinamikáját és eredményességét. Gondoljunk csak a külső-belső 

fejlesztések szintértelmezési különbségeiből adódó feszültségek kezelésére, mely tipikusan 
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olyan probléma, aminek a kezelésében mindhárom szint (makro, mezo, mikro) aktív szerepet 

tölthet be. A kurrikulumimplementáció szempontjából különösen érdekes kérdés az, hogy a 

pedagógusok képesek-e kezelni komplexitást. Ennek azért van kiemelt jelentősége, mert a 

modern tanulásszervezési módszerek osztálytermi bevezetése a fejlett oktatási rendszerekben 

olyan komplex, dinamikus környezetben történő implementációs folyamat, amely a 

pedagógusoktól ebbe az irányba is nyitott, fejlett implementációs tudást és képességet követel 

meg. 

 

A komplexitás ellenőrzésének és menedzselésének eszközei között külön figyelmet érdemel 

az alternatív szcenáriókban történő gondolkodás. Többször kiemeltük annak szükségességét, 

hogy a változási-változtatási folyamat tervezői több lehetséges szcenárióban gondolkozzanak, 

illetve hogy a stratégia megtervezésénél tudatosan kalkuláljanak az eltérő forgatókönyvekkel. 

Az implementációt elemző szerzőknél a lehetséges forgatókönyvekben való gondolkozás 

alkalmazására ritkán találunk közvetlen példát, implicit módon azonban jelen van a 

kontextuális feltételekben rejlő erők feltérképezésében, illetve a szereplők viselkedésének az 

elemzésében. 

 

Szintén különös figyelmet érdemel az a korábban említett, szükségletelemzésre épülő logikai 

keretmátrix (logframe), mely a tervezés, a megvalósítás és az értékelés során egyaránt 

segítheti a beavatkozások menedzsmentjét. Ez a projekttervezési és menedzsmentmátrix 

hatékonyabbá teheti a beavatkozások céljainak meghatározását, mérhetőségének biztosítását, 

a valós problémákat feltáró helyzetelemzést, a kockázatok feltárását, az eszközök, köztük a 

monitoringeszközök meghatározását és súlyozását. Olyan kérdések megválaszolása történik 

ilyenkor, mint például: Mi a projekt megvalósításának oka, célja és eredménymutatója? 

Milyen ellenőrzési formák lehetségesek? Mik a megvalósítás főbb módjai és eszközei? Milyen 

a beavatkozás kontextusa? Melyek a külső feltételekben rejlő kockázatok? Milyen költségekkel 

kell számolni? Ez az irányítási eszköz többek közt segíthet mérhetővé tenni a projekt 

eredményességét, felállítani a megfelelően érzékeny indikátorokat. 

Az indikátor mint menedzsmenteszköz  

Az implementáció menedzselését vizsgálva külön is érdemes foglalkozni az indikátorok 

alkalmazásával. Ezek teszik mérhetővé és ellenőrizhetővé az implementáció eredményességét 

– így például azt, hogy a fejlesztési beavatkozások elérték-e a tervezett hatást –, így az 

implementáció egyik legfontosabb menedzsmenteszközének kell tekintenünk őket. A velük 

való külön, részletesebb foglalkozást az is indokolja, hogy az indikátorok alkalmazása az 

uniós forrásokból finanszírozott fejlesztési beavatkozások, ezeken belül a kutatásunk során 

vizsgált közoktatás-fejlesztési programok menedzselésének talán legfontosabb eszköze, és ez 

közvetlen hatással lehet a fejlesztési beavatkozások megvalósulásának csaknem minden 

elemére. 

 

Az indikátorok olyan jelzőszámok, melyek a világban való eligazodásunkat segítik, 

használatukkal lehetővé válik a valóság akár végtelenül komplex jelenségei néhány – adott 

szempontból – fontos jellemző mentén történő leírása. Ugyanakkor éppen ebben rejlik 

használatuk kockázata is. A UNDP Signposts of Development című kiadványa (2007) 

érzékletes példát hoz az indikátorok természetére, bemutatva néhány, a szél mozgását jelző 

mutatót. Eszerint ez az önmagában nem látható jelenség, illetve ennek iránya és erőssége 

olyan általa előidézett hatásokon mutatkozik meg, mint például a fák lombkoronájának 

elhajlása. Van, akinek a mozgás ténye már önmagában elegendő információt hordoz, például 

annak, aki azt figyeli, hogy egy adott évszak a végéhez közelít-e, másoknak azonban az 
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erősség és az irány is meghatározó lehet. Így például a vitorlások a szélerősség alapján 

hozhatnak döntést arról, hogy vitorlát bontanak-e, a hajó irányításához pedig a szélirány 

ismerete is nélkülözhetetlen. E jelzőszámok nem képesek leírni a vizsgált jelenségek 

komplexitását, illetve nem magyarázzák azok okát, egyes kulcskérdések mentén azonban 

lehetővé teszik a különböző időkben és/vagy közegekben megvalósuló változások kimutatását 

és összehasonlítását (Havasi, 2007; Bukodi, 2001).  

 

A fejlesztési beavatkozások vonatkozásában az indikátorok azok a számszerűsített mutatók, 

melyek a projektek előzetesen elvárt eredményeiről és a megvalósulás szintjeiről adnak 

mennyiségi (számszerűsített) információt, így ezek jelenthetik a különböző központi, 

regionális és intézményi szintű döntések alapját. Általában az indikátortok négy típusát 

különböztetjük meg. A (1) költségvetésre vonatkozó forrás- vagy inputmutatókat, ide 

tartoznak a beavatkozások szükséges eszközei és pénzeszközei, a korábban már többször 

említett (2) kimeneti vagy outputmutatókat, amik a megvalósult tevékenységekre, illetve ezek 

mérhető eredményeire vonatkoznak, a már szintén szóba került (3) eredményindikátorokat, 

ezek a résztvevőket érintő hatásokat mutatják és (4) a hatásmutatókat, melyek a 

beavatkozások hosszabb távon fennmaradó eredményeit jelzik. Az utóbbi három 

megkülönbözetésére a fent említett UNDP-kiadvány (2007) a vízellátás példáját hozza, 

miszerint a felszerelt kutak száma a kimeneti, az otthon tiszta vízhez hozzáférő népesség 

aránya az eredmény-, a betegségek csökkenése pedig a hatásindikátor.   

 

A mutatók összetettségük alapján lehetnek egyszerű és összetett indikátorok, utóbbiak „több 

területről származó információt sűrítenek bele egyetlen mutatóba. Az egyszerű mutatók közé 

tartozik a szegénységi ráta, az összetett […] mutatók közé például a GDP” (Havasi, 2007). A 

komplex jelenségek leírására sokszor hierarchikus rendszert alkotó, állandósult indikátorcso-

portokat alkalmazunk. Ilyen például az Európai Tanács laekeni ülésén 2001-ben elfogadott 

szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos 18 elemű, a gazdasági, társadalmi 

és demográfiai változásokat, a társadalmi befogadást, a nyugdíjakat és az egészségügyi 

helyzetet mutató elsődleges és másodlagos elemeket tartalmazó indexlista, aminek az első két 

szintjét nemzetközi, a harmadik szintjét pedig nemzeti indikátorok alkotják (lásd KSH, 2012; 

2006).  

 

A laekeni indikátorok rámutatnak egy következő, a területi (földrajzi) érvényesség szerinti 

osztályozási lehetőségre. Eszerint megkülönböztethetünk helyi, regionális, nemzeti és 

nemzetközi indikátorokat. Az olyan országok esetében, melyek egy vagy több szupra-

nacionális közösség tagjai (mint Magyarország is), a nemzetközi indikátorok szintje tovább 

rétegződik. Tulajdonképpen mindegyik réteg további felbontása lehet értelmezhető és 

indokolt, azonban a gyakorlatban a regionális, a nemzeti és a közösségi indikátorok 

alkalmazása a domináns. 

 

A vizsgált társadalmi folyamat és az indexszámok közötti összefüggés alapján is különbséget 

tehetünk a mutatók között: a direkt jelzőszámok közvetlenül, míg a proxy indikátorok 

közvetetten kapcsolódnak az általuk jellemzett jelenséghez. Előbbire példa a nappali 

tagozaton tanulók száma vagy a természetes szaporodás-fogyás index, és az utóbbi 

kategóriába sorolható, ha például az öngyilkosságok számának alakulásából következtetéseket 

vonunk le a társadalom jól-létére vonatkozóan (Bukodi, 2001). Sokszor a direkt, illetve a 

proxy indexekkel azonosítják (sorrendben) az objektív és szubjektív indikátorokat, e 

kategóriáknak azonban több értelmezése él ma a statisztikai nyelvezetben. Van, amikor a 

szubjektív indikátorokkal az egyéni megítéléseket, érzéseket kifejező mutatószámokat jelölik, 
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ilyen lehet például a tanárok vagy a szülők vélekedése a bevezetett innovatív módszertan 

eredményességéről. Számunkra különösen fontos az utóbbi értelmezés szerinti objektív és 

szubjektív indikátorok viszonya, mivel „sokszor „az »objektív« mutatók javulását a 

»szubjektív« indikátorok nem igazolják vissza. A kettő közötti »disszonancia« megértése, 

kezelése fontos társadalompolitikai kérdés” (Havasi, 2007; 686.). 

 

A jelzőszámok alkalmazása egyaránt kapcsolódik az implementációs, a projektmenedzsment 

és az értékelési tudáshoz. A tervezési fázisban az elvárt mutatók meghatározásának alapját a 

beavatkozás és annak várható hatásai közötti kauzális összefüggések adhatják: már ekkor 

különösen fontos a fentebb említett mutatókategóriák tudatos megkülönböztetése. Az 

indikátorok elementáris kritériuma, hogy specifikus, releváns, elérhető, mérhető és 

megbízható adatokra támaszkodjanak, illetve kellő érzékenységgel mutassák ki a kisebb 

változásokat is. Ennek egyik feltétele, hogy a hozzájuk rendelt időtényező igazodjon az elvárt 

változási folyamat természetéhez. Mivel az indikátorok fontos feladata a résztvevői 

kommunikáció elősegítése, a mutatókkal szemben az egyértelműség is hangsúlyos elvárás. 

Ezek mellett általában az indikátorok alapkritériumaként említik az interpretálhatóságot, 

vagyis a több szempont szerinti hasznosíthatóságot (Havasi, 2007). Érdemes felidézni egy 

olyan listát, amely részletesen számba veszi az indikátorokkal szemben állítható 

követelményeket (lásd a keretes írást).  

  

 

Az indikátorokkal szemben támasztandó követelmények 

 

„1. Legyen érvényes és jelentéssel bíró (releváns). 

2. Legyen érzékeny és specifikus a vizsgált jelenség szempontjából. (Az ér-

zékenység arra utal, hogy a vizsgált jelenség változására képes legyen érzékenyen 

reagálni, mégpedig gyorsan és megbízható módon.) 

3. Legyen kutatásokkal megalapozott. 

4. Legyen statisztikailag is helytálló, megbízható. 

5. Legyen érthető és könnyen interpretálható. 

6. Mondja el a viszonyát a kapcsolódó indikátorokhoz (hogyan illeszkedik a töb-

bi indikátorhoz). 

7. Tegye lehetővé a nemzetközi összehasonlítást (egyszerre legyen használható 

hazai és nemzetközi célokra). 

8. Legyen alkalmas a mélyebb bontásokra is (nemcsak globálisan, összesítve 

mondjon valamit a vizsgált jelenségről, hanem területi, társadalmi csoportokra 

vonatkozó bontásokban is). 

9. Legyen hosszabb távra (is) konzisztens (ellentmondásmentes). 

10. Legyen időszerű, időben rendelkezésre álló, naprakész. 

11. Kapcsolódjon a felmerülő és sürgető társadalmi-gazdasági kérdésekhez, a 

politikai döntésekhez. 

12. Legyen kényszerítő erejű (impozáns), érdeklődésre számot tartó és izgalmas 

(legyen érzékeny a fontos és érdeklődésre számot tartó kérdésekre).” 

 

Forrás: Új-Zélandi Statisztikai Hivatal, idézi Havasi (2007) 

 

A projekt tervezése során az elvárt indexszámok meghatározásának fontos eleme az innováció 

még egy elfogadható szintű fennmaradásához, továbbműködéséhez nélkülözhetetlen mini-
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mális feltételek megállapítása. Ez szorosan hozzákapcsolódik a változások következtében vár-

hatóan fellépő károk és veszteségek azonosításához, ezek formájának, természetének, 

fejlődésének, dinamikájának vizsgálatához, illetve annak az időnek a meghatározásához, amin 

belül a veszteségek és károk helyreállítása szükséges.  

 

Korábban már Nebraska és Észak-Karolina államok kapcsán hoztunk példát arra, hogy nem 

megfelelő indikátorok megjelölése esetén tényleges fejlődés nélkül vagy akár romboló hatás 

mellett is elérhetőek az elvárt célértékek. Sőt, sok esetben éppen ezek az indexszámok idézik 

elő a fejlesztések „perverz” hatását, hiszen az adatredukciós jelleg és az értékelő funkció 

nemcsak a változási folyamatok nyomon követését, az eredmények mérését, illetve mindezek 

gördülékeny kommunikálását teszik lehetővé, hanem jelentős kockázati tényezőket is 

magukban rejtenek. Alkalmazásuk egyik leggyakoribb, nem várt negatív következménye, 

hogy a jelenségek mutatószámokkal jellemzett összetevői háttérbe szorítják azokat, melyekre 

a mérések nem terjednek ki. Havasi az ún. „posztautista” közgazdaságtani irányzat50 gyakran 

hivatkozott képviselőjét, David Boyle-t idézve (2002) több példát is hoz az indikátorokkal 

történő mérés veszélyeire. „Például, hogy Margaret Thatcher az iskolák közötti verseny 

ösztönzésére, és egyben a gyermekek teljesítményének mérésére, az iskolák sikerességét 

mérve, bevezetett egy standardizált tesztrendszert, mellyel a tanulók tudását három életkorban 

mérte. Ettől kezdve az iskolák a tesztekben szereplő információk átadására koncentráltak, s az 

élet szempontjából fontos egyéb tudás átadását háttérbe szorították” (Havasi, 2007; 682.). 

 

Ha érdeklődésünk központjában a tanulói tanulás áll, vagyis egy olyan komplex jelenség, 

aminek számos megnyilvánulási formája természetéből adódóan nem vagy csak nehezen és 

nem teljes körűen mérhető, szükséges, hogy az indikátorok használata kiegészüljön a jelenség 

komplexebb vizsgálatával is. Ilyen nehezen mérhető eredmény például az olyan magas szintű 

kognitív képességek kialakulása és fejlődése, mint a komplex problémamegoldó képesség, a 

kritikus gondolkodás vagy a rendszerben történő gondolkodás, melyek csupán „mély 

tanulással” (deep learning) (lásd például Biggs, 2003; Entwistle, 2000) érhetők el. De a 

nehezen mérhető eredmények közé sorolhatók a tanulás nyomán fejlődő nem kognitív, illetve 

csoportszintű képességek is (lásd Scardamalia, 2002; O’Neil–Chuang–Chung, 2004; 

Scardamalia–Bereiter, 2006; Brunello–Schlotter, 2011). Azon eredmények kapcsán, melyek 

jól mérhetők, természetesen alkalmazhatók indikátormutatók, leginkább olyanok, melyek 

mögött szakmai és társadalmi konszenzus áll, ilyennek tekinthetők például a nemzeti és 

nemzetközi tanulói teljesítményvizsgálatok indikátorai.  

Összegzés 

Az implementációval, ezen belül az oktatási reformok és oktatásfejlesztési beavatkozások 

implementálásával vagy még szűkebben a kurrikulumimplementációval foglalkozó kutatások 

számos olyan összefüggést feltártak, melyek ismeretében jobban megérthetjük, miért nem 

valósulnak meg gyakran a fejlesztési beavatkozások, illetve mi az oka annak, hogy hatásuk se 

nem „mély”, se nem tartós. Tanulmányunkban ezen implementációs összefüggéseket pró-

báltuk meg szisztematikusan bemutatni. 

 

                                                 
50

 „Abból indul ki, hogy a különféle tudományos elméletek nem tudják leírni a valóságot a maga teljességében, 

ezért miközben bizonyos szempontjaira rávilágítanak, a többi része „sötétben” marad. Az is előfordulhat, hogy 

két elmélet a valóság ugyanazon szeletét vizsgálva különböző következtetésekre jut.” (Havasi, 2010; 197.) 
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Kiindulópontunk az volt: az európai uniós forrásokból megvalósított magyarországi oktatás-

fejlesztési beavatkozások problémáinak megértéséhez és egyúttal az e területen tervezett 

empirikus vizsgálat megalapozásához nélkülözhetetlen az implementációkutatás eredmé-

nyeinek módszeres számbavétele. Feltártuk a közpolitika-kutatás általános keretei között 

kialakult, majd az egyes szakpolitikai területeken (így többek között az oktatási ágazatban), 

illetve ezen belül egyes sajátos problématerületeken (így egyebek mellett a kurrikulum-

elméletben és kurrikulumfejlesztésben) alkalmazott implementációkutatási összefüggéseket. 

Hangsúlyoztuk e kutatási terület alapvetően interdiszciplináris jellegét, és bemutattuk fejlődé-

sének fontosabb állomásait, az itt vizsgált jellegzetes kutatási kérdéseket. 

 

Az implementáció kutatása kapcsán megkülönböztettünk egyfelől reformokat, vagyis olyan 

változtatásokat, amelyek az adott oktatási rendszer minden intézményét megcélozzák, más-

felől célzott fejlesztési beavatkozásokat, vagyis olyan változtatásokat, melyek csak meghatá-

rozott célcsoportokra (például az iskolák adott körére) irányulnak. Distinkciót tettünk aközött, 

hogy a reformok és a fejlesztések érintik-e a kurrikulumot vagy sem, hogy igénylik-e a 

szakmai meggyőződések mélyebb rétegeit érintő változást a tanárok viselkedésében, illetve 

hogy mekkora az innováció által lefedett terület nagysága. Noha e tipizálás szerint hatá-

rozottan elkülönítettük a reformokat és a fejlesztéseket, hangsúlyoztuk, hogy nem húzható 

éles határvonal köztük: az utóbbit mint az előbbi egyik eszközét is értelmezhetjük. Abból 

indultunk ki, hogy a fejlesztés felfogható olyan kísérletezésként, melyre akár teljes oktatási 

rendszert érintő reformok is épülhetnek. Sőt, azok a reformok, melyek gazdái értik a komplex 

rendszerek sajátosságait, szükségszerűen kísérletezésekre épülnek. Alapvető különbség azon-

ban a reformok és a fejlesztések között, hogy a fejlesztések jellemzően kísérleti jellegűek, míg 

a reformok nem feltétlenül foglalnak magukban kísérleti elemet. Emellett a fejlesztésekbe 

való bekapcsolódás általában önkéntes alapon történik, így a változás számára ez kedvezőbb 

kontextuális feltételeket teremt. 

 

A fejlesztési beavatkozások implementációját bonyolult és hierarchikus struktúra szerint ren-

deződő, komplex rendszerekben végbemenő, összetett folyamatként értelmeztük. Ez a kör-

nyezet a nagyfokú bizonytalanság kezelését igényli, hiszen el kell fogadni az evolúciós 

folyamatok érvényesülését. A komplexitás értelmezéséhez és kezeléséhez egyszerre van 

szükség a holisztikus szemléletmód alkalmazására (például a hálózatok tanulmányozásával), 

és a mikroszintű történések feltárására, ami az elemek közti kölcsönhatások természetének 

vizsgálatát jelöli. Hangsúlyoztuk, hogy mivel a fejlesztési beavatkozások ilyen, a jövőbeni 

viselkedésüket tekintve nehezen megismerhető rendszerekbe érkeznek, nélkülözhetetlen az 

implementáció általános természetének, ezen belül különösen a komplex rendszerek és 

folyamatok kezelhetőségének megértése. Olyan kérdésekre kell választ találni, mint például 

az, hogy az oktatásfejlesztési beavatkozások miként valósulnak meg egy adott környezetben, 

miként változtatják meg a befogadó kontextust, illetve maga a fejlesztési folyamat hogyan 

változik, hogyan lehet befolyásolni a változási folyamatokat, és miként lehet inkább közelíteni 

az célokhoz. Ehhez pedig szükséges meghatározni a leginkább kritikus változókat, melyek 

közül néhány (a kontextus, az elkötelezettség, a kapacitás, a koalíciók, a kommunikáció vagy 

a közpolitika tartalma) az implementációkutatásokban már állandósulni látszik. Habár a 

komplex rendszerekben szükségszerűen számolni kell implementációs deficitekkel, úgy tűnik, 

a nagyfokú komplexitás kezelésével, a tanulórendszerek tervezésével és működtetésével le-

hetőség van ennek redukálására és kellően mélyreható – az osztálytermek és az egyes tanulók 

szintjét elérő – változások elérésére. 
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Kiemelt figyelmet fordítottunk az implementációs szintek kérdésére, abból kiindulva, hogy az 

eltérő szintekhez kapcsolódó más és más dinamikák megértése nélkül, általában az imp-

lementációs problémák sem érthetőek. Többféle szintet különböztettünk meg, és többféle 

értelemben beszéltünk szintekről. Így a komplex rendszereken belül elkülönítettük makro-, 

mezo-, mikroszinteket, ami egyaránt adhatja fizikai, kémiai vagy biológiai és humán 

rendszerek értelmezésének az alapját, hiszen a szinteket a legtágabb rendszer, a legkisebb 

értelmezhető elemek és a köztük lévő struktúrák szerint azonosítja. Emellett azonosítottunk 

egy másik, párhuzamos szintértelmezést is, mely kifejezetten a társadalmi folyamatok, ezen 

belül a közpolitikai vagy szakpolitikai folyamatok kutatása során válik nélkülözhetetlenné: itt 

a kormányzás vagy közigazgatás központi, helyi, és intézményi szintjét különböztettük meg. A 

két szintértelmezés nem feltétlenül váltja ki egymást, sőt, e két értelmezési keretet sok esetben 

együtt használják, hiszen együttes használatukkal lehet a leginkább érzékeltetni, hogy a 

vizsgálatok mely tényleges szerveződéseket tekintik a legnagyobb vagy éppen legkisebb 

értelmezhető rendszernek. Gyakran szükséges, hogy három szintnél többet különböztessünk 

meg, például akkor, mikor a helyi szintet település és térségi vagy regionális szintekre 

bontjuk, vagy amikor az iskolai szintet bontjuk fel, és külön foglalkozunk az intézmény 

egészével, az egyes osztálytermekben folyó tanulás vagy az egyéni tanulás szintjével. A kü-

lönböző szintek egyes elemei/szereplői a szinteken belül és a szintek között is interakcióban 

és kölcsönhatásban állnak egymással, ami nemcsak nagymértékben nehezíti a reformok vagy 

fejlesztési beavatkozások valóságos hatásainak kiszámítását, hanem sajátos, e komplexitással 

számoló és annak ellenőrzését lehetővé tevő eszközök alkalmazását igényli. A társadalmi 

rendszerek e természete azt feltétezi, hogy az ide érkező fejlesztések implementációja során a 

fent meghatározott szintek mindegyike szükségszerűen szerephez jut.  

 

A kontextuális feltételek – a társadalmi, kulturális, gazdasági, politikai és jogi környezet vagy 

az olyan tényezők, mint az ágazatok együttműködésének kultúrája és a településszerkezet –, 

illetve az ezekben rejlő energiák irányultságuktól függően súlyosan korlátozhatják, de haté-

konyan támogathatják is a reformok, fejlesztések elindítását és megvalósítását. Az olyan felté-

telek, mint hogy a fejlesztések saját országon belül (belső fejlesztés) vagy azon kívül 

történnek (külső fejlesztés), különös jelentőséggel bírnak. Az implementációt befogadó 

fejlesztési terep, illetve a politikai közeg egészen más implementációs folyamatot és 

dinamikát generál, ha belső, illetve ha külső fejlesztést visznek véghez. Utóbbi esetében a 

kulturális ütközések kockázata jelentősebb, a fejlesztés gazdáinak különös figyelmet kell 

fordítaniuk a befogadó ország elköteleződésének kialakítására. Ugyanakkor az ilyen 

tapasztalatokkal rendelkező országok különleges implementációs tudásra tesznek szert, így 

nagyobb belső implementációs kapacitással is rendelkeznek. Érdekes kettősség figyelhető 

meg az olyan fejlesztések esetében, amelyekről nem lehet teljesen egyértelműen eldönteni, 

melyik kategóriába is tartoznak. Ez vonatkozik az Európai Unió forrásaiból az uniós 

tagországokban véghezvitt fejlesztésekre is: itt külön problémát jelenthet a makro-mikro szint 

értelmezése. 

 

A résztvevők viselkedése, befolyása, elvárásai, illetve ezek változása dinamikájának feltárása 

az implementációkutatások egyik legfontosabb eleme. A szereplők viselkedése nemcsak a 

beavatkozásra, hanem más szereplők viselkedésére is hatással van. Alakítják a kontextus 

erőterét, meghatározzák a cselekvések irányát, intenzitását, dinamikáját. Így az érintett sze-

replők viselkedése komplex hatásrendszert generál, mely a tervezettől egész más utakra té-

rítheti el az implementációt. A fejlesztések gazdái igyekeznek olyan vizsgálati eszköz-

rendszert kifejleszteni, ami a leginkább alkalmas a helyi szereplők várható viselkedésének 

bejóslásához (stakeholder analysis), az ilyen elemzések során olyan változók kerülnek 
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előtérbe, mint az érintett szereplők és szereplőcsoportok hiedelmei, vélekedései, érdekei, 

dominanciája és aktivitása, ezzel összefüggésben pedig a szereplők egymásra hatásának 

várható dinamikája és mintázata. Ezek alapján jó eséllyel lehet következtetni a fejlesztés meg-

valósulását befolyásoló, előre nem látható viselkedésekre, eseményekre, arra, hogy az egyes 

szereplők, csoportok milyen mértékű befolyással bírnak majd, a beavatkozás nyertesei vagy 

vesztesei lesznek-e, illetve támogatják vagy ellenzik a beavatkozást, esetleg visszahúzódóan 

viselkednek majd. 

 

Az implementáció szintjeiről beszélve ez alatt gyakran a megvalósulás mértékét értjük. An-

nak, hogy a szakpolitikákat vagy fejlesztési beavatkozásokat milyen mértékben sikerült meg-

valósítani, a releváns kutatási eredmények alapján négy szintjét különböztettük meg: a siker-

telen, a formális, a technológiai és a teljes implementációt. Ez utóbbi jelzi azt a szintet, 

amikor – kurrikulumfejlesztésről beszélve – létrejönnek azok a mélyreható változások, amikor 

a pedagógusok gondolkodása és viselkedése jelentősen változik, elsajátítják a szükséges tech-

nikákat, módszereket, és ezeket a helyi környezetnek, igényeknek megfelelően alkalmazzák. 

Külön kiemeltük azokat a kutatási eredményeket, amelyek arra utalnak, hogy az imple-

mentáció eredményességének legfontosabb feltétele az adaptációs képesség és ezzel együtt az 

intelligens adaptáció megléte.  

 

Hangsúlyozottan és több helyen foglalkoztunk az implementációs kutatások klasszikus, 

központi problémájával, a megvalósítási mozzanatokat középpontba állító adaptív-evolúciós 

(bottom-up) és a döntéshozatalra fókuszáló programozott (top-down) megközelítés különb-

ségével és kapcsolatával, illetve az erről való gondolkodás fejlődésével. Azt láttuk, hogy az 

implementációról való általános gondolkozás mára már elmozdult a szorosan irányított prog-

ramok „hűséges” implementációja felől az összetett rendszerek dinamikájára építő, az evo-

lúciós folyamatoknak teret adó intelligens adaptáció felé. Annak ellenére, hogy jelentős és 

éles különbségeket látunk e megközelítések között, illetve hogy az oktatásfejlesztési bea-

vatkozások implementációjával foglalkozók – explicit vagy implicit módon – igen gyakran az 

utóbbi mellett foglalnak állást, nem mondhatjuk azt, hogy számos esetben ne lehetne rele-

vanciája a „felülről” és szorosan irányított implementációnak. Itt azonban már a programozott 

szemlélet új generációjáról, egy karakterében megváltozott, intelligens és érzékeny, „vissza-

felé tervező”, a komplex rendszerek sajátosságai kezelésére törekvő megközelítésről beszé-

lünk. E megközelítés az oktatási rendszerek adaptivitását, implementációs kapacitását hivatott 

növelni, és képes arra, ha elérte korlátait, adaptív fejlesztéssé alakuljon át.  

 

Habár születnek becslések arra vonatkozóan, milyen időigénye van a kurrikulumot érintő 

változási folyamatnak, ez a változtatás típusától, céljától és kontextusától függően erősen 

eltérő lehet. Éppen ezért a legtöbb szerző amellett vagy ahelyett, hogy években határozná meg 

a fejlesztés időigényét, az azokat meghatározó implementációs elemeket és kontextuális 

feltételeket írja le. Olyan implementációs elemek adott kontextusban történő megfelelő meg-

valósulásával határozzák meg ezt, mint amilyen például a szabályozási eszközök elkészítése, 

kipróbálása, korrekciója, a résztvevők számára a szükséges felkészülési idő biztosítása vagy a 

széles körű konzultáció. Az idő kérdését kevesebben értelmezik tágabb perspektívából: a kon-

textus, illetve az oktatási rendszer fejlődésének perspektívájából. Pedig az idődimenzió ilyen 

tágabb értelmezése teszi lehetővé a rendszerfejlettségi szintek szerinti gondolkozást. Ez 

segítheti a rendszerfejlettségi szintek sajátosságainak figyelembevételét, illetve indokolhatja 

az adaptív-evolúciós és intelligens programozott fejlesztések alkalmazásának szükségességét. 

A kontextustól vagy a rendszerek fejlettségi szintjétől el kell határolni magának a beavat-
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kozásnak a fejlődését, ez időről időre újabb és újabb fázisokba lép, míg a kontextus nem fel-

tétlenül vagy nem hasonló módon fejlődik az idővel.  

 

A modernizációs fejlesztések felfoghatók a rendszer különböző szintjein létrejövő tanulási 

folyamatok összességeként. A tanulás fogalma nélkül nem értelmezhető az implementáció, 

hiszen – kurrikulumfejlesztés esetén – annak, hogy a pedagógusok gondolkodása és viselke-

dése a projekt céljainak megfelelő irányban mozduljon el, feltétele, hogy megtanulják az új 

technikák és módszerek alkalmazását, beleérve ebbe azt, hogy ezeket oly módon tudják adap-

tálni és hosszú távon alkalmazni, hogy az megfeleljen a helyi környezetnek és igényeknek. Az 

intelligens adaptáció talán az egyik legfontosabb mikroszintű tényező, hiszen a bevezetett 

gyakorlatok és technológiák alkalmazhatatlanná válnak a helyi feltételeknek megfelelő új-

raértelmezésük nélkül. A tanárok tanulása egyaránt jelent egyéni és kollektív tanulási folya-

matokat, ez utóbbi intelligens tanulóközösségekben (learning community) jöhet létre. A 

szakmai tanulóközösségek működése a horizontális együttműködés legjellemzőbb formája, 

mely kialakításában meghatározó szerepe lehet a helyi vagy közvetítő szintnek.  

 

Sokan az implementáció problémavilágát a menedzsmentével azonosítják. A menedzsment és 

a megfelelő menedzsmenteszközök alkalmazása valóban meghatározó jelentőségű az imple-

mentációs folyamat feletti ellenőrzés biztosításához. Az implementáció menedzselése során 

olyan technikákat alkalmaznak, mint amilyen a kontrolling, a projektmenedzsment vagy a 

közigazgatás egészét tekintve az új közmenedzsment (new public management) teljes kapcso-

lódó eszközrendszere. A menedzsment különlegességét az adja, hogy ennek minőségétől 

alapvetően függ a szándékolt és a megvalósult szakpolitika közötti eltérés nagysága. Az 

implementáció menedzselésén keresztül olyan kulcsfogalmak jöttek be az oktatás területére, 

illetve kaptak új értelemet, mint amilyen a monitorozás, a beavatkozások költség-haszon 

elemzése, az (előzetes, folyamatközi és záró) értékelés, az indikátorok alkalmazása, a célokkal 

való harmonizáció tervezése vagy a tényleges hatások (outcomes) elemzése és hasonlók. Az 

általában projektként szervezett fejlesztési beavatkozások esetében kiemelkedő jelentősége 

van a projektmenedzsmentnek és az ehhez is köthető olyan eszközöknek, mint a hatás-

elemzés, az érintett csoportok elemzése, a kockázatelemzés és az értékelés. Ugyancsak 

meghatározó jelentőségűek a komplexitás menedzselését szolgáló olyan eszközök, mint a köl-

csönös függőségek lehetséges hatásainak az elemzése vagy az alternatív szcenáriók készítése. 

A menedzsmentkapacitások között külön jelentősége van az olyan kognitív képességeknek, 

mint a komplex adaptív rendszerekben való gondolkodás, az idődimenzió kezelésének a 

képessége vagy a makro- és mikroperspektívában történő egyidejű látás képessége.  
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