
Szakvélemény (Dr. Kotschy Andrásné egy.adjunktus) 1993. november 30. 

 
A HKT iskolai innovációs program és továbbképzési rendszer továbbfejlesztéséhez készített 
tervtanulmányról. 
A Benda József vezetésével kidolgozott program ismertető jegyei: gyermekközpontú 
tanulásszervezés, kooperativitást és kölcsönösséget biztosító képzés, kiszámítható szabályrendszert 
működtet, biztonságos környezetet teremtve a résztvevők számára, a gyermekek fejlődési szintjének 
megfelelő módszerek alkalmazása. 
Ezek a sajátosságok segítik a program céljának megvalósítását, melyben a szeretet, az 
együttműködés, a bizalom és a teljesítmény ismét személyiségformáló értékké válik. Ezt szolgálja a 
iskola teljes nevelési rendszere: a kiscsoportos tanulásszervezés, a tér/ a tanterem elrendezése, az 
idő ritmusának tervezése, a tevékenység tervezése, a Szabály ABC működtetése, az értékelési 
módszerek, az irányítás, a továbbképzések és konferenciák . 
 
A kísérlet 11 évének eddig elért eredményei: kísérleti osztályok indítása /és megszűnése/, alapítványi 
iskola létrehozása, kb. hetven szakmai publikáció, népszerűsítő újságcikk, TV és rádió-riport, 
felkészítő tanfolyam 200 pedagógus részére, tanulói attitűd vizsgálatok elkezdése. 
A program továbbfejlesztésének várható eredményei 1996. végéig: elméleti tanulmányok,  12 
évfolyamos iskolamodell feltételeinek a megteremtése, az első és második osztályos programcsomag 
elkészítése, illetve különböző pedagógiai dokumentumok kidolgozása a felsőbb osztályok számára, 
tesztbattéra kidolgozása, tanulmányok, összehasonlító eredményvizsgálatok, posztgraduális képzés 
200 pedagógus számára. 
Az 1993-96. közötti fejlesztés várható költsége 15 483 ezer Ft. 
 
A fentiekben összefoglalt tervtanulmány és a HKT alapelveit és működését bemutató publikációk 
alapján a következő véleményem alakult ki: 
1. A pedagógiai koncepció elvi-tudományos megalapozottsága eklektikus, néha zavaros. 
2. A program célja minden nevelő számára evidens, természetesen elfogadható. 
3. A célok megvalósítására szolgáló nevelési rendszer nem nyújt kellő biztosítékot az eredmények 
elérésére. A rendszer egyes elemei a lejátszódó folyamatok külső, felszíni megnyilvánulásaira 
vonatkoznak, amelyek a belső tartalomtól, dinamikától, s főleg a pedagógus személyiségétől függően 
a várttól merőben eltérő módon valósulhatnak meg. 
4. A kísérlet eddigi eredményei megkérdőjelezik az 1996. végére tervezett fejlesztési eredmények 
realitását. 
5. Az 1-4. pontban felsoroltak alapján a költségvetést elfogadhatatlannak tartom. Szükséges 
ugyanakkor a kísérlet szélesebb körű terjesztését megelőzve egy külső szakértők által végzett 
hatékonyságmérés, eredményvizsgálat. A vizsgálat költségeinek biztosítására a PSZMP kuratóriuma 
már az elmúlt évben ígéretet tett Benda Józsefnek. Amennyiben ő nem él ezzel a pályázati 
lehetőséggel, a minisztérium feladata más forrásból elvégeztetni az elemző-értékelő munkát. 

 


