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A közoktatás a demokratikus Spanyolországban 
(1975–2009)
Benisné Szabó Éva

Előzmények

A spanyol középkorban mind a mór-iszlám, mind a keresztény kisállamokban 
jelen voltak az oktatás és a nevelés kérdései a nagy gondolkodók eszméiben. 
A keresztény zónában a kolostorok voltak az oktatás központjai, ahol kétfé-

le program létezett. A trivium a nyelvtant, retorikát és logikát, a quadrivium számtant, 
földrajzot, csillagászatot és zenét tanított a.1

Hispánia már korán felkerült az európai oktatás térképére, híres egyetemei: 
Salamanca (1254) és Valladolid (1208–1241); Alcala de Henares egyetemének létrejött e 
(1499) pedig már a reneszánsz lendületére utalt.

E periódusból a két nagy tudós, Antonio de Nebrĳ a és Juan Luis Vives gyermek-
nevelésről írott  munkái érdemelnek fi gyelmet és utalhatnak az európai humanizmus 
nagy hatására. Kéri Katalin hívja fel a fi gyelmet arra, hogy a XV. században a tanítói 
munka már szakma, s a tanítóknak vizsgát kellett  tenniük. II. Fülöp (1556–1598) alatt  
pedig ezek az Udvari Tanács előtt  zajlott ak. Az első tanfelügyelő bizott ság is ekkor ala-
kult, amelynek tagjai évente végigjárták az iskolákat, s ellenőrizték a tanítói munkát. 
Kéri adatai szerint 1600-ban húsz vizsgázott  tanító működött  a madridi elemi iskolák-
ban. Feltételezi azt is, hogy rajtuk kívül számos „zugiskola” is létezhetett  a városban. 
A XVII. században Madridban és több nagyvárosban (Barcelona, Toledo, Valencia, 
Zaragoza, Jérez, Granada stb.) már megalakultak a tanítók szövetségei (Hermandad de 
San Casiano [Szent Cassianus Testvéri Szövetség]) is.2

Szemmel látható, hogy a tanítói foglalkozás az újkorban már nem papi tevékenység, 
bár a falvakban még a plébánosok oktatt ák betűvetésre a kisgyermekeket. A városok-
ban gyakori, hogy hadirokkantak, cipész- és más kézműves mesterek látt ak el tanítói 
feladatokat.

Mindenesetre, a spanyol városokban az olvasni tudók aránya magas lehetett . Erre 
utal a XVI–XVII. században létrejött  nyomdákban megszülető korai, néhány oldalas 
újságok, hírlevelek (gacetas) nagy száma és a könyvkiadás fellendülése.3
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A spanyol falu azonban jobbára írástudatlan maradt. Spanyol adatok szerint a XVIII. 
század végén az összlakosság 80%-a még analfabéta volt.4

A XVIII. században a Habsburg uralkodókat felváltó Bourbon-dinasztia a felvilágo-
sult reformdiktatúra évtizedeit jelentett e, különösen III. Károly (1753–1788) időszakában.      
Az ő uralkodása alatt  szerveződtek meg az első tanítóképző központok, a tanítói test-
vériségek összevonásával és „államosításával” létrejött  az Alsófokú Iskolák Tudomá-
nyos Kollégiuma (Colegio Academico de Primeras Letras), 1786-ban pedig a Tanítók Aka-
démiája (Academia de Maestros), amely 1791-ben állami tanítóképző intézménnyé is vált 
(Academia de Primera Educación).5

A tanítóképzés a XVIII. században egy általánosabb oktatási reformpolitika részét 
jelentett e. A tudás, a tudomány jelentősége felértékelődött . A közép- és felső osztá-
lyok mozgalmaként szerveződtek a nagyvárosokban az Ország Barátainak Gazdasági 
Társaságai (Sociedad Económica de Amigos del País), sajátos akadémiákként, klubokként; 
céljuk a kultúra, tudomány, oktatás felkarolása, iskolák létesítése és támogatása volt. 
Ekkor született  még a Real Academia, a Királyi Akadémia is. A fejlődés-fejlesztés re-
formjainak keretében megjelent állami prioritásként a közoktatás gondolata is. Az ele-
mi iskolák rendszerét a jezsuiták kisajátított  javaiból tervezték kialakítani. Terv szüle-
tett  középiskolák, katonaiskolák létrehozására és az egyetemek fejlesztésére is. Különös 
hangsúlyt kaptak a természett udományos, az orvosi és állatorvosi kutatások.

Spanyolország ebben a században a francia felvilágosodás hatásának köszönhető 
lendületét mutatt a egészen a francia forradalomig, illetve a napóleoni háborút követő 
francia megszállásig (1808).6

Liberális–konzervatív küzdelem az oktatásban

Anderle Ádám Spanyolország története című könyvében7 a XIX. századi fejezetet a „Zava-
ros évtizedek” címmel jellemezte. José Luis Comellas adatait átvéve, egy olyan évszáza-
dot látt at, amelyben százharminc kormány volt hatalmon, kilenc alkotmány született , 
három uralkodót taszított ak le trónjáról, öt véres polgárháború, valamint kétezernél 
több „forradalom” (azaz puccs, felkelés, lázadás, konspiráció) zajlott  le – hogy a paraszt-
mozgalmakat és munkássztrájkokat, tüntetéseket ne is említsük. „Egyensúlyát vesztett  
évszázad” ez, ahol a tőkés fejlődést egy erős arisztokrata–papi–katonai elit fékez-
te. S közben már a XIX. század végén az akkor születő kisnemzetek (baszk, katalán, 
gallego) mozgalmai új dimenzióját adták a konfl iktusoknak.8

Az oktatás ügyeit ilyen Spanyolországban kell elhelyezni és szemlélni.
Az indulás liberális ihletésű. A Napóleon ellen harcoló Hispánia liberális törvényho-

zó gyűlése 1812-ben fogadta el a cadizi alkotmányt, amely a IX. fejezetben rendelkezett  
a közoktatásról, az állam feladatává téve azt, a 366. cikkely pedig kimondta a kötelező 
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közoktatást. Ezt 1813-ban kiegészített ék azzal, hogy az oktatást ingyenes és szabad. Ám 
a francia szuronyok segítségével visszatérő VII. Ferdinánd eltörölte ezt az alkotmányt, 
s az oktatást ismét az egyház, főleg a jezsuiták kezébe adta.

Az 1820–23 közti trienio liberal – „liberális három év” – visszahozta a cádizi rendelke-
zéseket, s előírta, hogy a száz lakosnál nagyobb településeknek iskolát kell állítaniuk. 
Egy 1822-es összeírás szerint ez időben Spanyolországban (Galícia, Katalónia, a Baleár- 
és a Kanári-szigetek nélkül) 7960 elemi iskola működött  (ebből 595 a lányok számá-
ra, a többibe csak fi úk járhatt ak), 217.164 tanulóval. Ez a 6–13 éves korú fi atalok kb. 
15%-át jelentett e. E liberális visszatérés rövid ideje alatt  a tanítóképzés is intézménye-
sült (Plan Quintana), a tanítójelölteknek vizsgát kellett  tenniük. Andrés Quintana Roo 
terve háromfokozatú képzést tartalmazott : elemi, közép- és „harmadik” oktatást – az 
egyetemek előtt . Ismerve a mai középfokú oktatást, az a benyomásunk, hogy Quintana 
szelleme máig kísért. VII. Ferdinánd ugyan konzervatív szellemiségben, de ebben az 
irányban folytatt a az elemi képzés stabilizálását (1825: Elemi Iskolák Általános Szabály-
zata), fi zetési kategóriákat állapított  meg, tanfelügyelői hálózatot hozott  létre. 1834-ben 
több tanítóképző intézet is nyílt, 1936-ban pedig az összes tartományt saját tanítóképző 
létrehozására kötelezték.

Mária Krisztina régenssége alatt  (II. Izabella még gyermek) a közoktatás még tagol-
tabbá vált: az elemi képzés alsó és felső tagozatra, a középfokú iskola alap- és felsőfokú-
ra tagolódott , s létrejött  a nem egyetemi felsőoktatás is a szakoktatásban és a művészeti 
képzésben. Ezt a tervet azonban Joaquín Baldomero Fernández-Espartero tábornok 
1837-es puccsa után levett ék a napirendről.9

Két, igen zavaros évtized után (tizenöt kormány váltott a egymást 1844 és 1857 között ), 
1857-től lehetünk tanúi egyfajta stabilitásnak a közoktatásban. A liberális Montoya-
törvény – Claudio Montoya miniszterhez kötik ugyanis az 1857. szeptember 9-én elfo-
gadott  új törvényt a közoktatásról – több mint egy évszázadig meghatározta az oktatás 
szervezetét és szerkezetét. A törvény az oktatást 6–9 éves életkor között  tett e kötelezővé, 
s minden ötszáznál nagyobb települést kötelezett  iskola létesítésére. Az iskolák állami 
felügyelet alá kerültek.

A Montoya-törvény három szakaszban, három szintet alakított  ki:
Az első szakasz két szintre oszlott : az elemi alsó tagozat ingyenes és kötelező, az 

elemi felső tagozat, a kilencedik életév után már nem az.
A második szakasz a középiskola, két ciklussal: kétéves alsó középiskola és négyéves 

felső középiskola. A tantárgyak többsége bölcsészett udomány volt. E szinten jelent meg 
az alsó szintű szakoktatás is.

A harmadik szakaszban (ensenanza superior [felsőoktatás]) egyetemi fakultásokon, 
főiskolákon és felsőfokú szakiskolákban folyt a képzés. A tanítóknak kötelezően tanító-
képzőt (Escuelas de Magisterio) kellett  végezniük.
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A Montoya-törvény alkalmas a leginkább arra, hogy rámutassunk: a XIX. század 
oktatási reformjai elsősorban szervezeti jellegűek voltak és igen erősen centralista vo-
násokat mutatt ak. Módszertani megújulásnak kevés nyomát találjuk. Továbbra is a me-
morizálás volt az uralkodó módszer, nagy hangsúlyt kapott  a fegyelmezés és a vallásos 
nevelés. Az egyház továbbra is fő részese volt az oktatási-nevelési folyamatnak.

A tanítóképzőkben hitt ant és Szentírás-történetet tanított ak, ezenkívül a spanyol 
nyelvtant és helyesírást, a mértant, a vonalas rajzot és a földmérés elemeit, számtant, 
mezőgazdaságtant, illetve egy kurzust a nevelés alapjairól. A felsőszintű tanítóképző-
ben az algebra elemeit, fi zikát és más természett udományokat, valamint a kereskede-
lem és ipar alapismereteit felölelő tárgyat tanultak.10

A XIX. század folyamán a tanítók száma megnőtt , ami utalhat az iskolák számának 
növekedésére is. A Kéri Katalin által közölt adatok szerint 1855-ben 20.622 fő volt a 
tanítók száma (ebből magániskolákban: 3977), míg 1908-ban 26.589 (ebből 5212 magán-
iskolában).

Az alsó fokú közoktatás kötelezővé tétele és a tanítói létszám emelkedése azonban 
csupán a XVIII. századi analfabetizmus arányain javított . A XX. század elején az írástu-
datlanság még 65%-os volt, és a tanköteles korú gyermekek 60%-a továbbra sem járt is-
kolába. Mindamellett , új mozzanatok is említést érdemelnek. Elsősorban az, hogy meg-
növekedett  a magán (döntően katolikus) elemi és középiskolák jelenléte az oktatásban.

Szót érdemel még a természett udományos ismeretek arányának növekedése, a „post-
secondary” képzésben pedig a szakképzés megerősödése.

E XIX. századi folyamatban az 1868–74-es köztársasági, forradalmi periódusnak az 
oktatást érintő rendelkezései nem kerültek át a gyakorlatba, de ezek jelezhett ék egy ha-
ladó kisebbség pedagógiai felfogását: szabályozták a magán- és állami iskolák között i 
egyensúlyt, meghirdett ék az oktatás szabadságát, és a középiskolai szakaszt az elemi 
iskola folytatásaként képzelték el.11

A monarchia konszolidációja (1874) után a vallási türelem alkotmányos elvét korlá-
tozta egy másik cikkely, amely a katolikus vallást államvallássá nyilvánított a. Emiatt  az 
iskolák állandó viták és konfl iktusok színterévé váltak.

Az állami oktatás konzervativizmusa, erősen vallásos jellege, az állami túlszabályo-
zott ság és centralista kontroll elleni elégedetlenség hozta létre 1876-ban, magánintéz-
ményként, az Oktatás Szabad Intézetét (Instituto Libre de Ensenanza), amely az oktatás 
szabadságának elvét hirdett e, és a minőségi tanítóképzést tűzte ki célul. Spanyolország 
és Európa legjobb tudósait, íróit találjuk előadói között , és sok diákjuk lett  a híres, Spa-
nyolország megújulását célul tűző, ún. ’98-as nemzedék tagja.

Az intézet külföldi ösztöndíjakat adott diákjainak (ösztöndíjtanácsának első 
elnöke a Nobel-díjas orvos, Ramón y Cajal volt), független kutatóintézeteket alapított 
(a történeti intézetet Ramón Menéndez Pidal vezett e). Az általa létrehozott  Residencia de 
Estudiantes-ben – amely a magyar Eötvös Kollégiumhoz hasonlítható – tanult, például: 
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Manuel Arana, a későbbi második köztársaság elnöke, a költő Antonio Machado, a 
történész Ramón Carand – de olyan neves egyéniségek is, mint José Ortega y Gasset, 
Federico García Lorca, a költő Rafael Alberti Merello, a fi lmes Luis Buñuel Portoles, 
a festő Salvador Dalí, illetve Spanyolország későbbi nagyságai közül még sokan. Az 
intézet alapított a a Nemzeti Pedagógiai Múzeumot is. Az intézmény 1936-ig működött , 
a polgárháború után a győztes jobboldal felszámolta; tanárainak, diákjainak többsége 
száműzetésbe ment, vagy az élet perifériájára került a Franco-diktatúra idején.

Az intézet a spanyol oktatás középszerűségét próbálta szétt örni, az oktatás új elitjé-
nek létrehozásával. A polgárháború, majd a Franco-diktatúra azonban elpusztított a e 
reményteljes, szabadelvű és minőségelvű kísérletet.12

Oktatás a Franco-rendszer idején

Az 1930-as években jó esély látszott  arra, hogy a Primo de Rivera diktatúrája (1923–1930) 
idején eltörölt tanszabadság újjáéled, és az Oktatás Szabad Intézetének lehetőségei meg-
nőnek a második köztársaság (1930–36) alatt . A köztársaság első oktatási rendelkezései 
mintha erre utaltak volna. Az 1931-es köztársasági alkotmány az egységes, ingyenes 
és kötelező elemi oktatásról rendelkezett ; proklamálta a tanszabadságot és az oktatást 
laikussá/világivá tett e. Megkönnyített e a továbbtanulást. Különösen korszakos volt az a 
rendelkezés, amely lehetővé tett e a kétnyelvű oktatást a kisnemzetek gyermekei (basz-
kok, gallegók, katalánok) számára. A rendelkezés része volt az e nemzeti mozgalmak 
által régóta követelt autonómiának. Először Katalónia kapott  önkormányzatot, s napi-
renden volt a baszkföldi statútumok elfogadása is.

A kormány engedélyezte a koedukált osztályok szervezését is. A köztársaság egy 
ötéves tervben huszonhétezer új iskola megnyitását ígérte, s az első évben hétezret meg 
is nyitott ak, 1932-ben további 2580-at, 1933-ban pedig újabb 3990-et. A középiskolákban 
megkétszereződött  a tanulók száma. Negatívumként jelent meg azonban, hogy hétezer 
egyházi iskolát bezártak, ami közel 350.000 tanulót érintett . Számos szülő nem fogadta 
el a világi oktatást, ezért az egyházi tanítás 1932–33-ban illegálisan folyt tovább.

E folyamatot azonban a Franco tábornok által vezetett  felkelés és a három évig tartó 
polgárháború megszakított a. A kiegyensúlyozott  közoktatást akadályozták a népfront 
mozgalmában megjelenő szélsőségek (templomégetés, papok, szerzetesek elleni véres 
akciók) is és az, hogy a polgárháború a két totalitarizmus (Németország, Szovjetunió) 
nemzetközi konfl iktusává vált.13

Franco győzelme és a fasizmus első évei új oktatási fi lozófi át és gyakorlatot hoztak.
A közoktatást a rendszer fő pillére, a katolikus egyház kezébe adták. A nacional-

katolícizmus vált az oktatás eszmei alapjává, a totalitárius diktatúra elfogadásával. 1953-
ban a Vatikánnal kötött  konkordátum szentesített e a helyzetet.14
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Az oktatás nehézségeit az is növelte, hogy a diktatúra mindazokat, akik a köztársa-
ság idején tanított ak, elbocsátott a. Tanító- és tanárhiány lépett  fel, ezért lehetővé tett ék, 
hogy 1940-ben az érett ségivel rendelkezők egy különbözeti vizsgával tanítói oklevelet 
szerezzenek. 1942-ben megalkott ák a „Tanítóképzés ideiglenes tervét” (Plan Provisional 
de Magisterio), amely különválasztott a a férfi  tanítói és a tanítónői képzést. 1945-ben az-
tán megszületett  a „Törvény az alsó fokú oktatásról” (Ley de Educación Primaria), amely 
az Átfogó oktatási törvény (Ley General de la Educación) 1970-es kiadásáig érvényben 
maradt.

A törvény az elemi oktatást két szintre bontott a: a hat és nyolc éves kor között i első, 
valamint a nyolc és tíz év között i második szakaszra. Erre egy specializációs szint épült 
a tíz–tizenkét éves gyermekek számára. A tanítóképzést ehhez igazított ák. A tanító-
képzőkbe tizennégy éves kortól lehetett  jelentkezni, de itt  fennmaradt a nemek szerinti 
elkülönülés.15

Az oktatás központi pillére a testedzés és a spanyol birodalom történetének tanu-
lása/tanítása mellett  a vallási nevelés lett .16 Ez utóbbi területen játszott ak meghatározó 
szerepet Tóth Tihamér veszprémi püspök (1889–1939) spanyolra fordított , vallási ne-
velésről szóló munkái. Huszonhárom könyve jelent meg magyarul, spanyolul összes-
ségében harminchét könyvét adták ki, a legtöbbet az 1940–1960-as években – számos 
munkáját tíznél több nyomtatásban is. A középiskolákban kötelező olvasmányok lett ek 
olyan munkái, mint A vallásos ifj ú (9 kiadás), Krisztus és az ifj ú (10 kiadás), Az ifj úság lelki 
gondozása I–II. (7 kiadás) stb.

Anderle Ádám, aki először írt Tóth Tihamér spanyolországi sikeréről, arról számol 
be, hogy „Idősebb spanyol értelmiségiekkel beszélve tapasztaljuk, hogy mindegyikük 
ismeri nevét és néhány könyvét, amelyek az iskolai katolikus erkölcsi nevelés alapmű-
vei voltak a Franco-korszakban.”17

Tóth Tihamér sikerét elősegített e, hogy erkölcsi nevelésről írott  munkáit nem általá-
ban fi ataloknak, hanem csak fi úknak írta. Ez a szemlélet a spanyol oktatásfi lozófi ába, 
e „machista” [hím soviniszta] felfogásba jól beleillett . A katolikus feminizmus is csak 
a példaadó anyákat, királynőket és női szenteket állított a középpontba. A falangista 
mozgalom is osztott a ezt a nőket másodrendű szerepre tartó felfogást. Pilar Primo de 
Rivera, a Falange alapítójának, José Antoniónak a lánytestvére írta: „a nők sosem fedez-
tek fel semmit: a kreatív talentum hiánya, amelyet Isten a férfi  intelligenciának tartott  
fenn; mi [ti. nők] nem tudunk mást, mint jól vagy rosszul értelmezni azt, amit a férfi ak 
tesznek.”18

Ez a felfogás elutasított a a koedukációt, s a nőnek a férfi t szolgáló asszony szerepét 
osztott a. A lányosztályokban a tantárgyak is mások voltak, mint a fi úknál. Még a kö-
zépiskolában is ez volt a helyzet; a tantárgyak: társadalmi-politikai ismeretek, ének-ze-
ne, főzés, kézimunka, házimunka és testnevelés voltak – hasonlóan az elemi iskolához.
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Az 1970-es új oktatási törvényig kevés változás történt. Talán az érdemel említést, 
hogy az 1950-es évtizedben felvetődött , hogy a kötelező oktatás korhatárát tizennégy 
évre kellene emelni.

Viszont súlyos csapás érte a kisnemzeteket. Nemcsak az anyanyelvükön történő ok-
tatást, könyvkiadást és újságokat tiltott ák be, de a kisnemzeti nyelvek használatát is. 
A gallego, a baszk és a katalán nyelvet a spanyol (castellano) dialektusaiként kezelték. 
Iskoláikba Kasztíliából irányított ák át a tanítókat.19 A rendszer e népeket ellenségként 
kezelte, mert a polgárháborúban a köztársaság mellett  álltak. A kisnyelvek és kultú-
rák gondozása emiatt  a köztársasági emigráció feladata lett . Ezért az oktatás kérdései 
az 1960-as évektől a nemzeti elnyomás elleni küzdelemben is fontos szerepet kaptak. 
Különösen Katalóniában és Baszkföldön, ahol ez időben már illegális órákat tartott ak a 
gyermekeknek: az anyanyelvükön. Pontos adataink Baszkföldről vannak. Az 1971–72-
es tanévben 67 iskolában 18.500 gyerek tanult baszk nyelven, 1974-ben pedig 138 iskola 
működött , 25.000 tanulóval.

Az 1970-es években a kisnemzeti nyelveken történő könyvkiadás is átt örte a tilalmak 
korlátait.20

***

A Franco-korszak a gazdasági autarkia jegyében indult, a politikában pedig a pártál-
lam modelljét alakított a ki. Politikai fi lozófi áját a nálunk is ismert „aki nincs velünk, 
az ellenünk van” jelszó fejezi ki a leginkább. A diktatúra két Spanyolországról beszélt: 
„Igen-Spanyolországot” (Sí-Espana) alkotják azok, akik „Spanyolország sorsmissziójá-
ért tevékenykednek. Ez a végtelen, hősi, misszionárius, katolikus Spanyolország”; az 
autentikus Spanyolország, az igazság birtokosa, amely nem bocsát meg ellenségének – 
írja Anderle Ádám Megosztott  Hispánia című könyvében. A „Nem-Spanyolország” (No-
Espana) jelenti a dolgozó osztályokat, amelyeknek csak anyagi ambícióik vannak; ez a 
tudatlan, szolgai Spanyolország.

Az „Anti-Spanyolország” (Anti-Espana) gyűlöli Igen-Spanyolországot, a rombolás jel-
lemzi, s titokban, föld alatt  tevékenykedik. Az álnokság, a hazugság, a sztrájk, a szabo-
tázs, a szervezkedés, az egyéni és kollektív bűnök világa ez. Ide tartoztak e felfogásban 
a baloldal hívei, a liberális értelmiségi, a köztársasági erők és a kisnemzetek mozgal-
mai. Ellenük minden eszköz megengedett  volt.21

E totalitárius rendszer autarchista gazdaságpolitikája azonban 1956 körül kifulladt. 
Ezért az Opus Dei közgazdászai az 1959-es reformtervben átállított ák a spanyol gazda-
ság váltóit. E szakítás (ruptura) intenzív külgazdasági kapcsolatok kialakítását jelentet-
te, ösztönözték a külföldi tőkebefektetéseket, az állami beavatkozást (dirigismo) felszá-
molták, az ország megnyílt a turizmus előtt .
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A történészek egyetértenek abban, hogy az 1970-es évekre új Spanyolország szü-
letett . 1950–1969 között  az agrárszektor csaknem kétmillió munkaerőt vesztett  el, mi-
közben az iparban dolgozók száma több mint egymillióval, a szolgáltatásban pedig 
hatszázezerrel nőtt . Nagyvárosok és új ipari központok születt ek, az úthálózat korsze-
rűsödött  stb. Ez az új Spanyolország új értékeket vallott  magáénak. A vallásos hit, az 
autokratikus családmodell és a merev tradicionális szokások fellazultak, az életstílus 
elvesztett e vallásos vonásait. A tévé, a személyautó, a telefon szimbolizálta ezt az új 
Hispániát. A vasárnapi templomba járást a víkendezés és a hétvégi házak kultusza 
váltotta fel. A tolerancia és a liberalizmus értékei terjedtek.

Ez a hatalmas átalakulás megkövetelte az oktatás modernizálását is. Az iskola már 
nem felelt meg a gazdaság céljainak: világi és állami jellegű kellett , hogy legyen.

A leglátványosabb és leggyorsabb átalakulás a felsőoktatásban zajlott  le. 1974-ben 
már 466 technikai főiskola és 22 egyetem működött . 1960 és 1974 között  az egyetemisták 
száma ötszörösére nőtt . 1962-ben az állami költségvetés 9,63%-át fordított ák az oktatás-
ra, 1969-ben pedig már 14,7%-át.22

Mindezért a közoktatásnak is radikális módon meg kellett  változnia: az alatt való 
„kiképzése” már nem volt elegendő. E változást az 1970-ben életbe lépett  Ley General de 
Educación y Financiniento de la Reforma [Az oktatás általános törvénye és a pénzügyi fi -
nanszírozás] tükrözte és generálta is.23 E törvényt (spanyol rövidítéssel: LEG) a spanyol 
történetírás forradalomként értékeli: amikor is a közoktatás a XIX. századból hirtelen 
XX. századi szintre érkezett , a „nagy történelmi elmaradást behozva”, és amely a spa-
nyol modernizációnak új impulzust adott . Minőségi ugrás volt ez, amely ugyanakkor a 
társadalmi esélyegyenlőség felé tett  nagy lépést is jelentett .

Melyek az új, 1970-es törvény jellegzetességei?
Mindenekelőtt  az, hogy a kötelező oktatást tizennégy éves korig tágított a, s ennek 

megfelelően új rendszert alakított  ki. Az általános és kötelező nyolcosztályos, 6–14 éves 
kor között i elemi oktatás (spanyol rövidítéssel EGB: Educación General Básica) három 
ciklusra tagolódott :

-  az első ciklus (két év): 1–2. osztály,
-  a második ciklus (három év): 3–4–5. osztály,
-  a harmadik ciklus (három év): 6–7–8. osztály.

A fő tantárgyak a harmadik ciklusba kerültek: nyelvtan, matematika, természet-
tudományok, társadalomtudományok (ezek integrált, bevezető tárgyak), egy idegen 
nyelv (angol vagy francia), hitt an vagy etika, testnevelés, plasztika. Figyelemre méltó 
újdonság, hogy a hitt an alternatív tárgy lett .

Az elemi iskolák után a hároméves általános középiskolában (BUP: Bachillerato 
Unifi cado Polivalente) lehetett  folytatni a tanulmányokat.

-  az első osztályban (BUP) nyelvtan, matematika, természett udományok, történe-
lem, idegen nyelv, zene (ének), műszaki rajz, hitt an vagy etika, testnevelés tantár-
gyak voltak;
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-  a második osztály (BUP) tantárgyai: irodalom, matematika, fi zika, kémia, föld-
rajz, latin, idegen nyelv, hitt an vagy etika, testnevelés és választott  tantárgy (ez 
lehetett  rajz, fototechnika, informatika, második idegen nyelv, háziasszonyi is-
meretek);

-  a harmadik osztály (BUP) tantárgyai: történelem, fi lozófi a, idegen nyelv, hitt an 
vagy etika, testnevelés és egy választott  tantárgy (ez biológia, kémia, geológia, 
fi zika és klasszikus irodalom – latin, görög − lehetett ).

A választható tantárgyak már jelezhett ék a tanuló szándékait is. Ha tovább akart 
tanulni, a középiskola második osztályán folytathatt a előkészítő tanulmányait (Curso de 
Orientación Universitaria, C.O.E)

A negyedik egyetemi előkészítő kurzuson két irány – a természettudományi 
vagy a bölcsészet és társadalomtudományi – programja között választhatott a ta-
nuló. A francóizmus ideológiájának önfeladására utalt, hogy a diákok anyanyelvükön 
(baszk, katalán, gallego) is tanulhatt ak.

Azok, akik nem egyetemre készültek menni, a hároméves középiskola után kétéves 
szakközépiskolában folytathatt ák tanulmányaikat (Formación Profesional, FP). A John 
Hooper által közölt adatok szerint a diákok kétharmada ez időben az egyetemi előké-
szítőt választott a.

Az 1970-es törvény életbe lépésének időszakában az iskolák egyharmada magánis-
kola volt, többsége egyházi kézben. Ám – Angliával ellentétben – Spanyolországban 
ezek nem váltak elit iskolákká.24

A törvény nyomán a tanító- és tanárképzést is át kellett  alakítani, hiszen az új rend-
szer tanárigénye igen megnövekedett . Kéri Katalin ezzel magyarázza, hogy a három-
éves, felsőszintű tanítóképzők színvonala elégtelen volt – az ott  kialakult tömegoktatás 
miatt .25

Az 1970-es törvény – mai szemmel nézve – már a politikai átmenet, a pretransición 
elindulását jelentett e, egy olyan demokratikus átalakulás elindulását, amely Franco 
tábornok halála (1975) után – az alkotmányos monarchia és a spanyol demokratikus 
alkotmány (1978) megfogalmazását idézve – „demokratikus és szociális jogállamot” 
hozott  létre.

A „puha diktatúra” (dictadura blanda) alatt  született  1970-es oktatási törvény ugyanis 
a demokratikus, új Spanyolországban kezdett  már megvalósulni. Az első demokrati-
kusan megválasztott  jobbközép jellegű kormány (Unión Democrática de Centro, UCD; 
1977–1981) időszakában folyamatos fi nomítást, apróbb változtatásokat láthatunk, ám 
új törvényt csak a Felipe Gonzalez vezetésével 1982-ben hatalomra jutott  szocialisták 
(PSOE) hoztak, 1984-ben.

John Hooper könyvében26 összefoglalja az UCD-kormány idején bevezetett  változá-
sokat és a törvény végrehajtásakor jelentkező problémákat. A legkomolyabb gondot az 
okozta, mondja Hooper, hogy az 1970-es törvény a közoktatásban bevezett e az évközi 
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és év végi vizsgákat. Ezek szigora miatt  nagy lett  az osztályismétlők száma. Ezt nyári 
javító tanfolyamok bevezetésével és rádióprogramok segítségével próbálták megoldani.

Gondot okozott  az alacsonyan képzett  tanárok/tanítók nagy száma, s az, hogy a 
rendkívül alacsony fi zetések miatt  nem volt e pályának kellő vonzása.

A bukások nagy száma miatt  1981-ben az UCD-kormány Programas Renovados 
rendelkezése némileg változtatott  a képzés szigorán és tartalmán is. Legfontosabbnak 
az tűnik, hogy bevezett ék az alkotmánytant, ahol a demokratikus alkotmány 
tanulmányozásán keresztül a demokrácia, a szolidaritás, a jogállam új normáival 
ismerkedhett ek meg a tanulók.

Az alkotmány alapján létrejött  autonóm közösségek (comunidad autonoma), amelyek 
lakosságának egy része baszk, katalán, gallego nyelvű volt (Galícia, Baszkföld, Kata-
lónia, Valencia, Baleár-szigetek), lehetőséget kaptak e nyelveknek az oktatásba történő 
integrálására.

Az új szocialista kormány eltörölte az elemi oktatásban a házi feladatokat. Két irány-
ban is kísérleti jellegű kezdeményezések indultak. Harminc iskolában kezdtek olyan 
programokat, amelyek a tankötelességet tizenhat éves korig tágított ák ki. Nagy lelkese-
dés fogadta az elemi iskola előtt i, óvodai program kísérleteit (educación escolar) is.

Az UCD-kormány alatt  vált lehetségessé, hogy magániskolák is részesüljenek álla-
mi támogatásban. Ezt a kormányra került szocialisták azonban megszüntett ék, illetve 
átalakított ák.27

Az 1970-es törvény 1980-as kisebb korrekciója után, a szocialisták 1985-ben alkott ak 
új oktatási törvényt – „Alaptörvény az oktatáshoz való jogról” (Ley Orgánica del Derecho 
la Educación, LODE) –, amely immár az új alkotmány szellemében, új értékek mentén 
alakított a át a spanyol oktatási rendszert.

A spanyol alkotmány és az 1985-ös törvény

Az alkotmány radikálisan átalakított a az eddig szélsőségesen központosított  és 
castellanista (Kasztília-centrikus) államszerkezetet. A korábban is létező 52 provincia 
felett  – a német Landhoz némiképp hasonlóan – hozták létre a 17 „autonóm közösséget” 
(comunidad autónoma); ezzel nemcsak a kisnemzeteknek adtak regionális parlamentet 
és saját kormányt, de a „történelmi régióknak” (Aragónia, Andalúzia, Castilla-León, 
Castilla-la Mancha, Asturias stb.) a saját ügyeikben – beleértve a kultúra és oktatás 
dolgait is – való rendelkezési, döntési jogokat is.

Az 1978-as alkotmány új oktatási fi lozófi ájáról és normáiról a 27. cikkely rendelke-
zett . Eszerint:

- mindenkinek joga van a tanuláshoz,
- az oktatás célja az emberi személyiség sokoldalú fejlesztése, az együtt élés, a jog-

állam és az alapvető szabadságjogok demokratikus eszméire való tekintett el,
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- a közhatalmak garantálják a szülők azon jogát, hogy a gyermekeik olyan vallásos 
és erkölcsi nevelést kapjanak, amely megfelel meggyőződésüknek,

- az elemi oktatás kötelező és ingyenes,
- a közhatalmak mindenkinek garantálják a tanuláshoz való jogot az oktatás álta-

lános programjával, minden érintett  szektor tényleges részvételével és oktatási 
centrumok létrehozásával,

- elismeri az oktatási centrumok létrehozásának a jogát mind fi zikai mind jogi sze-
mélyek esetén, ha az alkotmány eszményeit tiszteletben tartják,

- a tanárok, a szülők és a tanulók a törvény adta keretek között  részt vehetnek az 
állami centrumok irányításában és ellenőrzésében,

- a közhatalmak felügyelik és egységesítik az oktatási rendszert, hogy biztosítsák 
a törvény végrehajtását,

- a közhatalmak segítik az oktatási centrumokat, hogy megfeleljenek a törvény 
által előírt feltételeknek.

Az alkotmány elismerte az egyetemek autonómiáját a törvény által megszabott  ke-
retek között .28

Ezen elvek szolgáltak alapul a későbbi oktatási törvények számára.
Mindenesetre, 1978 után is az 1970-es törvény maradt életben, amely egyfelől egy 

monolitikus, de az ideológiai pluralizmust elismerő, világi szellemű, az állam által irá-
nyított  és ellenőrzött , ingyenes közoktatás képét mutatt a, másfelől azonban a vallásilag 
elkötelezett  magániskolák működését is engedélyezte, amelyek nem voltak ingyenesek. 
Az UCD-kormány csak kisebb kiegészítéseket tett . Lehetővé tett e például, hogy a szü-
lők megválasszák az iskolát, annak típusát, s deklarálta a tanszabadságot. A magánis-
kolák pénzügyi támogatásáról szóló tervezetét a cortes azonban nem fogadta el.

Az alkotmány megszületése utáni első években hétszázezerrel nőtt  a közoktatásban 
részt vevők száma, és felemelték a tanári fi zetéseket.

Az egyetemek autonómiájáról szóló törvényt azonban már az új, szocialista kormány 
fogadta el (1983), s 1985-ben hasonlóképpen új, általános oktatási törvényt látott  szüksé-
gesnek kiadni (LODE, 1985), markánsabban megfogalmazva a közvélemény elvárásait 
és az alkotmányból következő tennivalókat, utalva a spanyol közoktatás „elmaradott -
ságára” (retrocesso de la educación pública).29

Az 1985-ös törvény megőrizte az 1970-es oktatási struktúrát. Két vonatkozásban tör-
tént radikális változás. Mindenekelőtt  a pénzügyekben, ahol racionalizálást hirdetett . 
Ez a magániskolák privilegizált helyzetét szüntett e meg, amelyek a jobbközép UCD-
kormány alatt  jelentős támogatásban részesültek. A törvény ezt nem tartott a igaz-
ságosnak, illetve abban az esetben adott  csak támogatást, ha a magániskola vállalja, 
hogy a 6–14 éves tanulókat ingyenesen oktatja. Új iskolatípus jelent meg ezzel, a centro 
concertado: olyan magániskola, amely közfeladatokat vállalt, és elfogadta a világnézeti 
semlegesség elvét.
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A törvény ugyanakkor megfogalmazta az autonóm közösségek kötelezett ségeit is az 
iskolák fenntartásában, cserében viszont a nyelvi és kulturális pluralizmus normáját 
nyújtott a e kisnemzetek önkormányzatainak.

Másik fontos elem a participación, a részvétel elve. A törvény lehetővé tette, hogy 
a szülők és a tanulók is egyesületeket hozzanak létre, amelyek az iskolatanácsokon 
keresztül befolyásolhatt ák és ellenőrizhett ék a képzés folyamatát. Figyelemre méltó az 
is, hogy a törvényben külön fejezet szólt a tanulók jogairól és kötelezett ségeiről – bele-
értve olyan normákat, hogy „pontosan kell az órán megjelenni”.

Harmadik fontos eleme a törvénynek, hogy az iskolák fenntartásában az autonó-
miák kormányainak hozzájárulásával számolt, s ennek elvi alapjául megfogalmazta: 
a képzésben tiszteletben kell tartani Spanyolország kulturális és nyelvi pluralizmusát.

Az 1985-ös törvény utalt először az ekkor már nagyszámú külföldi bevándorlóra, 
megfogalmazva: nekik is joguk van az oktatáshoz.

Ebben a törvényben jelentek meg először az oktatás céljaként a tolerancia, a demokrati-
kus együtt élés eszméivel harmóniában gyakorolt szabadság normái, s leszögezte: az okta-
tás minden téren a tudomány eredményei alapján, de a gyakorlatra is felkészítve történjen.

A törvény több okot is említ, amelyek egy új, átfogó oktatási törvényt igényeltek. 
A választásokon abszolút többséget szerző szocialista párt (PSOE) 1990-ben a parla-
mentben fogadott  el olyan új törvényt (LOGSE), amely az oktatás szerkezetét is átfor-
málta.30 E törvény már nevében is az oktatási rendszer átalakítását jelezte.

Az egyik indok az Európai Unió országainak szintjéhez, rendszeréhez való közele-
dés igénye; a másik az oktatás színvonalának emelése; a harmadik a kötelező, ingyenes 
oktatás kiszélesítése a 6–16 éves korosztályra. Fontos elem volt a nem kötelező képzés-
ben az ösztöndíjak és támogatások rendszerének kialakítása. Mindezek célja: az esély-
egyenlőség biztosítása, a régi privilégiumok, az elitista gyakorlat és a faji előítéletek fel-
számolása; a módszertani megújulás, a tanári továbbképzés rendszerének kialakítása, 
az oktatás minőségellenőrzési rendjének megteremtése.

A tervezetet 1987–88-ban nyilvános vitára bocsátott ák, majd eredményeit 1989-ben 
egy Fehér könyvben tett ék közzé. Ennek szakmai vitája után született  meg az új törvény, 
mely a tankötelezett séget tizenhat éves korig tágított a, illetve ismétlés esetén tizennyolc 
éves korig ingyenessé tett e.

A törvénynek több újdonsága is van. Először is, első fázisként az educación infantil 
szervezéséről rendelkezik (azaz a kisgyermek oktatásáról), amely valójában a 0–6 év 
között i gyermekek nevelésének két fázisát szolgáló intézmények szervezését írta elő. 
Az első a hároméves kor alatt i csecsemőknek (nevezzük bölcsődének), a második a há-
rom és hat év között i óvodásoknak szerveződött , itt  az iskolára történő előkészítés lett  a 
fő feladat. Ezek nem kötelező és nem ingyenes intézmények, de sikerük nagy lett , s így 
lehetővé tett e a nők munkába állását.



142 Külügyi Szemle

Benisné Szabó Éva

Az elemi oktatás három ciklusban, együtt esen hatosztályos képzést jelentett  (6–12 
év), melyet a négyéves, két ciklusra bontható, kötelező középiskolai oktatás követett  
(12–16 éves kor között ), s amely ugyancsak ingyenessé vált. A negyedik fázis a már 
nem ingyenes bachillerato volt, amely kétéves programból állt. Szerepe az volt, hogy az 
egyetemre és a felsőfokú szakmai főiskolákra készítsen fel. Ezért itt  már négy, eltérő 
tagozatban tervezték el a képzést:

- artes (művészetek),
- természett udományok és egészségügy,
- bölcsész- és társadalomtudományok,
- technológiai ismeretek.

Azoknak a fi ataloknak, akik a kötelező középiskola után nem a bachilleratón folytat-
ták tanulmányaikat, lehetőségük volt középfokú szakiskolákban szerezni képesítést, 
majd onnan mehett ek tovább a felsőfokú szakképzésbe.

A törvény rendelkezett  a szakoktatásról, a felnőtt képzésről, a különleges iskolákról 
(kisegítő iskolák), valamint a nyelviskolák, sportiskolák, művészeti iskolák felállításá-
ról is. Ez utóbbi csoportban zene, színházművészeti, tánc-, rajz- és kisplasztika-iskolák 
szerveződtek.

Az említett  újdonságok mellett  feltűnő, hogy ez a törvény is fenntartott a a hatosztá-
lyos elemi iskola három ciklusát (alsó, középső, felső tagozat), s ugyanígy a középiskola 
két ciklusát (alsó és felső tagozat).

Önálló fejezetet kaptak a törvényben az egyenlőtlenségek (desigualdades), azaz a hát-
rányos helyzet felszámolására teendő intézkedések, s külön tárgyalta a minőségi okta-
tás kérdéseit, létrehozva a Minőség és Értékelés Nemzeti Intézetét (Instituto Nacional de 
Calidad y Evolución).

A törvény minden fázisra meghatározta az oktatás és nevelés elveit és céljait, vala-
mint az elsajátítandó ismeretek (és tantárgyak) körét. Enyhült az oktatás korábbi erős 
központosított sága; a törvény ugyanis az állami szerveknek az autonómiák kormánya-
ival való kötelező konzultációját írta elő. Az 1990-es törvény jelentőségét és hatását te-
kintve az 1857-es és az 1970-es törvényekhez hasonlítható. Mindenekelőtt  azért, mert 
tömegessé tett e a közoktatás középiskolai szintjét is.

Mégis, vagy talán éppen ezért, erős ellenzéke támadt: elsősorban a középiskolai ta-
nárok, a felső-középosztálybeli és a konzervatív szülők között , valamint egyházi körök-
ben. Nagy tüntetések is lezajlott ak a LOGSE ellen. A vád az iskolai eredmények rom-
lása, a nemzetközi versenyeken való rossz eredmények, a középiskolát el nem végzők 
nagy száma volt.

A hatalomra került konzervatív Néppárt (Partido Popular) felvállalta e protestálás 
gondolatait – hiszen ezeknek tulajdonképpen volt is alapjuk. Azzal, hogy a középiskola 
kötelező és ingyenes lett , hirtelen tömegoktatássá vált, ennek minden negatív követ-
kezményével. A spanyol neveléstörténészek a régi, tömegoktatás előtt i korszak iránti 
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nosztalgia érzeteként értelmezik a szülők és tanárok protestálását. Ám valószínűleg 
többről volt szó. Mindezt a szocialista kormányok is érzékelték, s 1995-ben egy kiegészí-
tő törvényben (LOPEG, 1995) rendelkeztek a minőség, az értékelés ügyeiről és a javítás 
módozatairól. Kevés sikerrel.

Az 1990-es törvényben meghatározott  elemi és kötelező középiskolai normákat ele-
mezve feltűnő, hogy a háromciklusú, hatosztályos általános iskolai képzés tulajdon-
képpen a négyosztályos képzés tantárgyait és követelményrendszerét vett e át. Az aláb-
bi ismerett erületeket írta elő: társadalmi, kulturális és természeti környezet, művészeti 
oktatás, testnevelés, spanyol nyelv és irodalom, az érintett  autonóm közösségek (kata-
lán, baszk, gallego) nyelve és irodalma, idegen nyelv, matematika.

A kötelező, négyéves középiskola tanulói viszont erősen túlterheltek lett ek, s a si-
kertelenség, rossz eredmények, kudarcok, évismétlések ebből adódtak. A középiskolai 
ismeretkörök: természett udományok, társadalomtudományok, földrajz és történelem, 
testnevelés, plasztikai és vizuális nevelés, spanyol nyelv és irodalom, az adott  autonó-
mia hivatalos nyelve, zene, idegen nyelv, matematika, technika-technológia.

A konzervatív néppárti kormány Oktatás minősége alaptörvénye (Ley Orgánica de 
Calidad de Educación, LOCE, 2002) ezért a vizsgák szigorításával, az egyetemi felvéte-
li bevezetésével próbált színvonalasabb képzést biztosítani. Az előző, szocialista kor-
mány törvényeinek alapszerkezetéhez (1985, 1990-es törvények) azonban nem nyúlt.31

Ha az elmúlt két évtized reformjait vizsgáljuk, kétségtelen tény, hogy a spanyol kor-
mányok fő célja közoktatásuk színvonalának felemelése az európai színvonalra. Ez 
egyébként az egyetemi oktatás reformjaiban is tapasztalható (LRU, 1983; LOU, 2001). 
Spanyolország, úgy tűnik, a XX. század végén, a XXI. század elején oktatási rendszeré-
nek évszázados hátrányait igyekszik ledolgozni. Ebben a felzárkóztatási folyamatban 
jelent meg az EU-hoz csatlakozó Spanyolország számára kihívásként az uniós államok 
által elfogadott  „bolognai folyamat”, azonban annak komoly következményeivel kell 
szembe néznie a közoktatásban is.

Ezt a feladatot és kihívást próbálta törvénnyé formálni a 2006-ban – ismét szocialista 
kormány által, az alsóház 181 igen, 133 nem szavazatával és 12 tartózkodás mellett  – el-
fogadott  oktatási törvény (LOE: Ley Orgánica de Educación).32

A 2006-os oktatási törvény. Adatok a közoktatásról

A XXI. század első éveiben nem csitultak az oktatást érintő bírálatok, s az 1990-től egy-
mást követő, korrekciókat tartalmazó újabb törvények, rendeletek is arra utaltak, hogy 
az oktatás egésze nem elég hatékony. Nemcsak a középiskolát el nem végzők magas 
aránya (29%–31%), de a nemzetközi mérések spanyolokra vonatkozó, kedvezőtlen ada-
tai is erre utaltak.
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Új dimenziót és új kötelezett ségeket jelentett ek az Európai Unió normái, az ország 
gazdasági szükségletei és a demokratikus társadalmi-politikai események megvalósí-
tásának következményei.

A 2006. május 3-án elfogadott  új törvény (Ley Orgánica de la Educación, LOE) pream-
buluma – amelyben az olvasható, hogy Spanyolország oktatása az 1970-től elfogadott  
törvények ellenére is elmaradt a legfejlett ebb országokétól; a távolság nem szűnt meg, 
csak csökkent – részletesen számba veszi a törvény megalkotását sürgető tényezőket. 
A minőség (calidad) és az esélyegyenlőség (eguidad) szempontokat az EU oktatási mi-
nisztereinek 2000-es és 2004-es tanácskozása állított a középponti feladatul. A törvény 
is e két, elválaszthatatlan norma előmozdítását tartja fő célnak, és három feladatot fo-
galmaz meg:

1.  A tízéves kötelező oktatás minden szintjén el kell érni, hogy az eredmények ja-
vuljanak – a minőség jegyében, az esélyek egyenlősége elvének keretében.

2.  El kell érni, hogy az „oktatási közösség” (comunidad educativa) minden résztve-
vője – a családok, a tanárok, az iskolák, az oktatási adminisztráció és a társada-
lom egésze – működjön hatékonyan együtt . Ebben a tanulóknak az egyes iskolák 
között i arányosabb elosztása is benne foglaltatik. Mindehhez biztosítani kell a 
pénzügyi feltételeket.

3.  Az Európai Unió előírásainak meg kell felelni. Ehhez a tanárképzést és a tovább-
képzést, az oktatás technikai ellátott ságát, a zsákutcák nélküli oktatási rendszer 
kialakítását, az egész életen keresztül történő tanulás kereteit ki kell alakítani, s 
az iskolákat és a kutatásokat a világ felé nyitott á tenni.

Mindebben ma, szögezi le a preambulum, Európa országaival összevetve, „a kü-
lönbség még igen jelentős” (la distancia es notable). Végső célként a demokratikus szelle-
mű állampolgárok formálását, a társadalmi kohézió erősödését fogalmazza meg, vala-
mint az egyéneknek a képzésre, önképzésre való képességének kialakítását. Mindezt 
a személyi szabadság kibontakozása, a felelősségtudat, a szolidaritás és tolerancia, az 
egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és igazságosság eszményei jegyében kell megtenni. 
A tanulót felelős, a jogaival és kötelességeivel élni tudó állampolgárrá kell nevelni. Az 
ehhez szükséges módszerek alkalmazásakor a tanulók sokféle élethelyzetét, érdekeit, 
személyes tulajdonságait is fi gyelembe kell venni. Az oktatás folyamatában az egységes 
normákat a pedagógiai autonómiával kell párosítani – hangsúlyozza a preambulum.

A törvény kimondja, hogy mindez, a számonkérés folyamatának újragondolásával 
együtt , elsősorban tanári feladat. Mindeközben az európai, az állami és az autonóm kö-
zösségek normáit is fi gyelembe kell venni, s fel kell ismerni: az oktatás reformja állandó 
folyamat kell, hogy legyen. A törvény ennek szellemében tárgyalja az oktatás kérdéseit.

Az előző törvényekkel összehasonlítva azt találjuk, hogy az oktatás alapszerkezete 
nem változott .
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Az első a kisgyermek ciklus, az educación infantil (0–6 év); fontos új elem azonban, 
hogy az óvodai ciklus (3–6 év) ingyenessé vált.

A kötelező oktatás tíz év maradt: 6–16 év között . Ez az elemi oktatás mellett  (6–12 év) 
a négyéves kötelező középiskolát (12–16. életév között ) foglalja magában.

A bachillerato két éve (16–18 éves fi atal) továbbra is az egyetemre készít fel, s a zá-
róvizsga egyben egyetemi felvételre is jogosít. A korábbi törvényhez képest azonban 
nem négy, hanem csak három specializációt tesz lehetővé: a művészetek, természet- és 
műszaki tudományok, humán- és társadalomtudományok tagozatait.

A kötelező középiskola után a spanyol közoktatás szétválik. A bachillerato az egye-
temek felé nyit ajtót, a szakoktatás (formación profesional) pedig a műszaki közép- és 
főiskolák felé. A törvény azonban kinyitott a a középfokú és felsőfokú szakoktatást az 
egyetemek felé is, megszüntetve az eddigi zsákutcát.

A 2006-os törvény valódi nagy újdonsága, hogy az oktatási rendszerben integrálta a 
speciális oktatási formákat:

-  A művészeti képzést (zene, tánc, képzőművészet). Létrehozta a Művészeti Képzés 
Legfelső Tanácsát (Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas) e képzés normáinak 
egységesítése céljából.

-  Hasonlóképpen, az állami oktatási rendszerben kaptak helyet a nyelviskolák és a 
sportiskolák, valamint a felnőtt oktatás intézményei is.

Külön fejezetek foglalkoznak a törvényben a csökkent képességűek oktatásával, de a 
kiemelkedő képességűekével is. Mindkét oktatási alrendszert pontos feltételrendszer-
ben helyezték el. Azokkal a tanulókkal is külön cikkelyek foglalkoznak, akik az oktatá-
si rendszerbe később kapcsolódnak be, vagy elmaradtak a tanulmányaikban.

A tanárképzés és a tanárokkal szembeni követelmények, az iskolák működtetése, 
társadalmi ellenőrzésük formái és intézményei (iskolatanács, tantestület), az iskolák 
igazgatása, az értékelés módjai, a szakfelügyelet rendje, a pénzügyi feltételek biztosítá-
sa kapott  még külön fejezetet a törvényben, melyhez harminckét kiegészítő és tizenki-
lenc átmeneti rendelkezés társult.

A 2006-os törvény teljes, részletes átt ekintése és értékelése egy önálló, nagyobb mun-
ka elvégzését jelentené – mindenesetre az a benyomásunk, hogy e törvény először fog-
lalta rendszerbe a spanyol közoktatás egészét, gondolta át pedagógiai és társadalmi 
szempontból feladatait.

Mindezekkel együtt  is – a magyar közoktatás tapasztalatai számba véve –, néhány 
megjegyzés szükségesnek látszik.

1.  A hatosztályos elemi oktatás első két ciklusának „nehézségi foka”, kötelezően 
előírt ismeretköreinek mélysége nem készteti a tanulókat jelentősebb erőkifejtésre. 
Az előírt ismeretkörök (tantárgyak): természeti, társadalmi, kulturális környezet, 
művészeti képzés, testnevelés, spanyol nyelv és irodalom, és ha kell, a „társnyelv és 
irodalma”, idegen nyelv, matematika. A „harmadik ciklusban” (11–12. életévben, 
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5–6. osztály) az „állampolgári ismeretek” lép be új kötelező tantárgyként, s 
lehetségessé válik második idegen nyelv tanulása.

2.  A kötelező középiskola (12–16 éves kor) esetében hasonlóképpen azt látjuk, hogy 
a tanulók terhelésétől óvakodik a törvény. A kötelező ismeretkörök (tantárgyak) 
a középiskolában: természett udományok, testnevelés, társadalomtudományok, 
földrajz, történelem, spanyol nyelv és irodalom (esetleg/és a második anyanyelv 
és irodalma), idegen nyelv, matematika, képző- és vizuális művészet, zene, tech-
nológia. Ezen kívül egy évben fel kell venni az állampolgári ismeretek tantár-
gyat, s a „negyedik ciklusban” (7–8. osztály) felvehetik a biológiát, a geológiát, 
illetve a fi zikát vagy kémiát. Az ajánlott  tantárgyak közt a második idegen nyelv 
és a klasszikus kultúra (latin) kaptak helyet. Az „ötödik ciklusban” (9–10. osz-
tály) három új tantárgyat választhatnak az alábbiak közül: biológiai és geológia, 
plasztikai és vizuális művészet, fi zika és kémia, informatika, latin, zene, máso-
dik idegen nyelv, technológia. E „ciklus”, szemmel láthatóan már előkészíti a 
tanulókat az egyetemi oktatásra felkészítő bachilleratón választható tagozatokra 
való jelentkezésre.

3.  A kétéves bachillerato (16–18. életév között , 11–12. osztály) kötelező fő ismeretkö-
rei: a mai világ és társadalomtudományai, testnevelés, fi lozófi a és állampolgári 
ismeretek, fi lozófi atörténet, Spanyolország története, spanyol nyelv és irodalom 
(és esetleg a másik anyanyelv és irodalma is), idegen nyelv.

A három, szakosodást jelentő tagozat tárgyait nem említi a törvény.
A három képzési program tantárgyainak rövid ismertetése arra szolgált, hogy jelez-

zük: az alapképzés szakmai-tudományos normái és ismeretkörei továbbra is hátt érbe 
szorulnak az általános emberi, állampolgári, művészeti, humán ismeretkörök mellett . 
Szembetűnő, hogy a spanyol közoktatás évszázados tagoltsága és képzési felfogása 
alapvetően megmaradt. Jó állampolgárokat, kooperatív társadalmi lényeket akar nevel-
ni, de a szakmai ismeretekre és a képességek megalapozására, kifejlesztésére a szüksé-
gesnél talán kevesebb fi gyelmet fordít.

***

A mai spanyol oktatási rendszer bemutatása, úgy vélem, szükségessé teszi, hogy konk-
rét adatokat is közöljünk működéséről. Az interneten a spanyol Oktatási Minisztérium 
közzétett e a 2008/2009 es tanév adatait.33 Ennek fő számaival ismerkedjünk meg:

Az említett  tanévben a nem egyetemi képzésben 7.456.806 tanuló vett  részt, 216.272-
vel több, mint az előzőben.

Az iskola előtt i (bölcsőde, óvoda) ciklusban 1100 új intézmény nyílt, amelybe 98.641 
gyermek járt – 34,5%-kal több, mint az előző évben, valószínűleg az ingyenesség beve-
zetésének hatására.
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Nőtt  a kötelező oktatás utáni ciklusban is a diákok száma, bárha a lakosság összlét-
száma csökkent:

bachillerato 7373 fővel nőtt  (+1,2%)
középfokú szakképzés 13.226-tal nőtt  (+5,5%)
felsőfokú szakoktatás 8215-tel nőtt  (+3,8%)
Jelentősen nőtt  az idegen nemzetiségű, bevándorló tanulók száma.
A tanárok összlétszáma e tanévben 23.044-gyel nőtt  (+3,6%).

Az oktatásról közölt összesítő adatok az oktatási intézmények száma szerint:

Képzési ciklusok tanulóinak megoszlása (%)

Oktatási intézmények Az összes 
intézmény Közoktatás Magán-

iskolák

Óvoda 1. ciklus (bölcsőde) 14,0 13,8 14,2
Óvoda 2. ciklus 21,5 20,5 24,0
Elemi iskola 21,1 19,8 24,2
Speciális oktatás   5,4   5,0   6,1
Kötelező középiskola 24,2 23,5 25,7
Egyetemi előkészítő 24,6 24,6 24,4
Középszintű szakképző központok 18,8 18,7 19,0
Felsőfokú szakképző központok 18,7 18,7 18,8
Tanárképző program 13,5 13,8 12,6

A tanárok megoszlása az oktatási intézményekben

Az összes 
intézmény Közoktatás Magán-

iskolák

Összesen 663.084 484.249 178.835
Óvodák és elemi iskolák 339.891 243.901   95.990
Középiskolák és szakképző iskolák 302.928 230.112   72.816
Bármelyik szint (mindkett őben tanít)     9.478     2.897     6.581
Különleges igényű oktatás   10.787     7.339     3.448
2007–2008-as tanév összes tanóra 640.040 468.440 171.600
Előző évi változás   23.044   15.809     7.235
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Nem egyetemi szintű oktatásba beiratkozott  tanulók

Oktatási intézmények 2008–2009 2007–
2008 Különbség %

Összesen 7.456.806 7.240.534 216.272   3,0%
Bölcsőde    384.644    286.003   98.641 34,5%
Óvoda 1.399.985 1.357.013   42.972   3,2%
Elemi iskola 2.659.424 2.607.384   52.040   2,0%
Speciális oktatás      30.767      29.427      1.340   4,6%
Kötelező középiskola 1.810.298 1.829.874 -  19.576 - 1,1%
Egyetemi előkészítő    586.541    583.928      2.613   0,4%
Egyetemi előkészítő 
távoktatásban      42.200      37.440      4.760 12,7%

Középfokú szakképzés    249.715    236.489    13.226   5,6%
Középfokú szakképzés 
távoktatásban        4.041        3.070        971 31,6%

Felsőfokú szakképzés    223.267    215.052      8.215   3,8%
Felsőfokú szakképzés 
távoktatásban      12.195        7.881      4.314 54,7%

Egyetemi előkészítő és 
társ. bizt. képzés      53.729      46.973      6.756 14,4%

Közoktatási intézmények 5.021.673 4.871.454 150.219   3,1%
Magánintézmények 2.435.133 2.369.080    66.053   2,8%

A művészeti oktatás

Oktatási intézmények Összes 
központ Közoktatás Magán-

intézmények

Iskolák száma 1.779 1.335 444
Képzőművészeti iskolák    123    101   22
Zeneiskolák    389    263 126
Tánciskolák      70      29   41
Zene-és tánciskola    846    617 229
Drámaoktatás      13      10     3
Nyelviskola (állami)    302    302 -
Sportközpontok      36      13   23
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Tanárok és tanulók a művészeti oktatásban

Tanárok Összes kp. Köz-
oktatásban

Magán-
intézményekben

Összesen 34.480 29.104 5.376
Képzőművészeti iskolák   3.917   3.643    274
Zeneiskolák 11.926 10.092 1.834
Tánciskolák      881      654    227
Zene-és tánciskolák 11.228   8.653 2.575
Drámaoktatás      507      426      81
Nyelviskolák (állami)   5.381   5.381        0
Sportközpontok      640      255    385

Beiratkozott  tanulók
Összesen 727.497 664.400 63.097
Képzőművészeti oktatás 339.119 278.118 61.001
Rajz-, művészeti képzés   18.624   17.100   1.524
Rajz felsőfokú képzés     5.853     5.514      339
Zenei képzés   84.698   75.719   8.979
Nem szabályozott  zenei 
képzés 195.936 158.764 37.172

Táncoktatás     7.911     6.516   1.395
Nem szabályozott  
táncoktatás   24.225   12.805 11.420

Drámaoktatás     1.872     1.700      172
Nyelviskolai oktatás 384.607 384.607          0
Sportközpontok     3.771     1.675   2.096

Oktatás és bevándorlás Spanyolországban

2010 elején jelent meg a veszprémi Pannon Egyetem kiadásában Anderle Ádám Beván-
dorlás és oktatás Spanyolországban című tanulmánya. Az írás a mai Spanyolország egy 
aktuális és feszítő problémáját tárgyalja. Ezért egy alfejezetben érdemes összefoglalni 
a tanulmány főbb megállapításait és adatait; annál is inkább, mert a szerző az előbb 
említett  statisztikákat elemezte, arra keresve választ, hogy a bevándorlás milyen követ-
kezményekkel jár a spanyol oktatási rendszerre.
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Az elemzés szerint: „Spanyolország másfél évszázadon keresztül inkább népességet 
kibocsátó ország volt: a XIX. században milliók vándoroltak ki, főleg szociális okok 
miatt , Latin-Amerikába és az Egyesült Államokba. A Kanári-szigetek, Galícia, Asturias, 
Katalónia voltak a fő kibocsátó régiók. A kivándorlóktól a spanyol gazdaságtörténet 
adatai szerint 1870–1930 között  évente kb. 300 millió pezó értékű átutalás érkezett  az 
anyaországba az itt  maradt családtagoknak, egyik fontos forrásaként a spanyol tőkés 
nekilendülésnek.”

E történeti átt ekintés fontosnak tartja jelezni, hogy a kivándorlás második hulláma 
politikai jellegű volt: a polgárháború után a köztársaságiak százezrei menekültek Fran-
co diktatúrája elől külföldre, elsősorban Franciaországba, Mexikóba, de a baloldali spa-
nyol köztársaságiak nagyszámban jelentek meg a kelet-európai szocialista országokban 
és a Szovjetunióban is. A második világháború után gazdasági okokból százezrek ván-
doroltak ki a szomszédos nyugat-európai országokba (főként Franciaországba, Német-
országba és Olaszországba).

Spanyolország kibocsátó országból befogadó állammá az 1990-es évektől vált: a 
gyorsan növekvő spanyol gazdaság szívóereje, a spanyol demokrácia vonzása, 
majd az Európai Unió teremtett e új, kedvező feltételek voltak a legfontosabb té-
nyezők, melyek vonzott ák a külföldi bevándorlást.
1981-ben még csupán 198.042 volt a legálisan érkezett  bevándorlók száma, 2001-
ben viszont már túllépte az egymilliót, ekkor 1.370.657 személyt regisztráltak. S 
ett ől kezdve a növekedés robbanásszerű:

2003 2.664.168 fő
2005 3.730.610 fő
2007 4.519.554 fő
2009 5.598.691 fő

Azaz, 2009-ben a 43–45 millióra becsült összlakosság kb. 12%-a már bevándor-
ló. 2009 végére pedig már 6 milliós létszámot prognosztizálnak. Az országban 
nem egyenletesen oszlik meg ez a hatalmas, új népesség: 44,81%-a, azaz csak-
nem fele három központban koncentrálódik: Madrid, Barcelona, Alicante térsé-
gében. A különböző bevándorló csoportok földrajzi elhelyezkedése is jellegzetes: 
Madridban és Katalóniában főleg latin-amerikaiak és maghrebiek, az afrikai-
ak nagy létszámúak Barcelonában, a marokkóiak Andalúziában és Madridban 
koncentrálódnak, az ecuadoriak Madridban, a németek a szigeteken, az ango-
lok Alicantéban és Málaga provinciában. A románok fele Madrid térségében és 
Castellón provinciában található.
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Példáink már jelzik azt is, milyen a nemzetiségi összetétele e bevándorló né-
pességnek. 2006-ban többségük (36,21%) latin-amerikai, ezt követik az Európai 
Unióból érkezők (34,45%), a harmadik nagy tömb az észak-afrikaiak (14,83%); de 
pakisztániak, kínaiak, ukránok, oroszok, lengyelek is markáns színfoltjai a spa-
nyolországi népességnek.
Ezek az arányok 2009-ben is fennmaradtak, ám a román bevándorlás markán-
sabb lett , ennek összlétszámát 800.000-re becsülik, ezzel Románia harmadik lett  
a bevándorlók listáján Marokkó és Ecuador után (a román bevándorláson belül 
500.000-re becsülik a cigányok létszámát).

A bevándorlók többsége alacsony képzett ségű: a Levante ültetvényein (8%), az 
építőiparban (21%), a bányászatban (12%), a városi szolgáltatásokban (köztiszta-
ság, vendéglátás, kiskereskedelem, idegenforgalom) és – főként a nők – házi al-
kalmazott ként dolgoznak (együtt esen 51,9%). [...]
A spanyol sajtóban sok szó esik a bevándorlókról, akik a bűnözésben új csopor-
tokat jelentenek. Kevesebbet tudunk azonban szerveződésükről, beilleszkedésük 
problémáiról – s ez a mi témánkhoz kapcsolódó megjegyzés –, kevés szó esik 
arról is, hogy a bevándorlók gyermekei milyen új gondokat, feladatokat adnak az 
iskolák számára.” Először 2006-ban fi gyelt fel a spanyol sajtó a közoktatásban ke-
letkezett  robbanásra. Tíz éve, az 1996/97-es tanévben még csak 63.000 bevándor-
ló gyermeke tanult spanyol iskolákban, 2006-ban pedig már 608.000-en voltak. 
Ezek az arányok azóta tovább növekedtek: a 2008–2009-es tanévben a tanulók kb. 
10%-át jelentik.

A 2008–2009-es tanév statisztikai adatai is tanulságosak:

A 2008–2009-es tanévben a nem egyetemi oktatásban 7.456.806 tanuló vett  részt, 
216.272-vel több, mint az előző tanévben. Ez meglepetést kelthetne, hiszen a spa-
nyol hazai népesség csökken, és radikálisan kisebb az újszülöttek száma is. 
A növekedést tehát a bevándorlók gyermekei jelentik, s a bevándorló családok-
ban születő gyermekek száma.
A közoktatás első két szintjén tapasztalható a növekedés, de még a bachillerato 
(16–18 évesek) is 7373 fővel nőtt . A közép- és felsőfokú szakképzés adatai is ezt 
mutatják, itt  együtt esen 21.441 fő tanul. De legdinamikusabban a 2006 óta ingye-
nes óvodákban emelkedett  a létszám, 34,5%-kal, elérve a 98.641 főt. E növekedés 
forrása a spanyol elemzések szerint a bevándorlásban keresendő.
Ebben az adatsorban helyezhetők el a bevándorlók gyermekei, akiknek a száma 
az említett  tanévben 743.696 fő volt, s ez 41.304-gyel több, mint az előző tanévben, 
és az össztanuló létszám 9,7%-át jelentik.
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Ennek megoszlása: 11,9%-a az állami iskolákban, 5,2%-a magániskolákban ta-
nul. E tanulók fele dél-amerikai (44,3%). Legnagyobb csoportjaik:

Marokkóiak: 121.036 tanuló
Ecuadoriak: 104.651 tanuló
Románok:   82.810 tanuló
Kolumbiaiak:   57.250 tanuló

A spanyol iskolastatisztika példás rendszere és pontossága lehetővé teszi a részlete-
sebb, mélyebb információk megszerzését is. A bevándorlók arányait tükrözik a beván-
dorló tanulók adatai is. A fő centrumrégiók:

Andalúzia:   88.053 tanuló
Katalónia: 155.201 tanuló
Valencia:   95.064 tanuló
Madrid: 148.198 tanuló

Iskolatípusonként a bevándorlók gyermekei a következő adatokat adják:

Bölcsőde–óvoda (educación infantil): 124.211 gyermek
Elemi iskola (6–12 évesek): 305.520 tanuló
Kötelező középiskola (ESO) (12–16 évesek): 213.530 tanuló
Bachillerato (16–18 évesek):   32.085 tanuló
Szakképző közép- és felsőiskola:   31.792 tanuló
Nyelviskola:   16.718 tanuló

A sportiskolákban, művészeti iskolákban, kisegítő iskolákban a bevándorló tanulók 
a 15.000-es létszámot sem érik el.

Fontos kiemelni azt is, hogy igen nagy a különbség a kötelező középiskola (ESO) és 
a bachillerato létszáma között . Ez arra utalhat, „hogy a bevándorló családok gyerme-
kei még az elemi iskolába és az ESO alsóbb osztályaiba járnak, tehát a legidősebbek is 
csak 12-13 évesek lehetnek, azt jelezve, hogy a bevándorlók rövid néhány év alatt  népes 
családot alapított ak. E családok növekedési dinamizmusa igen nagy. 2005-ben az ösz-
szes spanyolországi újszülött  17,6%-át tett ék ki, de La Rioja és Madrid régióban 25%-át.” 
Fontos adat, hogy az elemi iskolákban és a kötelező középiskolákban tanuló bevándorló 
gyermekek aránya meghaladja a 12–12%-ot.

A bevándorlók gyermekeinek iskolai adatainál azonban ismerni kell az oktatási tör-
vény hátt erét is. Azt például, hogy csak 2006-tól ingyenes az óvoda (a bölcsőde még 
nem az). A kötelező középiskolát (12–16 évesek) ingyenessé az 1990-es oktatási törvény 
tett e. Ezek befolyásolhatják a bevándorló tanulók továbbtanulási kedvét és lehetőségeit.
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A törvényi hátt ért illetően a szerző hangsúlyozza:

az első szocialista kormány által megalkotott  1985-ös közoktatási törvény mond-
ta ki először a bevándorlók tanuláshoz való jogát. Egy 2000-ben, a bevándorlók-
ról hozott  törvény 9. cikkelye pedig leszögezte: ahogy a spanyol gyermekeknek, 
úgy a bevándoroltak gyermekeinek is joguk és kötelességük a tanulás 18 éves 
korukig, mindazon jogokkal és kedvezményekkel, amelyek a spanyolokat illetik, 
beleértve az ösztöndíjakat és egyéb támogatásokat is. Az óvodákban és bölcső-
dékben pedig a helyi önkormányzatnak kell biztosítania a kellő számú helyet a 
bevándorlók gyermekeinek. És 18 éves koruk után joguk van tovább tanulni épp-
úgy, mint a spanyol fi ataloknak. S a törvényi feltételeknek a teljesítése esetén be-
vándorlók és külföldi állampolgárok is létrehozhatnak oktatási intézményeket.

Látni kell azonban e törvény gyengeségét is:

Egyre több jel utal azonban arra, hogy a 2006-os oktatási törvény nem vett e kel-
lően fi gyelembe a bevándorlók számának váratlanul hatalmas növekedését. Az 
1985-ös oktatási törvény ugyanis még inkább gesztus volt a kicsiny létszámú 
bevándorló társadalom számára. A 2000. évi törvény is elegendőnek tartott a az 
említett  általános deklarációt, de akkor még a bevándorlók összlétszáma nem 
érte el az egymilliót.
A több milliós létszámú, hatalmas bevándorlási hullámmal, a születések számá-
nak dinamikus növekedésével és ennek következményeivel e törvény azonban 
nem számolt. A bevándorló társadalom életkori megoszlása arra utal, hogy döntő 
részük, 51,9%-uk 20–39 éves, tehát a családalapítás és gyermeknevelés szempont-
jából a legfontosabb életkorban (a spanyol arány csupán 32,66%) van.
A gyermekek születésének dinamikus emelkedése elsősorban ezzel a demográ-
fi ai ténnyel függhet össze. Nem csak arról van szó, hogy az összes tanuló létszá-
mának 12%-a már bevándorló gyermeke, ám mert ez a létszám nem egyenletesen 
oszlik el, egyes régiókban (pl. Madridban 25%) az oktatást döntően befolyásoló 
szociális-kulturális tényezőként kell számolni e tanulókkal. Ami természetesen 
radikálisan megváltoztatt a az oktatás körülményeit, feladatait.
Kimondható: a 2006-os oktatási törvény, minden demokratikus, toleráns, 
multikulturalitást hirdető szellemével együtt  sem felel meg már a megváltozott  
feltételeknek.

A spanyol kormányzat a bevándorlók növekedésének dinamizmusával számolt, 
becslésük szerint a 2010-es évtized végére a bevándorló társadalom elérheti a 15 milliós 
létszámot. Nagy születési arányuk pedig kompenzálhatja a hazai lakosság elöregedé-
sét. Emiatt  „az oktatási rendszer nagy forradalmát” prognosztizálták.
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E helyzett el számolnia kell az oktatási normáknak és törvényeknek; a hazai társada-
lomnak és különösen a tanároknak fel kell erre készülniük, és ennek a tanárképzésben 
is tükröződnie kell: új pedagógiai módszerekre és a multikulturalitás tudomásul vé-
telére van szükség. Az iskoláknak különös fi gyelemmel kell segíteniük a bevándorlók 
családjait – mondja a záróközlemény bevezetője, külön hangsúlyozva a nyelvismeret, a 
nyelvoktatás kérdését azoknál, akik nem beszélnek spanyolul. A tanácskozás az oktatás 
problémáját tehát kitágított a a felnőtt ekre is.

Ez utóbbi téma látszik kulcskérdésnek, „hiszen a nyelvtudás hiánya a munkaválla-
lást, a mindennapi életet teszi nehézzé, s ez annál súlyosabb, mivel a felnőtt  bevándor-
lók nagy részben egyben analfabéta is (például a marokkói bevándorlók kb. 90%-a).”

A statisztika csak 41.515 olyan bevándorolt személyt említ, akik spanyol nyelvet ta-
nulnak. Nagyon kevesen vesznek részt a felnőtt oktatásban is.

Befejezés

A spanyol közoktatás rendszere, a demokratikus átalakulás kezdetétől való folyamatos 
korrekciója ellenére, még mindig az átalakulás/átalakítás fázisában van. És nem csak 
az elmúlt évek hatalmas, milliós külföldi bevándorló tömegei vagy a Bologna-folyamat 
igényelte változtatások miatt .

Mindenekelőtt  a globalizálódott , a természett udományok és a műszaki tudományok 
fontosságát nyilvánvalóvá tevő világ igényei követelik az új és új változtatásokat a még 
mindig „humán-túlsúlyos” közoktatásban, amely, úgy tűnik, az elemi iskolában és a 
kötelező középiskolában sem követel kellően mély és alapos ismereteket. A XIX. szá-
zadban kialakított  közoktatási szerkezet belső túltagoltsága is megmaradt.

A spanyol közoktatás problémái persze hasonlítanak más EU- tagországok gondjaira 
is. Ami a spanyol bírálatokból kitűnik, talán az, hogy a politikai döntéshozók mintha a 
szükségesnél kevesebb fi gyelmet fordítanának a közoktatás tartalmi gondjaira, s a kel-
lett énél erősebb az oktatási divatok (az állampolgárrá nevelés, demokráciaoktatás stb.) 
szerepe – ami a Franco-diktatúra hosszú évszázadai után, persze, érthető is.

A spanyol közoktatás még keresi a hatékony, sikeres oktatási formákat, módszereket, 
tartalmakat.
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Résumé

Public Education in the Democratic Spain (1975–2009)

The paper fi rst off ers a historical survey of the development of Spanish public education, 
focusing especially on the period following 1800, and giving full details of the Franco-
era.

Analyzing the educational laws promulgated aft er 1975, it illustrates the modernizing 
eff orts in public education and the establishment of a liberal and European educational 
system.

The controversies related to immigration are also mentioned in the study. Aft er the 
analysis of statistical data on the subject, the paper fi rmly establishes that the most 
serious contemporary challenge for public education is the appearance in schools of 
immigrant children in large numbers over the next few years.


