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SOR(S)OK
Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől el ugyanis,
hogy jövőre miként éljük mindennapjainkat. Mert nálunk a pénz beszél. Csak a pénz.
És ez a legkevesebb. Persze, azért van, amire több jut belőle, és van, amire kevesebb,
van amire még a kelleténél is több, és van, amire még a kelleténél is kevesebb.
Ha az Országgyűlés elfogadja a jelenlegi költségvetési javaslatot, akkor kevesebb, a kelleténél jóval kevesebb jut oktatásra, szociális kiadásokra, egészségügyre.
Jöhetnek a számok mágusai, bűvészmutatványokkal elterelhetik a figyelmünket, bebizonyíthatják a mínuszról, hogy plusz, de ez a lényegen nem változtat. Megéri ez
nekünk? Aligha.
Az Eurostat adatai szerint Európa szegényei vagyunk, a szegénységi mutatók
alapján az EU legszegényebb negyedébe tartozunk. A gyerekszegénység is dermesztő Magyarországon. Az 1,7 millió kiskorú 43 százalékát érinti, vagyis 730 ezer kisgyermek él szegénységben.
Márpedig azt az álmából felkeltett ember is tudja – de legalábbis tudnia kellene!
–, hogy a fölemelkedés záloga az oktatás, a tanulás, ez szolgálja az ország javát,
hogy azután az ország is szolgálhassa polgárait. Csakhogy éhesen, fázva, gyertyafény mellett és a füzeteknek helyet adó asztal nélkül nehéz tanulni.
A közelmúltban jelentetett meg egy több mint 350 oldalas jelentést a Gyereksegély
Közhasznú Egyesület a gyerekesélyekről, melyben komplex módon igyekeznek feltárni
a hazai helyzetet. A fenti számok is ebből vannak. Ám tudom, a vaskos tanulmányt
kevesen fogják elolvasni, sokkal kevesebben, mint ahány embernek el kellene!
Mégsem a sokat eláruló számokat idézem ide belőle, hanem gyerekek mindent eláruló
„önvallomását” arról, hogyan élnek. Egy 10. osztályos, iskola mellett dolgozó középiskolás beszámolója: „Azért vagyok néha ilyen bágyadt, fáradt, mert hétvégén se alszok.
Hatkor kell kelnem mindig, hétvégén is. Amikor suliba jövök, akkor meg hat ötvenkor
kelek. Szóval, jobban járok, ha iskolába jövök, mint ha oda megyek.”
Nem csak ő van így ezzel – sőt, ő a többséghez tartozik. Egy másik társa így vall:
„Dolgoztam nyáron, és amikor elkezdődött a suli, szeptemberben–októberben
még jártam. De novembertől nem. Diákszövetkezet által dolgoztam a Tescónál árufeltöltőként, és hát természetesen a pénz miatt. Hogy tudjak segíteni a barátomnak
meg a nagyszüleimnek. Nem sokat lehet vele keresni. Napi nyolc órában kellett dolgozni, és 565 forintos órabérünk volt. Benn voltam 11 napot augusztusban, és arra
kaptam 24 ezer forintot. Szeptemberben már kevesebbet voltam benn a suli miatt,
hat napot voltam bent, és kaptam 12 ezret.”
A tanulmány szerint a gyerekszegénység legfőbb oka a szülők munkahiánya és –
gyakran – alacsony keresete. Szinte minden közmunkáscsalád szegény. Álljon itt egy
olyan gyereknek a beszámolója, aki ilyen családban él: „Sokszor elalszok reggel.
Nem érek be az iskolába időben. Azt mondják, hogy a vashiányom miatt, nagyon sokat tudok aludni. Van, hogy 17 órákat.” Kéne rá gyógyszert szednie, de nem szed,
mert nincs rá pénz. Havi 2500 forintról van szó.
Ami – ha lehet a borzalmat fokozni – még ennél is szomorúbb, hogy a közoktatás új rendszere lezárja a kiugrási utakat. A költségvetési sorokból kiolvasható, hogy
a kormány az érettségit adó képzési helyek számát drasztikusan (24 százalékkal)
csökkenti, a diákokat inkább a szakiskolákba akarja terelni. Csakhogy az újonnan kialakított szakképzési rendszer a heti egy közismereti órával egy dologra lesz csak alkalmas, hogy kiszolgáltatott, „egyszer használatos” szakembereket képezzen. Nem
gondolkodó és nem okvetetlenkedő alattvalókat. Nekik nem, vagy emberfeletti erőfeszítések árán adatik csak meg a belépés a felsőoktatásba. Legtöbben tehát maradnak cselédnek, épül a cselédek országa. Majd az a néhány kiválasztott, aki gimnáziumba, aztán egyetemre járhat jó, a hatalomhoz hű alattvalóként eligazgatja őket.
Gondolkodjunk el ezen, mai magyarok!
Millei Ilona

A TARTALOMBÓL
Mielőbbi tárgyalásokat szorgalmaz a PSZ a kormánnyal
Nincs fenntartható fejlődés ott, ahol alacsony
az iskolázottsági szint. Nincs esélyegyenlőség
ott, ahol a hátrányos helyzetű családok gyermekei éhesen járnak iskolába, ahol megnehezítik az érettségihez, diplomához jutásuk lehetőségét.
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Górcső alá veszi az OI a magyar oktatást

5

Ha egy ilyen felmérésből az látszik, hogy az
irány nem jó, több olyan eszköz is rendelkezésünkre áll, amellyel nyomást tudunk gyakorolni
a magyar kormányra. Fred van Leeuwen [az Oktatási Internacionálé (OI) főtitkára]

Tisztességes munkát, tisztességes
béreket, tisztességes életet!
Azért van még mindig válság az Európai Unióban, mert a kormányok megszorító intézkedésekkel, adónöveléssel, bércsökkentéssel kezelték a helyzetet. Luc Triangle (az IndustriAll
Europe főtitkárhelyettese)
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Egy mindenki számára nyereséges út
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A szakképzés drága, de megéri a cégeknek,
Svájcban a hároméves szakképzés nyeresége 10
százalék, a négyévesé 7,25 százalék. Dr. Stefan
Wolter (a Svájci Oktatáskutatási Központ ügyvezető igazgatója)

Köznevelés és internetadó
Annak ellenére, vagy épp azért, mert az állami
intézményrendszert egy hivatalba szervezték,
biztonságos működésükhöz sem az ez évi, sem
a jövő évi tervezett költségvetés nem biztosítja
a szükséges fedezetet. Szüdi János (jogász)
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„Nem a tankönyvet, a diákot kell tanítani!”
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Magyarországon még ennyire alapos előkészítő
munka és kontroll soha nem segítette az iskolákba kerülő tankönyvek és taneszközök elkészítését. Kaposi József [az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet (OFI) főigazgatója]

A duális képzés harmadik pillére
Németországban ugyanis a diákok nem az iskolánál, hanem a vállalatoknál jelentkeznek, és
a vállalat delegál diákot a vele együttműködő
iskola számára. Ficzere Ferenc (a magyarországi
Bosch-csoport kommunikációs igazgatója)
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A Pedagógusok Szakszervezetének nyílt
levele az oktatási rendszer védelmében
A PSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy a Kormány a pillanatnyi érdekei miatt a köznevelés
rendszere működéséhez szükséges összegeket
tovább csökkenti.

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE  www.pedagogusok.hu  Tel./fax: 322-2249
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FEKETÉN – FEHÉREN

Szüdi Jánost a MÚOSZ tiszteletbeli
tagjává választották
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója alkalmából a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) ünnepi
megemlékezést tartott a Sajtóházban október 20-án. Vásárhelyi
Mária ünnepi beszéde után a tiszteletbeli tagok avatására került
sor. A rendezvény Lakner Zoltán, Fleck Zoltán és Szüdi János, a
MÚOSZ új tiszteletbeli tagjainak részvételével a magyar sajtó társadalmi szerepéről szóló kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott. A
moderátor Szunyogh Szabolcs volt. Végül az emlékezők megkoszorúzták Gimes Miklós emléktábláját.

Informális megbeszélés az államtitkárral
A köznevelésért felelős államtitkár, Czunyiné dr. Bertalan Judit kinevezése óta első alkalommal fogadta a Pedagógusok Szakszervezetének elnökét, Galló Istvánnét. A találkozót – amelyet a PSZ korábban kezdeményezett – 2014. október 30-án tartották a minisztériumban.
Az informális megbeszélésen szó volt a szakképzési rendszer
tervezett átalakításáról, de miként az államtitkár jelezte: a kormány
szándékáról még nem született előterjesztés. Ami a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ átalakítását illeti: Czunyiné dr. Bertalan Judit megerősítette, hogy a tervek szerint növelnék a megyei
tankerületek szerepét. A PSZ kezdeményezi a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet
módosítását például a gyakornokok minősítésének besorolása miatt. Javasolja, hogy a Kollektív szerződés rendkívüli munkavégzésről
szóló szabályai kerüljenek be a már említett rendeletbe. A találkozón szó volt arról is, hogy szükség van a Kollektív szerződés egységes alkalmazására, hiszen intézményenként másképpen értelmezik
a pedagógusok heti 32 órás kötött munkaidejét. Nehézséget okoz a
26 és a 32 órán felül végzett munka adminisztrációja is. Az informális találkozó további témája volt a számlavezetési díj kifizetése, az
oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak bérrendezése, a nyugdíjas pedagógusok foglalkoztatása.
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár és Galló Istvánné, a PSZ
elnöke megállapodott abban, hogy a felek a hatályos jogszabályok
áttekintésére szakértői bizottságot hoznak létre. Ez a bizottság
megvitatja a Pedagógusok Szakszervezete által elkészített javaslatokat. Ez a megoldás további garancia ahhoz, hogy a kormány és a
sztrájkbizottság által aláírt megállapodás teljesüljön.
László Judit

Kémiatanárok rangos elismerése
Idén négy kémiatanár vehette át a „Magyar Kémia Oktatásért”
díjat a Magyar Tudományos Akadémián október 16-án. A Richter
Gedeon Alapítvány háromtagú kuratóriuma 16 éve ítéli oda a 400
ezer forinttal járó, rangos elismerést olyan középiskolai és általános
iskolai kémiatanároknak, akik évtizedek óta jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, a tehetséges diákok felkarolásához, valamint kiemelt figyelmet fordítanak a kémia mint tudományág elismeréséért és sikereiért. Az idei díjazottak: Juhász
Attila, Herman Ottó Gimnázium, Miskolc; Kárpátiné Prokai Gabriella, Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Körzeti Tagiskolája; Kovácsné Malatinszky Márta, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma; Kutasi Zsuzsanna,
Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, Vác.

Még idén átalakul a Klik
Elkészült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) átalakításának terve, amely törvényjavaslat formájában még az év vége előtt
a kormány elé kerül, de jó esetben akár a parlament is elfogadhatja
idén a változtatásokat – mondta a köznevelésért felelős államtitkár a
Magyar Nemzetnek adott interjújában. A lap november 7-i számában
megjelent interjúban Czunyiné Bertalan Judit rámutatott, hogy a
módosítás nyomán helyi szintre kerül minden olyan feladat, amely az
iskolák napi működéséhez kell, a központban pedig stratégiai, fejlesztési döntések születnek majd. Az államtitkár elmondta azt is, hogy
nem keres új embert a szaktárca a Klik élére, ugyanis a jelenlegi megbízott vezető, Hanesz József elnöki kinevezésére tesz majd javaslatot.
Czunyiné Bertalan Judit beszélt arról is, hogy a vegyes profilú középiskolákat még ebben a tanévben átszervezik, hogy a szakképző intézmények a 2015/2016-os tanévet már a Nemzetgazdasági Minisztérium fennhatósága alatt kezdhessék meg. Leszögezte azonban: a
gimnáziumok leépítésére semmiképp nem készül a kormány.
Forrás: eduline

A társadalomnak joga van megismerni
a tudomány legfrissebb eredményeit
A társadalom minél szélesebb rétegeivel kell megismertetni a tudományos gondolkodásmódot, a fiataloknak pedig megmutatni, hogy a
felfedezés szépség és igazi kihívásokkal jár. Erről az MTA elnöke beszélt november 3-án, a Magyar Tudomány Ünnepe megnyitóján.
Lovász László Széchenyi Istvánt idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy
a múlt tisztelete elengedhetetlenül fontos a jelen megértéséhez és a
jövő formálásához. „Nem elég a tudományos kérdések megválaszolására összpontosítani, szükség van a tudományos látásmód továbbadására is” – tette hozzá. Az Akadémia elnöke hangsúlyozta, hogy a
társadalomnak joga van megismerni a tudomány legfrissebb eredményeit, hiszen a kutatások közpénzből zajlanak. Fontosnak nevezte,
hogy a tudománnyal vonzó életpályát tudjanak megmutatni a fiataloknak, de – fűzte hozzá – a gazdasági problémákra is a tudomány
módszereivel lehet választ kapni. „Lényeges, hogy a tudományos
utánpótlás szempontjából az oktatást is tudományos alapokon újítsuk meg” – jegyezte meg. A megnyitót követően adták át a 2014. évi
Eötvös József-koszorúkat és az MTA tudományos díjait.

OLVASD, ÉS ADD TOVÁBB!
A Pedagógusok Lapja évi előfizetési díja 5 százalék áfával 4500
forint. Az intézmények banki átutalással (számlaszám: 1170702420100456) fizethetnek elő, az egyéni érdeklődőknek csekket postázunk.
Az egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, fekete-fehérben)
120 000 forint, a féloldalas 60 000, a negyedoldalas 30 000 forint.
Az apróhirdetés szavanként 60 forint. Minden egyes díjtételt
27 százalékos áfa terhel. A hirdetések beküldésének határideje: a
megjelenési hónap 3. napja.
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MIELŐBBI TÁRGYALÁSOKAT SZORGALMAZ A PSZ A KORMÁNNYAL
A Pedagógusok Szakszervezete mielőbbi tárgyalásokat szorgalmaz a kormánnyal a köznevelés átszervezéséről, a szakképzés átalakításáról és az ágazat jövő évi finanszírozásával kapcsolatos elképzelésekről. A szakszervezet október 11-én megtartott XXIII. Kongresszusán
az ország minden pontjáról érkezett küldöttek beszámoltak arról, mi az, ami elfogadhatatlan a tagság, a pedagógusok számára, és felszólították Galló Istvánnét, a PSZ elnökét, hogy haladéktalanul kezdeményezze az oktatásért felelős miniszternél a tárgyalások megkezdését, összhangban a pedagógus-sztrájkbizottság és a kormány közötti megállapodással.
A kongresszuson elhangzott: a PSZ tisztában
van azzal, hogy a mindezideig cáfolt, akár az
1700 milliárd forintot is elérő kormányzati
megtakarítási szándék érintheti a köznevelést is. Hiszen a törvény lehetőséget ad az
intézményrendszer átalakítására, a tanárok
munkaterhének növelésére, a pedagógusok
elbocsátására, mert csupán egy kormányrendelet írja elő a foglalkoztatható pedagóguslétszám meghatározását.
A Pedagógusok Szakszervezete – miként eddig is tette – elutasítja a köznevelés
előkészítetlen átalakítását. Elutasítja az állami intézményfenntartó központ (Klik) előzetes egyeztetés nélküli, további átszervezését, a szakképzés kiemelését a köznevelés
rendszeréből, a fenntartói irányítás tervezett megosztását a kormányhivatalokkal.

Óriási feszültséget szül az óvodákban és
az iskolákban, hogy miközben emelkedett a
pedagógusok fizetése, az oktatást-nevelést
segítő, adminisztratív-technikai dolgozók
2008 óta nem kaptak fizetésemelést. A közoktatásban 40-50 ezer ember él havi 70-80
ezer forintból. Ezért a Pedagógusok Szakszervezete kezdeményezi, hogy a kormány
mielőbb rendezze az ő bérüket is!
Az érdekvédelmi szervezet felhívja a
társadalom figyelmét is arra, hogy az óvodák és iskolák nemcsak munkahelyek, hanem a gyermekek, a tanulók felkészítésének
színterei is. Megvédésük nem kizárólag
szakszervezeti érdek, hanem az ország minden lakosának érdeke is. Nincs fenntartható
fejlődés ott, ahol alacsony az iskolázottsági
szint. Nincs esélyegyenlőség ott, ahol a hát-

A Pedagógusok Szakszervezete
nemet mond az internetadóra!
A Pedagógusok Szakszervezete október 22-én közleményt adott ki, amelyben a leghatározottabban tiltakozott az internetszolgáltatás tervezett megadóztatása ellen.
Egyben felhívta a pedagógusokat, a szülőket, a tanulókat is a tiltakozásra ez ellen az
intézkedés ellen. Az érintettek a Pedagógusok Szakszervezete honlapján (www.pedagogusok.hu) elérhető közlemény szavazólapján fejezhetik ki tiltakozásukat. A Pedagógusok Szakszervezete a beérkezett tiltakozó nyilatkozatokról tájékoztatja a parlamenti
pártokat, kérve, ne szavazzák meg a törvényjavaslatot, és tájékoztatja a köztársasági
elnököt is, kezdeményezve, ne írja alá az alaptörvény rendelkezéseibe ütköző törvényjavaslatot.
A Pedagógusok Szakszervezete közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy
az internetszolgáltatás megadóztatása súlyosan veszélyezteti a köznevelés egész
rendszerének a működését, korlátozza az információs szabadságot, a tanítás
szabadságát, a tanuláshoz való jogot.
A közlemény így fogalmaz: A XXI. század pedagógiai folyamatai nem nélkülözhetik az internet szabad használatát. Az internet nyújt segítséget az oktatás
minden területén ahhoz, hogy kinyíljanak az iskolák falai, és a pedagógusok a
tanulókkal közösen belépjenek a múzeumok, könyvtárak, színházak kapuján. Az
internet nyújt segítséget ahhoz, hogy a legkisebb település legkisebb iskolájához is
eljusson az elektronikusan feldolgozott tananyag, tankönyv. Az internet nyújt
segítséget az idegennyelv-tanuláshoz. Az interneten keresztül jöttek létre, jönnek
létre baráti, szakmai kapcsolatok, az intézmények, a pedagógusok, a tanulók között.
Az interneten lép kapcsolatba a szülő az iskolával, kapja meg a napi információkat
gyermekéről. Az interneten gyűjt szakmai információkat a pedagógus a munkájához, a tanuló a felkészüléséhez.
Az internet használata nem függhet attól, hogy milyen az anyagi helyzete a
szolgáltatás igénybe vevőjének!
A Pedagógusok Szakszervezete tiltakozik az ellen, hogy az internetszolgáltatás
megadóztatásával a parlament a civil szervezetek – többek között a szakszervezetek – működését is ellehetetleníti!

rányos helyzetű családok gyermekei éhesen
járnak iskolába, ahol megnehezítik az érettségihez, diplomához jutásuk lehetőségét.
A Pedagógusok Szakszervezete arra
kérte a tagjait és a köznevelési rendszer
valamennyi alkalmazottját, ha sikertelen
lenne a tárgyalásokat szorgalmazó kezdeményezés vagy maga a tárgyalás a kormányzattal, tegyék egyértelművé: vállalják a
közös fellépést a köznevelés rendszerének
megvédésére.
A PSZ XXIII. kongresszusa elfogadta a
vagyongazdálkodásról szóló szabályozást, és
döntött arról, hogy önállóan is csatlakozik a
Magyar Szakszervezeti Szövetséghez.
A kongresszuson megerősítést nyert az
is, hogy a PSZ szolidáris a szociális és kulturális területen dolgozók bérharcával.

Világszintű érdekegyeztetés
Fred van Leeuwen, az Oktatási Internacionálé
főtitkára tárgyalt Balog Zoltán oktatási miniszterrel
A magyarországi köznevelési rendszer helyzetéről
tájékozódott Fred van Leeuwen, az Oktatási Internacionálé főtitkára, aki a Pedagógusok Szakszervezete elnökének meghívására érkezett kétnapos
budapesti látogatásra. A főtitkár a hazai oktatás
helyzetéről konzultált Balog Zoltán miniszterrel, az
Emmi vezetőjével. A megbeszélésen részt vett
Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének
elnöke is.
A 2014. október 27-ei informális találkozón szó volt
az Emmi és a Pedagógusok Szakszervezete közötti
érdekegyeztetésről, a köznevelés elmúlt években
történt átalakításáról, az oktatási intézmények állami fenntartásba vételéről. Áttekintették a pedagógus-életpályamodellt, a 16 éves korig tartó tankötelezettséget. Szó volt arról is, hogy Magyarországon a
tanárok kötelező jelleggel tagjai a Nemzeti Pedagógus Karnak.
Balog Zoltán miniszter és Fred van Leeuwen
megállapodott arról, hogy a jövőben is eszmét cserélnek a köznevelés magyarországi helyzetéről.
Az Oktatási Internacionálé – miként eddig is
tette – továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri a
köznevelés rendszerének átalakítását, annak tapasztalatait, a Pedagógusok Szakszervezetének érdekvédelmi tevékenységét. (Fred van Leeuwennel készült
interjúnkat az 5. oldalon olvashatják.)
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A VÁLASZOKBAN AZ IGAZSÁG
Felmérést készített a kollégák munkatapasztalatairól a PSZ Veszprém Megyei Szervezete
„A szakszervezet jogosult a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval
közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.” Ezzel a mottóval kapták meg a PSZ Veszprém Megyei Szervezetének tagjai
azt a kérdőívet, amelyet a Titkárok Tanácsának döntésére készítettek a köznevelési intézmények megváltozott körülmények közötti
működésének tapasztalatairól. A miért: sok panasz érkezett a kollégáktól, és úgy tűnt, azok nem találtak meghallgatásra. Először Veszprém városban egy közel 50 fős mintán végezték el a vizsgálatot, majd megismételték azt Veszprém megyében 200 fős mintán. A két
mintavétel eredménye nem tér el egymástól jelentősen. Az alábbiakban a 200 fős megyei mintavétel eredményét ismertetjük.
A kérdőív készítői tíz állítást fogalmaztak meg öt választási lehetőséggel, melyek a következők voltak: A, Teljes mértékben egyetértek, B,
Nagyrészt egyetértek, C, Részben egyetértek, részben nem, D, Kevéssé értek egyet, E, Egyáltalán nem értek egyet.
A kérdőíven szerepelt az alábbi mondat is: „A Munka törvénykönyve fent idézett 272. §-ának (5) bekezdésében biztosított szakszervezeti jogosultságunk törvényes gyakorlása érdekében kérjük,
hogy a kérdőívben szereplő észrevételeket a megfelelő betű bekarikázásával, anonim módon megválaszolni szíveskedjenek.” Az utolsó
oszlopban azért ismételték meg az A és B választások együttes százalékát, mert ebből látható, hogy a választások több mint háromnegyed része minden állításnál a „teljes mértékben egyetértek” vagy a
„nagyrészt egyetértek” kategóriákból kerül ki. Mivel a helyzet feltételezhetően nem település- vagy megyespecifikus, a PSZ XXIII. Kongresszusa (2014. október 11.) úgy döntött, hogy a szakszervezet hasonló felméréssel tárja fel az országos helyzetet.
Az alábbiakban az állítások és a választások százalékai
A munkavállalók beosztásukra való tekintet nélkül megnövekedett
gondokról számolnak be.
A, 63%
B, 21,5%
C, 11%
D, 3,5%
E, 1%
A+B, 84,5%
Az adminisztratív-technikai feladatokat ellátó kollégák száma lecsökkent; bizonyos területeken a hatékony működést biztosító létszám alá.
A, 49%
B, 28%
C, 16%
D, 3,6%
E, 3,6%
A+B, 77%
Vannak feladatok, amelyekre egyszerűen nincs ember: senkinek a

munkaköri leírása nem tartalmazza az adott feladat elvégzését; a feladat azonban létezik.
A, 48,5%
B, 29%
C, 12%
D, 7,8%
E, 2%
A+B, 77,5%
Az ügymenet lelassult.
A, 61%
B, 27,6%

C, 8,7%

D, 2%

E, 1%

A+B, 88,6%

Többkörös engedélyeztetési eljárás során, hosszabb átfutási idő után lehet
hozzájutni a működéshez szükséges forrásokhoz, eszközökhöz, anyagokhoz.
A, 73%
B, 20%
C, 3,5%
D, 1,5%
E, 1,5%
A+B, 93%
Jellemző a kimutatások bekérésének nagy mennyisége, a rövid teljesítési határidők.
A, 72,5%
B, 18% C, 4,6% D, 3,6%
E, 1,5%
A+B, 90,5%
Előfordul, hogy az egyes szervezetek által kért adatok alig térnek el
egymástól, mégsem lehet azokat a másik szervezetnek továbbítani,
mert más formában kéri.
A, 66%
B, 25%
C, 6%
D, 1,6%
E, 1,1%
A+B, 91%
Olyanra is volt nemegyszer példa, hogy a bekért adatokat ugyanaz a
szervezet rövid időn belül újra kéri – kicsit másképp.
A, 69%
B, 20%
C, 7%
D, 1,6%
E, 2%
A+B, 89%
Az eddigi, viszonylag stabil működést a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság váltotta fel.
A, 57%
B, 23%
C, 11%
D, 4,6%
E, 3,6%
A+B, 80%
A dolgozókon a jövőtől való félelem és a nyugtalanság, ugyanakkor egyfajta beletörődés („annyit csinálok meg, amennyit tudok”) uralkodott el.
A, 57%
B, 20%
C, 16,7%
D, 3,5%
E, 2,5%
A+B, 77%

Soha nem volt ilyen nagy szükség a gyermekvédelemre!
Ülésezett a PSZ Gyermekvédelmi Tagozatának intézőbizottsága
A PSZ Gyermekvédelmi Tagozatának intézőbizottsága október 16-ai ülésén Szabó Zsuzsa, a
PSZ alelnöke a kongresszus előtti időszak fontosabb eseményeiről, a szakszervezeti munka
eredményeiről, az új tagtoborzó program beindításáról tartott tájékoztatót. Szó volt a PSZ
külföldi és hazai kapcsolatainak alakulásáról és
a közoktatást érintő fontosabb változásokról,
majd a kongresszuson történtekről informálta
a gyermekvédőket. A tájékoztató után a tagozat elnöke az elmúlt időszak szakmai problémait tekintette át, továbbá arról is beszélt,
hogy a kongresszuson tárgyalt „Megőrizni,
megvédeni” program milyen célokat tűzött ki,
és a programban hogyan jelenik meg, hogyan
jelenhet meg a gyermekvédelem. Három témakörben fog reflektálni a tagozat elnöke a
soron következő országos vezetői értekezleten:
1. Kezdjük meg a tárgyalásokat a gyermekvé-

delmi intézmények kollektív szerződéseiről! (Ezt a
kiegészítést már befogadta az előterjesztő.)
2. Tárgyalnunk kell a gyermekvédelmi
tanárok státusának visszaállításáról! A közoktatásban megszűnt a státusuk a gyermekvédelmi
tanároknak, így kénytelenek illegálisan alkalmazni a kollégákat, illetve a feladatok megoldását – melyek egyre nehezebben oldhatók
meg jogi, speciális ismeretek tudása nélkül –
nem szakemberekre bízni. Az iskolákban egyre
több az éhező, szociálisan és mentálisan elhanyagolt gyermek, egyre több fiatalt ér abúzus,
egyre többen fordulnak a kábítószerek, az alkohol vagy az elektronikus „gondozók” felé.
„Soha nem volt ilyen nagy szükség a gyermekvédelemre, mint most!” – hangzik el nap mint
nap a tanárikban.
3. Fel kell vetni a bérek differenciálását az
ágazatban! Több vetülete is van ennek a témá-

nak: egyrészt az a pedagógus, aki speciális otthonban vagy javítóintézetben dolgozik, ugyanannyi bért kap, mint az, aki egy normál általános
iskolában tanít. Másrészt nagy bérfeszültség
alakult ki a pedagógusokat közvetlenül segítő
gyermekfelügyelők és technikai dolgozók bére
között. Továbbá az is kérdéseket vet fel, hogy
miért nem rendezik a TEGYESZ-ekben dolgozó
gyermekvédelmi gyámok, örökbefogadó tanácsadók és az elhelyezési munkatársak bérét.
A bizottság tagjai – Botka Krisztina, Galba
Marianna, Krénusz István és Szilágyi Zoltán –
egyetértettek a tagozat elnökével abban, hogy a
szakterület problémairól tartsanak országos
értekezletet a közeljövőben. Pozitív fordulatról is
beszámoltak a kollégák, miszerint több megyében stabilizálódott a gyermekotthonok pénzügyi
ellátása.
Takács Pál György, a tagozat elnöke
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GÓRCSŐ ALÁ VESZI AZ OI A MAGYAR OKTATÁST
„Egy olyan oktatáspolitikát, amely nem támaszkodik valós párbeszédre a szakmával, nehéz haladónak minősíteni. Az oktatás területén
a valós fejlődés érdekében elengedhetetlen az erős és egyenrangú felek között folyó szociális párbeszéd” – nyilatkozta lapunknak Fred
van Leeuwen, az Oktatási Internacionálé (OI) főtitkára, aki a PSZ meghívására Magyarországon járt. Kérdésünkre elmondta, a közeljövőben az OI górcső alá veszi a magyar oktatási rendszert, és ha a felmérésből az látszik, hogy az irány nem jó, ha kell, a rendelkezésre
álló érdekvédelmi eszközökkel nyomást gyakorolnak a kormányra.
– Az Oktatási Internacionálé (OI) 1993ban azért alakult meg, hogy védelmet
nyújtson az oktatásnak a pedagógusoknak
és a gyerekeknek. Az elmúlt huszonegy
évben változtak-e, és ha igen, miként változtak a szervezet legfontosabb célkitűzései?
– Az OI-t azért hoztuk létre, hogy a békét,
a demokráciát és a szociális igazságosságot
szolgálja, és fellépjen a szegénység, a leszakadás ellen. Meggyőződésünk, hogy e nehézségek leküzdésére az oktatás kulcsfontosságú eszköz. Az OI célkitűzéseit lefektettük az Alapszabályban, és a Les objectifs
most is ugyanannyira aktuális, mint ezelőtt
21 évvel volt. Többek között kiállunk az oktatás területén működő, a tagságuknak
érdekvédelmet biztosító, a jobb munka- és
életkörülményekért, valamint a szakmai és
a szakszervezeti jogok tiszteletben tartásáért küzdő pedagógus-szakszervezetek
mellett. Ezenfelül az OI azon is munkálkodik,
hogy elismertesse általában a munkavállalók, de főképp a pedagógusok és az oktatásban dolgozó alkalmazottak jogait. Ez
röviden azt jelenti, hogy érvényre kívánja
juttatni a munkára vonatkozó jogot, a szabad társulási jogot, a szakszervezetben való
tömörülés jogát, a kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalásokat, a tiltakozás
és a követelések különböző akcióformáit,
beleértve végső esetben a sztrájkot is. Az OI
kiáll a pedagógusok és az oktatásban dolgozók szakmai jogaiért, szervezeteik jogaiért is
annak érdekében, hogy bevonják őket az
oktatáspolitika alakításába és annak megvalósításába.
– Sokan vallják, hogy a minőségi oktatás
a fenntartható fejlődés záloga a világban,
ennek ellenére mégis sok helyütt maga az
oktatás is komoly védelemre szorul…
– Most, a megszorítások időszakában
szükségesnek tartjuk emlékeztetni a kormányokat, nyújtsanak garanciát arra, hogy
a minőségi oktatás legyen minden fenntartható, békét, jövőt és fejlődést szolgáló
stratégia első számú prioritása. A jelentős
gazdasági, kulturális és szociális különbségek ellenére a szakértők világszerte egyetér-

tenek abban, hogy a válságból való kilábalás
folyamatában az oktatás szerepe meghatározó. A kormányok felelőssége, hogy ehhez
hosszú távú stratégiát biztosítsanak, valamint garantálják a minőségi oktatás három
pillérét: vagyis mindenki számára ingyenesen hozzáférhető legyen, a megfelelő forrás
és a modern pedagógiai eszközök álljanak
rendelkezésre, és az oktatás, a képzés biztonságos és megfelelő környezetben folyjon.
– Ennek következtében nőtt, vagy csökkent a pedagógusok és a gyerekek kiszolgáltatottsága?
– A minőségi oktatás a szabadság, az
egyenlőség és a szociális változások mozgatórugója. Egyes csoportok nem támogatják
ezeket a demokratikus követeléseket, és
megpróbálják növelni az osztálylétszámot,
és meghatározni, hogy a pedagógus mit és
hogy oktasson. Végül odajutunk, hogy azt is
megakadályozzák, hogy a gyerekek iskolába
járjanak. Közép-Keleten, Nigériában, Pakisztánban a pedagógusokat és a diákokat a
szélsőséges erők megtámadják. Az OI partnerként együttműködik az UNICEF-fel, az
Emberi Jogok Bizottságával, az Amnesty
Internationallel és más olyan szervezetekkel, amelyek egy globális szövetséget hoztak
létre az oktatás védelmére. Ez a Coalition
Globale pour Protéger l’Education – GCPEA.
Ugyanakkor az OI egyben tagja annak az
Oktatási Sürgősségi Szövetségnek is, amelyet Gordon Brown alapított. E szövetségek
azt követelik a kormányoktól, hogy szélsőséges konfliktushelyzetben megvédjék a
pedagógusokat és a diákokat.
– Az Oktatási Internacionálé milyen
konkrét lépéseket tett?
– Egy évvel ezelőtt indítottuk azt a nagy
horderejű mozgósítási kampányt, amely a
minőségi oktatást szolgálja. Ebben a
munkában nemcsak a tagság támogatja az
OI-t, hanem neves személyiségek és sok
más, az oktatásban érintett partnerszervezet is. Köztük van például Ban Ki Moon, az
ENSZ főtitkára, aki létrehozta a Global
Educatiót, vagy a szervezetek közül az

Oktatási Világkampány, a Globális Szövetség
az Oktatás védelmére, a l’UNESCO, hogy
csak néhányat említsek. Egyébként az OI
VII., Kanadában tartandó kongresszusa
ezeket a kérdéseket is napirendjére tűzi
majd.
– Magyarországon 2010 óta alapvetően
változott meg az oktatás helyzete, az
állam tartja fenn az intézményrendszer
többségét, az állam határozza meg a
köznevelés rendszerét, dönt minden olyan
kérdésben, amely alapvetően befolyásolja
az egész intézményrendszer további működését, a benne foglalkoztathatók létszámától egészen addig, hogy ki mit hol és
hogyan tanulhat. Ennek következtében a
pedagógusok és a gyerekek is rendkívül
kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. A Pedagógusok Szakszervezete minden lehetséges érdekvédelmi eszközzel fellépett az
oktatásban az esélyegyenlőtlenséget növelő, a demokráciát csökkentő lépések
ellen. Mivel azonban elsősorban a tárgyalásos megoldások híve, a kormány
intézkedéseiből adódó hátrányok minimalizálása érdekében megállapodott, és a
megállapodáson alapuló Kollektív szerződést kötött a kormánnyal. Ön szerint ez jó
szakszervezeti taktika?
– A szociális párbeszéd nagyszerű eszköze
a szakszervezeti munkának. Mint már
említettem, a szakszervezeti jogokat követeljük, és ehhez a kormányoktól a nemzetközi normatívák betartását kérjük. Ha ez
teljesül, annak az oktatás, a pedagógusok és
a diákok is előnyét látják. De ha a tárgyalás
megszakad, mert a kormány nem kíván
párbeszédet folytatni, sokkal nehezebb
eredményt elérnünk.
– Csakhogy most már a megállapodás is
veszélyben forog, mert az állam nemhogy
2010 óta nem működteti a korábbi
egyeztetési fórumokat, de mára létrehozta
saját hivatalos szakmai egyeztető fórumát,
a Nemzeti Pedagógus Kart is. Ön szerint
veszélyezteti ez a Pedagógusok Szakszervezetének munkáját?
(Folytatás a 6. Oldalon)
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GÓRCSŐ ALÁ VESZI AZ OI A MAGYAR OKTATÁST
(Folytatás az 5. oldalról)
– A pedagóguskarhoz hasonló intézmény
más országokban is létezik. Adott esetben a
pedagóguskar akár erősítheti is a szakmát, és
hozzáadott értéket jelenthet – ha a pedagógus-szakszervezet áll az élén. Azzal messze
nem értünk egyet, hogy a kormány hozzon
létre ilyen kart, és hogy irányítsa is. Mert így a
pedagóguskar a pedagógus-szakszervezeteket és az egész szakmát gyengítheti.
– Ön a Pedagógusok Szakszervezetének
meghívására érkezett Magyarországra, de
ittléte idején találkozott Balog Zoltánnal, az
oktatásért felelős miniszterrel. A találkozó
után az Oktatási Internacionálé főtitkáraként hogyan látja, Magyarország és a haladó, demokratikus világ oktatási elképzelései egy irányba tartanak?

– Egy olyan oktatáspolitikát, amely nem támaszkodik valós párbeszédre a szakmával,
nehéz haladónak minősíteni. Az oktatás területén a valós fejlődés érdekében elengedhetetlen az erős és egyenrangú felek között folyó szociális párbeszéd. Különben az OECDE
ezt nagyon világosan megfogalmazta az utolsó PISA-jelentésében. A 2011-ben bevezetett
oktatási reform a tankötelezettséget 18 éves
korról 16 éves korra csökkentette, és véleményem szerint ezzel a magyar fiatalok továbbtanulási lehetőségei szenvedtek csorbát.
Az is aggályos, hogy egy tankönyvet tesz kötelezővé egy adott tantárgyban. Ez csökkenti
a pedagógusok szakmai szabadságjogait.

– A közeljövőben szándékunkban áll részletesen megvizsgálni az oktatási rendszert az
önök országában. Ha egy ilyen felmérésből az
látszik, hogy az irány nem jó, több olyan eszköz is rendelkezésünkre áll, amellyel nyomást
tudunk gyakorolni a magyar kormányra.
Amennyiben a fejlemények az ENSZ és az ILO
okatásügyi alkalmazottakra vonatkozó ajánlásai ellenében hatnak, és megsértik a nemzetközi munkajogot, panasszal élhetünk
kormányközi szerveknél vagy az Európai Unió
intézményeinél. Végül pedig az OI világszerte
működő, 400 tagszervezete kész támogatni
egy testvérszervezetet, és tiltakozó leveleket
küldeni a magyar vezetőknek.

– Az Oktatási Internacionálé a jövőben
miként tudja, miként kívánja támogatni a
Pedagógusok Szakszervezetének munkáját?

–

Köszönöm az interjút.
M. I.–V. T.

TISZTESSÉGES MUNKÁT, TISZTESSÉGES BÉREKET,
TISZTESSÉGES ÉLETET!
A korkedvezményes és korengedményes nyugdíjért tüntettek a szakszervezetek
A korkedvezményes és a korengedményes nyugdíjért, valamint a köztisztviselői bérbefagyasztás ellen tüntettek a tisztes munka világnapján a Magyar Szakszervezeti Szövetség tagszervezetei október 8-án a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt. A tüntetésre több száz
ember gyűlt össze, a téren a tagszervezetek zászlói lobogtak, többen táblákat tartottak a magasba. Az egyiken az állt: „Tisztességes
munkát, tisztességes béreket, tisztességes életet!”
A tüntetőket Luc Triangle, az IndustriAll Europe, az Európában mintegy 6 millió munkavállalót képviselő nemzetközi
érdekvédelmi szövetség főtitkárhelyettese köszöntötte magyarul, a Tisztes munkát! jelszóval. A főtitkárhelyettes elmondta: ezen a napon több millióan kérnek tisztes munkát,
hisz a világ sok országában nincs a munkavállalóknak munkájuk, vagy tisztes munkájuk. Bőven van miért harcolni Európában is. Kijelentette: az IndustriAll Europe támogatja a
szakszervezetek harcát. A kormánynak és a munkáltatóknak
állniuk kell a szavukat. Ez a kijelentése osztatlan sikert aratott a tüntetők között. Triangle arról is beszélt, azért van
még mindig válság az Európai Unióban, mert a kormányok
megszorító intézkedésekkel, adónöveléssel, bércsökkentéssel kezelték a helyzetet. Ez még mélyebb válsághoz vezet,
mivel a munkavállalók elveszítik vásárlóerejüket – tette
hozzá. Kiemelte: elfogadhatatlan, hogy egyes kormányok –
köztük a magyar kormány – nem tartják be a kollektív szerződéseket.
Magyarországon a közalkalmazottaknak évek óta nincs
kollektív szerződésük – jegyezte meg. Európának ma beruházásokra van szüksége a növekedés és az új munkahelyek teremtésének érdekében – jelentette ki.
Pataky Péter, a mintegy 250 ezer munkavállaló érdekeit
képviselő Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSZSZ) elnöke
a demonstráción azt hangsúlyozta, akkor lehet tisztes mun-

káról beszélni, ha tisztességesen figyelembe veszik és elismerik az embert próbáló munkakörökben dolgozók jogos igényét arra, hogy nekik is jusson tisztes öregkor.
Pataky Péter beszédét többször is hangos tetszésnyilvánítás
szakította meg, többek közt akkor, amikor hangsúlyozta: a
korkedvezmény nem kegy, nem jótékonyság. Hozzátette: az ilyen
munkakörben dolgozó emberek, a bányászok, a sugárveszélyes
munkahelyeken, a melegüzemekben dolgozók a testi épségüket,
egészségüket, családjukat áldozzák a munkáért.
A MaSZSZ elnöke elmondta: közel másfél hónapja konkrét javaslatokat adtak át a minisztériumnak arról, hogy fenn
kell tartani a korkedvezményes nyugdíjrendszert. Ennek ellenére még nem kezdődtek meg az egyeztetések, pedig december 31-éig törvényt kell alkotni a közalkalmazottak jövedelméről, a korkedvezmény megtartásáról, és rendezni kell a
korengedményes nyugdíj helyzetét is.
A köztisztviselői bérbefagyasztásról szólva a MaSZSZ elnöke hangoztatta: százezreknek ezúttal is, immár hetedik
éve azt üzeni a kormány, hogy be lesz fagyasztva a bérük,
miközben a megélhetési költségek folyamatosan emelkedtek
az elmúlt években.
A MaSZSZ demonstrációjára reagálva a Nemzetgazdasági
Minisztérium kijelentette: a nyugdíjrendszer fenntartható, és
a kormány megőrzi a nyugdíjak értékét, valamint tisztes
munkát biztosít.
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2014. szeptember 15. és 18. között a svájci Winterthurban rendezték meg az első Nemzetközi Szakképzési Kongresszust. Johann N.
Schneider-Ammann, a Svájci Államszövetség kormányának gazdasági ügyekért, oktatásért és kutatásért felelős tagja meghívására a világ 70
országából érkeztek politikusok, szakpolitikusok, kutatók és szakértők, hogy megvitassák a szakképzés jelentőségét, megismerkedjenek
más országok szakképzési rendszereivel. A kongresszust az államszövetség, a kantonok, a munka világának szervezetei, a Svájci Szövetségi
Szakképzési Intézet – Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training (SFIVET) – és a Svájci Nevelési, Kutatási és Innovációs
Állami Titkárság – Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) – közösen szervezte. Az Európai Bizottság
Szakképzési Szakértői Bizottságának (ACVT) tagjait, köztük engem is, személyesen hívták meg a kongresszusra, átvállalva annak költségeit.
A kongresszus megfelelő alkalmat biztosított, hogy a szakemberek nemzetközi kapcsolatokra tegyenek szert. Ami meglepő
volt számomra, hogy itt sikerült megismerkednem többek között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képzési igazgatójával,
dr. Szilágyi Jánossal is.
A kongresszuson a résztvevőket Johann
N. Schneider-Ammann köszöntötte. Leszögezte, a szakképzés a legjobb eszköz a nemzetgazdaságok versenyképessége és a gazdasági fejlődés elősegítése, a társadalmi
problémák megelőzése, megoldása terén.
Ezért prioritást kell kapnia. Emellett természetesen munkahelyekre van szükség, hiszen munkahelyek nélkül nincs szakképzés
sem. Svájcban komoly presztízse van a szakképzésnek, a szakképzett munkaerőnek. Ezt
mutatja szerinte az is, hogy Svájcban a tanulóknak csak kb. 20 százaléka megy közvetlenül felsőoktatásba, a többiek a szakképzésbe, ahonnét később is persze sokan tanulnak még tovább. Erős a kapcsolat az iskola és a munkahelyek között, kitűnő az
együttműködés a szakképzés terén az állam, a kantonok, az iskola, a szociális partnerek, a civil szféra között, ezért is alacsony
a munkanélküliség. Fontosnak nevezte a
nemzetközi kapcsolatokat, az együttműködést, valamint a munkaerő szabad áramlását. A tartalmi kérdésekről szólva elmondta, olyan kompetenciák kialakítására van
szükség, amelyek felelősségteljes, kreatív fiatalokat képeznek, hiszen a szakmai tudás mai
világunkban gyorsan elavul, fontosabbak a
munkavállaló általános kompetenciái. Emellett fontos a tehetségek fel- és elismerése is.
Dr. Jill Bidden, az Egyesült Államok alelnökének felesége oktatóként az amerikai
Community College-okról beszélt, amelyek
létrehozása nagyban megváltoztatta az USA
szakképzés-politikáját. Az új szakképzési intézményeket a munkaerőpiacon megjelenő, szakképzett munkaerőre irányuló, erőteljes igény hozta létre. Jó kapcsolatot ápolnak a képzőintézmények a munkahelyekkel.
Különösen fontosnak nevezte a képességek
és a kompetenciák fejlesztését. Elmondta,
ma már általánossá vált az a nézet, hogy az
oktatás, a szakképzés a legjobb befektetés.

Guy Ryder, a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet – International Labour Organization (ILO) – főigazgatója a kormányok és az
Európai Unió felelősségéről beszélt a szakképzés terén. Aggasztónak nevezte a fiatalok közötti magas munkanélküliséget. Elmondta, mára bebizonyosodott, hogy a gazdasági válságból kivezető egyik legfontosabb eszköz a szakképzés, a szakképzésbe
való befektetés. Pozitív példaként beszélt
Svájcról, Németországról, Dániáról, Svédországról, ahol valóban prioritásnak tekintik a
szakképzést, emellett jól működő szociális
párbeszédet tartanak fenn a döntéshozók a
munkaadói és munkavállalói szervezetekkel.
Pozitívnak nevezete a multinacionális cégek
azon törekvéseit is, hogy az egyes országokban már működő, sikeres modelleket átültethetik más országokban is a gyakorlatba, példaként említette többek közt a BMW-t, a
Volkswagent. Megjegyezte, a közép- és kisvállalkozások számára pedig azért lehet
kulcsfontosságú a szakképzés, mert ezen keresztül növelhetik piaci szerepüket. Véleménye szerint a szakképzésben a minőségre
kell helyezni a hangsúlyt. Végül elmondta, az
ILO egyszerre harcol a bérekért és a szakképző helyek számának növeléséért is.
Érdekes előadást tartott Jean-Pascal
Bobst, a svájci székhelyű csomagolástechnikai gépeket gyártó Bobst Group SA vezérigazgatója. Munkaadóként arról beszélt,
hogy a cég fejlődésének motorja a jó munkaerő, a magasan képzett szakember. A
cégnél a szakképzett munkaerő megbecsülése jelének tartja, hogy kicsi a munkaerő
fluktuációja. Világszerte 320 tanulójuk van
nyolc szakmában, négy- és hároméves szakképzésben. A képzés során szoros a kapcsolat az elmélet és a gyakorlat között. Tíz éven
keresztül képzik tanulóikat, 16 évesen kezdenek náluk, és 26 éves korukig tanulnak. A
szakképzés után a tanulók egyharmada
azonnal munkába áll a cégnél, másik harmada ezután tanul tovább műszaki vagy
gazdasági felsőoktatásban, és lényegében
szintén a cégnél marad, mert előre tud lépni. Így nem meglepő, hogy a fiatalok számára pozitív jövőkép a szakképzés, ezt
mondják a tanulók és a tanárok is. Fontos-

nak tartotta azt is, hogy a saját igényeikre
szabottan tudják képezni a tanulókat, ez is
nyereség a számukra. Részt vesznek tanulócsere-programokban is, a szakképzést jól
megtérülő, valódi beruházásnak tekintik.
Dr. Stefan Wolter professzor, a Svájci
Oktatáskutatási Központ – Swiss Coordination Centre for Research in Education
(SCCRE) – ügyvezető igazgatója kijelentette,
a szakképzés drága, de megéri a cégeknek,
Svájcban a hároméves szakképzés nyeresége 10 százalék, a négyévesé 7,25 százalék.
A tanulók ugyanis teljes értékű dolgozók.
Azt is bebizonyította, hogy a szakképzéssel
nem foglalkozó cégek kevésbé nyereségesek. A költségek legnagyobb tétele a tanulók fizetése, ezt követi az oktatók fizetése és
képzése, valamint az anyagköltség. Arról is
beszélt, hogy a drága technológiákat közös
képzőhelyeken tanulják a tanulók, amelyeket a cégek közösen működtetnek.
Az ezt követő panelbeszélgetésben
prof. dr. Stefan (Joao Santos, az EU Oktatási
és Kulturális Igazgatóságának – Directorate
Education and Culture in the European
Commission – helyettes vezetője, Valentin
Vogt, a Svájci Munkaadói Szövetség – Swiss
Employer’s Confederation – elnöke, James
Wall, az amerikai Fémes Szakmák Nemzeti
Intézete – National Institute for Metalworking Skills (NIMS) – elnöke, Jean-Pascal
Bobst, Bobst Group SA, Andreas Wieland, az
amerikai US Company Hamilton vezérigazgatója közösen gondolkodtak a szakképzés
jelentőségéről, illetve arról, hogyan lehetne
a döntéshozókat, fiatalokat, szülőket ennek
fontosságáról meggyőzni.
Ezután a résztvevők hat szemináriumban folytatták a munkát. Én a szakképzés és
továbbképzés francia modelljével ismerkedtem. Mint elhangzott, a vállalkozásoknak a
bérköltségek 2,3 százalékát kell az állami
költségvetésbe befizetni szakképzési hozzájárulásként. A munkavállalónak ún. képzési számlája van, amely segítségével finanszírozza saját szakképzését és továbbképzését. Hatévenként 150 óra képzést kell kapnia a munkavállalónak.
(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
Kettő-négy évenként tárgyalást folytat a
munkaadó és a munkavállaló a továbbképzésről. Ha a munkavállaló elveszíti a munkáját, erről a számláról finanszírozzák az
átképzését. Az új rendszert a munkaadók is
támogatják, tudják, a versenyképesség
kulcsa a jól képzett munkaerő.
A WorldSkills versenyről, annak jelentőségéről beszélt Simon Bartley, a WorldSkills International elnöke. Elmondta, a versenyt a fiatalok magas munkanélküliségére
tekintettel hozták létre annak idején, és ma
már sikertörténet, jótékony hatást gyakorol
a nemzeti szakképzési rendszerekre, valamint emeli a szakképzés presztízsét.
A gyakorlatban is megismerkedhettünk
a svájci szakképzéssel, én a Svájci Postánál
jártam, aminek 62 ezer alkalmazottja és
2 ezer tanulója van. A szakképzések jobbára
három- és négyévesek. Van előképző évfolyam is azok számára, akiket máshová nem
vesznek fel. Az ő munkahetük négy nap
munkából és egy nap iskolából áll. Az előképző évfolyam célja, hogy a fiatal a követ-

kező évben valamely szakmában megkezdhesse a szakképzést. A képzések ún. képességbizonyítvánnyal zárulnak. A tanulók bére
800–1100 CHF, az alkalmazottak bérének
25 százaléka. Általában három napot töltenek a munkahelyen, két napot az iskolában.
Megtudtuk, a tanulók a béren felül sokféle
szociális juttatásban részesülnek, többek
között ingyenes bérletet kapnak az egész
ország területére, 13. havi bér, hét hét
szabadság jár nekik, táborokat szerveznek a
számukra. Kaphatnak prémiumot is, a cég
hozzájárul a tankönyvekhez, a nem dohányzók bónuszban részesülnek. A posta támogatja a nyelvtanulást, hozzájárul a külföldi
tanulmányutakhoz. A szociális érzékenység
fejlesztése érdekében ún. szociális hetet
rendeznek, a rászorulókat segítik.
Érdekes volt Subramaniam Ramadorai,
az indiai Nemzeti Szakma Fejlesztési Ügynökség – National Skill Development
Agency (NSDA) – elnökének előadása az
indiai szakképzés előtt álló kihívásokról.
Indiában a munkaadók nem elégedettek a
munkaerő képzettségével, ezért komoly

fejlesztések zajlanak a közoktatásban és a
szakképzésben is. Létrehozták a saját képzési keretrendszerüket, valamint információs rendszert a szakmák kínálatáról. Tananyagfejlesztés zajlik, erősítették a szakmai
versenyeket, megújult a vizsgarendszer is.
Külön prioritásnak tekintik a nők munkába
állásának segítését és külföldi együttműködések kiépítését.
Az utolsó napon Josef Widmer, a Svájci
Nevelési, Kutatási és Innovációs Állami
Titkárság – State Secretariat for Education,
Research and Innovation (SERI) – igazgatóhelyettese tartott rövid összefoglalót. Megerősítette, hogy a szakképzésnek központi
helye van a gazdaság fejlődésében, mindenki számára nyereséges, ezért különösen
fontos a fejlesztése.
Ezek után lehetőségünk volt Bernben
megtekinteni az első alkalommal megrendezett SwissSkills 2014 versenyt, mely valóban nagyszerű seregszemléje volt Svájc
szakképzésének.
A beszámolót készítette: Békési Tamás

Euroscola-játék középiskoláknak strasbourgi utazásért
Az Euroscola-játékban egy harminckérdéses, Európáról, az Európai Unióról szóló kvíz kitöltésével strasbourgi utat
nyerhetnek középiskolai csapatok. Intézményenként 24 diák és 2 kísérő pedagógus utazhat Strasbourgba a kvízt
legeredményesebben kitöltő iskolákból. A játék 2014. november 10-től 21-ig tart, és a www.euroscola.hu oldalon
elérhető.
Mi is az Euroscola-játék? Egy internetes tudásalapú kvízjáték, Európa földrajzához, történelméhez, gazdaságához és az
Európai Unióhoz kapcsolódó feleletválasztós kérdésekkel. Célja, hogy a középiskolás diákok játékos formában
felmérjék és fejlesszék Európával kapcsolatos ismereteiket. Azok az iskolai csapatok, amelyek a versenyen a legtöbb
pontot gyűjtik, egyedülálló lehetőséghez jutnak: 24 diák 2 kísérő pedagógussal elutazhat Strasbourgba, ahol részt
vehet a nemzetközi Euroscola-programon. Ennek során a többi uniós ország diákcsapataival együtt vitathatnak meg
európai uniós kérdéseket. A nyertes csapatok kiutazását az Európai Parlament támogatja.
A programban 16 és 18 év közötti diákok vehetnek részt. A vetélkedőben való részvételhez az iskola egy
pedagógusának kell regisztrálnia az intézményt. Egy iskola egy versenyidőszakban csak egyszer töltheti ki a kvízt,
viszont a gyakorlásra folyamatosan van lehetőség a www.euroscola.hu weboldalon!
A verseny ideje alatt, azaz 2014. november 10–21. között bármikor lehet regisztrálni az iskolát, és a körülbelül 15
percet igénylő kvízt a regisztráció jóváhagyása után akár azonnal ki is tölthetik. A kvíz kitöltését érdemes csapatban
végezni, hogy minél többek tudására támaszkodva minél gyorsabban tudják megadni a választ a kérdésekre. A jó
felelet mellett az is növeli a pontszámot, ha rövidebb idő alatt válaszolnak.
A vetélkedő során a játékosok 30 kérdést kapnak a következő 10 kategóriában: földrajz, gazdaság, történelem, az
Európai Unió története, az Európai Unió intézményei, kultúra-nyelvek-sport, az Európai Parlament, az Európai Unió
szakpolitikái, oktatás, politikai és társadalmi rendszerek.
Az Euroscola-programra az Európai Unió mind a 28 tagállamából érkeznek diákok. Az egyes országok legjobb csapatai
utaznak Strasbourgba, ahol az „Európai Fiatalok Parlamentje” találkozókon az EP üléstermében személyesen élhetik
át, milyen európai parlamenti képviselőnek lenni. Magyarországot az őszi versenyidőszak 6 legjobban teljesítő
iskolája képviselheti Strasbourgban.
Regisztrálja Ön is iskoláját az Euroscola-játékra, hogy részt vehessenek az egyedülálló strasbourgi programon!
További részletek, regisztráció és játék: www.euroscola.hu
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PUBLICISZTIKA
Dr. Szüdi János

Az államosított köznevelés sorsa egyetlen
ember szeszélyének van kiszolgáltatva, annak a személynek, aki a kormány nevében a
döntéseket hozza. Az államosított köznevelés ugyanis teljes egészében az államtól,
annak pénzügyi helyzetétől, illetve az oktatás társadalmi szerepének kormányzati
elismerésétől függ. Miután az államosított
köznevelési intézményeket megfosztották
jogi személyiségüktől, saját bevételre nem
tehetnek szert. Miután kivonták őket a helyi
önkormányzati feladatellátásból, érdemi
önkormányzati támogatásra nem számíthatnak. Magukra maradtak, egészen pontosan az állam nyakán. Annak ellenére, vagy
épp azért, mert az állami intézményrendszert egyetlen hivatalba szervezték, biztonságos működésükhöz sem az ez évi, sem a
jövő évi tervezett költségvetés nem biztosítja a szükséges fedezetet.
Nem kell matematikatanárnak lenni
annak kiszámításához, hogy a jövő évi költségvetés benyújtott tervezetéből legkevesebb százötvenmilliárd forint hiányzik ahhoz, hogy az államosított köznevelés rendszere működéséhez szükséges minimális
fedezet rendelkezésre álljon. A rendszer
hiánya persze sokkal több, mert az óvodák
fenntartásához szükséges fedezetet sem
kapják meg az önkormányzatok. A hiány
természetesen sokkal nagyobb, mivel az
állami fenntartásba vett intézmények önkormányzati működtetéséhez szükséges
fedezet sem látszik a költségvetésben.
Íme a beszédes számok: a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ költségvetése nem éri el az idei módosított költségvetést. Az eredeti 484 244,7 millió forintot 60 000 millió forinttal egészítette ki az
idén a kormány. A javaslatban ennél kisebb
összeg, 523 857,6 millió forint szerepel. Hiányzik a 2014. szeptemberi béremelés áthúzódó költségvetési hatása, a mintegy havi
10 000 millió forintnyi kiadás fedezete, a
2015. évi soros előrelépések, a januári Pedagógus II. fokozatba lépőknek, a szeptemberi
béremelés további költségeinek, az életpálya
szeptemberi, további mintegy hétezer főre
történő kiterjesztésének – fedezete. Annak
ellenére, hogy az állami intézményfenntartó
költségvetésében – a személyi kiadások terhére – megduplázódott a dologi kiadások
előirányzata – 25 747,3 millióról 53 432,1 millióra –, ez az összeg még a legszükségesebb
kiadásokat sem fedezi. Fejlesztésre pedig egy
fillér sem jut. Az óvodák fenntartására szánt
többletforrások – 138 596,1 millióról nőtt
142 348,9 millióra – jól érzékeltetik, hogy az

önkormányzati intézményfenntartók sem
tudják ellátni feladataikat e támogatásokból, mivel e körben is megjelennek ugyanazok a többletterhek, mint amelyek megjelennek az állami intézményfenntartónál. A
gyermekétkeztetésre szánt többletforrások
– 52 639,6 millió forintról nőtt 58 000 millióra – mutatják, hogy az egészséges étkeztetés kormányprogram fedezetét az önkormányzati intézményfenntartóknak kell előteremteniük.
Hoffmann Rózsa a hályogkovács magabiztosságával szajkózta négy éven keresztül,
hogy a köznevelés közszolgálat, amelynek
semmi köze nincs a piachoz, a gazdasághoz,
ezért nem lehet az iskoláknak saját bevétele. Minden gyermeknek, minden tanulónak, bármelyik településen él, azonos színvonalú ellátáshoz van joga, mondta az államtitkár, ezért az iskoláknak nincs helyük
az önkormányzati ügyek körében. Álláspontja szerint az azonos színvonalú ellátás
csak akkor biztosítható, ha az állam mondja
meg, hol lehet iskola, mit kell tanítani az
iskolának, mikorra, miből, ki lehet iskolaigazgató, ki lehet pedagógus. Ami a legfontosabb, az állam mondja meg, hányan, kik
és milyen iskolában tanulhatnak tovább a
tankötelezettség megszűnése után. Cél az
egységes, magas színvonalú oktatás elérése,
mondta az államtitkár. Korántsem mindegy,
hogy milyen magasan van a léc. Az egyre
romló tárgyi feltételek, az egyre nehezebb
munkakörülmények sok jóval nem kecsegtetnek.
Az állami fenntartású intézmények szakmai kiadásainak költségeit az állam magára
vállalta. A működtetéssel összefüggő kiadásokat a háromezer főnél nagyobb lélekszámú településeknél hagyta. Ezt a feladatot az önkormányzatoknak saját, egyre
csökkenő bevételeikből, lényegében költségvetési támogatás nélkül – 2500 millió
forint van beállítva ehhez a feladathoz – kell
fedezniük. A köznevelés finanszírozásának
elvi alapja a köznevelésről szóló törvény
rendelkezései szerint az elismert, számított
álláshelyeken foglalkoztatottak bére és azok
közterhei. A köznevelésről szóló törvény és
végrehajtási rendeletei fenntartótól függetlenül meghatározzák, hogy adott köznevelési intézményben milyen munkakörökben mekkora létszámot kell alkalmaznia és
finanszíroznia a fenntartónak.
A köznevelésről szóló törvény azonban
a legfontosabb munkakör létszámigényét
nem határozza meg. Ehhez három mutatóra van szükség: a finanszírozott időke-

retre, a pedagógus heti tanórai foglalkozásainak a számára, a csoportok, osztályok
kialakításánál alkalmazott gyermek-, tanulólétszámra. Ezek közül egyetlen mutató, a
finanszírozott tanítási időkeret szabályozott
egyértelműen és pontosan a köznevelésről
szóló törvényben. A pedagógusok heti tanórai foglalkozása huszonkettő-huszonhat
óra, de harminckét órát kötelesek az intézményben tartózkodni, és huszonhat óra
felett további eseti helyettesítésre és felügyeletellátásra kötelezhetők. Az óvodai
csoportoknak, iskolai osztályoknak a köznevelésről szóló törvényben minimális, átlagés maximális létszáma van. Nem mindegy,
hogy kilencven tanulóból harmincfős vagy
huszonhárom fős osztályokat alakítanak ki.
Nem mindegy, hogy heti huszonkettő vagy
heti huszonhat órát kell tanítania a pedagógusnak.
A köznevelésről szóló törvény azt sem
határozza meg, hány iskolának kell működnie az országban, milyen befogadóképességgel. Annyi biztos, hogy az államnak, ha a
gyermek eléri a tizenhatodik életévét, megszűnik az ellátási kötelezettsége. Annyi bizonyos, hogy a tankötelezettség – a még
szakmát sem nyújtó – Híd-programban is
teljesíthető, ha nincs elég iskolai férőhely.
Ezért bizonytalan minden iskola, s különösen a magánintézmény helyzete. 2015.
szeptember 1-jétől a nem állami intézmények közül csak az egyházi intézmények jutnak hozzá a javaslatban meghatározottak
alapján számított – tehát nem a ténylegesen kifizetett bér és járulékainak megfelelő
– támogatás teljes összegéhez. Ettől az időtől kezdődően a magánintézmények közül a
gazdasági társaságok a támogatás harminc,
az alapítványok hetvenöt százalékára válnak
jogosulttá.
A kormány egyetlen döntésével elrendelheti, hogy a köznevelés működéséhez,
fejlesztéséhez szükséges hiányzó forrásokat megszorító intézkedésekkel – a munkaterhek növelésével, tömeges elbocsátásokkal, intézménybezárásokkal, a tanulmányi idők csökkentésével, a pedagógusilletmény-előmeneteli rendszernek a minimálbértől való elválasztásával – teremtsék elő.
Miután törvényi garancia hiányában
minden megoldás elképzelhető, az a kérdés, hogy gyermekeink sorsa ér-e annyit,
mint az internethez való hozzáférés joga.
(A cikk a Népszava november 5-i számában
jelent meg)
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HIRDETÉS
Médiatudatosságra nevelni? Hogyan?
Ma a gyerekek számára a tudatos médiahasználat megtanulása olyan létfontosságú, mint az írás és az
olvasás elsajátítása. Digitális eszközeik biztonságos használata nélkül nem, vagy csak korlátozottan
tudják megállni a helyüket az életben, ezért az a feladatunk, hogy felkészítsük őket az esetleges
veszélyekre és kihívásokra. De vajon mik a leghatékonyabb tanítási módszerek? Mit mondanak a külföldi
szakemberek? Milyen tanítási eszközöket vethetünk be, ha pedagógusként biztos tudást szeretnénk
átadni tanítványainknak? A DecodingMessages Konferencia ezekre a kérdésekre ad választ minden
érdeklődőnek.
A tapasztalatcsere és a fejlődés a médiaértés-oktatás velejárója, és elengedhetetlen, hogy a megfelelő
szakmai kompetenciát bárki elsajátíthassa, aki a médiatudatosság oktatására vállalkozik. Ezért a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság november 24-én és 25-én Budapesten megrendezi a DecodingMessages – Jó
gyakorlatok az európai médiaértés-oktatásban című konferenciát, amelynek célja, hogy megismertesse
az európai gyakorlatot a nagyközönséggel és a szakma képviselőivel.
A konferencián részt vesznek a dán és a holland médiaértés-oktatással foglalkozó központok vezetői, akik a
magyar képviselők előadásai mellett bemutatják saját gyakorlataikat is. Az előadók rávilágítanak az
oktatóközpontok jövőbeli szerepére, valamint az elsajátított gyakorlati tudás integrálási lehetőségeire a
köz- és felsőoktatási tantervekbe. A résztvevőknek továbbá lehetőségük lesz ellátogatni a Bűvösvölgy
Médiaértés-oktató Központba, ahol az animátorok vezetésével bejárhatják a házat.
Az előadások négy témakör mentén szerveződnek:
1. szekció – A médiapolitika lehetséges szerepe a médiaértésben: a szekcióban a médiahatóságok vagy a
médiahatóságok szerepkörét betöltő tagállami szervezetek és a médiapolitikát alakító állami
szervezetek képviselői a médiaértés-fejlesztésben való szerep- és felelősségvállalás
lehetőségéről tartanak előadásokat.
2. szekció – Eszmecsere a médiaértéssel kapcsolatos európai jó gyakorlatokról: a blokkban az európai
médiaértés-központok képviselői mutatják be az intézmények működését, eddig elért
eredményeiket és a jövőre vonatkozó stratégiai elképzeléseiket.
3. szekció – A több évtizedes médiaértés-oktatás érzékelhető hatásai, eredményei: a szekcióban
nemzetközi előadók beszélnek olyan módszerekről, amelyek segítségével a médiaértésoktatás eredményei, hasznosulása a hazai kutatók, oktatási szakemberek számára is
megismerhetővé válik.
4. szekció – Médiaértés-oktatással, médiapedagógiával a felzárkóztatásért: a blokk előadói az oktatási
rendszeren kívül zajló médiaértés-oktatásban, médiakompetencia-fejlesztésben, tehetséggondozásban elkötelezett – iparági szereplők által is támogatott – civil szervezetek lesznek.

A konferencia időpontja: 2014. november 24–25., helyszíne pedig a MOM Kulturális Központ.
A részvétel ingyenes, ugyanakkor regisztrációhoz kötött.
Bővebb információ és jelentkezés a www.decodingmessages.com oldalon.

Bűvösvölgyről:
2014 májusában megnyílt Magyarország első médiaértés-oktató központja, a Bűvösvölgy, amelyet
felelősen gondolkodó szervként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hozott létre. A központ már a
megalakulásakor szem előtt tartotta az európai mintákat, példákat, és a jó gyakorlatok továbbfejlesztésével
hozta létre a magyar intézményt. Bűvösvölgy élményekben gazdag, interaktív alkotófolyamatokra épülő
foglalkozásokon keresztül, szakképzett animátorokkal és egyedülálló eszközparkkal tanítja meg a
gyerekeknek, hogyan igazodhatnak el a médiakultúrában. A központ szakmai munkája 2015. július 31-ig
részben a TÁMOP-3.1.14-12-2013-0001 számú, „A jövő tudatos médiafogyasztói – médiatudatosság és
médiaműveltség elterjesztése” című pályázat keretén belül folyik.
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FELÜLÍRÓK

„NEM A TANKÖNYVET, A DIÁKOT KELL TANÍTANI!”
Nicholas Negroponte, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatója szerint 30 éven belül képesek leszünk arra, hogy egy tablettát bevéve egy teljes nyelvet vagy bármilyen más tudásanyagot a magunkévá tegyünk. A közeljövő kézzelfogható ténye, hogy egyre
több országban vezetik be az iskolában a tableteket, vagyis a táblagépeket, hogy azokon tanuljanak a gyerekek. Magyarországon azonban marad a tankönyv. Annál is inkább, mivel az új Nemzeti alaptanterv kerettanterveihez igazodó, államilag garantált tankönyvellátást
így érzik biztosítva. No és úgy, hogy az OFI védnöksége alatt kiadták a „kísérleti” tankönyveket, melyeket négy hónap alatt rohamtempóban és változatos színvonalon dolgoztak ki, majd vezettek be kísérletképpen az ország 1500 iskolájában. Persze, a „rohamtempó” és
a „kísérletképpen” magában foglalja a javítás szükségességét is. A hogyanról Kaposi Józsefet, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)
főigazgatóját kérdeztük.
– Ez év szeptemberétől 27 megújuló tankönyv, 21 db munkafüzet és 2 db szöveggyűjtemény, tehát összesen 50 könyv jelent meg az általános iskolák első, második, ötödik, hatodik és a középiskolák kilencedik, tizedik évfolyamai számára. Az
Emmi megbízásából a kísérleti tankönyvek
és taneszközök elkészítését az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) végezte. A
könyvek készítésében részt vett pedagógiai, szakmódszertani fejlesztő, gyakorló
pedagógus, digitális szakember is. Ők korábban is készítettek már tankönyvet? (Ha
jól tudom, olyanok, akik öt éven belül tankönyvet készítettek, eleve nem vehettek
részt ebben a munkában.)
– Minden tankönyvet olyan nagy tapasztalattal és tudással rendelkező szakemberek
készítettek, akik régóta a tankönyvkiadás
területén dolgoznak, és piaci körülmények
között is sikeresek voltak. Ez a tapasztalat
fontos szempont volt a kiválasztáskor.
– A szakemberek közül megismerhetnénk néhány, a pedagógia, az iskola világában ismert szerző nevét?
– Dr. Németh György, Fülöp Mária, Mayer
József, Kojanitz László, Kóródi Bence, N. Császi
Ildikó, Tóthné Szalontay Anna, Demeter
László, Számadó László… (A fejlesztésben
részt vevő szerzők, szerkesztők teljes listája
egyébként elérhető az OFI honlapján:
http://www.ofi.hu/sites/default/files/attach
ments/szerzok_es_szerkesztok_09.03_0.pdf)
– A 2014/15-ös tanévtől 1501 iskolában
kezdtek el tanítani a kísérleti tankönyvekből. Azokat 126 iskola és 966 – önként erre
a feladatra jelentkező – pedagógus fogja
úgy használni, hogy dokumentált tapasztalatai beépülhessenek majd a fejlesztés
további folyamatába. Szeretném megkérdezni, hogy a további 1375 iskola miért
tanít majd a kísérleti tankönyvekből, amikor azok nem a végleges tananyagot tartalmazzák?
– Pontosítanám az utolsó mondatát, hiszen a tankönyvek azt a „végleges tananya-

got” tartalmazzák, amelyet a kerettantervek
írnak elő. Az elkészült kísérleti tankönyvek
erős szakmai kontrollban részesültek. A
tankönyveket külső szakmai és pedagógiai
lektorok is ellenőrizték. Már most megfelelnek valamennyi tankönyvi akkreditációs
kritériumnak. Ezért iskolai használatuk nem
jelent semmiféle hátrányt a tanárok és a
diákok számára a többi tankönyvhöz képest. Abban viszont két év múlva egyedülállóak lesznek, hogy a gyakorló tanárok,
diákok észrevételei alapján olyan korrekciók
is megtörténhetnek bennük, amelyek által a
taníthatóság és a tanulhatóság feltételei
tovább javulhatnak.
– Eszerint a pedagógusok az 1375 iskolából is küldhetnek be észrevételt, és azokat
is figyelembe fogják venni?
– A fejlesztők folyamatosan várják a kísérleti tankönyvekkel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket a külön erre a célra létrehozott, és az OFI honlapján közzétett
emailcímre. Bárki megfogalmazhatja véleményét az új tankönyvekkel kapcsolatban.
Ezenfelül két alkalommal, a tanév elején és
a tanév végén kérdőíves felmérést végzünk
ebben a körben is. Ezek is nagyon fontos
visszajelzések lesznek a tankönyvfejlesztők
számára.
– A 126 önkéntes iskola az ország minden megyéjében, a fővárosban, kisvárosban és faluban is van, vagy centralizálódik
egy-egy területre és településnagyságra?
Gondolom, más észrevétel érkezhet egy kis
faluból és más a fővárosból. Tévedek?
– Nem téved. Éppen ezért a partneriskolák kiválasztásában fontos szempont volt,
hogy legyen köztük fővárosi, városi és falusi
iskola is, vagyis az iskolák reprezentatív mintát alkossanak.
– Ki fog felelni azért, hogy nehogy az
előforduló, hibás tananyagot tanítsák meg
a gyerekeknek a pedagógusok?
– Miként említettem, a tankönyvek nem
tartalmaznak hibás tananyagot. Szakmailag

szigorúan ellenőrzött tankönyvekről van
szó, ezért hibás tananyagok nincsenek bennük. A köztudatban sajnos összekeverik az
OFI újonnan fejlesztett kísérleti tankönyveit
a korábbi tankönyvekkel, amelyekben előfordultak félreérthető tananyagelemek.
– A szakfelügyelők mit fognak számon
kérni a pedagógustól, azt, ami a tankönyvben le van írva, akkor is, ha az hibás,
vagy a helyes megoldást?
– Fontos kiemelni, hogy nem lesznek a
rendszerben szakfelügyelők, csak szaktanácsadók és szakértők. A pedagógiai szakértők nem a tankönyvi anyag megtanítását
ellenőrzik, hanem a pedagógus teljes szakmai tevékenységét segítik. A kísérleti tankönyvek tankönyvvé nyilvánításával kapcsolatban meghatározó elvi újítás, amelyre
korábban ekkora körben nem volt példa,
hogy a végső változatok elkészítése a pedagógusok, diákok és szülők véleményeinek
érdemi és meghatározó figyelembevételével történik. Ezért nevezi a jogszabály ezeket
a könyveket kísérleti tankönyveknek. Nincsenek tartalmilag hibás tananyagok ezekben a tankönyvekben. Fontos megjegyeznem továbbá, hogy nem a tankönyvet, a
diákot kell tanítani!
– A diákok és a szülők véleménye miképpen fog eljutni az OFI-hoz?
– A diákok véleményét kérdőíves formában fogjuk összegyűjteni. Ezenfelül közvetetten, a pedagóguson keresztül is kapunk
tőlük visszajelzéseket.
– Csak a 126 önként jelentkezett iskola
diákjainak és az ő szüleiknek a véleményét veszik majd figyelembe, vagy a
többiekét is?
– A fejlesztők folyamatosan várják a kísérleti tankönyvekkel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket a külön erre a célra létrehozott és az OFI honlapján közzétett
emailcímre.
(Folytatás a 12. oldalon)
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„NEM A TANKÖNYVET, A DIÁKOT KELL TANÍTANI!”
(Folytatás a 11. oldalról)
Bárki megfogalmazhatja véleményét az új
tankönyvekkel kapcsolatban. Szervezett módon a diákok véleményének összegyűjtésére
csak a 126 iskolában kerül sor.
– Egy-egy terület meghatározó, elismert
tudósának, európai, illetve világhírű szaktekintélyének a véleményét is beépítik
majd, akkor is, ha nincs köze a 126 önkéntes
iskolához?
– Bízunk benne, hogy kapunk ilyen véleményeket is. Ha igen, biztos, hogy ezekben is
lesznek olyan javaslatok, amelyeket érdemes
lesz az átdolgozás során figyelembe venni. Ez
a fejlesztés módot ad erre is. A kísérleti tankönyvek fejlesztésének szakmai előkészítését
egyetemi szakemberek bevonásával gondos
problémaelemzés és koncepcionális tervezés
alapozta meg. A kísérleti tankönyvek esetében a fejlesztési tervekhez a tanárképzés
legfontosabb műhelyeinek számító egyetemek készítettek háttértanulmányokat, a fejlesztési koncepció pedig a korábbi tankönyvkutatások eredményeire támaszkodva készült el. Széles körű gyakorlati tapasztalattal
és magas színvonalú tudással rendelkező
tankönyves szakemberek vettek részt a
munkában. Az új típusú tankönyvek fejlesztésénél hangsúlyos a tudományos és tanárképző intézmények, valamint a gyakorló pedagógusok osztálytermi tapasztalatainak
felhasználása is. Természetesen a szakmai
szervezetek sincsenek kizárva a véleményezésből, amit a projekt felépítése biztosít. Az
OFI szándéka szerint a kipróbálás új rendszere, a fejlesztők és a gyakorló pedagógusok
együttműködése hatékonyan segíti elő a
tankönyvek új generációjának megteremtését. Ez a megoldás – jól látható módon –
minden eddiginél nagyobb lehetőséget teremt a tanároktól, testületektől, szervezetektől származó információk elemzésére, a
szakmai konszenzus megteremtésére.
– A tankönyvvé nyilvánítási eljárás ezután
következik majd?
– A tankönyvek engedélyeztetésében a
korábbi akkreditációs eljárás helyett – melynek során csupán három szakértő vizsgálta
meg a tankönyveket – szigorúbb ellenőrzési
folyamaton mentek át az állami fejlesztésű
új kísérleti tankönyvek. A fejlesztők az elkészült könyveket átadták a felkért szakmaitudományos, pedagógiai, valamint nyelvi
lektoroknak is. Így érvényesültek a korábbi
akkreditációs eljárás legfőbb szakmai követelményei. Az OFI ezenfelül neves szakértőket, tankönyvírásban jártas szakembereket
vont be a munkálatokba, akik előzetesen

külön megvizsgálták a tankönyveket nyelvi,
szakmai szempontból. A tankönyvrendelet
(17/2014. Emmi-rendelet) alapján az OFI
által kifejlesztett tankönyveket benyújtotta
a Nemzeti Tankönyvtanácsnak véleményezésre, majd az Oktatási Hivatal a miniszter –
a Tanács szakértői véleményének mérlegelésével hozott – döntésének megfelelően
legfeljebb három tanévre kísérleti tankönyvvé nyilvánította ezeket. A kísérleti tankönyv fejlesztésének fontos szakasza a kipróbálás folyamata, amely magába foglalja
a részletes hatásvizsgálatot és a gyakorlati
alkalmazhatóság vizsgálatát. A vizsgálat
eredményeinek összegzését és értékelését,
a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok
megfogalmazását követően történik meg a
tankönyv átdolgozása. A kísérleti tankönyv
kipróbálási időszaka végén, az átdolgozást
követően újra megvizsgálja a tanács a kifejlesztett tankönyvet, és javaslatot terjeszt a
miniszter elé a tankönyv végleges engedélyezésével kapcsolatban.

használása az átdolgozás során. A gyakorló pedagógusok észrevételeikkel és javaslataikkal
közvetlen módon is hatással lesznek a tankönyvek végleges változatának kialakítására.
Ez jelentősen javítja majd a taníthatóság és a
tanulhatóság feltételeit. A kipróbálásra elkészített tankönyveket a tartalmi összhang, az
ismeretek egymásra épülése és rendszerszerűsége szempontjaiból szakértőkkel vizsgáltatjuk meg, és ha szükséges, az ő javaslataik
alapján is változtatunk. Magyarországon még
ennyire alapos előkészítő munka és kontroll
soha nem segítette az iskolákba kerülő tankönyvek és taneszközök elkészítését.
–

Mindennek milyen költségei lesznek?

– A kísérleti tankönyvfejlesztés programjában fontos szerepet tölt be a tankönyvek
kipróbálása, ennek költségeit uniós keretből
finanszírozzuk. (A 2018-ig tartó tankönyvfejlesztés 4,6 milliárd forintból valósul meg
uniós forrással – a szerk.)

– Az átdolgozott könyveket ki ellenőrzi
majd?

– 2004–2006 között állami, illetve jórészt
uniós pénzből már készültek a teljes közoktatás vertikumára, a szakiskolákba is korszerű
tankönyvek, illetve képességfejlesztő, kompetencia alapú programcsomagok. A legkorszerűbb nemzetközi színvonalú és a hazai
viszonyokat, szükségleteket messzemenően
figyelembe vevő fejlesztésen akkor több száz
fejlesztő szakember, tudós, pedagógus dolgozott, a kipróbálást pedig egy éven keresztül az erre pályázó iskolák végezték, javították, korrigálták a felhasználói igények
szerint is. A fejlesztés 3,3 milliárd forintba
került. Ehhez járultak még az előállítás és a
terjesztés költségei, amelyek további 1,5 milliárd forintot emésztettek fel, jórészt szintén
uniós pénzeket. Mi lett, illetve lesz ezeknek a
tankönyveknek a sorsa? Ennyi pénzt hiába
költöttek rá, az egész elúszik, vagy a mostani
új fejlesztésben is hasznosítanak belőlük?

– Az átdolgozást követően létrejött változatot is belső szakértők és külső lektorok fogják ellenőrizni. A fejlesztés koncepciója és
megvalósítása egyébként teljesen összhangban áll a pedagógusok által megfogalmazott
igényekkel. A tanárok régóta kérik, hogy a tankönyvkészítők vegyék figyelembe a gyakorló
tanárok véleményét, kerüljön sor a tankönyvek előzetes kipróbálására, erősödjön a tankönyvek közötti tartalmi és pedagógiai összhang, készüljenek a tankönyvekhez szorosan
kapcsolódó, ingyenesen elérhető digitális tananyagok is. A kísérleti tankönyvek köznevelési
rendszerbe való bejutásának nagyon fontos
eleme a kipróbálás, azaz a kísérleti tankönyveket használó tanárok véleményének összegyűjtése egy egész tanéven keresztül, és fel-

– Az új taneszközök a korszerű, tanulóközpontú oktatási elvre épülnek, és a diákok kompetenciáinak fejlesztésére fókuszálnak. A megújuló tankönyvek sokszínűek, számos pedagógiai módszert vonultatnak fel, és a legkorszerűbb pedagógiai metodikák felhasználásával
készülnek. A korábbi fejlesztések eredményei
szakmai és fejlesztési hibák miatt nem jutottak
el az iskolák nagy részéhez, nem hasznosultak
a közoktatásban kellőképpen, csupán a pályázó iskolák szűk köre ismerkedett meg a fejlesztési eredményekkel. Úgy látjuk, hogy a
most megjelenő kísérleti könyveinknél ez nem
ismétlődhet meg. A jelenlegi fejlesztők felmérik, hogy miként hasznosíthatók a korábbi fejlesztések, és minden felhasználható tananyagot beépítenek az új tankönyvekbe.
M. I.

–

Mennyi időt vesz mindez majd igénybe?

– A mostani tanévben próbálják ki a tankönyveket az iskolák, a következő tanévben
pedig sor kerül a kipróbálás tapasztalatain
alapuló átdolgozásra. A fejlesztés hároméves
folyamat: egy évig készültek a kísérleti tankönyvek, egy teljes tanévet biztosít az OFI a
kipróbálásra, és egy évet a tankönyvek továbbfejlesztésére.
– Hogy épülnek be az észrevételek konkrétan a tankönyvekbe, ki fogja beleírni, megváltoztatni a már kinyomtatott szöveget?
– Várhatóan az eredeti szerzők és szerkesztők közül fognak kikerülni az átdolgozást végzők is.
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A DUÁLIS KÉPZÉS HARMADIK PILLÉRE
Az idei, 2014/2015-ös tanévben végző szakmunkásévfolyam tanulói lesznek az elsők, akik az új, államilag vezényelt duális képzésben
vettek részt. Ők egyelőre annak örülnek, hogy kevesebbet kellett az iskolapadban ülniük. A munkaadók azzal szembesülnek, hogy egyre
gyengébb tudással jönnek hozzájuk az általános iskolákból. A nagyobb cégek válogatnak a jelentkezők között, a kisiparosoknál azonban
fogyóban vannak a tanoncok.
A szakképzési reform két évvel ezelőtti indulásakor sokan úgy vélték, hogy a legtöbb
hazai kis- és középvállalkozás képtelen lesz
felvenni a versenyt a multikkal a képzés
feltételeinek megteremtésében. A fejleményeket mindenki másképp látja. Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) alelnöke szerint nem volt megalapozott a félelem. A kisebb cégek például saját
igényeik szerint képezhetik a tanulókat, akik
így a végzés után rövid időn belül teljes értékű munkaerővé válhatnak. Ezzel csökken
a munkaerő kiválasztásával és felvételével
járó kockázat és költség. Javultak a gyakorlati képzés pénzügyi feltételei, a szakmánként differenciált átalánydíjas elszámolás
általánossá válásával egyszerűsödött a szakképzési hozzájárulás elszámolása, a havi
elszámolás bevezetésével minimális lett az
előfinanszírozás mértéke. Elérték, hogy a
képzésben a gyakorlati órák száma több
mint 40 százalékkal nőtt.
Az egy-két tanulót fogadó kisiparosok és
kézművesek érdekképviseletében már más
a változások „optikája”. Solti Gábor, az Iposz
nemzetközi és oktatási igazgatója nem érzékeli a feltételek rohamos javulását, csak
azt látja, hogy egyre kevesebb kisiparosnál
vannak tanoncok. A főként saját utánpótlásukat képző nagyvállalatok pedig a kormányzati támogatásokhoz is könnyebben
hozzáférhetnek. Arra lenne szükség, hogy
egyfajta átjárhatóság legyen a nagyobb és a
kisebb vállalkozások között. Megoldható
ugyanis, hogy a nagyoknál meglévő, modernebb technológián részképzést kapjanak
a kisebb cégek tanoncai is.
Üzemek feletti képzés
A duális képzés két pillére, az elméleti és a
műhelybeli gyakorlati mellett létezik egy
harmadik is, amelyet sikeresen alkalmaznak
például a németek és az osztrákok. Ez az
úgynevezett üzemek feletti képzés. A módszer olyan ismereteket közvetít, amelyeket
a kisüzemekben nem találhatnak meg a
diákok. Nyáron beviszik őket a nagyvállalati
központokba, ahol elsajátíthatják azokat a
modern technológiákat, amelyek egy adott
kisüzemben nincsenek meg, de a jövőjük
szempontjából fontos lehet. Ez a három
képzési elem a két országban szervesen

egymásra épült. Nálunk az együttműködés
sincs meg, és a partnerek is alig beszélnek
egymással. Kevés az olyan fórum, ahol a
fontos kérdéseket, problémákat megvitathatnák az iskola és a munkahely képviselői.
Vállalkoznak-e arra, hogy saját igényeiken
felül képezzenek ki tanulókat?
Knáb Erzsébet, az Audi Hungária Motor Kft.
személyügyekért felelős ügyvezető igazgatója szerint a legfontosabb számukra a saját
munkaerő-utánpótlás biztosítása. A több
mint tízezres dolgozói gárda gyakorlatilag
egytizede helyben vált szakmunkássá a
2001-ben megkezdett – idehaza az elsők
között alkalmazott – duális képzési rendszerben.
Az új járműgyáruk tavalyi megnyitása
óta több száz dolgozót vettek fel, s idén
augusztustól bevezették a három műszakot. A motorgyárban pedig folyamatosan
bővítik a motor- és járműfejlesztést, a
szerszámgyártást, a logisztikát. Ha a szakképzési koncepció lehetővé tenné, hogy
olyan regionális képzőközpontokat hozzanak létre, amelyekben más cégek szakmunkásait is fogadhatnák, úgy az Audi
Hungária vállalná ezt a feladatot, mert
rendelkezik a legmodernebb technikával
és technológiával, amellyel akár a regionális beszállítók igényeit is ki tudná elégíteni
a gyakorlati képzésben.
A társaság Projekt- és Oktatóközpontjának 2011-es átadásakor azt tűzték ki célul,
hogy a létszámot 2014-ig 250 főre emelik.
Folyamatosan bővítik a szakképzés eszköztárát: legutóbb idén októberben adták át a
járműszereldébe integrált tanulóállomást,
ahol a tanulók a termelés közvetlen közelében sajátíthatják el szakmájukat. Abban
bíznak, hogy a jövőben a város szakképző
iskoláival szoros együttműködésben még
több fiatal képzését támogathatják.
Az 1200 embernek munkát adó
Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. az iskolarendszerű szakképzésben
1995 óta vesz részt. Azóta százan végeztek,
közülük 35-en ma is ott dolgoznak. Gyakran fordul elő, hogy az itt végzett fiatal
hosszabb-rövidebb munkaviszony után
elköszön, kipróbál más területet is. Majd
rendszerint visszatalál, és újra munkát

vállal a cégnél. „Volt vidéki tanulónk, aki
lakóhelyet is váltott, ideköltözött, hogy
legyen munkája” – mondta Szőkéné Vörös
Ildikó. A szentesi társaság képzési és kommunikációs menedzsere szerint a cégnél
jelentkezők többsége már kipróbált egyegy iskolát, de a bizonyítványig általában
nem jutott el. Olyanokkal is találkoztak,
akik a biztos munkahely miatt választják a
képzésnek ezt a módját. Az élelmiszeripar
munkakörülményei speciálisak, melyekhez
nem könnyű alkalmazkodni. „Aki szülei
vagy hozzátartozója révén már tudja, milyen helyre kerülhet, könnyebben veszi
tudomásul a szigorúnak mondható feltételeket” – teszi hozzá Szőkéné.
Az EU-ban egy ember átlagosan hatszor
változtat szakmát életében
Szakmunkásberkekben azonban nem mindenhol és mindenkor jellemző az ilyen tradíciókra épülő, mégis modern technikát
kínáló biztonság. Egy felmérés szerint az
Európai Unióban például egy ember
átlagosan hatszor változtat szakmát életében. Az új magyar szakképzési koncepció
arra épül, hogy a megyei kamarák határozzák meg, milyen szakmákban igényel pályakezdőket a helyi munkaerőpiac. Fennállhat tehát a veszély, hogy a szakmák
közötti, illetve a földrajzi mobilitást megbénítják a helyi viszonyokat talán nem
tökéletesen felmérő kamarák. Odrobina
László, a Nemzeti Gazdasági Minisztérium
(NGM) helyettes államtitkára nem aggódik, mert szerinte a megyei fejlesztési és
képzési bizottságok javaslatai alapján öszszeállított megyei szakképesítési listák
között jelentős átfedés van, így ez nem
lehet alapvető korlátja a mobilitásnak. Az
„átlagosan hatszori” szakmaváltással kapcsolatban Odrobina megjegyzi, hogy a
gazdaságban lezajló technikai, technológiai, strukturális változások üteme, nagyságrendje nem a képzési rendszertől függ.
A képzési rendszer feladata, hogy kellően
alkalmazkodjon a gazdaság igényeihez, változásaihoz, kellő alapokat biztosítson az
esetleg szükségessé váló pályamódosításhoz. A szakmastruktúra legutóbbi változása megfelel ennek a követelménynek.
(Folytatás a 14. oldalon)
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A DUÁLIS KÉPZÉS HARMADIK PILLÉRE
(Folytatás a 13. oldalról)
Arra a kérdésre, hogy alkalmasak-e a náluk
duális képzésre jelentkezők a csúcstechnológiák elsajátítására, Ficzere Ferenc, a magyarországi Bosch-csoport kommunikációs
igazgatója azt válaszolta, hogy ők német
mintára döntenek a felvételeknél. Ez
merőben eltér a magyar gyakorlattól. Németországban ugyanis a diákok nem az
iskolánál, hanem a vállalatoknál jelentkeznek, és a vállalat delegál diákot a vele
együttműködő iskola számára. A vállalat
két éve vezetett be egy olyan szűrőrendszert, amellyel csak az igazán motivált, a
kellő érdeklődéssel és képességekkel rendelkező diákok kerülhetnek be képzési
rendszerükbe. A felvételi meghirdetése
után a vállalat az iskolákkal közösen szervezi meg az úgynevezett kiválasztási napokat, amikor szakmánként szemezik ki a
legjobbnak minősített tanulókat. A felvételin részt vesznek a gyár képviselői is. A
jövőre már tízezer embert foglalkoztató
cégcsoportnál a duális rendszerben a
Bosch által összeállított képzési terv szerint
okítják a nebulókat.
Sorra hagyják abba a mesterek a képzést
A szakképzést egy kézbe kell helyezni, első
számú felelőse a nemzetgazdasági tárca
kell legyen – jelentette ki az idei tanévnyitón Varga Mihály miniszter. A kormány
döntése értelmében így 2015-től az NGM
felügyelete alá kerülnek a szakképző intézmények. A tárcánál létrejön egy szakképzési hivatal, amely a központosítással
csődöt mondott Kliktől veszi át a stafétabotot.
Solti Gábor, az Iposz igazgatója számára voltaképpen mindegy, milyen formában, de a szakmák ügyeivel valamilyen
grémiumnak folyamatosan foglalkoznia
kellene, ami javítana az információáramláson. Emellett élő kapcsolatra lenne szükség a nagyipar és a kisipar, a szakmák és
azok képviselői között is. Ha lenne ilyen
fórum, akkor meg lehetne vitatni például
azt, hogy mennyire elavult sok tankönyv,
amit az oktatásban használnak. A gazdaságot jobban be kellene vonni a szakképzési
folyamatba, és akkor helyükre kerülnének
a dolgok. Vannak nemzetközi példák arra,
hogy behívnak gazdasági szereplőket az
elméleti szakképzésbe, mert nem voltak
olyan tanáraik az iskoláknak, akik a korszerű technológiákat, technikákat ismerték
volna.
Európának azzal a problémával kell
szembesülnie, hogy csökken az üzemek

száma, amivel párhuzamosan kevesebb
lesz a képzőhely is, és nincs elég gyerek,
mert csökken a hajlandóság, főleg a fizikai
munka terén – figyelmeztet Solti. Az
Iposznál például mintegy tízezer tanuló
van, pedig sokkal több lehetne. Sorra
hagyják abba a mesterek a képzést. Megkérdezték őket, hogy miért? Megdöbbenésükre nem az anyagi okokat említették
az első helyen, hanem azt, hogy a gyerekek nem motiváltak. Úgy látja, hogy a legfiatalabb generációk és az őket képzők
közötti szakadék folyamatosan nő a gondolkodást, a technológiákat és az informatikát illetően. „Azt is át kellene gondolni,
mit és hogyan tanítanak a nyolc általánosban, mert az elfogadhatatlan, hogy írni,
olvasni, számolni alig tudó gyerekek jönnek hozzánk szakmát tanulni” – szögezi le
az Iposz igazgatója.
A hiányszakmát tanulók havi ösztöndíja
30 ezer forintig emelkedhet
A kisebb cégek vezetőitől manapság gyakran hallani, hogy az új képzési rendszerben
nehéz helyzetbe kerültek, mert nem számolhatják el az oktatók bérét és a tanműhelyek rezsiköltségét a szakképzési hozzájárulás terhére. Az alacsony támogatás
miatt pedig nem tudják kigazdálkodni az
anyagköltséget sem, ezért bezárhatnak a
vállalati műhelyek. Odrobina László, az
NGM helyettes államtitkára ezt másként
látja. A szakképzési hozzájárulási rendszer
átalakításánál szakképesítésenkénti normatívát vezettek be, ami 2012 szeptembere óta 20-25 százalékkal emelkedett. Az
adminisztráció csökkentése érdekében
megszűnt a tételes költségelszámolás
kényszere, ugyanakkor a tanulók után a
szakképzésnek megfelelő összegű éves
normatíva számolható el. Továbbra is lehetőség van a visszaigénylésre, így a támogatás mértéke nem a cég méretétől, hanem a gyakorlati képzésen részt vevők
számától függ. Idén a gyakorlati képzési
alapnormatíva 453 ezer forint/tanuló/évre
nőtt, ami azt jelenti, hogy a gyakorlatigényes szakképesítések esetén tanulónként
700-900 ezer forint/tanuló/év normatíva is
elérhető. A hiányszakmát tanulókat pedig
kiemelten támogatják, havi ösztöndíjuk
összege 30 ezer forintig emelkedhet.
Németországban a havi átlag 50 ezer
forintnak felel meg.
Hefter József kispesti autójavító kisiparos szerint nem azon kell vitatkozni, menynyit kapnak a tanoncok, bár azt látja: a hónap végén bizony a szülők kérik számon

rajtuk, hogy megérkezett-e a pénz a gyerek után a számlájukra. A kisiparosnak
korábban 67 tanulója volt, most 17. Az ok
pénzügyi természetű: a szakmában egyre
korszerűbb anyagok, új technológiák jelennek meg, amit ő ugyan alkalmaz a mindennapi munkájában, ám a tanműhelyeibe
már nem jut elegendő mindebből. Az
utóbbi időben ugyan javult a helyzet, mert
például a pályázatokon korábban előírt
önerő részaránya csökkent, de sok időbe
telik, míg a visszatérítések megérkeznek.
Nem mindenkinek van ehhez elegendő
tartaléka…
Nem csak pénz, türelem és szigor is kell
a tanoncokhoz
Volt például, akinél „illemtanórával” kezdődött az autószerelési szakképzés –
mondja Hefter, mert szerinte elemi dolog,
hogy ha valaki belép a műhelybe, annak
köszönnie kell.
A szentesi Hungerit diákjaival sem mindig könnyű, hiszen közülük többen állami
gondoskodásban nőttek fel. Számukra a
szorgalom és a jelenlét szigorú ellenőrzése,
a hiányzás vagy a hanyag tanulás miatt a
jövedelem érzékelhető kiesése nevelő
erejű, a hiányszakmára bevezetett szakiskolai tanulmányi ösztöndíj is vonzó és
megtartóerejű, hiszen a tanulószerződésre
fizetett juttatással együtt sok diák megélhetését biztosítja. Egy munkáltató azonban nem tud olyan toleráns lenni, mint az
iskola. Ha a diák többször nem jelenik meg,
nem tudja fenntartani a munkaviszonyát.
Ezt a tanulási folyamatot, a munka világába való beilleszkedést is átveszi a duális
képzés. Mire végez a fiatal, már természetes lesz számára a pontosság, a kiadott
munka végrehajtása, a számonkérés és a
munka ellenőrzése.
A gyakorlati képzéssel foglalkozó szervezetek jelenlegi, közel 7 ezres számát 20
ezerre emelné 2018-ig az MKIK. A százezer
szakmunkástanuló közül ma 60 ezren vesznek részt a duális képzésben. A kamarai
garanciavállalással még 30 ezren bevonhatóak lennének a rendszerbe. A szakiskolai
tanulószerződéses diákok mai, 40 ezres
száma 2018-ra elérheti a 70 ezret.
És még valami, talán biztató. A GVI
kutatási adataiból kiderül, hogy az elmúlt
hat évben 49-ről 58 százalékra nőtt a
szakmát szerzett fiatalok aránya, s a pályakezdő szakmunkások elhelyezkedési mutatója a saját szakmájukban 30-ról 39 százalékra emelkedett.
Regős Zsuzsa
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Mórocz Béla emlékére

Az iskolai tanulást segítő módszerek kutatását támogatják
Ars poeticának is szép gondolattal kezdte Lovász László annak a pályázatnak a bemutatását, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia október 16-án hirdetett meg. Ennek keretében a tanórákon alkalmazott eredményes oktatási módszerek elemzésének és új eljárások fejlesztésének előkészítése céljából juthatnak támogatáshoz kutatócsoportok. A pályázat bármely tudományághoz és tantárgycsoporthoz kapcsolódó
szakértői közösség számára nyitott, nyertesei részletes kutatási koncepció kidolgozására kapnak támogatást, a kutatás megvalósításához
szükséges forrásokat pedig egy következő pályázat keretében nyerhetik majd el.
Az MTA elnöke nyitóbeszédében azt mondta, egy autógyár milliókat költ arra, hogy a legjobb autót állítsa elő. Az embernek a legnagyobb kincsei a gyermekei, ő azt szeretné, ha az ő nevelésükre költenénk milliárdokat. Elmondta, a tanórákon alkalmazott eredményes oktatási módszerek elemzéséhez és új eljárások fejlesztésének
előkészítéséhez kaphatnak támogatást kutatócsoportok az MTA
november 24-ei határidejű pályázatán, amely bármely tudományághoz és tantárgycsoporthoz kapcsolódó szakértői közösség számára nyitott.
Az iskolai tanórákon a tankönyvek, digitális tananyagok, természettudományos kísérletek mellett számos segédeszköz és a tudás átadásának különböző formái közül választhatnak a pedagógusok, és a
pályázat egyaránt célozza a hazai pedagógiai hagyományok tudományos vizsgálatát és újabb módszertanok kidolgozását.
A pályázat nyertesei részletes kutatási koncepciót dolgoznak ki, a

kutatás megvalósításához szükséges forrásokat egy következő pályázaton nyerhetik el.
A pályázók lehetnek már létező vagy újonnan megalakuló, önállóan vagy közösen működő, egyetemi, illetve akadémiai kutatócsoportok, amelyek vezetője felsőoktatási intézményben vagy az MTA
irányítása alatt álló kutatóközpont, kutatóintézet által foglalkoztatott,
főállású oktató, illetve kutató. Elvárás a közoktatásban dolgozó pedagógus bevonása a kutatócsoport munkájába – tette hozzá.
A pályázati keret 50 millió forint, az egy pályázóra jutó támogatás
nem haladhatja meg az 5 millió forintot. Az elnyert támogatás a projekt
100 százalékát fedezi, a pályázóknak nem kell saját forrást biztosítaniuk.
A feladatok ütemezését, eszközigényét, személyi feltételeit, illetve a
tervezett kutatási koncepció lehetséges hasznosításának módját ismertető pályázatokat az MTA elnöke által felkért kuratórium bírálja el
december elején. A kiírás és adatlap elérhető az mta.hu oldalon.
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Mórocz Béla 1926. december 16-án született Gércen. 2014. szeptember 23-án Budapesten hunyt el, 88 éves korában.
Egyetemi tanulmányait 1951-ben fejezte be a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen könyvvitel–statisztika–tervezés szakos
tanárként. Pályáját Pápán kezdte, a Pápai Közgazdasági Technikum Statisztika Tagozatán tanított 1951-től 1955-ig. 1955-től, 45 éven keresztül tanított a budapesti Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskolában. 1959-ben 33 évesen lett az iskola igazgatója, s ebben a pozícióban 28
éven keresztül, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Nyugdíjasként az iskola felnőtt-tagozatán tanított tovább 2000-ig.
A 60-as években a statisztika tantárgy országos szakfelügyeletét látta el. Következetességével, szakmai igényességével, tanácsaival nagymértékben hozzájárult a tantárgyi követelmények egységesítéséhez. Igényessége tükröződött módszertani publikációiban és az általa írt
tankönyvekben, feladatgyűjteményekben is. Általánosstatisztika-tankönyvét és -feladatgyűjteményét – amely a szaktanárok és a diákok véleménye szerint is több évtizeden át az iskolatípus legjobb tankönyve volt – 1960-tól 1992-ig használták. Lektorként részt vett az új szellemű,
korszerűsített statisztikai tananyag kimunkálásában is.
Az Országos Pedagógiai Intézet a tantervi reformok alkalmával több esetben felkérte munkabizottságok vezetésére. Rendszeresen készített, lektorált érettségi tételsorokat, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre feladatokat, tagja volt a Statisztika Versenybizottságnak, a
Magyar Statisztikai Társaságnak és a Magyar Pedagógiai Társaságnak.
Tanárként mindig arra törekedett, hogy a tanulók és hallgatók megértsék a statisztika szerepét, megfelelően értelmezzék az adatokat,
lássák az összefüggéseket. Példamutató, igényes pedagógus volt. Hagyományt teremtett tudatos, emberséges, minden diákot felkaroló tanári személyiségével. Határozott egyénisége, széles körű műveltsége, céltudatossága alkalmassá tette arra, hogy összetartó iskolai közösséget építsen a nevelőkből és a mindenkori tanítványokból.
Iskolavezetőként a szakmai képzés magas színvonalát megteremtve országos elismerést szerzett iskolájának, ami a statisztikai képzés
mintaiskolájaként működött. Elsőként alakított ki olyan gépparkot az intézményben, amely országos szervezésű képzések helyszínéül szolgált. Később a budapesti közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolák igazgatói munkaközösségének vezetőjévé választották. Ebben a
funkciójában 15 éven keresztül tevékenykedett.
A 80-as évek elejétől a Közgazdaságtudományi Egyetem gyakorlóhelyeként, közgazdász tanárok több generációjának szolgált mintaként
az iskolában folyó, általa vezényelt szakmai és pedagógiai tevékenység.
A Központi Statisztikai Hivatal szakmai munkája elismeréséül Fényes Elek Emlékéremmel tüntette ki 70. születésnapján.
Igazgatói tevékenysége mellett a Pedagógusok Szakszervezetének életében is aktívan részt vett. Évtizedekig a Budapesti Számvizsgáló
Bizottság elnöke volt. Szakszervezeti munkáját nagyon komolyan és szigorúan végezte. Tisztességéért, becsületességéért mindenki szerette.
A SZOT Elnökségétől megkapta a „Szakszervezeti Munkáért” elismerést. A Magyar Köztársaság oktatási minisztere 2000-ben méltónak találta arra, hogy életpályáját a pedagógusoknak adható legmagasabb díjjal, az Eötvös József-díjjal ismerje el.
A díj átadását követően így fogalmazta meg ars poeticáját Mórocz Béla:
„Én semmi különöset nem tettem, csak azt biztosítottam, hogy mindenki szívvel-lélekkel, a legjobb színvonalon igyekezzen végezni a
munkáját.”„Olyan nevelőtestületet igyekeztünk kialakítani, amely hivatása magaslatán nemcsak a szakmára készít fel, nemcsak a közismereti műveltséget nyújtja, hanem a személyiség formálását tekinti középpontnak.” „Az az elismerés, amely munkámat most érte, az a nevelőtestület munkáját ismerte el. A tanulók itt olyan indíttatást kapnak nemcsak szakmailag, hanem emberileg is, ami lehetővé teszi számukra,
hogy az életben helytálljanak.”
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A Pedagógusok Szakszervezetének
nyílt levele az oktatási rendszer
védelmében
A Pedagógusok Szakszervezete figyelmezteti a parlamenti pártok képviselőit, hogy a T/1794. számon
benyújtott előterjesztés – törvényjavaslat Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről – jelenlegi formában
történő elfogadása katasztrofális helyzetbe hozza a köznevelés teljes rendszerét az óvodáktól az iskolákig,
kollégiumokig és a szakmai szolgáltatásokat nyújtó intézményekig. Nemcsak az ellátórendszer kerülne veszélybe,
nemcsak pedagógusok tízezrei, hanem gyermekeink jövője, Magyarország fejlődése is.
Nem nehéz megállapítani, egyszerű összeadás, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ költségvetése
még azt az összeget sem éri el, mint az idei költségvetés. Az eredeti, valamivel több mint 484 milliárd forintot 60
milliárd forinttal egészítette ki a Kormány. A javaslatban ennél kisebb összeg, nem egészen 524 milliárd forint
szerepel. Ez nem elégséges a szeptemberi béremelés áthúzódó költségeinek, a soros előrelépések, a Pedagógus II.
fokozatba lépőknek, a szeptemberi béremelés további költségeinek, az életpálya szeptemberi, mintegy hétezer főre
történő kiterjesztésének fedezetére. Nagyon mérsékelt számítások szerint csak a személyi kiadások kifizetéséhez az
állami fenntartású intézményekben legkevesebb további 150-200 milliárd forintra lenne szükség.
Annak ellenére, hogy a személyi kiadások terhére megduplázódott a dologi kiadások előirányzata – nem
egészen 26 milliárd forintról csaknem 53,5 milliárd forintra – ez még a legszükségesebb kiadásokra sem elég.
Fejlesztésre pedig egy fillér sem jut. Az óvodák fenntartására szánt többletforrások (megközelítőleg 139 milliárdról
valamivel több mint 142 milliárdra nőtt az összeg), a gyermekétkeztetésre szánt többletforrások (majdnem 53 milliárd
forintról 58 milliárd forintra nőtt) jól érzékeltetik, hogy sem az önkormányzatok, sem az állami intézményfenntartók,
sem a magánintézmények fenntartói nem tudják ellátni a köznevelésről szóló törvény jelenlegi rendelkezései szerinti
kötelező feladataikat.
A Pedagógusok Szakszervezete tiltakozik az ellen, hogy a köznevelés rendszere működéséhez, fejlesztéséhez
szükséges hiányzó forrásokat megszorító intézkedésekkel – tömeges elbocsátásokkal, intézménybezárásokkal, a
tanulmányi idők csökkentésével, a pedagógusilletmény-előmeneteli rendszernek a minimálbértől való elválasztásával
– teremtsék elő. A Pedagógusok Szakszervezete ezért tiltakozik a Parlament elé beterjesztett költségvetési törvény
köznevelés rendszerét sújtó tervezete ellen. A PSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy a Kormány a pillanatnyi érdekei
miatt a köznevelés rendszere működéséhez szükséges összegeket tovább csökkenti. A Pedagógusok Szakszervezete
követeli, hogy a befizetett adókat a köz javára, a mindenkit érintő oktatásra, egészségügyre, kultúrára, szociális
területre, egyszóval a színvonalas közszolgáltatásra fordítsa a Kormány.
A Pedagógusok Szakszervezete kéri a parlamenti pártokat, kér valamennyi parlamenti képviselőt: szólítsák fel a
Kormányt olyan hatástanulmány benyújtására, amelyből egyértelműen megállapítható, milyen mutatók alapján
számolták ki a benyújtott javaslatban szereplő összegeket, továbbá ezeknek az összegeknek az elfogadása milyen
következményekkel járna, valamint, hogy a jelenlegi intézményrendszer változatlan működtetéséhez milyen
tényleges forrásokra lenne szükség. Térjen ki továbbá a hatástanulmány az ellátórendszer fejlesztésére. A
Pedagógusok Szakszervezete külön kéri a parlamenti pártokat, kér valamennyi parlamenti képviselőt: kötelezzék a
Kormányt arra, hogy adjon részletes tájékoztatást a gyermekszegénységről, a probléma kezeléséhez szükséges
forrásokról, s a benyújtott javaslatban szereplő összegek elfogadásának következményeiről.
A Pedagógusok Szakszervezetének Országos Vezetősége 2014. november 10-ei rendkívüli ülésén áttekinti a
költségvetési törvényjavaslatban foglaltakat, s meghatározza a teendőket arra az esetre, ha a Kormány, majd a
Parlament nem hozza meg a szükséges döntéseket a köznevelés rendszerének megmentése érdekében.
Budapest, 2014. november 3.

Pedagógusok Szakszervezete

