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ATHÉN, SPÁRTA,
MAGYARORSZÁG
Ismét elzúgtak a fejünk felett a tanévkezdő napok, az oktatás világa lassan csendes lesz. Ugyan az újságok politikai beállítódásától függő – az időben érkeznek-e
majd a tankönyvektől a túl nehéz az iskolatáska dallamáig – minden évben
kötelességszerűen lejátszott néhány hetes fortissimót egy mélyből jövő, keserű
piano váltotta fel, de a sajtóban vége az év eleji „forradalmi” hévnek. Ami még
megjelenik a címlapokon az iskoláról, pedagógiáról, pedagógusról, gyerekről ebből
az egyre csendesebb oktatási világból, az vagy tényleg elképesztő, vagy
példaértékű. (Az értelmezés politikai hozzáállástól vagy az eseményben való
érintettségtől függő.) És persze maradnak a botrányos igazgatói kinevezések, vagy
a botrányos tankönyvtartalmak. Emlékezzünk csak a pálcikakislány fejét baltával
szétverő pálcikaemberes CD-re, aminek az a mondanivalója, hogy a méhecskék a
barátaink, vagy a „nyugatimádást” ostorozó bornírtságra. Ezeket nyilván felül
fogják vizsgálni, ki fogják gyomlálni.
A napi rutin – tanító néni tanít, gyerek tanul, szülő idomul – pedig mint eddig
mindig, lassan úrrá lesz minden forradalmi átalakításon, változtatási szándékon,
ami egy volt oktatási miniszter szerint is mostanra már félfordulatot vett. Úgy
tűnik, az oktatási kormányzat látszólag enged a ’48-ból, a Kliket átszervezik, a
gyereknek sem kötelező mindenáron 4 óráig az iskolában maradni, csak ahogy a
júniusban kinevezett új köznevelési államtitkár, Czunyiné Bertalan Judit fogalmazott: „A szülő a 2013-at megelőző gyakorlathoz képest fordított nyilatkozatot
tesz, (…) hogy biztosítja a gyermek ellátását, tanulását.” Hogy újra elhangzik:
„Igazából azt, hogy az iskola és az iskolai rendszer hogyan működik, leginkább a
gyermek mutatja meg. Hiszen a gyermek az, akinek a köznevelési rendszer –
mondjuk úgy – szolgáltatást nyújt, tehát tudást ad át, amellett kompetenciát
fejleszt.” De azt is mondja az államtitkár asszony, hogy igazán szükség van az
állam fokozott felelősségének megjelenésével együtt arra, hogy olyan háttér
legyen, amely a gyermek és az iskola számára biztonságos tanulási és tanítási
feltételeket teremt.
Csakhogy mindebből az is kiderül, Magyarországon valójában sajnos az nem
döntetett el, hogy kié is a gyerek. Az nem döntetett el, hogy a családnak, az
iskolának, nota bene az államnak kell-e őt nevelnie. Különösen akkor fontos kérdés
ez, ha nincs valós közmegegyezés arról, mit is kell a jövő nemzedékének megtanulnia, nincs közmegegyezésen alapuló oktatási nemzeti minimum. Az államtitkár asszony szerint jelenleg ezt a célt szolgálja a Nemzeti alaptanterv. Az a NAT,
amelyet egyfajta ideológiai elvárásnak megfelelően pedagógusok, tudósok, más
szerzők egy csoportja dolgozott ki, és amelyiket ideológiai elvárásból más pedagógusok, tudósok és egyéb szerzők ab ovo elutasítanak. Mintha Spárta és Athén
eltérő nevelési szisztémájának harca újult volna ki ezen a 93 ezer négyzetkilométeren, csak mindez ráadásul cifrázva van Magyarország több mint ezeréves
történelmének minden buktatójával, bűnével és ostobaságával.
Így vezet a jó szándékkal kikövezett út a pokolhoz. Abszurd dolgok ezek, de
valójában eltörpülnek amellett, hogy Magyarországon gyerekek éheznek, és a
számuk évről évre nő. Ha erre a problémára nem talál ez az ország sürgősen
megoldást, akkor ebben a harcban csak a gyerekek, s velük együtt a jövő vérezhet
el! Annak a gyereknek ugyanis, aki éhezik, tökéletesen mindegy, hogy mint
Spártában a halálra, vagy mint Athénban a halálra és az életre is akarják-e
nevelni.
Gondolkodjunk el ezen, mai magyarok!
Millei Ilona

A TARTALOMBÓL
PSZ: Az oktató-nevelő munkát segítők
bérét emelni kell!
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Problémákat okoz, hogy a pedagógusok
nem kapták meg időben a módszertani
kézikönyveket és a tankönyveket, hogy
kellőképpen fölkészülhessenek az új tanévre. (Galló Istvánné, a PSZ elnöke)
Az oktatástól a tudásig
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Pontosan a tanárképzés a probléma gyökere,
ezért nem mellékes, hogy mi mit fogunk ezen a
téren tenni. Nyilván – ebben is – együttműködünk a partner államtitkársággal. (Czunyiné
dr. Bertalan Judit köznevelési államtitkár)

Két olvasmányról
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Ismét felvetődik a kérdés, hogy mi a pedagógiai értéke annak, hogy egy rossz minőségű szöveggel szembesítsük a tanulókat, majd megkérjük őket, hogy javítsák
ki. (Kálmán László nyelvész)
Tankönyvsirató?
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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
uniós pénzeket szintén. (LiDa)

„Pedagógiai Díjjal” tüntették ki Dankó Ervint
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Az elismerés, amelyet a helyi PSZ eredményes munkájáért átvehettem, az ennek a közös munkának az elismerése.
„Mert amit tettem, az csepp a tengerben.” (Dankó Ervin)
Változások erdejében

12

Az elsősök 52 százaléka a hittant, 48 százaléka az erkölcstant választotta. Erkölcstant az ötödikesek 58, hittant pedig 42
százaléka fog tanulni. Tanév közben nincs
lehetőség váltani.

Új arcokkal folytatódó oktatáspolitika
Ugyancsak júliusban a köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárnak nevezték ki Pölöskei
Gábornét. A köztársasági elnök húga Csornán született 1960-ban.
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A Facebookról jelentjük

18

Ha szétcsapják a Kliket anélkül, hogy helyreállítanák az oktatási intézmények önállóságát, és pótolnák az oktatási költségvetésből hiányzó, durván 200 milliárdot, nem változik majd semmi. (Radó
Péter oktatáskutató)
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FEKETÉN – FEHÉREN

A PSZ OV meghatározta
a tanév szakszervezeti feladatait
Háromnapos, kihelyezett Országos Vezetőségi (OV) ülést tartott
a Pedagógusok Szakszervezete augusztus 22–24-ig Balatonföldváron. Az OV tagjait Galló Istvánné, a PSZ elnöke
tájékoztatta a legutóbbi országos vezetőségi ülés óta eltelt
időszak szakszervezeti tevékenységéről, a jelenlevők megvitatták a PSZ Ingatlanvagyon-gazdálkodásról szóló szabályzatának tervezetét, és tájékoztatást kaptak a vagyonügyekről is.
A sztrájkbizottság és a kormány közötti megállapodás
teljesüléséről, a közoktatás aktuális kérdéseiről Szüdi János
jogász beszélt, majd dr. Varga Mária Beáta vezetésével
konzultáció következett a köznevelési intézményekben dolgozókat érintő munkajogi kérdésekről. Az ülésen az OV tagjai
meghatározták a PSZ szakszervezeti, érdekvédelmi feladatait a
2014/15-ös tanévben, és elfogadták a PSZ OV 2014/15-ös
feladattervét. A három nap megható eseménye volt a PSZ-től
elköszönő kollégák búcsúztatása.

XV. Országos Pedagógus
Teniszverseny
A Balatonalmádi TENNIS CLUB 1925 sportegyesület és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) tizenötödször rendezte meg az Országos Pedagógus Teniszbajnokságot 2014. július 4–6. között. Ismét
sikeres és jó hangulatú rendezvény tanúi lehettünk a TENNIS
CLUB balatonparti pályáin, ahol a mérkőzéseket tartották, és a
klubházban megfelelő feltételeket teremtettek a nemes vetélkedőhöz. A szomszédos strand pedig jó lehetőséget nyújtott a fürdőzésre. A teniszverseny eredményes lebonyolításáért köszönet
illeti a klub vezetőit, munkatársait, mindenekelőtt Dudás Zsoltot,
a klub elnökét. A versenyzők elhelyezésére szolgáló Győr városi
körzeti PSZ-üdülő nyugodt és kulturált környezettel járult hozzá a
versenyzők jó közérzetéhez. A bajnokságot Szabó Zsuzsa, a PSZ
alelnöke nyitotta meg, és ő adta át az érmeket, díjakat is.

A teniszverseny eredménylistája
NŐK 40 ÉV ALATT: 1. Fábián Tímea (Békés); 2. Sebők Henriette
Brigitta (Békés); 3. Gombásné Kada Tímea (Mór).
NŐK 50 ÉV FELETT: 1. Csiziné Magyar Ildikó (Szentes); 2. Halászné Kónya Hajnalka (Mátészalka); 3. Verbulecz Valéria
(Dunakeszi).
NŐI PÁROS: 1. Fábián Tímea (Békés) – Sebők Henriette Brigitta
(Békés); 2. Csiziné Magyar Ildikó (Szentes) – Kissné Katona
Ágnes (Baja); 3. Csátaljayné Farkas Anita (Baja) – Dudásné
Pirik Mariann (Balatonalmádi).
FÉRFIAK 40 ÉV ALATT: 1. Szűcs Barnabás (Budapest); 2. Dudás
Zsolt (Balatonalmádi); 3. Fehér Csaba (Balatonalmádi).
FÉRFIAK 40–55 ÉV: 1. Lehel Zsolt (Budapest); 2. Gombás Szabolcs (Mór); 3. Hidasi László (Mezőberény); Varga István
(Békés).
FÉRFIAK 55 ÉV FELETT: 1. Kovács Pál (Békéscsaba); 2. Csátaljay
István (Baja); 3. Fodor Ákos (Dunakeszi).
FÉRFI PÁROS: 1. Szűcs Barnabás (Budapest) – Fehér Csaba (Balatonalmádi); 2. Lehel Zsolt (Budapest) – Fodor Ákos (Dunakeszi); 3. Kádár János (Budapest) – Dudás Zsolt (Balatonalmádi);
Csátaljay István (Baja) – Pestuka Szilvia (Baja).

Lovász László: ne féljenek kérdezni!
Az egyetemek és az MTA kapcsolatának szorosabbra fűzéséről, a
tudományos műhelyek jelentőségéről, a tudományos kíváncsiság
teremtőerejéről beszélt Lovász László, az MTA elnöke a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitó ünnepségén.
Hangsúlyozta: Magyarország jövője szempontjából kulcsfontosságú,
hogy minél több hazai kutató kapcsolódjon be nemzetközi kutatásokba. „Az Akadémia sokféle eszközzel támogatja az egyetemeken
folyó kutatómunkát” – mutatott rá. Az akadémiai kutatócsoportok –
amelyekben tapasztalt kutatók, doktoranduszok és diákok dolgoznak
együtt – olyan műhelyek, amelyek mind az Akadémia, mind az
egyetemek számára a kutatói utánpótlást hivatottak biztosítani. 2013ban a támogatott kutatócsoportok száma 79-ről 89-re emelkedett, az
MTA és a BME közötti gyümölcsöző együttműködést a Lendület-csoport léte bizonyítja. „A 2009-ben indított program célja a nemzetközileg
kiemelkedő fiatal tehetségek itthon tartása, illetve hazahívása külföldről” – idézte fel Lovász László az egyedülálló pályázati modellt életre
hívó szándékot. Szintén a hazai versenyképes kutatások erősítését, a
tudományos kapcsolatok elmélyítését szolgálja az Akadémia
vendégkutatói programja, amelynek révén külföldi egyetemek
legrangosabb professzorai kapcsolódnak be a hazánkban folyó
kutatásokba – emlékeztetett az Akadémia elnöke. Lovász László arra
bátorította a diákokat: ne féljenek kérdezni, és – a jól bevált módszerek
mellett – a tudomány eszközeivel törekedjenek új megoldások, eredeti
ötletek felmutatására, hiszen minden megoldott probléma izgalmas, új
kérdések sokaságát veti fel.

Tájékoztató füzet a gyermekek jogairól
Gyermekvédelmi szakellátásba (gyermekotthonba), nevelőszülőkhöz
került gyermekeknek, valamint szüleiknek szóló hasznos tudnivalókat
tartalmazó füzetcsomagot készített az Országos Betegjogi, Ellátottjogi,
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK). A kiadványban a
gyermekjogi képviseleti segítségnyújtás mellett részletes információkat
kapnak a gyerekek többek között a gyámhivatali eljárásról, a nevelésbe
vétel folyamatáról, a kapcsolattartási lehetőségekről, a zsebpénz
jogosultsági feltételeiről. Az anyag mellékletei a nevelésbe vétellel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, fogalmakat, jogokat és
kötelezettségeket foglalják össze mind a szülők, mind a gyermekek
részére. A kiadványok letölthetők a http://www.obdk.hu/tajekoztatofuzet-keszult-a-gyermekek-jogairol.html címről.

OLVASD, ÉS ADD TOVÁBB!
A Pedagógusok Lapja évi előfizetési díja 5 százalék áfával 4500 forint.
Az intézmények banki átutalással (számlaszám: 11707024-20100456)
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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ÉRTÜNK, ÉRTED

Az esélyegyenlőtlenséget nem a tudástartalom egyformasága számolja fel
Árnyalta az oktatási kormányzat sikeres tanévet ígérő propagandáját a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. Galló Istvánné szeptember 3-án ismertette a sajtóval azokat az okokat, amelyek épp a siker útjában állnak, és amelyek egyben ki is jelölték a PSZ jövőbeni
tevékenységét. Ízelítőül: a szakszervezet kiáll amellett, hogy mielőbb rendezzék az oktatást-nevelést segítők bérét, érdemi egyeztetést
kezdeményez a gazdasági minisztériummal a szakképzés ügyében, de szó esett a tankönyvek megkérdőjelezhető ingyenességéről
ugyanúgy, mint némelyikük botrányos tartalmáról, arról, mit nem tükröznek a pedagógusbérek, hol hibás az új munkaszervezési forma,
és miért baj, hogy a Klik továbbra is csak megbízott vezetővel működik.
Galló Istvánné, a PSZ elnöke azzal kezdte tájékoztatóját, olyan nagy változások, amelyek az
elmúlt tanévet jellemezték, valóban nem
lesznek a közoktatásban, kivéve a szakképzést. Ám a tervezett változtatásról, miszerint
a szakképző intézményeket a jövőben a
nemzetgazdasági tárca felügyeli, a szakszervezet sajnálatos módon csak a sajtóból értesült, szakmai dokumentumokat nem kapott.
Ezért a szakszervezet a változtatásról szakmai
véleményt nem tud mondani, de tekintettel
arra, hogy a munkavállalókat érintő lépésről
van szó, úgy tartja, nem kerülhető meg az érdemi egyeztetés a reprezentatív PSZ-szel.
Ezért a szakszervezet kezdeményezni fogja
azt az NGM-nél. Ami szintén új elem lesz ebben a tanévben, hogy elindul a szakfelügyelet, de annak részletei még nem ismertek.
Hatmilliárd „ment a lecsóba”
A PSZ elnöke beszélt arról, hogy a tankönyvkiszállítás, úgy tűnik, rendben folyik, a tavalyi
fiaskó nem fog megismétlődni. Ugyanakkor
csak arról lehetett hallani, mennyi a szülőnek
és az államnak az ezzel kapcsolatos megtakarítása, de hogy konkrétan maga a kiszállítás
mennyibe került a költségvetésnek, nem.
Problémákat okoz, hogy a pedagógusok nem
kapták meg időben a módszertani kézikönyveket és a tankönyveket, hogy kellőképpen
fölkészülhessenek az új tanévre. S bár az Ofi
azzal hárította a problémát, hogy a honlapon
augusztus eleje óta megtalálhatók az új tankönyvek, nem biztos, hogy minden pedagógus rendelkezésére állnak az ehhez szükséges
számítógépek. Ugyancsak szó esett az új
NAT-hoz készült új tankönyvek megkérdőjelezhető tartalmáról. A tankönyvekhez mellékelt, botrányos, baltás, méhecskés CD-segédanyagot egyszerűen abszurdnak nevezte.
Megjegyezte, az új tankönyvek egy év alatt
készültek el, nem estek át az engedélyezési
eljáráson. A következmény, vannak technikai
hibák, és vannak sajnálatos üzenetet hordozó tartalmiak is. A lényeg, hogy az állam
mondja meg, mi az érték, amit a tankönyvben meg is jelenít, ám az a családok értékrendjével ellentétes lehet. Galló Istvánné sze-

rint a szülők és a pedagógusok nehéz helyzetbe kerülhetnek emiatt. Példaként elmondta,
a 2003-ban bevezetett NAT-hoz – amely a
kompetencia alapú képzést helyezte a fókuszba – négy évig készültek a tankönyvek.
Ez a fejlesztés akkor 6 milliárd forintba került,
de ezeket a tankönyveket most már nem
lehet használni. Az esélyegyenlőtlenség felszámolása támogatható cél, de azt nem a tudástartalom egyformasága fogja felszámolni.
Több munka kevesebbért
Szóba került a pedagógusok lépcsőzetes béremelése is. A PSZ elnöke elmondta, a pedagógusok bérében 5-12 ezer forint bruttó
növekedés várható a szeptemberi béremeléssel. A szakszervezet azonban kitart amellett, hogy az új bérrendszer nem ismeri el a
többletmunkát, a több diplomát és a minőségi munkát. Ugyanígy nincs nyugvóponton
az egy éve a pedagógusok számára bevezetett új munkaszervezési forma. Egy év tapasztalata alapján a PSZ állítja, mivel a pedagógusok között – azonos végzettséggel és ugyanannyi munkában eltöltött idő után – van, aki
heti 22 órát és van, aki 26 órát tanít azonos
bérért, az egyik sokkal többet dolgozik, mint
a másik. Tehát nem jó az új munkaszervezési
forma. Erre vonatkozóan a PSZ tárgyalásokat
kezdeményezett még nyáron a kormánnyal,
de csak levélben válaszoltak, hogy ők jónak
tartják ezt a munkaszervezési formát.
Egy év után az is elmondható, hogy a
32 órás benntartózkodás kezelése a mai
napig nem egységes, és bár a kormánnyal
kötött megállapodás és a Klikkel kötött
kollektív szerződés ebben a dologban tiszta helyzetet teremtett, sajnálatos módon
sem az intézményvezetők, sem a járási
tankerületi vezetők nem értelmezik egyformán. Galló Istvánné megjegyezte: a
nyugodt tanévkezdést nem segíti, hogy a
Klik továbbra is megbízott vezetővel működik, nincs kinevezett elnöke. Az ő személye azért lenne nagyon fontos, hogy
például a kollektív szerződés ügyében a
szakszervezet tárgyalásokat kezdeményezhessen.

A pénzkérdéshez tartozik az is, hogy az
oktató-nevelő munkát segítő kollégák – mivel
a KJT alá tartoznak – 2008 óta nem kaptak
béremelést, pedig nélkülük nem tud működni az intézmény. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt összemosódott a bértábla, nem differenciálja a
munkában eltöltött idő és a végzettség alapján a fizetéseket. A szakszervezet elnöke nyomatékosan hangsúlyozta, az oktató-nevelő
munkát végzők bérét rendezni kell! A PSZ az
Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban napirenden tartja a kérdést, és bízik
abban, hogy a szeptemberben, októberben
az OKÉT-on belül kezdődő költségvetési
egyeztetéseken érvényt tud szerezni annak,
hogy az ő bérüket is emeljék.
Éhező gyerekkel nincs minőségi oktatás
A sajtótájékoztatón szóba került a portfóliófeltöltés is. Galló Istvánné elmondta, hogy ezt
a pedagógustársadalom felháborodása és a
szakszervezet nyomásgyakorlása után egyszerűsítették. A PSZ azonban tárgyalás után,
augusztusban ígéretet kapott Sipos Imre államtitkár-helyettestől, hogy még tovább egyszerűsítik majd.
Elhangzott, 458 köznevelési intézményben írtak ki intézményvezetői pályázatot, de
csak 336 igazgatót bíztak meg, 122 intézményben megbízott vezetővel kezdték el a
munkát. Pedig a hosszú távú, jó minőségű
munkához biztonságra van szükség, és ennek
garanciája az intézményvezető. A Klik átalakításáról csak információi vannak a szakszervezetnek, úgy tudják, a megyei szint erősödik.
A köznevelés szereplői a gyerekek is.
Galló Istvánné azokról szólt, akik éheznek.
Számuk évről évre nő. Nagyon sok pedagógus jelezte, ezeknek a gyerekeknek nagy
többsége péntektől hétfőig alig kap enni.
Összevesznek a kenyéren, amit a dadusok, a
pedagógusok otthonról visznek nekik. A helyzet drámai. Minőségi oktatásról, benne pedagógus-béremelésről, új tankönyvekről lehet beszélni, ez mind lesz. De lesznek éhező
gyerekek is. Éhező gyerekekkel pedig nem lehet minőségi oktatást csinálni. Millei Ilona
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ISKOLAKEZDÉS

BIZALMAT KÉRT A MINISZTER
Czunyiné Bertalan Judit az oktatás tartalmának megújítását ígérte
Talán a bizalom szó volt az, ami a legtöbbször hangzott el az V. Nemzeti Tanévnyitón, a XI. kerületi Ádám Jenő Általános Iskolában augusztus 31-én. Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter Ranschburg Jenő pszichológust idézte: gyermekeinket arra kell nevelni, hogy bízzanak.
Hozzátette: a kölcsönös bizalom minden emberi kapcsolat alapja. Az iskolát nem egyszerűen szolgáltatásnak kell tekinteni, hanem közös
feladatnak a családokkal szövetségben.
Balog Zoltán azzal kezdte a beszédét, minden
új gyermek, minden első osztályos megjelenése az iskolákban egy újabb esélyt jelent a szülőknek, tanároknak, a köznevelést és az egész
országot irányítóknak. Ha jól végzik a munkájukat, akkor jobb, erősebb, derűsebb és bátrabb lesz „a mi magyar világunk is” – tette
hozzá. Hangsúlyozta, az iskolakezdés közügy, a
diákok sorsa és teljesítménye határozza meg,
hogy milyen lesz Magyarország 15-20 év
múlva. Annak a reményének is hangot adott,
hogy talán ma a szülők is jobban látják, mit
akar a kormány a családokkal szövetségben a
gyermekekkel kezdeni, mi a lényege az új NATnak, amely megjelenik az új tankönyvekben,
illetve a délutáni foglalkozásoknak.
Kitért arra is: talán a pedagógusok is
egyre derűsebbek lesznek, bérük – bíznak
benne – érzékelhetően több. Kijelentette: a
jövőt a pedagógusok alakítják, ennél magasabb hivatás nincs. Hangsúlyozta: az egész

nemzetnek szüksége van jó és jobb iskolákra.
Az a dolguk, hogy mindenkit tudása és képessége szerinti végzettséghez juttassanak. A
legfontosabb ugyanakkor a bizalom, e nélkül
sikeres vállalkozás nincs. Honnan lenne sikeres iskola? – tette fel a kérdést Balog Zoltán.
Az össztársadalmi bizalom megszületésében
és újjáépítésében az iskola fontos szereplő
lehet – mondta, és hozzátette: hiszi, hogy a
kormány, az iskolák, a családok még közelebb kerülnek egymáshoz, és még tovább
szilárdul a köztük lévő bizalom.
Legyen több a bizalomból, az emberi erőforrásból, és bár nem egyeztetett az államtitkárral, de „legyen úgy több szünidő”, hogy
valóban lehetőség nyíljon az idő hasznos eltöltésére – mondta a miniszter, majd ünnepélyesen megnyitotta a 2014/2015-ös tanévet.
Czunyiné Bertalan Judit köznevelési
államtitkár rámutatott: nehéz, dolgos éveken
vannak túl, egy bonyolult fenntartói rend-

szerű iskolai szervezetet örököltek, amelynek
megújítása jelentős feladatokat ró mindenkire. Sok nehézség állt előttük, sok kérdést
kellett jól vagy még jobban megválaszolni, és
sok konfliktust kellett a gyermekek érdekében feloldani – sorolta, megjegyezve, hogy
mára túljutottak az iskolarendszer átalakításán, és a gyermekek egyenlő esélyekkel vághatnak neki az életnek.
Az iskolaszerkezet és a pedagógus-életpálya biztonságának megteremtése után most az
oktatás tartalmának megújítása is előttük áll,
olyan oktatási-nevelési anyagok kidolgozása,
amelyek felvértezik a gyermekeket azzal a
tudással és képességgel, amelyek birtokában
bátran felvehetik a versenyt Európa bármely
fiataljával. Ennek megteremtése nemcsak
esély és lehetőség, hanem kötelesség is –
hangsúlyozta.
Az ünnepség végén a miniszter Trefort
Ágoston-díjakat adott át.

NEMZETI KÖZÉPOSZTÁLYT ÉPÍTENEK
Minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy sikeres legyen a következő tanév – mondta az emberi erőforrások minisztere augusztus 26-án a szakmai tanévnyitón. Balog Zoltán kiemelte: tiszteletre méltó
fegyelmezettséggel küzdik végig a pedagógusok a köznevelés megújítását, amely az elmúlt 25 év
legnagyobb átalakítása. Megjegyezte: minden megújítási folyamat konfliktusokkal jár, és az eredmények nem egy-két év múlva jelentkeznek. A cél egy erős nemzeti középosztály kiépítése.
Balog Zoltán azt mondta: fontos, hogy az intézményfenntartó rendszer és a pedagógusok között erősítsék az együttműködést. Kiemelte: az átfogó köznevelési stratégia megvalósításához mindenekelőtt
bizalom szükséges, a pedagógusok és a szakmai irányítás, a kormány, valamint a pedagógusok és a
szülők, a szülők és a kormány között.
Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkár azt mondta: a köznevelési rendszernek és iskolának a tudás mellett identitást is kell adnia. A köznevelés megújítása ezt a célt szolgálja. Jelezte: osztálytermi gyakorlat során próbálják ki az új tankönyveket, a tananyagfejlesztés ugyanakkor egy többéves
folyamat. Rámutatott, a szakmai tanácsadás és tanfelügyelet rendszere megújul, ami fontos biztonságot adó intézkedés. A pedagógus-életpályamodellről kiemelte: hosszú idő után először kapnak a minőségi fejlődést is díjazó, egzisztenciális elismerést a pedagógusok, amely a társadalomban helyén
kezeli az elvégzett munkájukat. Minden a gyermekekért történik – fogalmazott az államtitkár.
Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár a hároméves kortól kötelező óvodáztatás kapcsán kiemelte: az óvónők számát is növelni kell az infrastruktúra fejlesztése mellett, és a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó programokat is sürgetett. Sipos Imre helyettes államtitkár a változásokról elmondta:
integrált elektronikus nyomon követő rendszert vezetnek be a sajátos nevelési igényű gyermekek
intézményváltásához kapcsolódva. A szakszolgálati intézményekben dolgozóknak is biztosítják a pótszabadság intézményét, és feladatként említette a fizikai állapotfelmérés pontosítását, kiegészítését.
Előkészítés alatt van egy rendeletmódosítás, miszerint a közösségi szolgálat „az otthoni településen” is
elvégezhető lesz a jövőben. Idegen nyelveket, testnevelést és művészeti tárgyakat nem csak mesterfokozatú végzettséggel lehet majd tanítani a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban.
Pósfai Péter, az Oktatási Hivatal elnöke elmondta: az első tanfelügyeleti ellenőrzések 2015
januárjától indulnak, elsősorban annál a 18 ezer pedagógusnál, akik bekerültek a minősítési tervbe, s
lesznek intézményvezetői ellenőrzések is.
Forrás: MTI

A gondolkodás
iskolája
A szeptember 1-jével indult „engedelmesség iskolájával” szemben „a gondolkodás iskoláját” indítja el az MSZP –
jelentette be Hiller István szeptember
1-jén. A párt oktatáspolitikai kabinetvezetője közölte, „a gondolkodás iskolájában” a pedagógusok azt mutatják
be hétről hétre, tanóráról tanórára,
több tantárgyból is, „hogy másképp is,
szabadon is lehet”. Szerinte a jelenlegi
iskolarendszer egy politikai akarat
megnyilvánulása az oktatásügyben, és
nem a gyermekek érdekeinek kifejezése. Úgy vélte, „a kormányzati oktatáspolitikában csendes félfordulat” zajlik, ennek jele a személyi és a szerkezeti változtatás. Nem kell és nem is
lehet a felmerülő iskolai gondokat egy
budapesti irodaházból orvosolni, a
tankerület vagy a járás alkalmasabb
intézményfenntartó egység.
Az Együtt–PM szerint ma Magyarországon a gyerek van az iskoláért, és
nem fordítva, példátlanul centralizált
az oktatási rendszer, amely ijesztő
„orwelli” jövőt idéz elénk.
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AZ OKTATÁSTÓL A TUDÁSIG
Czunyiné dr. Bertalan Judit szerint a minőségi köznevelés kialakításához vezető út egyik legfontosabb lépése a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (Klik) létrehozása volt. A 2012. szeptember 1-jével alapított Klik átalakítás előtt áll. A júniusban kinevezett közoktatási államtitkár aszszonnyal a hogyanról, a Klik leendő elnökéről, az oktatás helyéről az ágazatok sorrendjében, a pedagógusbérekről, a Nemzeti alaptantervről, a
gyerekek 16 óráig való foglalkoztatásáról és a Nemzeti Pedagógus Kar és a szakszervezetek közötti választóvonalról beszélgettünk.
– A magyar nemzetpolitika legfontosabb
ágazatának nevezte az oktatást Németh
Zsolt, a külügyi bizottság elnöke egy júliusi
konferencián. Ha az egyes ágazatokat sorrendbe lehetne állítani, akkor ön az oktatást
hányadik helyre helyezné?
– Furcsa lenne,
ha nem azt mondanám, hogy az
első, de ez most
nem egyfajta ágazati részrehajlás.
Tradicionálisan
benne van a magyar közéletben, hogy mindig akkor volt fejlődés, gazdasági vagy tudományra, innovációra
alapozott előrelépés a magyar társadalomban, amikor valamilyen, az iskolarendszert
érintő, komolyabb, átfogó reformnak beérett
a gyümölcse. Az európai környezet, a tudomány haladásának a sebessége nem visszaszorította az oktatást erről a stratégiai fontosságról, hanem sok ágazat vált hasonló, stratégiailag fontos területté. Mindig válaszolni kell a
környezetnek azokra a kihívásaira, amelyek a
nemzetgazdaság, a társadalom megmaradását, megerősödését szolgálják. Egyet is értek e
tekintetben Németh Zsolttal, az oktatás az
alapja annak, hogy versenyképes tudással
rendelkező gazdasági szakemberek, mérnökök, idegen nyelvet tudók legyenek a magyar
iskolarendszerből kikerülő fiatalok, akik aztán
be tudnak kapcsolódni a gazdasági vérkeringésbe a tudásuk alapján. Az is fontos – és
2014-ben nem szabad erről nem beszélni –,
hogy az oktatás nem csak országhatáron belüli
nemzetstratégiai kérdés. Maga az, hogy magyar nyelven beszélnek határainkon túl élő
magyar nemzettársaink, egyfajta felelősséget
is ad. Ez olyan kulturális és társadalmi, értékalapú kapcsolatrendszer, amit az oktatásnak
tudnia kell szolgálni és segíteni. Úgyhogy természetesen az első az oktatás, de más módon
kell a stratégiai célokat szolgálnia a jövőben a
köznevelésnek.

pontosan azért hozta létre a közigazgatási reform, hogy legyen a kormánynak egy olyan, a
területet átfogó és ismerő, általános államigazgatási szerve, amelynek rálátása van a
kormány végrehajtási feladatait szolgáló területi államigazgatási szervek, ez esetben a
köznevelést szolgáló intézményrendszer, illetve az azt fenntartó rendszer működésére.
Nyilván ez nem felügyeleti irányítási kapcsolat,
de a napi problémákat ismerni kellett.
– Kinevezésekor feladatul kapta, hogy
mutasson rá, a köznevelés területén bevezetett, komoly reformok hogyan szolgálják a
gyermekeink és a pedagógusok érdekeit.
Elkezdődött már ez a munka?
– Ez többelemű munka. Azt gondolom,
hogy igazán szükség van az állam fokozott
felelősségének megjelenésével együtt arra,
hogy ez olyan háttér legyen, amely a gyermek és az iskola számára biztonságos tanulási és tanítási feltételeket teremt. Igazából
azt, hogy az iskola és az iskolai rendszer hogyan működik, leginkább a gyermek mutatja meg. Hiszen a gyermek az, akinek a
köznevelési rendszer – mondjuk úgy – szolgáltatást nyújt, tehát tudást ad át, amellett
kompetenciát fejleszt. A rendszernek kell
biztosítania, hogy a gyermek olyan, a képességeinek megfelelő tudáshoz és kompetenciákhoz jusson, amelyekkel a képességszintjének megfelelő iskolai végzettséggel
be tud lépni adott végponton akár a szakképzésbe, akár a felsőoktatásba, akár pedig
más módon a társadalomba. Az a célunk,
hogy a képességeinek megfelelő tudással
hagyja el mindenki az iskolákat. Ez vizsgálható abból az aspektusból, hogy a köznevelést megalapozó köznevelési törvény és a
Nemzeti alaptanterv milyen alapvető tudásbázis átadását irányozza elő. A másik
fontos mérő, hogy hogyan működik ez az
intézményrendszer.

– Bár tanított – leendő pedagógusokat is –,
mégis kormánymegbízottként dolgozott
sokáig. Mint kormánymegbízott belelátott az
oktatás világába?

– Elképzelhetőnek tartja, hogy kialakítsanak egy nemcsak a kormány által meghatározott, hanem közmegegyezésen alapuló
oktatási nemzeti minimumot, ami mindenki
számára elfogadható az országban?

– Természetesen, mert a kormányhivatalokat és a kormánymegbízotti feladatkört

– Nem tudom, hogy mit tekint közmegegyezésnek.

– Amiben mindenki megegyezik. Mondjuk
abban, hogy a Toldit minden magyar gyereknek ismernie kell.
– De hogy mérem a mindenkit?
– Politikai oldaltól függetlenül. Ez egy
olyan nemzeti minimum, amit nem egy kormány határoz meg, hanem a széles közvélemény.
– Fogalmilag értem, hogy mit mond. Tartalmilag viszont nem tudom meghatározni,
mert hogyan mérem a nemzeti minimumot
egy oktatási rendszerben, ha nem a szakma
alapján. A Toldi egyébként jó példa. Azt gondolom, hogy a tartalmi részt a tudománynak,
a szakmának kell megmondania. Például pedagógiailag helyes alapelv, hogy kellenek
olyan kötelező irodalmi művek, amelyeket el
kell olvasni. Azon vitatkozhatunk, hogy ezt
hányadik osztályban kell, de azon, hogy egy
magyar iskolarendszerből kikerülő magyar
embernek a Toldin kívül ismernie kell a XX.
század korábban nem tanított magyar irodalmát is, azon nem. Szerintem ez is nemzeti
minimum. De hogyan tud ellenérvelni egy
ilyen írást vagy ilyen gondolkodást nem ismerő, ha meg se tanítjuk neki? Visszatérve a
kérdésre: nemzeti minimum persze hogy kell,
ezt a célt szolgálja a Nemzeti alaptanterv. Ez
egyébként kutatás-módszertani kérdés, mert
a népszavazástól egészen a bedobálós véleménynyilvánításig széles a skála a nemzeti
minimum kifejezésére. Sokkal inkább a tananyag kereteit kell kijelölni, és azért a pedagógus szabadsága ezen belül rendkívül nagy.
Ha maximalisták vagyunk, akkor tényleg szűk
keresztmetszeten mozog a Nemzeti alaptanterv.
– A gyerek oldaláról nézve is?
– Ha a gyerek oldaláról nézem, akkor túl sok
információt kell megtanulnia, amellett pedig
egyéb, a versenyképességgel összefüggő,
kompetencia jellegű információkat is át kell
hogy tudjon adni neki az iskola. A demokrácia
mintája ma Európában Svájc, ahol nálunk
sokkal erőteljesebben tanítanak nemzettudatra, sokkal radikálisabb az ő kimeneti követelményük ilyen szempontból.
(Folytatás a 6. oldalon)
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AZ OKTATÁSTÓL A TUDÁSIG
(Folytatás az 5. oldalról)
De a praktikus, az úgynevezett „életre való”
útravalót is ötvözik az alaptantervükben. Egy
magyar gyerek érettségi után képes felsorolni a nagy francia forradalom minden szakaszát az azt meghatározó francia forradalmárokkal, mártírokkal, évszámokkal együtt,
de nem biztos, hogy arányaiban a magyar
történelemből is annyi ismeretet kap. A svájci
gyereknek a francia forradalomról nincs anynyi ismerete, vagyis sokkal nemzetibb az az
iskolarendszer. Egy magyar gyerek intelligenciaszintje éppen azért, mert sok tudást adunk
át, magasabb, de közben lemaradtunk a
praktikumokban, ami a napi és a felgyorsuló
alkalmazkodás lehetőségét jelenti.
– Következik az arany középút?
– Ez hosszú időbe telik. Valahogy azt kellene megcélozni, hogy egyszer végre meg
tudjuk fogalmazni: mi mit szeretnénk, mi
fontos nekünk annyira, hogy azt minden magyarnak tudnia kelljen? És ez legyen elég a
mindennapi és valóban gyakorlati tudáshoz
is. Azt gondolom, hogy ebben valamikor
egyensúlyt kell teremteni. Tartalmi keretekről most nem beszélnék, mert a NAT mögött
azért szakmai megegyezésnek kell lennie. Azt
a szakmának kell megmondania, hogy mit
tanítsunk. Az életkori sajátosságokkal összevetve kell eldönteni, hogy mi az, amit bizonyos korban már meg lehet tanulni.
– Csakhogy a Nemzeti alaptantervvel
szemben pont a szakmán belülről érkeztek
kritikák…
– Azt gondolom, hogy az elmúlt 25
esztendőben nem volt olyan Nemzeti alaptanterv – bármelyik kormányzati ciklusban
született is –, ami ellen nem volt szakmai
vagy politikai kritika.
– Államtitkári feladatai közé tartozik,
hogy összegyűjtse a pedagógus-életpálya
életbe lépő szakaszának a tapasztalatait.
Elkezdődött-e ez a munka, és ha igen, akkor van-e már kézzelfogható eredménye?
– Az első és legfontosabb szerintem, hogy
létrejött az az intézményrendszer, a Klik, amit
azért hoztunk létre, hogy Magyarországon
minden megszületett gyermek azonos tudáshoz jusson. Mert ez nem így volt. Magyarországon azon múlt egy iskolai oktatás minősége – nem a pedagógus szakmai tudását értem ez alatt, hanem az eszközök, felszereltség, délutáni foglalkozások, pluszlehetőségek
meglétét –, hogy a fenntartó önkormányzat
költségvetése hogyan állt. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központot azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy ezeket a különbsé-

geket csökkentsük, illetve megszüntessük,
mert nem függhet attól egy gyermek továbbtanulása, hogy hova születik. A köznevelés
minőségi átszervezésének ez volt az egyik
pontja. A Klik egy fenntartó szervezet, és
másfél éves működéséből világosan kiderült,
az a megannyi probléma, ami a 3200-hoz közeli fenntartót, a náluk levő, mintegy 3700 intézményt nyomasztotta, és most konkrétan
ennek az egy szervezetnek az asztalán jelenik
meg. Kulminálnak azok a görgetett problémák, amelyek részint pénzügyiek, részint
szakmapolitikai döntésekből, a 90-es évek
pedagógusképzésének átszervezéséből, az
egyszakosságból fakadnak. Mert gyakorlatilag
ezek eredményezték, hogy ide jutott 2009–
2010-re a magyar oktatási rendszer. Ezért az
első és legfontosabb lépés az volt, hogy a fenntartói szervezetet biztonságosan működővé és
az intézmények számára szolgáltató és működést segítő szervezetté tegyük.
– De épp a Klik működésével kapcsolatban
szivárgott ki Szabó Balázs miniszteri biztos
vizsgálata. Ebből az derült ki, hogy rossz gazdálkodás, vezetői intézkedések okán 2014
végéig körülbelül 50 milliárdos hiánya lesz a
Kliknek. S hogy valami mégiscsak lehetett
ebben, azt az jelzi, hogy a 2013-as költségvetési maradványból a kormány 19,7 milliárdot
csoportosít át a Kliknek.
– Én nem keresnék összefüggést olyan dolgok között, amelyek között nincs összefüggés. Ismerem, hogy a jelentésben mi van,
mert a látlelet vételéhez minden rendelkezésre álló anyagot elolvastam. Volt abban
olyan dolog, ami a szervezetet érintően
megfontolandó, voltak benne egyébként a
sajtó által kiragadott, eltúlzott és a szervezetirányításban nem feltétlenül megalapozott
megállapítások. Egyébként pedig nemcsak ez
az egyfajta gondolkodás volt és van a Kliket
illetően. A jelentésben levő 50 milliárd abszolút megalapozatlan számokon alapszik,
mert nem jó a viszonyítási alap, nem jó a
bázis. A 19,7 milliárdos átcsoportosítás pontosan azoknak a hibáknak a kiküszöbölésére
kellett, amit az okozott, hogy most telik le
egy költségvetési év. Az intézményfenntartó
központ félévben vette át az intézményeket,
ami költségvetésileg egyébként négy hónap.
Abból nem lehetett a 2014. évi költségvetést
hibátlanul összeállítani. Ráadásul az egységes
funkcionális szervezeti irányításban pénzügyileg minden olyan előjött, amit nem tudtunk, vagyis hogy az önkormányzatok hol,
milyen módon, milyen rendszerben finanszírozták a béreket és az iskolák működtetését.
Ezek szépen a helyükre kerülnek, de akkora a
rendszer, hogy egyik pillanatról a másikra ez

nem megy, csak szépen fokozatosan. A hibák
korrekciója történik akkor, amikor megalapozottan, újraszámolva azt mondjuk, hogy ez a
19,7 milliárd még kell az intézmény működéséhez. Az államtitkárság és a Klik mostani
feladata nyilván az, hogy olyan szervezeti
struktúrát működtessen, ami átlátható, pontos tényadatokon alapuló számításokat tud
ahhoz adni, hogy ez az intézményrendszer
milyen forrásigénnyel bír.
– Ön nem olyan régen azt mondta, hogy
átalakítaná a Klik működését. Hogyan?
– Azt gondolom, hogy most már egy középirányító szerv, a megyei szint létrehozatalának kell következnie a Kliken belül. Ez
egyébként nem duplikációt jelent majd, hanem azt, hogy a meglévő bázison a feladatok csoportosításával, a hatáskörök jó kijelölésével, illetékességek átgondolásával, egy
megyei szintű középirányítóval rugalmasabbá, gyorsabbá, hatékonyabbá lehet
tenni a működést.
– Sok minden lekerülne a megyei szintre?
– Én most nem beszélnék arról, hogy mi
kerül le a megyére, mi nem, mert ez egy
kétirányú folyamat. A Klik egy szakmai és
működtetést szolgáló intézmény, az egyik
feladata a gazdálkodás és a működtetés
feltételeinek biztosítása. Ez pénzügyi utalványozási, kiadványozási, kötelezettségvállalási jogokat jelent, költségvetési előirányzat feletti gazdálkodást. Nyilván vissza kell
bontanunk, hogy meddig lehet lemenni, mi
az ésszerű. Ez pedig függ a megyétől, a megyében lévő intézmények számától, a képzések jellegétől. Hogy mit lehet – mivel nem
akarunk egy sablonra felhúzni mindent –,
épp vizsgálat alatt van.
– És a fővárosban?
– A fővárosi helyzetet is vizsgáljuk. Több
javaslat van az átalakításra, a legjobbat szeretnénk érvényesíteni. De abban a tekintetben, hogy mi kerül még a megyéhez, a Klik
esetében felmerülnek a szakmai irányítással
összefüggő, tartalmi kérdések is. Alaposan
meg kell nézni, hogy melyek azok a szakmai
döntések, amelyeket a megyében kell meghozni, melyeket az országos központban, és
melyeket az államtitkárságon. De ez a
munka még nincs olyan fázisban, hogy
bármit kiemeljek belőle. Annyit mondhatok,
hogy az első napoktól az volt a legfontosabb
feladatok egyike, hogy ezt megvizsgáljuk.
Visszatérve az életpálya kérdésére: a legfontosabb, hogy a gyerekek a szó több értelmében is biztonságban érezzék magukat az
iskolában.
(Folytatás a 7. oldalon)
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AZ OKTATÁSTÓL A TUDÁSIG

– Elképzelhetőnek tartja, hogy az igazgatói
jogkörbe visszakerüljön a munkatársak felvétele, elbocsátása?
– Erre azért nem fogok, nem tudok válaszolni, mert ami a szakmai irányítással öszszefüggő jogokat és kötelezettségeket jelenti,
az többolvasatos történet. Nincs értelme azt
mondanom, hogy igen vagy nem, mert ma
még nem tudom megmondani. Majd amit a
szakma lerak az asztalra és indokol, azt megvizsgáljuk.
– A Klik átalakítását ön fogja levezényelni,
vagy pedig az, aki a Kliket fogja vezetni
Marekné Pintér Aranka után?
– A Kliket alapvetően a Klik elnöke irányítja,
és a Klik elnökének gyakorlatilag ezt a feladatot
a vázolt iránymutatások szerint kell elvégeznie.
– Mikor lesz új elnöke a Kliknek, és Hanesz
József lesz-e az?
– Időben meg fogják tudni. Annyit elárulhatok, hogy megbízottként jelenleg Hanesz
József látja el a feladatot. Azt gondolom, hogy
nem a személy a lényeg, hanem hogy tudjunk
együtt dolgozni az elképzeléseink megvalósításáért.
– A pedagógusoknak nem kevés problémát okoz a 32 óra benntartózkodás, a 22–26
tanóra, ami kinek 22, kinek 26. Tehát ugyanazért a pénzért van, aki többet dolgozik, van,
aki kevesebbet. Ez nem igazságos. Sőt hallani, hogy az intézményvezetők némelyike
önkényesen megnöveli az óraszámokat, és
még adminisztrálni sem engedi azokat. Nem
lenne célszerűbb törvényben rögzített, fix
óraszámot megállapítani, és az azon felüli
teljesítést túlóraként elszámolni?
– Azért én emlékszem a 2010 előtti, még ennél is igazságtalanabb, más jellegű, pedagógusbérezéssel összefüggő problémákra. Azt gondolom, hogy itt anomáliák és eltérések nem a
pedagógus-bérrendezés vagy -bérezés miatt
vannak, hanem a rendszer ’96 óta hordozott
tehetetlenségéből fakadnak. Most gyűrűzött
vissza az, hogy az egyszakosok nem tudnak elég

órát kapni, az igazgató nem fogja tudni betölteni az óraszámukat. Pontosan a tanárképzés a
probléma gyökere, ezért nem mellékes, hogy
mi mit fogunk ezen a téren tenni. Nyilván –
ebben is – együttműködünk a partner államtitkársággal. Szerintem csak a túlóra önmagában
nem motivál senkit arra, hogy jobban dolgozzon. A pedagógus-életpályamodell és a pedagógus-bérrendezés olyan elvre épül, amelyben
a minőségi motivációs tényező is benne van.
Igen, én is látom, hogy adódnak abból problémák, hogy a szakos ellátottság nem megfelelő. De az a köznevelési cél, hogy délután
négy óráig biztosítsunk a gyerek számára foglalkozást, arra is lehetőséget ad, hogy annak a
pedagógusnak is a meglegyen kötelező óraszáma, akinek a szaktárgyából ez nem megoldható. Mert azért ő tanult mást is a szakján
kívül, tehát rá lehet bízni a gyereket. És ez nem
tanulószoba, ez nem napközi. Annak is célja,
rendeltetése van, hogy a gyermek korának és
érettségének megfelelő iskolai foglalkoztatásban vegyen részt délután négy óráig.
– Azért e téren is vannak gondok. Pedagógusoktól hallottam, hogy volt olyan gyerek, akinek arra nem volt ideje, hogy ebéd
helyett egy szendvicset megegyen, mert
egyik foglalkozásról a másikra rohant. És
amikor a pedagógus szólt a szülőnek emiatt,
ő azt válaszolta: nagyon élvezi a gyerek, nagyon jó neki. De tudjuk, hogy nem jó…
– Ez már nagyon szakmai kérdés. Én láttam
nagyon jól működő iskolát, ahol 2010 előtt is
bent voltak a gyerekek délután négyig, és
nagyon élvezték. Itt a szülő nem egyre több
szakkörre akarta beíratni a gyereket. Ha a
tanítási napot reggel nyolctól délután négyig
tekintjük, akkor ott szervezetten, az órarendhez igazítottan kell hogy maradjon ideje a
gyereknek ebédelni. Az egy másik dolog, ha
egy gyerek ideje úgy van terhelve, ahogy ön
mondta. Én is hallottam abszurd példákat,
mert nem volt meg a kellő rutin arra, hogyan
is szervezzék meg a napot az iskolában. Reméljük, idén már jobban fog menni.

– Szerintem a Nemzeti Pedagógus Kar egy
szakmai képviseleti szerv, amelynek a kamara
jellegű működést kell szolgálnia. Ha lett volna
ilyen az elmúlt 25 évben, akkor nem a munkajogi és alkalmazásjogi keretek mellett a tartalmi szabályozásban is megszólaló szakszervezeti oldal, hanem a pedagógusok szakmai szervezete alakította volna ki a minőségi tartalmat,
az etikai kódexet vagy az egymás presztízsét,
becsületét védő rendszert. Olyat, amelyik részese lesz majd a tankönyvek kialakításának, a
köznevelési törvény további módosításának, a
tartalmi elemeknek. A köztestületként létrejött
szakmai testületnek a törvény szerint folyik a
cégbírósági bejegyzése, a szakmai testületek
szakmacsoportonként létre fognak jönni.
– Ilyenek voltak a szakszervezetek mellett
is, a magyartanároké, a történelemtanároké stb.…
– Ebben teljesen igaza van, voltak szakos
tömörülések, de mivel a pedagógusoknak
nem volt egy szakmai, testületi fóruma, ezért
nyílt terep a szakszervezeteknek arra, hogy ők
szólaljanak meg munkajogi kérdésekben.
– Munkajogi kérdésben természetes, hogy
a szakszervezetek szólaltak meg…
– A magyar munka világában látunk jól működő kamarákat. A kamaráknak van egy tradicionális jellege. A pedagóguskar ilyen jellegű,
ami azért egy erkölcsi mérce. A köztisztviselőknek, kormánytisztviselőknek is van kamarájuk,
ügyvédi kamara is létezik, vannak jól kialakított,
kitaposott utak. Én ezt jó iránynak tartom. Azt
gondolom, hogy a pedagóguskar egyfajta húzóerőt tud képviselni. A szakszervezetek meg
végezzék a dolgukat, hiszen az érdekegyeztetést a munkaadó és munkavállaló közti munkajogi terepen kell csinálni.
– Ön azt nyilatkozta nemrég, hogy a szakszervezetekkel való tárgyalásnak is el fog
jönni az ideje.
– Most sem tudok mást mondani.
– Mikor?

– A gyerekeknek muszáj bennmaradni az
iskolában 16 óráig, vagy kikérhetik őket a
szülők?

– Pillanatnyilag számomra a tanévkezdés
élvez prioritást.

– A szülő a 2013-at megelőző gyakorlathoz
képest fordított nyilatkozatot tesz. Eddig arról
nyilatkozott, hogy a gyerek napközis lesz, ott
ebédel, és ha szükség van rá, akkor tanulószobás. Most a szülőnek olyan nyilatkozatot kell
írnia, hogy ő biztosítja a gyermek ellátását,
tanulását. Szerintem teljesen egyértelmű a
törvény.

– Azt gondolom, hogy minden lehetséges
előkészítést megtett a szakma, megtettek a
kollégák. A legfontosabbat mégiscsak azok a
pedagógusok, akik a fejükben előkészítik a
tanévet, hiszen a gyermek be fog ülni az iskolapadba. Én azt gondolom, hogy mindent
megtettünk annak érdekében, hogy a tanév
simán induljon.

– Nemzeti Pedagógus Kar. Ön szerint szükséges volt az automatikus tagságot előírni?

– Milyen tanévkezdésre számít?

– Köszönöm az interjút.
Millei Ilona

PEDAGÓGUSOK LAPJA  www.pedagogusok.hu/pedlap  Tel./fax: 322-8464

(Folytatás a 6. oldalról)
A másik a pedagógusok kérdése, akik nyilván
ugyanolyan fontos részei az iskolának. De az ő
esetükben még kevés idő telt el ahhoz, hogy
azt mondjam, a pedagógus-életpályamodellben itt vagy itt kell változtatni. Nyilván azt is
vizsgáljuk, mi az, ami még inkább egy, a pedagóguspálya presztízsét szolgáló intézkedés lehetne, vagy amivel javíthatnánk a rendszeren.
De azért egy hosszú távra megalapozott, ráadásul minőség alapú életpálya ügyében más
rendszerről beszélünk, mint a Klik esetében,
ahol másfél év után tudjuk, hogy mit kell tenni.

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE  www.pedagogusok.hu  Tel./fax: 322-2249
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Olcsó tankönyv,
pazarló oktatás
Az idén postás-, rendőr-, közmunkás- és
egyéb segítséggel sikerült ugyan elkerülni a
tavalyi tankönyvfiaskót, ám annak ellenére,
hogy szeptember 1-jével nagyjából minden
diák megkapta a tankönyveit, ezen a téren
azért akad bőven kifogásolnivaló.
A tanév egyik újdonságát jelentik a kísérleti tankönyvek, 1501 iskolában kezdenek el tanítani
ilyen kiadványokból. A megújuló tankönyvek
többségét önköltségi áron (kötetenként 350400 forintért), a szakiskolai kísérleti közismereti
tankönyveket térítésmentesen biztosítja az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) a diákoknak. Közlésük szerint a megújuló tankönyvellátás már idén több mint másfél milliárd forint megtakarítást eredményezett, amelyből
félmilliárd forint a családok pénztárcájában maradt, egymilliárd forinttal pedig a költségvetés
kiadásai csökkennek. Szüdi János, a PSZ oktatási szakértője erről más véleményen van. Úgy
véli, az új tankönyvrendszer bevezetésekor
fontos szempont volt az olcsósítás és az árak
(valamint a tananyag) egységessé tétele. Azonban ha közelebbről megvizsgáljuk, az új tankönyvek fejlesztése és gyártása rengeteg pluszköltséget eredményezett. Emellett a pazarlás
sem elhanyagolható nagyságrendű, hiszen a
régi könyvek mind feleslegessé váltak. Szüdi
szerint: „Azt mondják, hogy ez olcsó. Pedig ki
kellett dobni az összes régi könyvet, amelyeknek a fejlesztése több milliárd forintba került.”
A problémák közt az sem elhanyagolható
tény, hogy a nyár folyamán a pedagógusokhoz
nem érkeztek meg a mintakönyvek és a hozzájuk tartozó tanári kézikönyvek, amelyekből –
különösen az újonnan bevezetésre kerülő tankönyvek esetén – felkészülhettek volna a pedagógusok az új tanévre. S bár igaz, hogy augusztus eleje óta ingyenesen hozzáférhetővé tették
a kísérleti tankönyveket az OFI honlapján, de az
egyáltalán nem biztosított, hogy minden pedagógus rendelkezzen számítógéppel.
Szintén kifogásolni való, hogy az OFI rohammunkában kidolgozott tankönyvei nem
estek át az úgynevezett tankönyvvé nyilvánítási
eljáráson. Élesben tesztelik azokat. Pedig az
összesen 62 kötetet már azelőtt kritika érte,
hogy elérhetővé tették volna őket az interneten. A minőséget garantáló Nemzeti Tankönyvtanács egyik tagja például kilépett a testületből,
mivel szerinte sokkal jobb tankönyvek is vannak a piacon.
Ezért is voltunk kíváncsiak arra, hogy a
szakember, például a nyelvész szemével milyen
is az új, kísérleti tankönyv. Ezért megkértük
Kálmán László nyelvészt, mondja el véleményét két olvasmány nyelvi megformálásáról.

Kálmán László

KÉT OLVASMÁNYRÓL
Mentegetőzés
Arra kértek, válasszak ki véletlenszerűen két olvasmányt az új, hirtelen bevezetett tankönyvekből, és nyilatkozzak a nyelvi megformálásukról. Persze nem
lehet egész tankönyvekre érvényes véleményt alkotni két találomra kiválasztott
olvasmány alapján, nem is ez volt a célom, hanem csak bepillantás, belelapozás.
Olvasmányok tartalma alapján nem lehet megítélni, hogy milyen tevékenységek
szervezésében alkalmazzák majd őket a pedagógusok. Még a hozzájuk fűzött
feladatok szövegei sem feltétlenül igazítanak el ebben, pedig ez lenne a lényeg, a
felhasználásuk és felhasználhatóságuk. Én most csak a nyelvezetükről fogok
szólni: mit szólhat hozzájuk az elsős, illetve a kilencedikes, amikor belelapoz a
frissen kapott tankönyvébe? Miről árulkodnak a feldolgozásukra utaló illusztrációk és feladatok?
Csacsogó, fecsegő
Az Ábécés olvasókönyv II. kötetének 18. oldalán van ez a kis olvasmány. A kötet
olvasmányaiba belelapozva számos többé-kevésbé színvonalas, de mindenesetre
irodalmi igényű szöveget találunk, ez az olvasmány viszont a tankönyv szerzőitől
származik. Ennek az olvasmánynak a cs betű áll a középpontjában. Az egész kötet
koncepciója ugyanis a betűnként haladás, minden betűt egy-egy olvasmány illusztrál, olyan, amiben a betű sokszor fordul elő. Egyáltalán nem vagyok biztos abban,
hogy egy-egy játéknál többet megér-e az, hogy a szövegben egy betű lépten-nyomon előfordul, vagyis hogy jó-e az az elképzelés, hogy az egész olvasókönyv ábécéskönyv. Bár most nem az alapkoncepcióval foglalkozom, mindenképpen érdemes elgondolkozni azon, hogy az éppen soron levő betű ismétlődése pedagógiailag
megéri-e, hogy az ilyen szöveg csak természetellenes lehet. Ebben az olvasmányban például a csöng a csengő, a fecsegi Csilla a hétköznapi nyelvben nem
előforduló, csak a cs hang kedvéért használt kifejezések.
A szöveg dialógus formájú, egy Csenge és egy Csilla nevű szereplő beszélget,
nyilván két kislány, talán nővérek. A beszélgetésnek mind a négy mondatát
fordított szórendű, idézésre utaló ún. parentetikus tagmondat zárja: csacsogja
Csenge, csiviteli Csilla, csicsergi Csenge és fecsegi Csilla. Amellett, hogy ezek közül
az utolsó eleve természetellenes, az is nagyon furcsán hat, hogy a dialógus minden
fordulata ugyanúgy zárul. A szöveg szerzője valószínűleg játékosnak szánta ezt a
versbe illően párhuzamos szerkesztést, mindenesetre prózai (illetve a dialógus
miatt inkább drámai) olvasmányban ez meglehetősen különös. Azt gondolom, az
elsős olvasót inkább csak zavarba hozza a szokatlan vonások ilyen tömege.
A zavart növelheti az olvasmány mellett megjelenő rajz is. Ezen egy kislány
látható (nyilván Csenge vagy Csilla), vele szemben pedig egy kopaszodó úr, akinek
a kezében egy tálcának látszó tárgyon süteménynek látszó tárgyak (köztük csiga
alakúak, a rajzoló talán azt a kérést kapta, hogy minél több cs betűs tárgy legyen a
képen). A kopaszodó úr nyilván a szövegben szereplő „Karcsi papa”; a zavart az
okozza, hogy amit hozott, az semmiképpen sem látszik csomagnak, pedig a szövegben az szerepel.
Az olvasmányhoz fűzött kérdések, bár nem az olvasmány szövegének törzséhez
tartoznak, sokat elárulnak a szöveg szándékolt céljáról. Az egyik annak megbeszélésére biztat, hogy miért furcsa az olvasmány szövege, és ez szerencsére módot
ad arra, hogy a természetellenességére fény derüljön. Az már kevésbé világos, mit
értenek a szerzők azon, amikor azt kérik a tanulóktól, hogy mondják el “szép,
értelmes nyelven” a “fecsegős, csacska párbeszédet”. Ehelyett nyilván annak
kellene állnia, hogy természetes módon fogalmazzák meg a párbeszédben elhangzottakat. Ismét felvetődik a kérdés, hogy mi a pedagógiai értéke annak, hogy
egy rossz minőségű szöveggel szembesítsük a tanulókat, majd megkérjük őket,
hogy javítsák ki. Az ilyen feladatnak egyetlen esetben van értelme, ha a szövegben
szisztematikusan, rendszeresen van valami elrontva (szemben ezzel az olvasmánnyal). Az nagyon hasznos feladat, ha éppen a rendszerszerűséget kell felfedezni, és olyankor a kijavítás segít a rendszer részleteinek megfogalmazásában.
(Folytatás a 9. oldalon)

9

KRITIKUSAN

KÉT OLVASMÁNYRÓL
Például kicserélhetünk minden elölképzett
toldalékot hátulképzettre, és megfordítva.
De az ilyen típusú feladat az alsó tagozatban még nem időszerű.
Tudás, vagy megértés?
Második olvasmányként a kilencedik évfolyamos történelemkönyv Az őskor szakaszai című szövegrészét választottam ki.
A magasabb évfolyamoknak készülő taneszközök esetében még nehezebb szétválasztani a szöveg nyelvi minőségét annak pedagógiai céljától. A mondatok, a
bekezdések és az egész szöveg szerkezete
inkább csak a cél szempontjából ítélhető
meg, hiszen komolyabb megértési nehézségekkel ebben az életkorban már nem
kell számolni, legfeljebb a szókincsből fakadókkal. (Tudjuk, hogy Magyarország
nagyjából az utolsó helyen kullog abból a
szempontból, hogy mekkora az eltérés a
legjobb és a legrosszabb adottságú területek iskoláiban tanulók készségei között.
Ezért nagyjából az is megbecsülhető, hogy
az olyan szövegek, mint amilyen ez az olvasmány, a szókincsük tekintetében az ország számos területén teljesen érthetetlenek, szinte minden mondatuk kihívás a
tanulók számára.) Nos, ami a célokat illeti,
sajnos azt kell megállapítanom, hogy az
ilyen szöveg leginkább csak arra jó, hogy
lexikális információkkal árassza el az olvasóját, az összefüggések megvilágítására,
felismerésekre való rávezetésre, problémák felvetésére egyáltalán nem.
Bár érezhető, hogy a szerzők vigyáztak,
hogy ne legyenek túl hosszúak a mondatok, az az igény egyáltalán nem kitapintható, hogy a szöveg tartalma valamilyen logikai szálra felfűzhető legyen. Nemigen találhatók benne olyan retorikai
eszközök, amelyek a valahonnan valahova
való eljutást szolgálják – így például szinte
teljesen hiányoznak a logikai kapcsolatokra utaló nyílt utalások, magyarázó kötőszavak, retorikai kérdések, és így tovább.
Ezért például még egy felnőtt olvasó számára sem helyezhető el a szöveg logikájába (és ezért nem is érthető) például ez a
bekezdés:
Ősembernek nevezzük a Homo sapiens (bölcs ember) 7 millió évnél fiatalabb
elődeit. Az első őskoponyaleletre egy gibraltári kőbányában bukkantak rá, majd a
német Düsseldorf melletti Neander-völgyben találtak egy koponyát (1856). Erről
többen azt állították, hogy egy ősi ember-

fajta maradványa, de voltak, akik úgy gondolták, hogy valamiféle betegség folytán
torzult el a fej csontozata.
Nos, mi a célja ennek a bekezdésnek?
Az első mondat formailag definíció, az
ősember szó meghatározása. Nyilván kötelező penzuma volt a szerzőknek, hogy
tisztázniuk kell a szó használatát, hiszen
többször előfordul a szövegben. De van-e
vajon funkciója egy olyan meghatározásnak, amely semmilyen indoklást nem ad
arra, hogy miért húznak a tudósok egy
határt éppen körülbelül 7 millió évnél?
Értelmes dolog-e egy definícióba két várhatóan ismeretlen kifejezést (az ősemberen kívül a homo sapienst is) bevenni, úgy,
hogy csak az egyiknek szerepel a meghatározása? Miért írják nagybetűvel a homo
sapienst, és ha már szerepel, miért nem
magyarázzák el, mit jelent? És miért nem
adnak eligazítást arra nézve, hogy miért
szerepel utána zárójelben a bölcs ember
kifejezés?
A bekezdés további részének kapcsolata a meghatározással teljesen tisztázatlan. Mi a jelentősége annak, hogy először
Gibraltáron, majd a Neander-völgyben
találtak koponyaleleteket? (És miért van
megadva a neander-völgyi lelet éve, ha a
gibraltári leleté nincs?) Melyik koponyának
torz a csontozata, ha egyáltalán torz, és
van-e egyáltalán jelentősége ennek a tárgy
szempontjából? És végülis mi a jelenlegi
tudományos álláspont, milyen fajok koponyáit találták meg Gibraltáron, és milyen fajét a Neander-völgyben? Csupa
olyan kérdés, amelyre a szövegben még a
felnőtt olvasók sem találják meg a választ,
és kikövetkeztetni sem tudják.
Az olvasmányra általában az jellemző, hogy igyekszik a (feltehetően előírt) szavak meghatározásait folyamatos szövegbe illeszteni. Ezek az őskor
(ezen belül a paleolitikum és a neolitikum), a hozzájuk tartozó korszakhatárokkal. Eközben azonban egyéb céljai
vagy nem is válnak világossá, vagy azokat nem szolgálja.
Érdekes ötlet az evolúcióról szóló szövegrész beillesztése (külön keretben).
Maga az olvasmány annyiban hivatkozik az
evolúcióra, hogy „a mai ember hosszú
fejlődés során alakult ki”, legalábbis azok
szerint, akik Darwin kutatásaira hivatkoztak. Az már csak a keretes részből derül ki,
hogy mi a másik lehetséges nézet (tudniillik a bibliai teremtéstörténetet szó szerint elfogadó). Az viszont a keretes részből
sem derül ki, hogy Darwin elméletének mi
köze az ember (és más fajok) fokozatos

kialakulásához. Az evolúció fogalmát
ugyanis így magyarázza a szöveg:
[...] az állatfajok közül a létért való
küzdelem során azok maradtak életben és
fejlődtek tovább, amelyek jobban alkalmazkodtak környezetükhöz.
Ez aztán egyáltalán nem ad választ
arra a kérdésre, amelyik az olvasmányban
megjelenik (sajnos csak burkoltan). És
persze Darwin forogna a sírjában, ha ezt a
magyarázatot meglátná, hiszen hiányzik
belőle a lényeg, a genetikus reprodukció
nem tökéletes volta és a természetes kiválasztódás.
Végül szólnom kell az olvasmányhoz
tartozó képekről is. Az első egy térkép
arról, hogyan vándorolt a homo sapiens
Afrikából a Föld többi részére. A térkép
számtalan (felesleges) egyszerűsítést tartalmaz (például hiányoznak az Afrikából
közvetlenül az Indiai-óceánon át vezető
útvonalak), viszont számtalan felesleges
részlettel van tele: különböző ásatások
helyszíneivel. A képhez tartozó kérdések
között pedig van olyan, amelyik nem válaszolható meg a kép alapján: „Melyik földrészt népesítette be utoljára a Homo sapiens?” (Megint nagybetűvel!) Mivel az útvonalak elágaznak, az ágak közötti időrend
természetesen nem olvasható le a térképről.
Szerepel azután néhány koponyamaradvány fényképe, az Olduvai-hasadékból
– ez a lelőhely szerepel ugyan a térképen,
de az olvasmányban nincs szó róla; talán
szerencsésebb lett volna olyan illusztrációt
választani, ami az olvasmány valamely
elemét valóban illusztrálja. Végül szerepel
egy gúnyrajz Darwinról. Igaz, hogy az evolúcióról szóló keretes szöveg említi, hogy
„a bibliai teremtéstörténet képviselői elkeseredett vitát folytattak Darwinnal”, a
gúnyrajz nem éppen a vita eszköze (még
az elkeseredett vitáé sem). Ezért magyarázatra szorulna, hogy miért keletkeztek
Darwinról gúnyrajzok, és mennyiben voltak ezek indokoltak (nem voltak azok).
Megint hiányzik a logikai láncszem: többek
közt az keltett indulatokat, és erről szól a
gúnyrajz is, hogy a darwinizmus szerint az
ember nemcsak fokozatosan alakult ki, de
ráadásul valamilyen majomszerű állatból.

Kálmán László a nyelvtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs,
egyetemi docens. Szakterülete: formális szemantika, számítógépes nyelvészet, konstrukciós nyelvtan.
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(Folytatás a 8. oldalról)
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TANKÖNYVSIRATÓ?
Az idei tanévkezdés talán legnagyobb vitáit a tankönyvek váltották ki a szakemberek, a szülők, de a pedagógusok körében is.
Az új, tartós tankönyvek felhasználásának, beválásának eredményei azonban majd csak hosszabb idő távolában lesznek mérhetőek. Miközben a sebtében kifejlesztett tankönyvek tartalmi, ideológiai, tudományos tévedései, hibái felszínre kerülnek, a
tanulók kezében már ott vannak az első, a második, az ötödik, a hatodik és a középiskola kilencedik, tizedik évfolyamain,
részben kipróbálásra, és – ha szükségesnek látják a felhasználók és a fejlesztők – a későbbi korrekcióra is sor kerül. Nehéz
lenne eligazodni a nyilatkozó szakpolitikusok szájából elhangzó információkon, számokon: a 300-500 forintos átlagáron, az
előállítás és a terjesztés költségein, hogy az állami és a családi költségvetés mennyivel csökkent valójában.
Nem is olyan régen, 2004–2006 között útján ingyen kapták meg az érdeklődő – Finnországban a pedagóguspálya a legállami, illetve jórészt uniós pénzből a tel- akkor még létező – tankönyvkiadók to- népszerűbbek egyike. Pedig csak végigvitjes közoktatás vertikumára, a szakisko- vábbi felhasználásra. A történet itt nagy- tek egy konszenzuson, közmegegyezésen
lákba is készültek korszerű tankönyvek, jából véget is ért.
alapuló reformot, és persze nem vontak
illetve olyan képességfejlesztő, kompeAz uniós programok akkor még isme- el pénzeket az oktatásból.
tencia alapú programcsomagok, amelyek retlen közegében, a megboldogult tanE legutóbbi, 2004-ben kezdődött feja pedagógusok számára nem csupán is- könyvpiaci körülmények és nem utolsó- lesztésről a közvetlen intézményi, tanulói,
meretanyagot, feladatokat, de módszer- sorban az intézményi önállóság és a pe- szülői visszajelzésekből kiderült, hogy a
tani ajánlásokat, mérési, értékelési eszkö- dagógiai szabadság – mára már eltűnt – gyerekek szerettek az új keretek között
zöket és szabadon felhasználható tanesz- világában nem volt ez egyszerű történet. dolgozni. A változatos módszerek, az újközöket is tartalmaztak oly módon, hogy Egymást érték a programot ért támadá- szerű tanulásszervezés a pedagógusnak
a pedagógus az adott tanulócsoport szá- sok: a tankönyvkiadók nem örültek a megkönnyítette a fegyelmezést, a szülők
mára, de akár egyénre szabottan is válo- konkurenciának, az iskolák a változások- pedig arról is beszámoltak, hogy befogagathatott a modulok, tanórai vázlatok és nak, a program csúszásainak, a nem min- dóbb, toleránsabb szemlélet kezdett
feladatlapok közül. A fejleszkialakulni azokban a közösA legismertebb példa a finneké, akik közel 30 évnyi
tés digitalizált változatban az
ségekben, ahol pedig korábegyenletes és következetes fejlesztés után érték el a
Educatio honlapjáról elérheban sok volt a probléma.
tővé vált, sőt az abban az
Arra, hogy mi lett volna, ha a
legismertebb nemzetközi felmérésben 2000-ben a legjobb
időben zajló intézményi páprogram tovább folytatódik,
eredményt. Megemlítendő, hogy ez alatt a három évtized
lyázatok nyertesei a komplex
már soha nem kaphatunk váalatt a tanulói teljesítményeken túl a pedagóguspálya
programcsomagokat is meglaszt. Összehasonlíthatjuk a
megbecsültsége is megnőtt, köztudott, hogy ma
kapták ingyen több mint ezer
számokat, hihetjük, hogy ez
Finnországban a pedagóguspálya a legnépszerűbbek
iskolában. A legkorszerűbb
itt és most sokkal kedvezőbb,
egyike. Pedig csak végigvittek egy konszenzuson, közmegnemzetközi színvonalú és a
hallhatjuk a szakpolitika
hazai viszonyokat, szükséglemeggyőzőnek szánt nyilategyezésen alapuló reformot, és persze nem vontak el
teket messzemenően figyekozatait, kételkedhetünk, de
pénzeket az oktatásból.
lembe vevő fejlesztésen több
egy dologban biztosak leheszáz fejlesztő szakember, tutünk. Ha az új kormányzatok
dós, pedagógus dolgozott, a kipróbálást dig kifogástalan színvonalú felkészítések- mindig kidobják azokat a szakmai ötletepedig egy éven keresztül az erre pályázó nek, a pedagógusok a kezdetben sokkal ket, kezdeményezéseket, fejlesztéseket,
iskolák végezték, javították, korrigálták a több felkészülésnek. A program eredmé- amelyek egy korábbi időszakban mentek
felhasználói igények szerint is. A pedagó- nyeiről szinte semmit sem hallunk. Nem végbe, és még csak a fáradságot sem vegusok továbbképzéseken készültek fel az tudjuk, hogy a programban részt vevő szik arra, hogy megnézzék, nem használúj taneszközök alkalmazására, a kipróbá- gyerekek teljesítménye jobb lett-e az hatóak-e mégis, addig az újonnan közrelás, majd a bevezetés időszakára mento- alatt a pár év alatt, amíg ezekből a prog- adott fejlesztések, az „olcsó” tankönyvek
rok álltak készen az iskolák, a tanítók, ramcsomagokból, ezekkel az új eszközök- tartalma, érdemi pénzügyi háttere a szótanárok segítésére. A program elsődleges kel és módszerekkel dolgozhattak. Pedig és számmisztika ködében marad. Az álcélja pedig a pedagógiai kultúra korsze- milyen kézenfekvő megoldás lett volna lampolgárok adóforintjai, a szegény csalárűsítése, versenyképes, minőségi felké- egy olyan vizsgálat, amelyben a kompe- dok elveszett fillérjei, nem beszélve az
szítés, tudás közvetítése volt minden gye- tenciamérési eredményeket ebben a cso- elvesztegetett lehetőségekről, felmérherek számára úgy, hogy eközben csökken- portban kigyűjtötték, értékelték, más tetlenek.
jen az egyenlőtlenség, és a hátrányos csoportokkal összehasonlították volna.
Ha meggondoljuk, hogy a 2010 előtti
helyzetű tanulók is érdemi esélyekkel Egy ilyen hatalmas rendszerben a válto- uniós fejlesztéseknek a közoktatás tarinduljanak a továbbtanulás és a munka záshoz, eredményekhez sok-sok idő kell. talmi, módszertani, ha úgy tetszik, egyevilága felé. A fejlesztés 3,3 milliárd fo- A legismertebb példa a finneké, akik közel bek mellett „tankönyvi” fejlesztésére
rintba került. Ehhez járultak még az elő- 30 évnyi egyenletes és következetes fej- szánt támogatási kereteit hogyan haszállítás és a terjesztés költségei, amelyek lesztés után érték el a legismertebb nem- náltuk fel, illetve hogy mit hasznosíthattovábbi 1,5 milliárd forintot emésztettek zetközi felmérésben 2000-ben a legjobb tunk belőle, elmondhatjuk, hogy közel
fel, jórészt uniós pénzeket szintén. Az eredményt. Megemlítendő, hogy ez alatt százmilliárd forint és hatalmas mennyiuniós szabályok szerint minimum öt évig a három évtized alatt a tanulói teljesítmé- ségű, értékes szakmai munka ment a
kötelező fenntartani a fejlesztéseket. A nyeken túl a pedagóguspálya megbe- „lecsóba”.
kifejlesztett programcsomagokat pályázat csültsége is megnőtt, köztudott, hogy ma
LiDa
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„PEDAGÓGIAI DÍJJAL” TÜNTETTÉK KI DANKÓ ERVINT
„Pedagógiai Díjat”
adományozott Dankó Ervin kollégánknak
Szarvas Város Önkormányzata képviselőtestülete 2014. július
23-án. Az elismerés
az évtizedeken át
végzett, példamutató
iskolai oktató-nevelő munkának, a lelkiismeretes tevékenységnek szólt.
Dankó Ervin hosszú évek óta segítette
Szarvas Város Önkormányzata oktatásügyekért felelős bizottságának munkáját, közreműködésével gyümölcsöző együttműködés
alakult ki az önkormányzat és a Pedagógusok Szakszervezete között. Kollégánk – aki
1969-től végzett a PSZ-ben társadalmi és
szakmai tevékenységet – évtizedeken át
volt Szarvas város szakszervezeti titkára,
Békés megyei elnöke, 1995-től az Országos

Vezetőség tagja és a nyugdíjas tagozat elnökhelyettese. Szakszervezeti tisztségéből
ez év során vonult vissza.
Dankó Ervin a Jászberényi Tanítóképző és
a Szegedi Tanárképző Főiskola hallgatója volt,
pedagógusi pályáját 1959-ben kezdte Alsópetényben. Az útja ezután Örménykútra
vitte, ahol először dolgozott iskolaigazgatóként, majd ezt a státust 1969-től nyugdíjba
vonulásáig, 1995-ig Kardoson, végül Csabacsűdön töltötte be. Szakmai tevékenységét
számtalan kitüntetés fémjelzi, 1973-ban az
Oktatásügy Kiváló Dolgozója lett, 1983-ban
Kiváló Munkáért díjjal jutalmazták. Az Eötvös
József-emlékérem arany (1999) és vas fokozatát (2005) is megkapta. A Csabacsűdért
Emlékplakettet 2004-ben vehette át.
Mindez nem tette hivalkodóvá, végtelenül szerény maradt pályafutása során mindvégig. Ennek bizonyítéka az a köszönőlevél is,
amelyet akkor írt Galló Istvánnénak, a PSZ

Ma mit tett ön az éhező gyerekekért?

Számonkérés adatokkal
Csökkent Hegedűs Zsuzsa alapítványának támogatása
A támogatott családok létszáma a gyermekéhezés felszámolására létrehozott
Minden Gyermek Lakjon Jól nevű alapítvány keretében 2011 óta 15 ezer családról
mintegy 2 ezerre csökkent, a támogatás összege pedig 186,5 millió forintról 36,3
millióra forintra – közölte Bangóné Borbély Ildikó. Az MSZP-s képviselő szerint így
megkérdőjelezhető Hegedűs Zsuzsa tanácsadó sikeressége. Semjén Zsolt szerint
Hegedűs munkája sikeres volt.
Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy egyetért
Hegedűs alapítványának, a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítványnak az alapcéljával, a gyermekéhezés felszámolásával. Ugyanakkor jelezte, hogy bár az
alapítványt olyan cégek támogatják, mint az МVM Zrt., а Szerencsejáték Zrt., az
МVМ Paksi Atomerőmű Zrt., az MFB Zrt., az MNV Zrt. és а Magyar Posta, ennek
ellenére Bangóné szerint а támogatott családok létszáma а 2011. évi 15 ezer 147-ről
2014-re 2079-re csökkent. A támogatott települések száma 2011-ben még 300 volt,
míg 2014-ben 28. Az alapítvány támogatása 2011-ben még 186,5 millió forint volt,
az idén pedig 36,3 millió forint. Ezek alapján azt kérdezte, hogy Hegedűs Zsuzsa
rászolgál-e а közpénzből fizetett, milliós tanácsadói juttatásokra.
Nyugodt szívvel mondhatom, hogy az előző kormányzati ciklus során Hegedűs
Zsuzsa asszony munkája sikeres volt, nagyban hozzájárult a magyarországi gyermekek helyzetének javításához, a kapcsolódó kormányzati lépések eredményességéhez – írta válaszában Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnökhelyettes szerint 2013-ban az előző évi összeghez képest több mint 30 százalékkal
nőtt az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetéshez biztosított központi
költségvetési támogatás összege. Sőt 2014-ben további közel 8 milliárd forinttal
emelkedett a gyermekétkeztetésre fordítható állami támogatás összege. Semjén
szerint a nyári szociális gyermekétkeztetésre biztosított költségvetési forrás 2014ben már 2,64 milliárd forint, vagyis 240 millió forinttal nőtt az előző évekhez viszonyítva a települési önkormányzatok ezen feladatellátásának támogatására szánt
összeg.
Forrás: VG.hu

elnökének, amikor értesült a 2014-ben megkapott Pedagógiai Díjról.
Dankó Ervin levelében többek közt azt
írta: „Az, hogy itt, Szarvas városában és
térségében eredményes tudott lenni a
PSZ, köszönhető tagságunknak, a PSZ megyei vezetőinek, a város irányítóinak, az
Országos Vezetőségnek, benne elsősorban
Galló Istvánnénak, Neked, Piroska, aki
hosszú évtizedeken keresztül aktív, eredményes vezetője voltál és vagy ma is.
Őszintén köszönöm, hiszen az általad végzett szakszervezeti módszert próbáltam itt,
a »viharsarokban« követni, megvalósítani
és eredményessé tenni. Az elismerés,
amelyet a helyi PSZ eredményes munkájáért átvehettem, az ennek a közös
munkának az elismerése. »Mert amit tettem, az csepp a tengerben. De talán e nélkül a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger.«”

Kenyeret, munkát!
Ennyi kell a megélhetéshez
A létminimum havi értéke 87 510 forint volt egy
egyszemélyes háztartásban 2013-ban Magyarországon, az egy évvel korábbihoz képest 1,8 százalékkal
nőtt – áll a KSH kiadványában.
A létminimum az az összeg, amely biztosítja a magánháztartásokban élők számára a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény szükségletek kielégítését.
Kétgyermekes családoknál negyedmillió forint
Egy két felnőttből és két gyermekből álló háztartás
létminimumértéke 2013-ban 253 779 forint volt
havonta, ami több mint 4 ezerrel haladta meg a
2012-es értéket. Egy ilyen háztartásban az egy főre
jutó átlagos létminimumérték 63 445 forint volt,
szemben a 2012-es 62 321 forinttal.
A kéttagú nyugdíjas háztartások létminimuma a
KSH adatai szerint 135 641 forint volt tavaly, míg
2012-ben 133 238 forint. A létminimumértékek
2013-as meghatározásához 1449 háztartást felölelő
mintát vizsgált a hivatal, ez 1 millió 109 ezer embert
reprezentál. Az egyhavi átlagos létminimumérték
168 ezer forint volt háztartásonként.
A pénz harmada élelmiszerre megy el
2013-ban a háztartások személyes kiadásaik egyharmadát költötték élelmiszerre, 28,8 százalékát lakásfenntartásra; utóbbinak 56,6 százalékát háztartási
energia vásárlására. Az egyéb fogyasztásból a kiadások 15 százalékát szánták közlekedésre, telefonálásra, 9,4 százalékát egészségügyre, testápolásra, ruházkodásra. Oktatásra, üdülésre, művelődésre 4,7 százaléknyit költöttek tavaly átlagosan a háztartások.
MTI
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VÁLTOZÁSOK ERDEJÉBEN
Iskola: ez az a ház, ahol minden változik
Ez a tanév is sok, ha nem is olyan drasztikus változással jár majd, mint a tavalyi. Az alábbiakban azt gyűjtöttük össze, hogy
ebben a tanévben mitől és hogyan működik másképp az iskola.
Gyerekek: új kerettanterv, erkölcs, dráma, tánc
Az új – a Nemzeti alaptantervhez illő –
kerettanterveket a 2013/2014-es tanévtől,
felmenő rendszerben vezették be. Az új
kerettantervben szerepel az 1–8. osztályban, heti egy órában kötelező erkölcstan
vagy hit- és erkölcstan. Az elsősök 52 százaléka a hittant, 48 százaléka az erkölcstant
választotta. Erkölcstant az ötödikesek 58,
hittant pedig 42 százaléka fog tanulni.
Tanév közben nincs lehetőség váltani: a
következő tanévre vonatkozó változtatási
szándékot május 20-ig írásban kell majd
jelezni az iskolaigazgatónak. A kollégiumokban is kötelező lesz az erkölcstan.
Az ötödikeseknek heti egy órában
dráma- és tánc- vagy hon- és népismeretórán kell részt venniük, kilencedik évfolyamon pedig a dráma és tánc, illetve a mozgókép és médiaismeret közül választhatnak
az iskolák. Az 1–7. osztályosok technika-,
életvitel- és gyakorlatórára is járnak majd, a
szakközépiskolák kivételével pedig tizedik
osztályig kötelező a heti egy óra vizuális
kultúra is. 11. osztályban heti egy órában
etikát tanulnak a diákok.
A mindennapos testnevelést 2012-ben
vezették be, a 2014/2015-ös tanévben az
1–3., az 5–7., illetve a 9–11. osztályban lesz
kötelező. Két óra kiváltható diáksportköri
tevékenységgel, illetve versenyszerű sportolással, ha a diák rendelkezik egyesületi
tagsággal vagy amatőr sportolói sportszerződéssel. 180 iskolában ingyenesen lovagolni is tanítják majd a diákokat.
Kísérleti tankönyvek
A tankönyvellátást 2014. január 1-jével államosították: az iskolák csak a központilag kiadott tankönyvjegyzékről választhattak, fő
szabály szerint évfolyamonként és tantárgyanként két tankönyv közül. Ráadásul azokon az évfolyamokon, ahol már bevezették
az új kerettanterveket – tehát szeptembertől az 1–2., 5–6., illetve 9–10. évfolyamon –,
már csak az azoknak megfelelő, állami – az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által fejlesztett és a Nemzeti Tankönyvtanács által
jóváhagyott – tankönyvekből tanulhatnak a
diákok. A tartalmi, módszertani és technológiai szempontból is újnak számító tankönyveket 4,6 milliárd forintból, európai
uniós támogatás segítségével fejlesztették

ki, és először szeptemberben kerültek az iskolákba. A kerettantervekhez igazodva, felmenő rendszerben 50 tankönyv (62 kötet)
jelent meg, ezekből 1501 iskola 862 ezer
példányt rendelt meg, a kipróbálási fázisra
pedig 126 iskola és 966 pedagógus jelentkezett. Az új tankönyveket kísérleti jelleggel
vezették be, és egy tanév után a visszajelzések alapján módosítják azokat.
Mi változik a pedagógusok életében?
Több évfolyamon lép életbe az új kerettanterv. Az új kerettanterveket tavaly, felmenő
rendszerben vezették be. Idén már az 1–2.,
5–6. és 9–10. évfolyamon kell az új tantervek alapján tanítani. A tantervekbe 10 százaléknyi szabadon felhasználható órakeret
fért be: az iskolák emelt óraszámban taníthatnak bizonyos tárgyakat, de választhatnak az „extra” tantárgyak közül is. Ilyen
például a családi életre nevelés, a jelenismeret, a gazdasági és pénzügyi kultúra, az
etikus vállalkozói ismeretek, a sakk, a kajakkenu vagy a túrázás. A dráma- és táncórán
a diákok évente egyszer színházba is mehetnek. A választható tantárgyak közül a
családi életre nevelés tárgy a „nemek közötti
alapvető különbségek” megismertetését és
a „termékenységtudatos”, „családbarát”
szemlélet kialakítását tűzi ki célul. A jelenismeret nevű órán a tanulók az őket körülvevő világról és saját tapasztalataikról beszélgethetnek, a gazdasági és pénzügyi kultúráról szóló órákon pedig a piacgazdaság
kialakulásáról és működéséről, az „igazságos
elosztásról”, a bankszámlákról, hitelekről,
befektetésekről is tanulnak majd a diákok
Átalakulhat a Klik
Czunyiné Bertalan Judit új köznevelési államtitkár szerint indokolt volt a közoktatás
átszervezését centralizált formában – az
összes állami iskolát magába foglaló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik)
létrehozásával – végrehajtani, most azonban a napi rutin és hatékonyság érdekében
decentralizációra van szükség. Áttekintik,
mely munkáltatói jogok kerülhetnek az
intézményvezetőkhöz, illetve a tankerületi
igazgatókhoz.
Szeptembertől újra emelkedik a tanárok fizetése. A megígért béremelés 60
százalékát egy évvel ezelőtt kapták meg a

pedagógusok, most a teljes béremelés 10
százalékával emelkednek majd a fizetések,
amelyet 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben
ugyanilyen mértékű emelés követ majd. A
3–5 éve pályán lévő, főiskolai végzettségű
tanárok bére bruttó 198 ezer forint, a 12–
14 éves tapasztalattal rendelkezőké pedig
bruttó 232 ezer forint lesz. Az azonos kategóriában lévő, egyetemi diplomával rendelkező pedagógusok bruttó 218 ezer,
illetve bruttó 255 ezer forintos fizetésre
számíthatnak. Az alap- vagy mesterdiplomás pályakezdők fizetése 5700-6800 forinttal, a középfokú végzettségűek bruttó bére
azonban mindössze 300-400 forinttal
emelkedik majd.
Elindul a tanfelügyelet
Ez inkább a tanárokat érinti majd. A Köznevelésért Felelős Államtitkárság szerint: „A
tanfelügyeleti rendszer zavartalan működése legalább 5 ezer szakértő bevonásával
valósulhat meg, a nyár folyamán ezer, szeptembertől december közepéig további 4
ezer szakértő felkészítése történik meg.” Az
Oktatási Hivatal (OH) által meghirdetett
tanfelügyeleti és a pedagógusminősítési
szakértői képzésekre csaknem 7 ezren jelentkeztek januárban. A tanfelügyelet eszközrendszerének fejlesztésében részt vevő
szakemberek és a szakmai egyesületek
nagy tapasztalattal, jelentős szakmai múlttal rendelkező szakértői közül került ki az a
száz tréner, aki részt vesz az első ezer
szakértő felkészítésében.
Ez évben 18 ezer pedagógust minősítenek, és 12 ezer tanfelügyeleti ellenőrzést
végeznek 3,7 milliárd forintos uniós keretből. A tanfelügyeleti ellenőrzésen a 2015-ös
minősítési tervbe bekerült pedagógusok
esnek át. Az államtitkárság szerint a tanfelügyelet célja a fejlesztés. A pedagógusok
munkáját általános pedagógiai szempontok, a nyolc pedagóguskompetencia alapján (például ilyen a tanulás támogatása, a
tanuló személyiségének fejlesztése, tantervi tudás, elkötelezettség, kommunikáció,
szakmai felelősségvállalás) ellenőrzik a
szakértők. Egységes véleményt fogalmaznak meg, amely kijelöli az erősségeket és a
fejlesztésre szoruló területeket, és kompetenciaértékeket is felállítanak, amelyek beszámítanak majd a pedagógusok minősítésébe.
PL-összeállítás
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ÚJ ARCOKKAL FOLYTATÓDÓ OKTATÁSPOLITIKA
A kinevezések, a megválasztás és a lemondás jegyében telt a június és a július az oktatásban. Megalakult a kormány, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője Balog Zoltán maradt. Kinevezték az új köznevelésért felelős államtitkárt, Czunyiné dr. Bertalan Juditot.
Megalakult a Nemzeti Pedagógus Kar, elnöke Horváth Péter, helyettese Szeleczki János lett. Lemondott a Klik elnöke, Marekné Pintér
Aranka, és a köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárnak kinevezték Pölöskei Gábornét. Az alábbiakban őket mutatjuk be.
Kinevezték a köznevelés új államtitkárát
Az új kormány régi-új minisztere maradt
Balog Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztériumában. A köznevelésért felelős új államtitkár június 15-i hatállyal Czunyiné Bertalan Judit lett. Czunyiné 1974-ben született
a Komárom-Esztergom megyei Bokodon. A
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett 1998-ban
történelem szakos, 1999-ben pedig magyar
szakos középiskolai tanári diplomát. 1998 és
2008 között a Károli Gáspár Református
Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán,
1999–2003-ban az Apor Vilmos Katolikus
Főiskolán oktatott. 2003-ban elvégezte a
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát, majd 2008-ban a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán családjogi szakjogász képesítést szerzett. 2008-ban közigazgatási szakvizsgát
tett. 2011–2014-ben a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott volt, 2013–2014-ben a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megyei
útügyi biztosaként tevékenykedett. 2004
óta a Fidesz tagja. Komárom-Esztergom
Megye 3. sz. egyéni választókerületében
(Kisbér–Oroszlány–Bábolna) a 2010-es parlamenti választások első fordulójában szerzett mandátumot egyéni képviselőként.
Oktatási képviselői indítványt 2010 óta nem
nyújtott be. Elkötelezett és támogató tagja
több egyházi szervezetnek a református
egyházban, aktív tagja gyülekezetének.
2005-ben Bokod község történetéről szóló
könyvet írt, szerkesztett. Férjezett, két
gyermek édesanyja.
Elvárás és iránytartás
Balog Zoltán Czunyiné Bertalan Judittól azt
várja, hogy pedagógusvégzettségével, szakmai politikai tapasztalata kamatoztatásával
mutasson rá, hogy a köznevelés területén
bevezetett, komoly reformok a hétköznapokban hogyan szolgálják gyermekeink és a
pedagógusok érdekeit. Kísérje figyelemmel
a pedagógus-életpálya életbe lépő szakaszát, a Nemzeti alaptanterv bevezetése
óta felhalmozódott tapasztalatokat gyűjtse
össze, értékelje, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar felállítása után bábáskodjon a

kezdeti lépéseknél. Másik komoly feladata
lesz a hároméves kortól kötelező óvodáztatás zökkenőmentes indítása.
Czunyiné Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkárjelölt kinevezése után azt
mondta: nagy feladatot kapott, hiszen a köznevelés érzékeny terület, a magyar családok
mindegyike kötődik a rendszerhez. A tartalmi
keretek meghatározása az elmúlt években
megtörtént, az irány jó, ezt tartani kell.
A pitypang jegyében megalakult a kar
Június 14-én megalakult a Nemzeti Pedagógus Kar. Az állami és önkormányzati
fenntartású köznevelési intézményekben
pedagógus-munkakörben, közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestületének a létrehozásáról 2013 augusztusában döntöttek.
A jelképévé a pitypangot választó Nemzeti Pedagógus Kar tagja az a pedagógus,
aki az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben történő foglalkoztatásra szóló kinevezést kapott. A Nemzeti
Pedagógus Kar fő feladatként ellenőrzi a
közösségi szolgálat szervezését, valamint
működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszert, véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol a
köznevelést és pedagógusképzést érintő
jogszabályok megalkotása és módosítása
során. Megalkotja alapszabályát, valamint
a pedagógusok etikai kódexét.
Az NPK elnöke Horváth Péter lett
A Nemzeti Pedagógus Kar elnökévé a
lehetséges 116 szavazatból 106-ot elnyerő
Horváth Pétert, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatóját választották. Az elnök a
szervezet véleményező és javaslattevő jogkörét tartja a legfontosabbnak. Horváth
Péter reményét fejezte ki, hogy komoly
tárgyalópartnerei lehetnek a mindenkori
kormányzatnak, és teljes erővel tudják képviselni a pedagógustársadalmat. Arról az
ellentmondásról, hogy a pedagóguskar független szervezetnek vallja magát, ugyanakkor kötelező tagságot ír elő, úgy vélekedett:
az előző évtizedekben nagyon sok olyan
szervezet volt, mely néha joggal, néha jog

nélkül hivatkozott arra, hogy a pedagógustársadalmat képviseli. Ha kiindulási alapnak
azt vesszük, hogy a minisztérium és az államtitkárság valóban szeretné megismerni a
pedagógustársadalom véleményét, nem
túlságosan nagy baj, ha létre akar hozni egy
olyan szervezetet, mint a pedagóguskar.
Szerinte eddig nem nagyon volt olyan szervezet, mely összefogta volna a pedagógusok „szakmaiságát”. Horváth Péter szerint
nagyon szép, hogy 15 ezren már a jelöltállításnál regisztrálták magukat a karba, de úgy
kell dolgozniuk, hogy a (mintegy 150 ezres –
a szerk.) pedagógustársadalom többi tagja
se kötelezettségnek érezze a belépést. A
bizalomnak kell helyreállnia minden téren, s
el kell érni, hogy úgy tekintsenek rájuk, mint
partnerre. Az új elnök kapcsolatot teremtene mindenkivel, akinek fontos a magyar
oktatás ügye. Igyekeznek a szakszervezetekkel jó kapcsolatot kialakítani, és azon
lesznek, hogy azok az erők, melyek a pedagógustársadalom problémáit hivatottak
megoldani, egyesüljenek, és ne egymással
szemben hassanak. A kar jövőbeni munkájáról elmondta, szeptemberben alakulnak
meg a megyei szervezetek, melyeknek „az
lesz a dolguk, hogy eljussanak az egyes iskolákba”.
Az 52 éves Horváth Péter matematika–
fizika szakos tanár, a győri Révai Miklós
Gimnáziumban érettségizett, ide jött vissza
tanítani, 1991-ben igazgatóhelyettese, majd
1995-ben igazgatója lett az intézménynek.
Horváth Péter helyettese Szeleczki János
lett. Eger korábbi alpolgármesterét a korábbi igazgató ellenében 2011-ben választotta a város közgyűlése a Lenkey János
Általános Iskola vezetőjének.
Az oktatás vezetői partneri viszonyt
ígértek a karnak
Czunyiné Bertalan Judit partneri viszonyt
ígért a karnak. Mint mondta: a kar segítsége
egyrészt kiterjed a tárca jogalkotási tevékenységére, valamint a Nat végrehajtására,
a nemzeti köznevelési törvény tartalmi
megtöltésére. A kar felelőssége és dolga,
hogy működését, a pálya presztízsét növelje, és erősítse azt a pedagógustársadalmat, amely ma szolgál Magyarországon.
(Folytatás a 14. oldalon)
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NYÁRON TÖRTÉNT

ÚJ ARCOKKAL
FOLYTATÓDÓ
OKTATÁSPOLITIKA
(Folytatás a 13. oldalról)
Ez a szolgálat elismerésre, dicséretre jogosult – fogalmazott, hozzátéve: a kar országos legitimációval rendelkezik, és magas,
erős reprezentációt mutat. Kiemelten fontosnak tartotta, hogy a kartól érkező szakmai javaslatok a köznevelési rendszer javítását szolgálják majd, és az együttműködés
alapját képezik. Külön örömnek nevezte,
hogy a történelmi egyházak nyitottak a
stratégiai partnerségre. A református és az
evangélikus egyház már írásban is kifejezte
ebbéli szándékát.
Balog Zoltán azt kérte a kartól, figyelje,
ellenőrizze, mérje fel a problémákat, tegyen javaslatot a megoldásra, és legyen
érdemi tárgyalópartner, vonjon be minél
több pedagógust a munkába. A miniszter –
aki a köztestület legitimitását és függetlenségét hangsúlyozta – célként fogalmazta
meg, hogy javuljon az oktatás színvonala,
minősége és szervezettsége.
Pölöskei Gáborné a fejlesztésért felel
Másfél év után lemondott a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (Klik) elnöke.
Marekné Pintér Aranka közös megegyezéssel távozott a közoktatást és középiskolákat
is felügyelő intézmény éléről. Az intézményfenntartó központot jelenleg Hanesz
József megbízott elnökként irányítja.
Ugyancsak júliusban a köznevelési
intézményrendszer fejlesztéséért felelős
helyettes államtitkárnak nevezték ki Pölöskei Gábornét. A köztársasági elnök húga
Csornán született 1960-ban. A biológia–
földrajz szakos tanár, humánökológus, közoktatási vezetői és pedagógus szakirányú
szakképzettséget szerzett helyettes államtitkár házas, három gyermek édesanyja. Az
Emberi Erőforrás Minisztériumban korábban főosztályvezetőként bírálta a Hoffmann Rózsa-féle, túlközpontosított oktatási
rendszert, egy tanulmányában a Klik működési problémáira is rámutatott. Úgy
vélte, újra kell gondolni a két éve kialakított
tankerületek szerepét, a Klik működtetését,
mert komoly gondot okoz, hogy a gazdálkodási szervek távol kerültek az iskoláktól.
Kinevezése előtt több hírben őt emlegették
Marekné Pintér Aranka utódjaként a Klik
élén.

A PSZ TÍZ JAVASLATTAL FORDULT
AZ ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉHEZ
Tízpontos javaslatcsomaggal fordult júniusban az emberi erőforrások miniszteréhez a
Pedagógusok Szakszervezete. Galló Istvánné elnök sajtótájékoztatón ismertette a
javaslatcsomagot június 12-én. Ebben többek között a szakszervezet kezdeményezi a
köznevelési intézmények jogi helyzetének, a mindennapos testnevelésnek, az egész napos iskolának és a kerettantervi szabályozásnak a felülvizsgálatát.
Az elmúlt egy év tapasztalata szerint a köznevelés átalakítása számos hibát hordoz, amit
korrigálni kell – indokolta Galló Istvánné a PSZ tárcavezetőhöz küldött javaslatcsomagját.
Elmondta, a 2013. november 22-én megkötött kollektív szerződés hatályát ki kell terjeszteni a
szakképző intézményekre, és felül kell vizsgálni a köznevelési intézmények jogi helyzetét.
Problémát jelent, hogy az intézmények vezetői nem rendelkeznek munkáltatói jogkörrel, és az
intézményeknek nincs költségvetésük. A PSZ javasolja felülvizsgálni a jelenlegi kerettantervi
szabályozást is, amely szűkíti a pedagógusok mozgásterét, és nem használ a gyermekeknek.
A szülőket is érinti
Mivel a személyi és tárgyi feltételek hiányoznak, az egész napos iskola helyett a gyerekek
csak egész nap az iskolában vannak. Ez nem jó, a rendszert felül kell vizsgálni, és csak ott
bevezetni, ahol a megfelelő feltételek adottak. Ahol pedig a szülők igénylik, ott a napközi,
tanulószoba rendszerét kell visszaállítani. Ugyanez a helyzet a mindennapos testnevelésnél
is – folytatta a PSZ elnöke, hozzátéve: pártolják azt, de ahol a feltételek hiányoznak, a
mindennapos testedzést kell visszahozni.
A pedagógusok életpályamodellje kapcsán kiemelte: felül kell vizsgálni az új munkaszervezési formát, és szükségesnek tartják törvényben szabályozni a foglalkoztatottak létszámának a kiszámítását. A PSZ visszaállítaná a kötelező óraszám intézményét, és áttekintené a
kötött, 32 órás munkaidőt is, ami a szakszervezet szerint nem működik, és komoly szervezési
problémákat okozott. Galló Istvánné kitért arra is, hogy a kereset ismerje el a többlettudást,
a több diplomát és az átlagon felüli többletmunkát. Úgy vélte, a pedagógusok előmeneteli
rendszerének döntő módon a megszerzett gyakorlatra, a munkateljesítményre és a
megszerzett ismeretekre kell épülnie. Kijelentette, a portfóliókészítést be kell építeni a
pedagógusok továbbképzésébe. A szakképzés a PSZ szerint mostohagyermek, a tervezett
átalakításokról teljes hírzárlat van – jelezte Galló Istvánné, és hangsúlyozta, a szakképzés a
közoktatás szerves része, azt függetleníteni tőle nem lehet. (Július 24-én érkezett a hír:
legkésőbb 2015 szeptemberétől biztosan elkerülnek a szakiskolák és szakközépiskolák a Kliktől, ezen iskolákat a nemzetgazdasági tárca új háttérintézménye, a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal venné át. A tervek szerint már idén szeptemberben megalakul az
NGM új háttérintézménye, amely a szakképzés fejlesztése mellett a jövőben a szakiskolák és
szakközépiskolák fenntartásáért, illetve szakmai irányításáért is felel – a szerk.)
A PSZ jelzett, a tárca jogszabályt hozott
A szakszervezeti levél a pedagógiai szakszolgálatoknál pedagógus-munkakörben dolgozók
pótszabadságát is érinti, akiknek jelenleg ez nem jár. Galló Istvánné jelezte: márciusban erről
már tárgyaltak Sipos Imre helyettes államtitkárral, s akkor ígéretet kaptak a helyzet
felülvizsgálatára. (A kérdést a nyár elején jogszabályban rendezte a tárca – a szerk.)
Galló Istvánné elmondta: nem csak a problémákat jelezték, mindehhez konkrét szakmai
módosító javaslata is van a szakszervezetnek, ezért kezdeményezi, jöjjön létre szakmaiszakértői bizottság, s az készítse elő az indítványokat.
A Nemzeti Pedagógus Kar akkor még közelgő megalakulásáról azt mondta: semmit nem
tudni a két nap múlva tartandó közgyűlésről. A feladat az lesz, hogy elfogadják az NPK
alapszabályát, és hogy a közgyűlés megválassza a tisztségviselőket. Szerinte a küldöttek
kiválasztása és a közgyűlés tervezett lebonyolítása is komoly aggályokat vetett fel, a jelöltek
nem ismerték az alapszabály-tervezetet, a 125 jelölt kiválasztásáról csak annyit mondott, nem
tudni, hogy hány kolléga vett részt a választáson, és hogy hány szavazatot kaptak. Úgy vélte, a
közgyűlés a kiválasztottak küldöttértekezlete lesz, és közel sem tükrözi a pedagógustársadalom
akaratát. Kérdésre az új köznevelési államtitkár, Czunyiné Bertalan Judit kinevezéséről azt
mondta: „friss szem”, nem kötődik a jelenlegi megoldásokhoz, sokkal könnyebben tudja
észrevenni a működési problémákat. Talán változtatni is bátrabban mer – mondta, és
hozzátette: minden feltétel adott, hogy szakmai szempontból közelítsen az egyes kérdésekhez.
Kérdés, hogy a politika mekkora mozgásteret engedélyez számára. Galló Istvánné úgy
összegzett: az elmúlt évtizedek legnehezebb tanéve zárult.
PL-összeállítás
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HÍD A MUNKAERŐPIACRA
A 2014/15-ös tanévben összesen 103 állami és öt nem állami fenntartású intézmény kapta meg a jogosultságot a köznevelésben a felzárkózást segítő, úgynevezett hídprogramok elindítására; az állami iskolák közül 95 tartozik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(Klik) irányítása alá, nyolc intézmény a Földművelésügyi Minisztérium szakiskolája.
A programok képzéseire javító- és osztályozóvizsgáik eredménye alapján 2014. szeptember 1-jéig iratkozhattak be a tanulók.
A programra egyrészt azok az általános
iskolát végzett fiatalok jelentkezhettek, akik
speciális élethelyzetük és tanulmányi eredményük miatt nem tudtak továbbtanulni,
másrészt azok a gyerekek csatlakozhattak,
akik valamilyen oknál fogva nem voltak
képesek befejezni az általános iskolát. Olyan
osztály is szervezhető volt, amelynek tanulói
az általános iskolai tanulmányaikat a tankötelezettségük végéig nem tudták teljesíteni,
és hat általános iskolai évfolyamnál kevesebbet fejeztek be.
Azok a tanköteles korú tanulók, akik
alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek,
de középfokú iskolába nem vették fel őket,

tanulmányaikat a Híd I. programban folytathatják. Azok viszont, akik alapfokú iskolai
végzettséggel nem rendelkeznek, de legalább hat általános iskolai évfolyamot elvégeztek, azt a tanévet követően, amelyben
15. életévüket betöltik, a Híd II. programban
tanulhatnak tovább.
A Híd I. programban a tanulók közismereti oktatásban részesülnek. A Híd II. program tíz hónapos változata a szakképzésben
való továbbtanulásra készíti fel a diákokat;
szakmai alapokat ad, de rész-szakképesítést
nem. A 20 hónapos Híd II. képzések a jelentősebb alapkompetencia-hiányokkal küzdő
tanulóknak rövidebb képzési idejű részszakképesítés mellett hosszabb közismereti
képzést nyújtanak, míg a felkészültebb tanulók hosszabb képzési idejű rész-szakképe-

sítésben és alacsonyabb arányú közismereti
képzésben részesülnek. A programok lehetővé teszik, hogy a diákok szakmát tanuljanak, megtalálják helyüket az életben, viszszanyerjék önbecsülésüket, és versenyképes tudáshoz jussanak. A képzések kiemelt
célja – összhangban az Európai Unió stratégiai célkitűzésével –, hogy minél kevesebben legyenek olyanok, akiknek nincs befejezett alap- és középfokú végzettségük, és
akik emiatt esélytelenül lépnének a munkaerőpiacra.
A hídprogramokban részt vevő
pedagógusok a diákokat egyéni képességés személyiségfejlesztéssel készítik fel a
munkába állásra és az önálló életkezdésre.
Forrás: MTI

A TELEPÜLÉS SZELLEME PORTFÓLIÓTANÁCSOK
Iskolaigazgatókat nevezett ki az államtitkár
Czunyiné Bertalan Judit 336 állami fenntartású általános és középiskola igazgatójának, intézményvezetőjének adta át a megbízásáról
szóló okiratot augusztus 23-án a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
megrendezett ünnepségen. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
köznevelésért felelős államtitkára reményét fejezte ki, hogy a most
kinevezett igazgatók alkotó intézményvezetői lesznek a megújuló magyar köznevelési rendszernek.
Czunyiné úgy fogalmazott: „Önökre ma nemcsak egy intézmény vezetését bízzuk, hanem gyermekeink jövőjét (...), akikre sokat bíztak, azoktól
sokat is várnak el.” Hangsúlyozta, hogy az iskolaigazgatók nemcsak az
intézményt fogják vezetni, hanem egy település szellemi műhelyét is, a
tantestületen, a gyermekek jövőjén keresztül tudják alakítani az ott élő
közösségek sorsát, a közösség jövőjét. Azt mondta, az igazgatóknak a
kerettantervek helyi tartalommal való megtöltésén túl feladatuk lesz az
iskolai programok kialakítása, illetve a tantestület nem csupán szakmai
és mentális irányítása is. Jellemükkel, viselkedésükkel, hozzáállásukkal
nevelnek leginkább, és formálják az ott dolgozó pedagógusközösséget
és a gyermekek hozzáállását az élethez.
A 2014/15-ös tanévre 538, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) által működtetett intézmény vezetőjének a megbízatása járt
le. Közülük 80 intézményvezető második ciklusának megkezdése miatt
pályázati kiírás nélkül folytathatja a munkát.
A Klik végül 458 intézményvezetői pályázatot írt ki, amelyekre 551
pályázati anyag érkezett, végül 336-an kaptak megbízást. A Klik
tájékoztatása szerint, a többi intézmény esetében vagy eredménytelenül zárult a pályázat, vagy nem volt jelentkező. Ugyanakkor
egyetlen intézményben sem kezdődik meg felelős vezető nélkül a
tanév, mert 1-2 évre megbízottként, illetve helyettesítőként is ellátható a feladat.
Forrás: MTI

Nem kell tíz óravázlat, nem kell féléves
ütemterv a kötelező dokumentumokhoz!
2014. augusztus 25-én az Oktatási Hivatal honlapján megjelent a megújult útmutató, mely már a 2014. november 30-áig
portfóliót készítőkre is vonatkozik. Milyen változások vannak?
Az Oktatási Hivatal oldalán megjelentek szerint: „2013. december 12-én jelent meg az Oktatási Hivatal honlapján, a
www.oktatas.hu oldalon az »Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez« című dokumentum, amely támogatja a
pedagógusok felkészülését a minősítővizsgára, illetve a minősítési eljárásra, és segíti a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendeletben foglaltak alkalmazását. 2014. március 19-én nyilvánosságra kerültek az egyes szaktárgyakra és szakterületekre vonatkozó kiegészítések.
A pedagógus-előmeneteli rendszer 2013. szeptemberi
bevezetése óta szerzett tapasztalatok, valamint a pedagógusminősítés folyamatának racionalizálását támogató jogszabályi
változások szükségessé tették a kiadvány felülvizsgálatát és módosítását. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év július 31-éig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. 2014. július 10-én a Hivatal által összeállított javaslatot jóváhagyta az emberi erőforrások minisztere.”
A legfontosabb változások: nem kell tíz óravázlat, nem kell
féléves ütemterv a kötelező dokumentumokhoz! Aki részletesebben is kíváncsi a változásokra, az naprakész információkat
talál a www.pedagogusportfolio.blog.hu és a www.facebook.com/pedagogusportfolio honlapon. A http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_
pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf is hasznos olvasmány.
Forrás: Pedagógus Portfólió
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A BÉREMELÉS TORTÁJA
Ennyit keresnek szeptembertől a pedagógusok
Egy éven belül háromszor emelik a pedagógusok bérét – mondta februárban Hoffmann Rózsa akkori köznevelési államtitkár, aki szerint ilyen mértékű fizetésemelésre évek óta nem volt példa. De mennyi az annyi? Hány forintos emelkedéssel számolhatnak a pedagógusok szeptembertől? Kik járnak jól, és kik kénytelenek beérni 406 forintos béremeléssel?
„A teljes béremelés egy tízszeletes torta. Ebből hat szeletet tavaly szeptemberben már megkaptunk, idén szeptemberben jön
még egy szelet, 2014, 2015 és 2016 szeptemberében pedig még
egy-egy” – iskolai matekpéldával magyarázta el a pedagógusok
béremelésének ütemezését az eduline-nak az egyik budapesti
gimnázium igazgatóhelyettese, gyorsan hozzátéve: nem a mi
kedvünkért találta ki a tortás példát, saját kollégáinak is így
szokta elmagyarázni, melyik évben milyen emelésre számíthatnak. Az államtitkári széktől búcsúzó Hoffmann Rózsa által ismételgetett „60+10+10+10” százalékos béremelést a legtöbben
ugyanis nem tudják forintra váltani.
„Nem tudom, hányszor magyaráztam el a kollégáimnak,
hogy amikor azt hallják, hogy szeptemberben jön az újabb 10
százalék emelés, akkor nem arról van szó, hogy 10 százalékkal
magasabb lesz a fizetésük” – magyarázta az igazgatóhelyettes.
Mennyi az annyi?
A pedagógusok fizetését ugyanis négy lépcsőben emelik.
Tavaly szeptemberben a 2013 és 2017 közötti időszakra
tervezett, teljes béremelésnek a 60 százalékát kapták meg a
pedagógusok (ez nem azt jelenti, hogy a korábban százezer
forintot kereső tanító tavaly szeptember óta 160 ezer forintot
keres, az átlagos fizetésemelés 34 százalékos volt), a maradék
40 százalékot négy évre osztották el.
Idén szeptemberben jött az újabb emelés: a középfokú
végzettséggel rendelkezők illetményalapja a minimálbér 118,5
százalékáról 118,9 százalékra emelkedik, az alap- vagy főiskolai
diplomások 157,8 százalék helyett 163,3, a mester- vagy
egyetemi diplomások 172,9 százalék helyett 179,6 százalékkal
számolhatnak. Kiszámoltuk, mindez mit jelent forintban szeptembertől.
Kategória

Év

Középfokú
végzettséggel

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3–5
6–8
9–11
12–14
15–17
18–20
21–23
24–26
27–29
30–32
33–35
36–38
39–41
42–44

144 819
156 887
162 922
168 956
174 990
181 024
187 058
193 092
199 126
205 161
211 195
217 229
223 263
229 297

Alapszakos/
főiskolai
végzettséggel
198 898
215 473
223 761
232 048
240 336
248 623
256 910
265 198
273 485
281 773
290 060
298 348
306 635
314 923

Mesterszakos/
egyetemi
végzettséggel
218 752
236 982
246 096
255 211
264 326
273 441
282 555
291 670
300 785
309 899
319 014
328 129
337 243
346 358

A „pedagógus II.”, a „mesterpedagógus” és a „kutatótanár”
kategóriával nem foglalkoztunk, tavaly szeptemberben ugyanis a
pályakezdők kivételével mindenki a „pedagógus I.” fokozatba
került.

A 406 forintos béremelés
Az első kategóriát is kihagytuk a táblázatból, a három évnél rövidebb
ideje dolgozó pedagógusokat tavaly szeptemberben ugyanis nem a
„pedagógus I.”, hanem a „gyakornok” fokozatba sorolták, ők ennek
megfelelően kapnak fizetést. A gyakornokok bére a mindenkori
illetményalap száz százaléka, ez jelenleg 120 277 és 175 493 forint
között mozog, attól függően, hogy a pályakezdőnek középfokú
végzettsége, alapszakos vagy mesterszakos diplomája van.
A legrosszabbul a középfokú végzettségűek járnak, ők gyakorlatilag meg sem fogják érezni a szeptemberi béremelést: jelenleg 120 277 forintos bruttó bérük van, szeptembertől 120 683 forintból gazdálkodhatnak. Az alapszakosok 160 167 forintos bruttó
bére 5 ezer forinttal 165 749 forintra emelkedik, míg a mesterdiplomásoké 175 493 forintról 182 294 forintra nő.
Januárban jön az újabb emelés
A következő emelés 2015 januárjában jön – már ha ismét emelkedik a minimálbér összege. Az illetményalapot ugyanis – amely
alapján a különböző végzettségű és besorolású tanárok, tanítók és
óvónők fizetését kiszámítják – a mindenkori minimálbér határozza
meg. Idén januárban például 98 ezerről 101 500 forintra nőtt a minimálbér, emiatt február eleje óta átlagosan 8-9 ezer forinttal többet visznek haza a pedagógusok: egy egyetemi végzettségű, kezdő
tanár fizetése például bruttó 169 442 forint helyett 175 493 forint.
Jövő januártól anyagilag leginkább azok járnak jól, akik legalább
14 éve pedagógusként dolgoznak, van szakvizsgájuk, jelentkeztek a
2014-es egyszerűsített minősítési eljárásra, és április 30-ig feltöltötték portfóliójukat. Összesen 21 611-en véglegesítették a portfóliójukat, ők – ha megfelelnek a feltételeknek – januártól már a
„pedagógus II.” kategóriába kerülnek át, ezzel együtt a fizetésük is
magasabb lesz. Egy 18-20 éve dolgozó, egyetemi végzettségű tanár
alapbére a „pedagógus I.” fokozatban jelenleg 263 240 forint,
viszont a „pedagógus II.” fokozatban már 289 563 forint lenne.
Szeptembertől a pótlékok is emelkednek.
Pótlék
intézményvezetői
osztályfőnöki
kollégiumban
csoportvezetői
munkaközösségvezetői
intézményvezető-helyettesi
nemzetiségi
gyógypedagógiai
nehéz körülmények között
végzett
munkáért járó

Pótlék alsó
határa:
főiskolai
végzettség
66 299

Pótlék alsó
határa:
egyetemi
végzettség
72 880

Pótlék felső
határa:
főiskolai
végzettség
132 560

Pótlék felső
határa:
egyetemi
végzettség
145 760

16 570

18 220

49 710

54 660

8285

9110

16 570

18 220

33 140

36 440

66 280

72 880

16 570
8285
16 570

18 220
9110
18 220

16 570
16 570
49 710

18 220
18 220
54 660

Forrás: eduline.hu
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EMLÉKEZÉS

Elhunyt Pető Ferenc
(1953–2014)

Tavaly hazánkban 100 ezer fővel emelkedett azoknak a száma, akik a szegénység kockázatának voltak kitéve. Így már 3,3 millió magyar tartozik e
körbe, ez a lakosság 33,5 százalékát jelenti. 2012-ben ez az arány még egy
százalékkal alacsonyabb volt, 2008-ban pedig csak 28,2 százalékos. Azóta
nem sikerül megállítani a folyamatos és egyre gyorsabb elszegényedést.
Ennél is nagyobb gondot jelent, hogy már a munka sem véd meg a szegénységtől. A munkavállalókon belül is nő azok száma, akik folyamatosan az
elszegényedés szélén egyensúlyoznak. A teljes munkaidősök 5,4, a részmunkaidőben dolgozók több mint 16 százaléka tartozik ide. Ezek a számok elsősorban arról tanúskodnak, hogy a magyar középosztály egyre inkább elszegényedik. Az elszegényedés veszélyének kitettek mellett a szegénységben
élők száma is tovább nőtt. Tavaly már a magyar lakosság 26,8 százaléka
tartozott a tartósan depriváltak körébe, ezzel 2,6 millióra nőtt a számuk a
2012-ben mért 2,5 millióról. Az ország földrajzilag is egyre tagoltabb: míg a
Dunántúlon 21 százalékra csökkent az anyagilag súlyosan depriváltak aránya, addig Közép-Magyarországon 3 százalékponttal 26,6 százalékra ugrott,
az ország keleti felén pedig 31,3 százalékra nőtt.

Hogy nem érdemtelenül, azt a kitüntetés indoklásából
megtudhatjuk: Prosek Gyuláné 1931-ben született, 1951 óta
(63 éve) tagja a Pedagógusok Szakszervezetének. 1989 óta,
negyed évszázada lát el tisztséget: alapszervezeti titkár volt,
majd a nyugdíjas tagozat vezetője és a Gárdonyi Alapítvány
Kuratóriumának tagja lett. Lelkiismeretes, pontos, példamutató munkája és egyénisége mindig áthatotta életét,
munkásságát. Mindig fontos volt számára a szakszervezet, a
kollektíva. Nyugdíjasként is aktív szerepet vállalt a szakszervezet és az alapítvány munkájában. Hosszú és eredményes pályafutása alatt eddig már megkapta az Eötvös
József-emlékérem bronz, az Eötvös József-emlékérem ezüst,
az Eötvös József-emlékérem arany fokozatát, és munkáját
elismerte a szakszervezet Elnökségi Elismerő Oklevéllel is. Az
alábbiakban Margitka néni szakszervezeti munkájára való
visszaemlékezését idézzük.
„Szép emlékek
Nyugdíjastagozat-vezetői munkám emlékezetes pillanatait
szeretném felidézni, úgy érzem, itt, ezen a területen tudtam
legtöbbet tenni nyugdíjas kartársaimért.
Azok számára, akik az 1990-es években viszonylag
alacsony fizetésük miatt kisnyugdíjasok, egyedülálló
betegek voltak, lehetőség nyílt arra, hogy „méltányossági
nyugdíjemelést” kaphassanak. Ennek intézését vállaltam,
személyesen kerestem fel őket a nyugdíjintézettől kapott
kérőlappal, és azt továbbítottam. A javaslatommal
beterjesztett kérelmeket elfogadták, és valamennyien
megkapták a nyugdíjemelést.
Két kartársnő nem kapta meg az aranydiplomáját 1985ben, mert nem volt meg az előírt szolgálati éveik száma.
Köztiszteletben álló pedagógusok voltak, 1935-ben végeztek
az Angolkisasszonyok Egri Tanítóképzőjében. (Az ózdi
kolléganőm szakszervezeti titkár volt.) Igazságtalanságnak
tartottam, hogy a háborús évek körülményei, rajtuk kívül
álló okok miatt nem kaphatták meg az Arany Diplomát.
1993-ban kérelemmel fordultam a sárospataki Comenius
Tanítóképző Főiskola főigazgatójához, hogy a méltányossági
elbírálásnál javaslatomat szíveskedjenek figyelembe venni,
mert mindkét kartársnő olyan korban élt, amikor nem
tudtak tanítónőként elhelyezkedni. A főiskolai tanács
elfogadta javaslatomat, és Kovács Miklósné és Cserfalvi
Lászlóné az angolkisasszonyok akkor beinduló egri intézetében vehették át az 50 éve végzett osztállyal az Arany
Diplomájukat. Megható, szép ünnepségen jóleső érzés volt
számomra, hogy részese lehettem örömüknek, és azt
megoszthattam velük.”

www.pedagogusok.hu/pedlap  Tel./fax: 322-8464

Az Eurostat friss adatokat adott ki, amik azt mutatják, hogy Magyarországon drámaian terjed a szegénység, míg Szlovákiában, Lengyelországban
és Csehországban mindez csökkenést mutat. Magyarország adatai sok
tekintetben inkább a román vagy a bolgár statisztikára hasonlítanak.

A pedagóguspályával 63 éve jegyezte el magát Prosek
Gyuláné, Margitka néni. Nyugdíjas, címzetes óvodavezetőként a 2014-es pedagógusnapon Eötvös József-emlékérem
vas fokozatot kapott, a PSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezete pedig örökös tagjává választotta, és a tényt egy
oklevéllel meg is erősítette.



„… az a legszegényebb”

Prosek Gyuláné: „Ezen a területen tudtam
legtöbbet tenni nyugdíjas kartársaimért”

PEDAGÓGUSOK LAPJA

Pető Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezetének
országos titkára, a SZEF volt ügyvivője és Mandátumvizsgáló Bizottságának elnöke türelemmel viselt, gyógyíthatatlan betegségben, életének 61.
évében, 2014. augusztus 7-én elhunyt.
Pető Ferencet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezete a saját halottjának tekinti.
Temetése 2014. augusztus 26-án Kecskeméten volt.
Pető Ferenc 1953-ban született Kiskunfélegyházán. Iskoláit Kecskeméten, Gyöngyösön, illetve Budapesten végezte. Legmagasabb végzettsége
pénzügyi, gazdasági mérnök. 1967 óta volt szakszervezeti tag. Az 1970-es
évek végétől 1980-ig a Bács-Kiskun Megyei Kórház és Rendelőintézet
szakszervezeti bizottságának tagjaként vett részt a közösségi munkában.
1982-től dolgozott az államigazgatásban. 1987-ig az akkor még egységes
Társadalombiztosítási Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
alkalmazásában állt, előbb ellenőrként, majd önálló végrehajtási előadóként. 1987-ben került az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal személyi
állományába. 1987–1999 között az APEH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága végrehajtási, ellenőrzési, majd adóeljárási területein dolgozott különböző beosztásokban. A hivatali munkája mellett 1990-től 1999-ig az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Dolgozók Országos Szakszervezeti Tanácsa
(ADOSZT) Bács-Kiskun megyei alapszervezetének titkára és a szakszervezet országos vezető testületének tagja volt.
1999 májusától egészen a haláláig függetlenített tisztségviselőként az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Dolgozók Országos Szakszervezeti Tanácsának (később: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezete) országos titkári tisztségét látta el. Ebből a tisztségéből adódóan vett részt a
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) Ügyvivő Testületének
munkájában, és elnöke volt a SZEF Mandátumvizsgáló Bizottságának.
Több különböző országos érdekegyeztető fórumon képviselte a konföderációt. 2009-ben a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége alelnökének
választották. Ezt a tisztséget 2013-ig töltötte be.
A hivatal elnöke tevékenysége elismeréseként a Bezerédj-díj arany
fokozatú kitüntetésben részesítette, a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége Elnöksége pedig Bibó István Emlékérmet adományozott neki.

Hűség a szakmához,
hűség a mozgalomhoz
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KÁRÓKARESZ ÉS ANGYALANDI
IGAZ TÖRTÉNETE
„Kezdetben egyetlen betű, egyetlen rajz sem volt ebben a könyvben. Csak a fel-feltámadó Szél futkosott
a lapokon. Egy nap Angyalandi jelent meg mezítláb, tanácstalanul az egyik oldalon. Magányosnak érezte
magát, elhagyatottnak. Rajzolt hát magának egy házat, hozzá kertet, ibolyaillatot. Nemsokára betoppant
hozzá Kárókaresz, a hóbortos királyfi, és vele jöttek a kócos mesék. Angyalandi a fiú valamennyi történetét beleírta, belerajzolta ebbe a könyvbe, hogy Karesznek ne legyen honvágya. Benépesedtek a lapok,
tolongtak rajtuk a betűk, repkedett felettük a csodás város, és megjelentek a könyvben Kárókaresz barátai is. Egy nap azonban egy ijesztő valaki azt rikoltotta: „Diós Csülök!”, és mindenki azonnal félni kezdett.
A Könyv Népe elindult, hogy megtalálja a félelmetes Izét, aki elrabolta a betűket, és megijesztett mindenkit, és végül elrabolta Angyalandit is. Kárókaresz ekkor szerelme megmentésére indul…”
Bámulatosan kedves, magával ragadó, sokat ígérő mondatok ezek. Aki csak a borítón leírt rövid tartalmat olvassa el
Pungor András Kárókaresz és Angyalandi című, a Pozsonyi
Pagony Kft.-nél kiadott könyvéből, már az sem tudja letenni.
Muszáj elkezdeni legelölről, mert meg kell ismerni ennek a
furcsa, bámulatos és varázslatos, korunk szomorúan egyhangú, standard hangjától oly távol levő világnak a szereplőit,
minden rezdülését. Pláne, ha még valaki Takács Mari illusztrációit is megnézi! Az egyszerű, mégis természetesen magától
értetődő, a meséből építkező, és egyben azt építő rajzok feledhetetlen pillanatokat, mosolygós böngésznivalót adnak
kicsiknek, nagyoknak. Hiába is ajánlják a könyvterjesztők alsó
tagozatosoknak, a felnőtteket ugyanúgy elvarázsolja és bezsuppolja egy élményszerző útra, mint a betűket még egyáltalán nem, vagy alig ismerő apróságokat. S hogy mi a titka? Akár gyerekként, akár felnőttként olvassuk, a lélekkel teli történetek, a mesterien megformált mondatok, a cseles cselekményszövés, a
bámulatos illusztráció egyszerre világítja meg, veteti velünk tudomásul (sokszor be sem vallott) mindennapi félelmeinket, és egyben olyan
bátorsággal telít, amely kapaszkodót nyújt önnön félelmeink leküzdéséhez. Legyünk akár kicsik, akár nagyok.
Így ezt a könyvet bátran ajánlom azoknak a tanító néniknek, akik az egész napos iskolában oldani akarják saját és tanítványaik lelkéről is
a félelemtől görcsbe csomózódott béklyókat.
M. I.

A Facebookról jelentjük

Vége a mostani Kliknek?
A kormányhivatalokhoz kerülhet a Klebelsberg-központ
Akár az iskolák fenntartója, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ is a kormányhivatalokhoz kerülhet – mondta György István
fővárosi kormánymegbízott augusztus 14-én az InfoRádiónak. Hozzátette: a Miniszterelnökség és az illetékes államtitkárság 50 olyan
ügykört vizsgál, amely a kormányhivatalokhoz kerülhet, ezekről
ősszel dönthet az Országgyűlés. A fővárosi kormánymegbízott azt
sem tartja kizártnak, hogy önkormányzati hatáskörök is átkerülnek
a Miniszterelnökség fennhatósága alá tartozó kormányhivatalokhoz. György István azt is elmondta, hogy több javaslatot is benyújtott a kormányzathoz a kormányhivatalok további működéséről.
(Minderről augusztus 15-i lapszemlénkben beszámoltunk.)
Radó Péter oktatáskutató a hírhez augusztus 16-án annyit fűzött hozzá a Facebookon: ha szétcsapják a Kliket anélkül, hogy helyreállítanák az oktatási intézmények önállóságát, és pótolnák az
oktatási költségvetésből hiányzó, durván 200 milliárdot, nem változik majd semmi. Ha ez a két dolog véletlenül megtörténne, akkor
van remény arra, hogy a jelenlegi rémálom helyett kapjunk egy
pocsék, helyi politikaalkotásra képtelen, bürokratikus oktatásirányítási rendszert.
Szüdi Jánost a Népszabadság kérdezte meg, mit gondol a
György István által mondottakról. A jogász nem tudja elképzelni,

hogy a fenntartást áttennék a kormányhivatalokhoz. Ő úgy hallotta,
inkább a járási szintről megyei szintre helyeznék a feladatokat –
derül ki az augusztus 17-én a Facebookra felkerült Omladozik a Klikrendszer című cikkből. Szüdi így folytatta:
– Jelenleg a Klik is egyfajta kormányhivatal, amely magában
foglalja az iskolákat – mutat rá. Szüdi szerint egy dolgot lehet biztosan tudni a Klikkel kapcsolatban: soha nem állt rendelkezésre az a
közel négyszázmilliárd forintnyi költségvetési forrás, amelyet eredetileg beterveztek. Állandóan újabb és újabb feladatokat sóztak a
Klikre, miközben a korábban rögzített feladataival kapcsolatban is
egyre nagyobb adósságot halmozott fel. Így közel hatvanmilliárdos
adóssága van már. Emiatt kapott a tartalékkeretből húszmilliárdot
júliusban. Csakhogy szeptembertől belép az életpályamodellből
következő újabb béremelés. (Mint ismert, a többlépcsős béremelés
egy éve kezdődött el, akkor a tervezett béremelés hatvan százalékát megkapták a pedagógusok, a fennmaradó negyven százalékot
2017-ig, fokozatos emeléssel utalja az állam.) A most szeptemberi
béremelés fedezetére ötvenmilliárd forintra lenne szükség Szüdi
szerint. Úgy látja, erre jelenleg nincs pénz a rendszerben.
PL-összeállítás
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ÍRÁSOK A FALON
Baranyi Ferenc jubileumi versválogatását magyar- és történelemtanárok figyelmébe ajánljuk

FEJEDELMEK FIGYELMÉBE

MAGYAROK

„Olyan ostobák az emberek, s olyannyira
csak a mának élnek, hogy aki be akarja
csapni őket, mindig megtalálja köztük
a maga emberét.” (Niccoló Machiavelli: A fejedelem)

Nem balsors tép. Ne ámítsuk magunkat.
Saját balfácánságunk karma tép.
Akárhogy is szinezzük át a múltat:
a tónus főleg miattunk sötét.

Méghogy vezetni? Megvezetni kell
a tömeget! Hidd: veszteg úgy marad csak,
ha legelőször azt felejti el,
hogy gondolkodni is illő az agynak.
Ki elhiszi, mit szóvivők hadarnak
(például azt, hogy öt gramm öt kiló),
az a poklot nem érzi kárhozatnak –
a bunkónál nincs jobb alattvaló.

Az nem lehet, hogy annyi szív hiába
onta vért – írta szózatos Mihály.
Sajnos lehet. Eltékozolt csatákra
vádlón vetül sok-sok fölös halál.
Hősiességnek lelkes maflaságot
beállítani itt mindig divat.
Bolond virtus a falnak-rohanás ott,
hol bonthatókká málltak a falak.

Ki félelmeket okosan kezel:
a trónusára holtig rátapadhat,
a sokaság kezes, ha berezel
s úgy véli, hogy békén hagyják, ha hallgat.
Önnön betört fejére parazsat rak,
hogy bocsássa meg az uralkodó,
mi meg se történt. (Titkolt vágy maradt csak.)
A gyávánál nincs jobb alattvaló.

S ha volt is néhány hű kebel, amely nem
balgán hevülve szolgálta honát,
azt látja, szellemként ha visszalebben,
hogy népe sorsa egyre mostohább.
Szemléli az ország fölött suhanva
hazája halmozódó szennyesét,
és felzokogja a mennyboltozatra:
ezért volt ennyi áldozat? EZÉRT?

A tisztesség senkit nem érdekel,
az boldogul, kit sandaság igazgat,
a különbet folyvást gyalázni kell,
keresztvíz rajta csöppnyi sem maradhat.
Itt öklöző győzelmet nem arathat,
csak mélyütéssel – ez nyilvánvaló.
Adj tápot minden aljas indulatnak –
a hitványnál nincs jobb alattvaló.

Ezért a csúnyán elprédált jövőért,
átmázolt múlttól bűzlő jelenért,
melyben erény a dölyfös eszelősség
s a tehetségtelenség nyer babért?

Herceg, tartós csak úgy lehet hatalmad
(s ezt tudja minden bölcs, minden tahó),
ha földbe döngölöd, kik mást akarnak –
itt meg nem él, ki nem alattvaló.

(Mielőtt ezt írtam, szürke volt az égbolt,
harcom feladni volna számos ok,
legyinthetnék lemondóan: elég volt!
De nem tehetem. Még költő vagyok.)

PORVERS
Akit egyszer porig aláztak:
porig kell azért lehajolni,
a méltósága-vesztett sorshoz
méltóság-vesztve igazodni.

másokért őrzött tisztaságod
nem szennyezheted más porával.

Előtted ember ráng a porban?
Megértem, belerúgni könnyebb,
vagy emberibb átlépni rajta
könnyed sikkjével a közönynek.

Ha lehajolsz, még orra bukhatsz,
és hát derekad roppanó is,
ápolt tüdődet is belepné
a talajmenti szilikózis,
hát nem hajolsz porig, ha porból
akármi hív: kincs, ócska holmi…

Mentséged is van, ha a lelked
bátortalan feddése rád vall:

Pedig akit porig aláztak –
porig kell azért lehajolni.

PEDAGÓGUSOK LAPJA  www.pedagogusok.hu/pedlap  Tel./fax: 322-8464

Csak keveseknek adatik meg, hogy visszanézve életükre hat évtized múltán számot tudjanak adni arról, mivel is telt az elmúlt 60 év. Mert az
ember girbegurba úton jár, s önmaga igazolása elfedi, hol vált el az igazság, az egyenesség, a gondolat és a tett. Csak a legnagyobbaknak
adatik meg, hogy visszanézve életükre évenként bonthassák ki önnön igazságukat, s mutathassák meg, hogy hiába is girbegurba az az út,
ami a múltból a jelenbe hozta őket, egyenességük, a másik emberhez, a világhoz való viszonyulásuk emberségük okán soha nem
szenvedett csorbát. Ezek közé a legnagyobbak közé tartozik Baranyi Ferenc, Kossuth-díjas – s még számtalan, a kiválóságát bizonyító díjas –
költőnk is, akinek a Hungarovox Kiadó kiadásában megjelent jubileumi versválogatása Írások a falon címmel.
Baranyi Ferenc első prózája 1954. július 11-én jelent meg a Pest megyei Népújságban, első verse még ebben az évben az Evangélikus
Életben. Az Írások a falon hat évtized minden egyes évének egy-egy legjellemzőbb Baranyi-versét vonultatja fel. Korrajz és kórrajz lírában,
amiből bárki jobban, mélyebben megismerheti Magyarország hatvan esztendejét, mint ha hatvan évet csak azzal töltene, hogy a
megmaradt, sokszor érdektudatosan kiválogatott dokumentumokat elemezze. A versek közül hármat mutatunk be, a Porvers 1965-ben, a
Fejedelmek figyelmébe 2013-ban, a Magyarok című 2014-ben jelent meg nyomtatásban.
M. I.
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TÖPRENGŐ
Szüdi János

A MUNDÉR BECSÜLETE
Ha egy szervezet úgy gondolja, hogy az emberek felett áll, akkor saját érdekei fontosabbá válnak, mint azoké, akik
miatt egyébként létrehozták. Ezért igyekeztek, igyekeznek eltussolni a papi pedofíliát, és ezért gondolták és gondolják úgy az iskolákban, hogy a szőnyeg alá lehet, a szőnyeg alá kell söpörni a tanulók sérelmére elkövetett bűncselek ményeket. Mivel a magyar iskolák hagyományos szervezési elvei semmivel sem jobbak, mint a kaszárnyáké, mivel a
szereposztás is hasonló: az állam betölti a vezérkar szerepét, az intézményvezető a parancsnokét, a pedagógus az
őrmester, a tanuló pedig a baka, a szülő hadtápszolgálatra kötelezett, nem kell magyarázat annak megértéséhez,
hogy a feljebbvalónak mindig igaza van. A hadsereg ugyanis érinthetetlen, a mundér becsületét mindenáron meg kell
védelmezni.
Lehetne másképp is! Ezerkilencszáznyolcvanötben született meg az a törvény, amely első alkalommal kimondta
az iskolák szakmai önállóságát, korlátozva ezzel a vezérkar szerepét. A szakmai döntések meghozatalára a pedagó gusok közösségét, a nevelőtestületet hatalmazta fel, megbontva így az alá-fölérendeltségre épülő irányítási viszonyokat. Eltérést engedélyezett a tantervi utasításoktól, megteremtve így a sokszínű oktatás kialakulásának útját. Felszá molta az állam meghosszabbított karját, a felügyeleti rendszert, ösztönözve ezáltal az innovációt. Megteremtette a
jogorvoslat jogát az intézményi döntések ellen. Bevonta a szülői és tanulói szervezeteket az iskolai döntési folyama tokba. Az önkormányzati rendszerben az oktatás megszervezése helyi közüggyé vált. Ezerkilencszázkilencvenháromban törvény erősítette meg az iskolai önállóságot, a szülői és tanulói érdekképviseletek szerepét. Az ezt követő tör vénykezések pedig beemelték a hazai oktatás szabályai közé a gyermeki jogokat. Megteremtették a szakmai ellenőrzés rendszerét, melyben kiemelkedő szerepet kapott az intézményi önértékelés, a szülői, tanulói kontroll.
Természetesen a törvény betűi akkor kelnek életre, ha meg is valósulnak. Mi tagadás, a pedagógusok jelentős
része érezte úgy, hogy a buktatás tilalma, illetve annak törvénybe foglalása, hogy a tudás értékelése nem lehet fe gyelmezési eszköz, megfosztotta őket utolsó fegyvereiktől. Mi tagadás, a pedagógusok jelentős része érezte úgy,
hogy a nevelőtestület presztízse sérül, ha a jogorvoslati eljárásban megváltoztatják a tanulóra kirótt fegyelmi büntetést. Mi tagadás, a pedagógusok jelentős része érezte úgy, hogy az érettségi vizsgák komolyságát sérti az írásbeli dol gozatok megtekintésének joga és az értékelés helyességének megtámadhatósága. Mi tagadás, a pedagógusok jelentős része inkább nyűgnek, mint szabadságjognak értékelte az intézményi tanterv- és szabályzatkészítés jogát és kötelezettségét. Mi tagadás, a pedagógusok jelentős része érezte úgy, hogy a szülő knek, a tanulóknak nincs joguk beleszólni szakmai kérdésekbe.
Közel negyed századnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a gyermek mindenekfelett álló érdeke sok iskola és sok
pedagógus szakmai-pedagógiai értékrendjévé váljon. Közel negyed század után megvolt az esélye annak, hogy a
gyermekközpontú oktatás felváltsa a kaszárnyarendet. A gyermekközpontú oktatás, amely feltételezi a nyitott, befo gadó iskolát, amelyben a nevelés és oktatás folyamata a szülő–pedagógus–tanuló együttműködésére, mellérendeltségére, partneri kapcsolatára épül. Amelyben a kölcsönös tisztelet és a szeretet a közösségalakító erő. A kölcsönös
tisztelet és szeretet, amely megteremti a bizalom légkörét. A bizalomét, amelyben jó esély van arra, hogy a pedagó gusok észreveszik a tanulónál a jó és a rossz személyiségváltozásokat. Észreveszik a lelki sérüléseket, s nemcsak ész reveszik, hanem keresik és fel is tárják annak okát, s ha megtalálják, megtesznek mindent annak megszüntetéséért.
Az esély, hogy az iskolák világa megváltozzon, néhány hét alatt semmivé foszlott. A kettőezer-tízben hatalomra
jutott, kalandor jobboldal megállított, sőt visszafordított minden modernizációs folyamatot. Az oktatás egész rend szerét az állam érdekeinek rendelte alá. Ezért azok a tények, amelyek alátámasztják, hogy a tanárok által elkövetett
bűncselekmények az esetek jelentős részében nem kerülnek nyilvánosságra, nem egyedi ügyek, hanem rendszerhi bák. Ha az oktatás olyan közszolgáltatás, amelyért kizárólag az állam a felelős, ha az iskola állami hivatal részek ént
működik, ha a pedagógus az állam által létrehozott és fenntartott rend tagja, akkor államérdek, hogy az állami mun dér becsületén ne essen folt. Ennek érdekében az állam előírja, hogy mit taníthat és miből a pedagógus, meghatá rozza a pedagógustól elvárható magatartást, és mindezek megtartását az általa kinevezett igazgatók és az állami fel ügyelet útján ellenőrzi. A félelem és a kiszolgáltatottság légkörében a bűnös sikeresen rejtőzködik, az ártatlan pedig a
törtetők áldozatává válik.
Az iskolai szexuális zaklatás – napjaink slágere – nagyon súlyos, de nem jellemző bűncselekmény. Sokkal gyakoribb
a tanuló testi fenyítése, személyi szabadságának korlátozása, amelyek ma is bevett, igaz – nem túl régóta – tiltott nevelési módszerek a magyar iskolákban. Kevés szó esik a lelki bántalmazásról, a személyiségi jogok megsértéséről, a
hátrányos megkülönböztetés különböző módozatairól, amelyek ugyancsak törvénytelenek, mégis szinte természete sek egy olyan iskolarendszerben, amelynek működési elvei a következetes rend, a szigorú számonkérés és a példás
büntetés. Amelyben rendészeti ügyként kezelik az iskolai fegyelem megteremtését. Amelyben a pedagógiai iránytű
az, hogy aki lemarad, az kimarad. Ilyen körülmények között természetes, hogy több tízezer tanuló úgy ha gyja el az iskolarendszert, hogy esélye sincs a munkaerő-piaci helytállásra. És ez a legnagyobb bűn. Olyan bűn, amely jóvátehetetlenül tönkretesz nemcsak egy életet, hanem hatványozottan újratermeli a szegénységet. Olyan bűn, amely meg akasztja az ország fejlődését.

