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BIZALOM(HIÁNY) 
Idén folytatódik a pedagógus-előmeneteli rendszer bevezetése; csaknem 15 ezer pedagó-
gus vesz részt minősítővizsgán vagy minősítési eljáráson, valamint elkezdődnek a tanfel-
ügyeleti ellenőrzések is – olvasom az Oktatási Hivatal közleményét. A „Köznevelési refor-
mok operatív megvalósítása” című kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával társfi-
nanszírozásban valósul meg szeptember 30-áig. A támogatás összege 4 milliárd 90 millió 
forint. Nem kevés pénz!  
 A hivatalos közlés szerint „a projekt keretében megtörténik a minősítési eljárások és 
a tanfelügyeleti ellenőrzések tervezése, előkészítése, szervezése, lebonyolítása, az ehhez 
szükséges logisztikai és informatikai háttér biztosítása, továbbá a hosszú távú és haté-
kony működtetést szolgáló minőségbiztosítási rendszer kiépítése. A projektben az Okta-
tási Hivatal konzorciumi partnere az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI). Az OFI célja 
a pedagógiai innováció- és tudásmenedzsment-rendszer elméleti megalapozása, a tartal-
mi és módszertani innovációk támogatása, valamint a pedagógiai tudásmenedzsment-
rendszer fejlesztése és a pedagógusok horizontális tudásmegosztásának támogatása”. 
 Mit lehet ehhez hozzátenni? A pedagógusok horizontális tudásmegosztásának 
támogatása olyan frenetikus valami lehet, ami után minden közalkalmazottnak illik 
megnyalnia mind a tíz ujját!  Legalábbis manapság.  
 De nézzük, mind ezt a szépet és jót miként fogadja a szakma? Egy tanár levele kering 
az interneten, ebből idézünk. „Belegondolt valaki abba, hogy huszon-harmincvalahány év 
után idegen, önjelölt emberek előtt kell órát tartani, »megvédeni a portfóliót«, na meg 
magunkat, hogy ped.2-k lehessünk?! Ped.2?! Milyen vicc ez? Miféle butaság? Ez lehet cél 
egy életúton?! Meg aztán »ők« majd eldöntik rólunk, hogy alkalmasak vagyunk-e egy 
ilyen nagyszerű címet viselni, mint a 2? A ketteskék? Vagy jogukban áll az egész pályán-
kat kettétörni, esetlegesen kijelenteni, hogy ez nem üti/ütötte meg a mércét az ő indiká-
toraik szerint?!  (…) De a lényeg: Meg kell védeni magunkat, az életünket, az eddigi 
eredményeinket. 
 Megvédeni?! 
 Hmmm! Akkor ez egy harc, mert véde(kez)ni kell? 
 Ahelyett, hogy megveregetnék – legalább – a vállunkat, kis buksisimogatás meg 
miegymás, és megköszönnék, hogy kitartottunk. 
 Eddig. 
 Huszon-harmincvalahány éve..." 
 Minderről az államtitkár asszony azt mondja: „A kormány és a szakpolitika célja egy 
olyan támogató rendszer kialakítása volt, amely segítséget nyújt a problémás órai 
helyzetek megoldásában, egy-egy gyerek speciális fejlesztésénél. Bármikor találkozhat  
egy pedagógus olyan tanítási élethelyzettel, amelyre nem volt eddig gyakorlata. A na-
gyobb rutinnal, tapasztalattal, speciális ismeretekkel vagy a mestertanári fokozattal ren-
delkező szaktanácsadó át tudja adni a tudását. Ezeknek a szaktanácsadóknak ez lesz a 
dolga, őket nem kvázi komisszárokként küldi senki a rendszerre, ők azért vannak, hogy a 
pedagógus munkáját támogassák.” (Minderről bővebben az 5. oldalon kezdődő inter-
júban olvashatnak.)  
 Rendben. Akkor mégis mi hiányzik?  A bizalom. Ó, hogy mennyire hiányzik! S vajon 
tudjuk-e még, hogy mikor, hol kezdődött a bizalomdeficit, mi okozza, s belegondolt-e 
bárki is, hová vezet így az utunk?  
 S hogy mi segíthetne? Talán a hallgattassék meg a másik fél rutinja, talán annak  a 
gyakorlatnak a negligálása, hogy helyettük, felettük, nélkülük mi döntünk, mert mi va-
gyunk hatalmon. Mert a pokolhoz vezető út hiába van jó szándékkal kikövezve, ha to-
vábbra is csak elbeszélünk egymás mellett, ha továbbra sem hallgatjuk meg a másikat, 
akkor, mivel mindent tőlünk tanulnak, a gyerekeinket is a bizalomhiány kárhozatára 
ítéljük! Pedig ez az ország az övék lesz! Bizalom híján milyen ország lesz az? 

Millei Ilona 

A TARTALOMBÓL 
 

Jó döntés volt a megállapodás 
Fontos kiegészítés, hogy a sztrájkbizott-
sági megállapodást aláíró szakszerveze-
tek (annak ellenére mindhárom, hogy 
közülük csak a PSZ reprezentatív) is 
részt vehetnek a jogalkotás folyamatá-
ban. (Galló Istvánné, a PSZ elnöke) 
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Határozatot hozott a PSZ Országos 
Jelölő Bizottsága 
A Jelölő Bizottság ennek alapján Ko-
csisné Somogyi Gyöngyit és Tarnay 
Attilát a PSZ alelnöki tisztségre hivata-
losan jelöltté nyilvánítja.  A Jelölő Bi-
zottság a jelölteket a következő ülésén 
hallgatja meg. (OJB) 

 
 

Gyermekvédelemről és gyámságról 
A szociális munkás, valamint gyermek- 
és ifjúságvédelmi felelős munkakör 
bekerülne a finanszírozott nevelő-ok-
tató munkát közvetlenül segítő mun-
kakörök közé. (Baloghné Gábor Katalin, 
az Emmi Gyermekvédelmi és Gyámügyi 
Főosztályának helyettes vezetője) 
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Mást, máshogyan, több idő alatt 
A munkáltatói rend létrehozatalának az 
egyik célja az volt, hogy homogenizálja 
a rendszereket, és az áttanítás munka-
jogi megnyílásával megnőtt a szakos 
ellátottság biztonsága a kisiskolákban. 
(Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelési 
államtitkár) 

 
 

Mórahalom tanulságai 
A felháborodás jogos a gyermekek 
szájába adott, „betanított” műsor tar-
talmi silánysága, a gyermekek életko-
rának nem megfelelő, nívótlan szöveg 
előadása miatt. (Fábián Katalin, a 
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület el-
nöke) 
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Kilencosztályos alapképzést! 
A gyerek születésének pillanatában 80 
százalékban eldől, hogy milyen jövője 
lesz. A jó családi hátér 137 pontot 
jelent a szövegértésben, matematiká-
ban 160 pontot, természetismeretben 
153 pontot. (Totyik Tamás, matema-
tika–földrajz szakos tanár) 

 
 

A gyermeki közmunka 

Ha gyermekeink sorsát kellene röviden 
jellemezni, talán a legtalálóbb mondat 
az lenne: nagyon sokuknak csak a tás-
kája van teli, a gyomra meg üres. Még-
sem ez a legkisebb közös többszörös az 
életükben. (Szüdi János) 

13 
 

 
































