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Te, aki nem olyan jó eredménnyel ugyan, de elvégezted a 8. osztályt, hogyan éreznéd magad,
ha mégsem lehetnél kilencedikes, hanem még egy évig egy külön osztályban ragadnál?

* Te, aki majd az egész napos iskolába jársz, elképzelted már, hogy milyen lesz, amikor délután 4 előtt
csak engedéllyel mehetsz ki a suliból?Amikor mindenki kötelezően napközis lesz?

* Te, aki 8 osztályos vagy 6 osztályos iskolába jársz, el tudod képzelni, hogy csak akkor maradhat meg
az iskolád a jelenlegi formájában, ha valamilyen emelt szintű követelménynek megfelel?

* Te, aki hétfőtől péntekig keményen tanulsz, most majd esetleg szombaton is iskolába járhatsz? Hogy
az igazgató bármikor elrendelheti a 6 napos tanítási hetet?

* Te, aki már megszoktad - talán részben meg is szeretted – a tanáraidat, nem bánod, hogy egy részüket
minden ok nélkül kirúghatják?

* Te, aki szeretnél nulladikos osztályban idegen nyelvet tanulni, és 1 év alatt középfokú nyelvvizsgát
szerezni, mit gondolsz majd, amikor ezt megtiltják neked?

* Te, aki szeretnél a gimiben tagozatos osztályba járni, hogy fogod érezni magad, amikor kiderül, hogy
a jövőben tagozat csak általános iskolában indulhat?

* Te, aki nem tanulsz olyan jól, vagy olykor van veled probléma: tudod, hogy 16 éves szülinapod után
simán kirakhatnak a suliból? MINDEN suliból?

Te, aki eddig a diákönkormányzatban az iskola életét illetően több fontos kérdésben gyakorolhattál
egyetértési (vétó) jogot, mit szólsz ahhoz, hogy ezek után legfeljebb csak véleményt mondhatsz, amit
vagy figyelembe vesznek vagy sem?

És az milyen már, hogy a tanítási év utolsó napját követően majd legalább harminc összefüggő
napból álló nyári szünetet biztosítanak?Az akkor mennyi is? 31 nap?

A tervezet háttérszámításai szerint 633 iskola fog megszűnni. Több mint 50 ezer gyerek kerül át más
intézménybe, és néhány év alatt közel 13 ezer pedagógus kerül az utcára.

Ezek borzalmas számok! És úgy néz ki, hogy az országgyűlés néhány napon belül elfogad egy törvényt
- a köznevelési törvényt -, amely ezt a rémálmot valósággá teszi.

Kedves Tanulók, Diákok, Iskolahasználók!

Arra kérünk benneteket, gondolkodjatok el. Beszélgessetek egymással ezekről a gondokról.
Meséljétek el otthon, hogy milyen veszély leselkedik az iskolátokra. Mindannyiunk iskoláira.
Azért írtuk le mindezt Nektek őszintén, mert úgy gondoljuk: tudnotok kell mindenről, ami rátok
tartozik. És az iskola elsősorban rátok tartozik. Hiszen értetek van, rólatok szól.

Cselekedni azonban nem nektek kell. Ez a felnőttek dolga. Szüleitek, tanáraitok feladata, hogy
Benneteket megvédjenek ezektől a veszélyektől. Mi azon leszünk, hogy ez sikerüljön!
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