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Magyar Pedagógusok, Kollégák!

Az Országgyűlés arra készül, hogy elfogadja a köznevelési törvényt. Ha ez azt jelenti, hogy lényegében a ma ismert
szöveg szabályozza majd a magyar oktatás működését, akkor búcsút mondhatunk egy negyedszázados átalakulási
folyamatnak. A tervezet beterjesztői büszkén vallják, hogy éppen ez a lényeg. A magyar oktatást – szerintük – el kell
téríteni valami egészen más irányba, gyökeresen meg kell változtatni.

Többen vagyunk, akik ezt nem így gondoljuk. Az elmúlt 26 évben számos területen lett más a magyar oktatás,
meggyőződésünk szerint jó irányban változva. Nem történt ez vitáktól mentesen, és olykor megesett, hogy
beleszaladtunk zsákutcákba. Lassú volt az átalakulás. Sokszor nem voltunk képesek egymással szót érteni. Ám ha
gyötrelmesen, és ellentmondásokkal is, de kibontakozni látszik, látszott néhány, a többség által üdvözölt elv és
gyakorlati megoldás.Az 1993. évi közoktatási törvény megalkotása óta néhány alapkérdésben konszenzus mutatkozott.
• Az intézményi- és pedagógus önállóság növelése alapvetően bevált. Csak a szakmaiságukban autonóm szereplők

képesek az oktatásban magas színvonalú tevékenységre. Ezen még az sem változtat, ha igaz, hogy a közoktatás
irányítási rendszerén lenne mit javítani.

• Az értékek, eszmék szabadsága a rendszerváltás alapja. A különböző kormányzatok egyaránt kerülték, hogy
ideológiai elvárást, kötelezettséget tartalmazzon a közoktatás jogi szabályozása.

• Elkezdődött a pedagógiai kultúra átformálása. A csak memorizálást és lélektelen gyakorlást ismerő iskola kezd
átalakulni gazdag tevékenységrendszert a tanulás számára felkínáló, a tanulókat aktivizáló, az együttműködést
kamatoztató műhellyé.

• Tudjuk, hogy fojtogatóan erős a kapcsolat a tanulás eredményei és a tanulók szociális háttere között. Nő az igény
a pedagógusok körében, hogy amit a probléma megoldása érdekében az iskola megtehet, azt tegye is meg. Ma már
nagyon szép példái léteznek ennek.

Mindez most veszélybe kerül! Az új törvény, ha elfogadja a Parlament, 180 fokos fordulatot eredményez az oktatás
számos átalakulási folyamata tekintetében.
• Az iskolák fenntartásában az állam szerepének radikális kiterjesztésével, a tantervi szabályozás

újracentralizálásával, a pedagógiai szolgáltatások államosításával példátlan központosítást hajt végre. Megszünteti
az önállóságot számos területen, elszívja a levegőt az autonóm szakmaiság érvényesülése elől.

• A jogszabály kötelező értékrendet írhat elő. Ezáltal a pedagógus bármely magyar iskolában arra kényszerülhet, hogy
(szakmai) meggyőződésétől eltérő, netán azzal ellentétes szellemben tanítson.

• Bár az óvodák önkormányzati fenntartásban maradnának, finanszírozásukat illetően a törvény nem egyértelmű.
Indokolatlan elvárásnak tűnik, hogy minden gyermek 3 éves korától óvodaköteles legyen, ugyanakkor rendkívül
aggályos, hogy ezt a kötelezettséget az óvodai feltételeket messze nem biztosító családi napközikben is teljesíteni
lehetne.

• A törvény megakasztja a nevelés, a tanítás korszerűsítésének folyamatát, mert lehetetlenné teszi, vagy legalábbis
rendkívül megnehezíti a kreatív, újító pedagógusi tevékenységet, szinte száműzi az alternativitást az oktatásból, egy
tollvonással teheti semmissé azt, amit jobbítani akaró pedagógusok 26 év alatt alkottak.

• A törvény végrehajtása egy kirekesztő, a már ma is jelentős esélyegyenlőtlenségeket drasztikusan fokozó oktatási
rendszert eredményezhet. A tankötelezettség korhatárának leszállításával, a visszahozni szándékozott kis létszámú
osztályokkal, az egy évfolyam legalább 70 százalékát tanító szakiskolákban és szakközépiskolákban az általános
képzés szűkítésével, és számos más intézkedéssel széles társadalmi csoportokba tartozó családok gyermekei számára
csökkenti az esélyt a magasabb szintű képzettség megszerzésére.

Amennyiben egyes kérdésekben ön nem osztja e nézeteket, e kritikát, kérjük, gondolja meg, hogy az Ön tevékenységét,
életét miképpen érintheti majd mindaz, ami a törvénytervezetben, annak koncepciójában, és a közismertté vált
háttértanulmányban található:
• Elveszítheti az állását, mert valószínű, hogy 3-5 év alatt 8-10.000 pedagógus kell, hogy elhagyja a pályát csak

a törvénytervezetben leírt változásoknak köszönhetően.
Csökkenhet a fizetése, mert sajnos nincs esélye annak, hogy a beígért jövedelemnövekedéshez megteremtődnek
a források. A heti 32 órára is kiterjeszthető iskolai feladatadás eltűnteti az eddig a kötelező óraszámon felüli
feladatellátás után járó bért. Ugyanakkor nőni fog a terhelése és kevesebb ideje jut készülésre és dolgozatjavításra.

• Ezután a Nemzeti alaptanterv, a kötelező kerettanterv előírja majd Önnek, hogy mit tanítson.
• Ismeretlen, és félő, hogy esetleges szempontrendszereket alkalmazó szakfelügyeleti rendszerben fogják minősíteni

a munkáját.

Ezt nem hagyhatjuk. Tiltakozzunk együtt a köznevelési törvény elfogadása ellen! Ha egyetért azzal, hogy az Ország-
gyűlésnek el kell halasztania a döntést, és érdemi társadalmi párbeszédnek, alapos szakmai előkészítésnek, egy reális és
szakszerű koncepció kialakításának kell megelőznie egy új oktatási törvény megalkotását, akkor csatlakozzon hozzánk.
Akkor is csatlakozzék hozzánk, ha úgy látja, hogy a minden erőfeszítésünk ellenére ránk erőszakolt törvény elfogadása
után szükség lesz a felelős, az eredményeket óvó, a magyar oktatás bajait ténylegesen orvosolni akaró cselekvésre.
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