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Kedves Szülők, Nagyszülők!

A médiából, vagy gyermekük iskolájának aggódó pedagógusaitól bizonyára hallották már, hogy a napokban
tárgyalja az Országgyűlés a köznevelési törvény új tervezetét, mely – a jelentős szakmai és civil tiltakozás
ellenére – gyökeresen át kívánja alakítani a jelenlegi közoktatási gyakorlatot.
• Várható, hogy a kisebb települések iskoláiban a tanulók létszámcsökkenésének következményeként

megszűnik a felső tagozat, és gyermekeinknek ezért naponta egy másik településre kell utaznia .
• Várható, hogy gyermekeink három éves koruktól akkor is kötelesek lesznek óvodába járni, ha ezt semmi

nem indokolja, így a szülői ház akarata ellenére gyermekeink napjainak nagy részét szüleik
és nagyszüleik nélkül kell hogy eltöltsék .

• Várható, hogy gyermekeinknek a család szándéka ellenére akkor is délután négy óráig kell az iskolában
(esetleg napköziben) maradniuk, ha az idő nagy részében – lehetőségek híján – nem szerveznek számukra
értelmes és hasznos programot.

• Várható, hogy mivel a 3 éves kori kötelező óvodakezdés és a 16 óráig való kötelező iskolai
benntartózkodás alól az óvoda, illetve az iskola igazgatója adhat majd felmentést, a szülők és a gyerekek
számára ez a központosító eljárás aggodalom forrása lesz, még akkor is, ha végül majd megkapják az
engedélyt.

• Várható, hogy az igazgató bármikor elrendelheti a 6 napos tanítási hetet, így a hétvégi családi és egyéb
kulturális programok helyett gyermeke szombaton is az iskolában lesz.

• Várható, hogy több iskola megszűnik, sok gyerek más intézménybe, sok pedagógus pedig az utcára kerül
– azokat a tanárokat is elbocsáthatják, akiket a gyermekeinkkel együtt megszerettünk és nagyra
becsülünk.

• Várható, hogy a túlórák és egyéb pluszfeladatok alapfeladattá válása miatt csökken a pedagógusok
jövedelme, vagyis hogy a jelenlegi – amúgy is alacsony – bérért kell majd többletmunkát végezniük.
A pedagógusok egzisztenciális nehézségei nőnek, a pedagógus szakma társadalmi megbecsülése tovább
csökken – ezt a feszültséget minden bizonnyal gyermekeink is érzékelni fogják.

• Várható, hogy a szülői szervezetek egyetértési joga megszűnik a közvetlenül őket, valamint
a gyermekeiket érintő kérdésekben.

• Várható, hogy ha gyermekeink kicsit lassabban haladnak, vagy teljesítményük eltér a szakértői bizottság
által elvárttól, szegregált „kisegítő” osztályba kerülhetnek, ahonnan nehéz lehet a visszaút az úgynevezett
normál iskolába.

• Várható, hogy az alternatív iskoláknak nem lesz jövője, vagy csak nagy nehézségek árán lehet fenntartani,
működtetni azokat.

• Várható, hogy megszűnnek a nyelvi előkészítő osztályok.
• Várható, hogy az eddig a helyi tantervek alapján sikeresen működő intézményeket ellehetetlenítik

a kötelező NemzetiAlaptanterv bevezetésével.
• Várható hogy csökken a szakiskolákban a szakmán túli, általánosan használható tudás formálása, így –

amennyiben gyermeke az általános iskolát követően szakiskolás lesz – kétséges, hogy megtanul-e tanulni,
problémákat megoldani, együttműködni másokkal és nagy valószínűséggel egyetlen idegen nyelvet sem
fog beszélni, és a számítógép használata is nehézkes lesz számára.

• Várható, hogy ennek a törvénynek számos olyan hatása lesz még, melyek a zavaros, és olykor
ellentmondásos szövegrészekből ma még kiolvashatatlanok, vagy csak a sejtés szintjén értelmezhetők.

Ezt nem hagyhatjuk.
Tiltakozzunk együtt a köznevelési törvény elfogadása ellen!
Csatlakozzon hozzánk, ha egyetért azzal, hogy az Országgyűlésnek el kell halasztania a döntést, és érdemi
társadalmi párbeszédnek, alapos szakmai előkészítésnek, reális és szakszerű koncepció kialakításának kell
megelőznie az új oktatási törvény megalkotását!
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