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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 13 perc)

DR. LORÁND FERENC, az Országos Köznevelési Tanács elnöke (a továbbiakban
ELNÖK): Jó reggelt kívánok. Az ülést megnyitom. 

Mielőtt az előttünk szereplő előterjesztés vitájára, megbeszélésére, a döntéshozatal
előkészítésére rátérnénk, gondolom, hasznos lesz és fontos számunkra, ha a Közoktatás-
politikai Tanács tegnapi üléséről párszavas tájékoztatást hallhatnánk. Ambrus úr volt szíves
felajánlani, hogy ezt az információt nekünk elmondja. Úgyhogy kérem, mielőtt az érdemi
beszélgetés elkezdődik, légy szíves, szolgálj erről nekünk információval.

AMBRUS ISTVÁN: Tisztelt Testület! A Közoktatás-politikai Tanács tegnap délután
14 és 17 óra között, nagyon hosszú ülés keretében véleményezte a NAT 2003 című
dokumentumot, illetve az ahhoz tartozó kormányrendeletet.

Mint általában lenni szokott, a szakmai szervezetek oldala fejtette ki a
legrészletesebben és a leghosszabban, nagy szakmai igényességgel a véleményét. Ennek
rezüméje, hogy az oldal támogatta a NAT 2003-at. 

A szakmai szervezetek után a pedagógus-szakszervezeteknek megosztott véleménye
volt a tervezetről, illetve a rendelettervezetről, tehát nem egyértelműen "nem" és nem
egyértelműen "igen", de a vélemények kitértek részletkérdésekre, illetve szabályozási
részkérdésekre.

A szülői szervezetek összességében támogatták. Természetesen kritikus kérdéseket
tettek föl az anyaggal kapcsolatosan, többek között a finanszírozási hátterét is kérdezték a
bevezetés részleteinek, illetve a további munkák ütemére is kitértek.

A nem önkormányzati iskolafenntartók szintén megosztott véleménnyel rendelkeztek.
Ebben a testületi oldalban vesznek részt az iskolafenntartó egyházak, illetve az alternatív,
valamint az alapítványi iskolák. A vélemények tehát megosztottak voltak. Az egyházak
alapvetően nem támogatták a NAT 2003-at; míg az alapítványi iskolák is financiális hátterét
keresik a további működésnek, de nem utasították el a tervezetet.

Az önkormányzati oldal az önkormányzati iskolafenntartók nevében egyértelműen
támogatta a tervezetet. Ugyanezt tette a diákoldal is.

Nem fejtették ki véleményüket - az államigazgatás egyeztetés keretében fogják
kifejteni - a kormányzati oldalon helyet foglaló társminisztériumok; illetve nem voltak jelen a
vélemények megfogalmazásánál a kisebbségi önkormányzatok iskolafenntartóit képviselő
kollégáink.

Nagyon röviden ennyit szerettem volna a Közoktatás-politikai Tanács üléséről
mondani. S tájékoztatom a megjelenteket, hogy az Országos Diákjogi Tanács is tegnap
délután tárgyalta a tervezetet, és egyértelműen, egyhangúlag támogatták annak bevezetését.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm az információt. A napirend előterjesztőjének, Sipos államtitkár
úrnak adom át a szót, előre jelezve, hogy utána Vass Vilmos projektigazgató úrnak fogom
megadni a szót, mert ő is előzetes tájékoztatással szolgál a mai vitához.

Parancsoljon, államtitkár úr!

SIPOS JÁNOS: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretettel és tisztelettel
köszöntöm az Országos Köznevelési Tanács valamennyi tagját és a megjelent meghívottakat,
vendégeket.

Az oktatási miniszter törvény szerinti kötelező feladatát, a Nemzeti alaptanterv
háromévenkénti értékelését, felülvizsgálatát végzi. Ennek a feladatnak az ellátásához
januárban felkért egy bizottságot, a NAT-bizottságot, a NAT-bizottság január óta dolgozik.
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Folyamatosan egyeztetés történt, többek között az Országos Köznevelési Tanács előtt is Vass
Vilmos úr, ennek a projektnek a vezetője több ízben beszámolt a munkálatok pillanatnyi
állásáról, és ezen egyeztetések után került ki június 30-án a minisztérium honlapjára egy
NAT-vitaanyag, amelyet akkor néhány száz szakértőnek is kiküldtek véleményezésre. S
örültünk annak, hogy szeptember végéig írásban a Tudományos Akadémia, négy
szakszervezet, hét pedagógiai intézet - megyei pedagógiai intézetekről van szó -, 28 szakmai
szervezet - azóta már több szakmai szervezet is -, iskolák, pedagógusok véleményezték,
véleményükkel befolyásolták a NAT-felülvizsgálat eredményét.

Közben körülbelül húsz helyszínen közel ötezer pedagógussal találkoztak a NAT-
bizottság tagjai, a minisztérium vezetői, vitatták meg külön szekciókban,
műveltségterületenként is az elképzeléseket, s hogy e vitáknak mi lett az eredménye, azt önök
is láthatták, hiszen október 7-én elkészült a viták után átdolgozott változat. Ezt a NAT-
anyagot tettük ki akkor is a minisztérium honlapjára, és küldtük ki többek között az Országos
Köznevelési Tanács tagjainak. Ebben a NAT-anyagban jelentős változások történtek; Vass
Vilmos úr kitér majd ezekre a változásokra. A NAT-bizottság készített egy egyoldalas
összefoglalót a június 30-ai anyaghoz képest bekövetkezett változásokról, amelyet az ülés
elején megkaptak az OKNT tagjai. Kérem, ezt is tekintsék majd át, amikor véleményt
formálnak. Szombaton is volt egy szakmai fórum. A szeptember végi országos konferencia
óta az egyházakkal, szakszervezetekkel is volt külön egyeztetés, illetve hallottuk a
bevezetőben, hogy a Közoktatás-politikai Tanács és a Diákjogi Tanács is tárgyalta,
véleményezte az elmúlt napokban az október 7-ei anyagot. 

A viták során számos kérdés körül eltérő álláspontok fogalmazódtak meg. Szeretnék
néhány dologra kitérni a törvényesség oldaláról.

Felmerült a vitákban, hogy a Nemzeti alaptanterv nem tartalmaz ismeretet, nem
tartalmaz tananyagot. Szeretném figyelmükbe ajánlani a közoktatási törvény 8. §-át, amely
eddig is és a mostani módosítás után is azt tartalmazza, hogy a Nemzeti alaptantervnek
ismeret-, képesség- és készségjellegű követelményeket kell tartalmaznia és nem ismereteket.
Véleményem szerint a NAT-nak ez a változata lényegesen jobban megfelel a törvényesség
kritériumainak, mint a régi. 

Hogy mit jelentenek az ismeretjellegű követelmények, azt láthatták a NAT
szövegében. Felhívnám például a 60. oldalon található elemekre a figyelmet, ahol magyarból,
ember és társadalomból, földrajzból műveltségterületenként külön-külön egyértelműen
nyomon követhető, hogy milyen ismeretjellegű követelmények jelennek meg az átdolgozott
változatban. Tananyagot eddig sem a NAT-nak kellett tartalmaznia - a törvény szerint
legalábbis nem -, hanem a kerettantervnek, és a törvénymódosítás után is a kerettanterveknek
kell tananyagot tartalmazniuk. 

Politikai konszenzust kért tíz szakmai, illetve szakszervezet nyilvános
állásfoglalásában. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy az elmúlt hét szerdáján az
oktatási bizottság tárgyalta a NAT kormányrendelet módosításának tervezetét, és a jelenlevő
kormánypárti szocialista képviselők ajánlatot tettek a politikai konszenzusra. Azt ajánlották,
hogy 2006-ban akármelyik pártok kerülnek kormányra, a kormánypárti többség tartsa meg az
Országos Köznevelési Tanács egyetértési jogát például a NAT felülvizsgálatában, azt az
egyetértési jogot, ami 1998 előtt is létezett, amit az előző kormány elvett az OKNT-től, és
amit a mostani kormányzat visszaadott az Országos Köznevelési Tanácsnak. Kíváncsian
várom a másik oldal reagálását, véleményét. 

Idő és feszes ütemezés. Kétségtelen tény, hogy nem kis munkát jelentett a NAT-
bizottság tagjainak is ebben az ütemezésben megfelelni a parlament döntésének, annak, hogy
a közoktatási törvény módosításából következő feladatokat az iskolák 2004. szeptember 1-
jétől meg tudják valósítani. Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy Pokorni úr, az előző kormány
egyik oktatási minisztere az oktatási bizottság ülésén elmondta, hogy az előző kormány idején
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nyolc hónapig tartott a NAT felülvizsgálata, most pedig már a tizedik hónapnál tartunk.
Szeretném figyelmükbe ajánlani a NAT kormányrendelet módosításának rendelkező részét. A
koncepciónak az a lényege, hogy mivel a kerettantervi szabályozás nem kötelező, ezért
igazodva a közoktatási törvény 8. §-ához a NAT határozzon meg kötelező elemeket többek
között az iskolai oktatásszervezésre is. Javaslatunk szerint a kerettantervi rendeletből minden
olyan rendelkezés átkerül a NAT kormányrendeletbe, amely valamennyi magyarországi
iskola számára kötelező rendelkezéseket állapít meg, többek között a tanulók
munkaterhelésével kapcsolatban. Azzal a munkaterheléssel kapcsolatban, amit a Közoktatás-
politikai Tanács is és az Országos Köznevelési Tanács is tárgyalt az előző évben, hiszen a
kerettantervi rendelet módosításakor ez már előkerült. 

A rendelkező rész végül is úgy fogalmazta meg, és a tegnapi államtitkári értekezlet ezt
megerősítette, hogy 1. számú mellékletében kerüljön kiadásra az időkeretekről szóló táblázat,
ezért arra kérem önöket, hogy a 2. számú mellékletben javasolt szövegnél a 140. oldalon lévő
táblázatot tekintsék semmisnek. Korábban egy anyagban volt a kettő, most pedig két külön
mellékletbe került. Tehát az 1. számú melléklet lesz az a javasolt időarányokról szóló
táblázat, amit az elmúlt napok egyeztetései után hétfő délután elektronikus változatban is
megküldtünk önöknek. Ezt a változatot a tegnapi államtitkári értekezlet is támogatta. A
szakképzés igényei is jelentős mértékben megjelentek, és örülünk, hogy az érdekegyeztetés
eredményes volt. 

A kerettantervek akkreditációjához szeretnék még egy megjegyzést fűzni. A
közoktatási törvény 94. §-ában a miniszter feladatául szabta, hogy szabályozza a
kerettantervek, illetve az oktatási programok jóváhagyási rendjét. A viták során igény merült
fel arra, hogy történjen szabályozás a NAT kormányrendeletben. Mivel azonban a közoktatási
törvény a miniszter hatáskörébe utalja ezt a szabályozást, ezért ott lesz ez a szabályozás.
Szeretném megnyugtatni önöket, miniszter úr is fontosnak tartja, hogy ezen miniszteri
rendelet megalkotásakor a társadalmi kontroll a szokásosnál is nagyobb legyen, ezért
felajánlotta, hogy az Országos Köznevelési Tanács is delegálhat a kerettantervi akkreditációt
megalkotó bizottságba tagokat, és kérem is, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Ebben a
miniszteri rendeletben fogjuk szabályozni azt is, hogy azok az iskolák, amelyek a Nemzeti
alaptantervből készítenek maguknak helyi tantervet, milyen formában, milyen eljárásrenddel
hagyathatják azt jóvá. 

A tegnapi államtitkári értekezleten elhangzott még egy kiegészítő javaslat, és kérjük,
hogy azt a rendelkező részben önök is támogassák. A közoktatási törvény a helyi tanterv
egyik részeként előírja az iskolák számára, hogy a tanulók edzettségi állapotát mérni kell.
Javasoljuk, hogy a NAT kormányrendelet 10. §-a egy új (7) bekezdéssel egészüljön ki. Ezt
ma írásban megkapták. Két sor az egész: „Az iskola a helyi tantervében meghatározottak
szerint a tanulók fizikai állapotát tanévenként két alkalommal, a tanítási év kezdetén, illetve
végén méri és értékeli.” Ehhez kérjük a támogatásukat. - Köszönöm, hogy meghallgattak. 

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Vass Vilmosnak adom meg a szót. 

VASS VILMOS: Államtitkár Úr! Elnök Úr! Tisztelt Tanácstagok! Két dologról
szeretnék nagyon rövidben beszélni. Először arról, hogy volt-e vita a Nemzeti alaptanterv
anyagával, különböző változataival kapcsolatosan. Az a NAT-bizottság álláspontja, hogy
megtörtént a szakmai egyeztetés a Nemzeti alaptanterv anyagával kapcsolatosan szűkebb és
tágabb körben egyaránt. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy szűkebb körben mintegy
80 fős szakértői csapat - szakmai műhely, szerkesztőbizottság, NAT-bizottság - készítette el
az anyagot. A kiválasztásnál alapvető szempont volt, hogy a szakmai műhelyekbe olyan
gyakorló tanárok, szakértők, kutatók kerüljenek be, akik egyfelől járatosak az iskolai
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munkában, másfelől pedig szakmai szervezetek elnökségi tagjai, hogy a vitaanyag különböző
fázisait szűk körben is meg tudják beszélni a szakmai szervezeteken belül. 

Ez április óta zajlik, és a tágabb körű szakmai egyeztetéseknél, vitáknál pedig
elsősorban a június 30-án kitett anyag szolgált alapul. Azóta valóban, ahogy hallottuk,
mintegy húsz helyszínen az ország különböző részein, nem pusztán konferenciák keretén
belül történt a szakmai anyag egyeztetése. A NAT-bizottságnak volt egy olyan állásfoglalása,
hogy a lehető legnagyobb mértékben tegyük interaktívvá ezeket a találkozókat, azaz fórumok,
kerekasztal-beszélgetések, szekciófoglalkozások és minden olyan egyéb keretek lezajlottak,
ahol az ott jelenlévők véleményt nyilváníthattak. Ezenkívül volt egy elektronikus és postai
úton is bekért véleménylista. 

Tehát azok a változtatások, amelyek június 30-a óta jelentősen előbbre vitték az
anyagot, úgy véljük, a fenntartók, az iskolavezetők, az igazgatóhelyettesek, a megjelent
munkaközösség-vezetők, szakmai szervezetek, szakszervezetek, háttérintézmények,
kutatóintézetek mintegy közös többszörös, előrevivő, építő jellegű véleményét tükrözik.
Éppen ezért készíttettem el azt az egyoldalas vázlatot az önök számára, hogy mi történt június
óta az anyaggal kapcsolatosan. Ezen nem mennék végig pontról pontra, csak néhány elemét
szeretném kiemelni, amit fontosnak tartok.

Az egyik elem az anyag bevezetője. Feltételezésünk szerint ez lesz az a része a
Nemzeti alaptantervnek, amit nagyon sokan el fognak olvasni. Éppen ezért úgy gondoljuk,
hogy egyfelől tükröznie kell a modern pedagógia fogalomhasználatát, ugyanakkor azonban
nagyon fontos, hogy közérthető legyen. Úgy véljük, hogy a június 30-ai szöveg bevezetőjéhez
képest az a több változat, és végül is a legvégső változat, amely önök elé most idekerült, egy
közérthető, szakmailag tartható bevezető, aminél az is fontos volt, hogy a tartalmi szabályozás
három szintjét - alaptanterv, kerettantervek és helyi tantervek szintjét -, azok funkcióját,
egymásra épülését világossá tegyük a szövegben. 

Két olyan kiegészítést szeretnék a szöveghez tenni, amely még a szombati
egyeztetések nyomán javaslatként bekerül a szövegbe. A 6. oldalon, ahol a tartalmi tantervi
szabályozás második szintjéről értekezünk, és nagyon világossá tesszük a Nemzeti alaptanterv
funkcióját és orientáló szerepét, ott a felsorolásnál kiegészül az adatsor az "országos mérési-
értékelési eszközök kidolgozói" bejegyzéssel. Tehát nem pusztán a tankönyvírókat, tanítási
segédletek, eszközök készítőit, az állami vizsgák követelményrendszerének kidolgozóit
soroljuk fel, hanem tehát a 6. oldalon a tartalmi tantervi szabályozás második szintjéhez a
mérési-értékelési eszközök kidolgozóiról is szó van. 

Ugyanígy ebben a bevezetőben a 6. oldalon még egy mondattal egészül ki a szöveg,
szintén a szombati egyeztetés miatt: a helyi tantervek szintjével kapcsolatosan kiegészül egy
olyan mondattal, hogy "a kész tantervek átvétele vagy saját tanterv kidolgozása estén
figyelembe kell venni az állami vizsgák követelményeit is". 

Természetesen a szöveg teljes változatát a mai napon az Országos Köznevelési Tanács
minden tagja nyomtatásban is megkapja. Úgy gondolom, két olyan változtatásról van szó itt a
bevezetőben, ami azért is történik, hogy világosabbá, egyértelműbbé, közérthetőbbé váljék a
tartalmi szabályozás egész rendszere és ebben a Nemzeti alaptantervnek a helye.

A kiemelt fejlesztési feladatoknál szeretném kiemelni azt, hogy az előző Nemzeti
alaptantervhez képest bekerült egy új kiemelt fejlesztési feladat, több szakmai szervezet
javaslatára egy én-képpel, egyénnel, erkölccsel, etikával foglalkozó kiemelt fejlesztési
feladat. Nagyon jelentősnek tartjuk ezt a kiemelt fejlesztési feladatot.

A másik pedig, hogy a korábbi pályaorientáció közös követelményét - felkészülés a
felnőtt lét szerepeire - funkciójában közelebb kívánjuk hozni az oktatás és a munka világához,
egyfelől a vállalkozói képességek fejlesztése, másfelől pedig a munkába járás, a munka
világáról szóló hatékonyabb ismeretek átadása és ezen keresztül képességek fejlesztése révén;
ezt a magyar diákok számára nagyon fontosnak tartjuk. 
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A tanulás, testi-lelki egészség területeit pedig úgy gondoljuk, hogy a lehető
legmodernebb elméletek alapján sikerült megszövegezni szintén mint kiemelt fejlesztési
feladatot.

A műveltségterületekkel kapcsolatosan csak arra szeretnék kitérni, hogy az egész
anyagnak az egységessége érdekében - több Országos Köznevelési Tanács-ülésen felmerült a
Nemzeti alaptanterv egészének koherenciája - a következő lépéseket tettük. Egyfelől a
bevezetőben megfogalmazott kulcskompetencia-térkép alapján minden műveltségterület
bevezetője, célkitűzése illeszkedik ezen kulcskompetenciákhoz következetesen; másfelől egy
feszesebb, egységesebb szerkesztésű bevezető, illetve műveltségterületi bevezető történt meg.
Azonban a műveltségterületeken belül lévő fejlesztési feladatok esetében nem tartottuk
szükségesnek a teljes koherencia kiépítését, abból kiindulva, hogy minden műveltségterület
más-más neveléstudományi háttérrel, fejlődéstörténettel, módszertannal, tanárképzéssel
rendelkezik, tehát itt megadtunk egy olyan rugalmas, szabad építkezési lehetőséget a
műveltségterületeknek, amiről azonban úgy gondoljuk, hogy az anyag egészének értelmezését
nem veszélyezteti. 

A másik ilyen jelentős lépés volt az anyag stilisztikája, nyelvezete. Az itt meglévő
fogalmak értelmezését mellékletként egy kisszótár segíti. Nem új elem ez a tartalmi
szabályozás történetében, hiszen 1993-ban már működött egy definíciós bizottság. Mi
kísérletet teszünk egy kisszótár keretén belül mindazon alapvető fogalmak egységes
értelmezésére, amely, úgy gondoljuk, segít közös használatba vételével a Nemzeti
alaptantervnek.

A következő ilyen jelentős lépés: hosszas viták után hozzávetőleges műveltségterületi
arányszámokat tettünk le az asztalra. Ez egyfelől kellő rugalmasságot biztosít a helyi tanterv
fejlesztőinek, e tekintetben megtartottuk a korábbi NAT tól-ig intervallumait, ezt meg is
növeltük. Másfelől négy olyan terület van, amely kiemelt szerepet kapott a százalékos
arányokon belül: a kisiskoláskori anyanyelv és irodalom, az információs és kommunikációs
kultúra, az idegen nyelv; és megkíséreltünk az 5-6. évfolyamon a "Földünk és környezetünk"
esetében, illetve a 11-12. évfolyamon az "ember a természetben", a természettudományok
területén javasolni százalékos arányokat, amelynek keretén belül megpróbálkoznánk egy
korszerű természettudományos műveltségkép megközelítésével. 

Én elöljáróban ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak.

ELNÖK: Én is köszönöm. Javaslatot szeretnék tenni arra vonatkozóan, hogy hogyan
lássunk neki. Horn Györggyel mint az OKNT által a NAT-bizottságba delegált tagunkkal,
Trencsényi Lászlóval mint a TSZKB vezetőjével hármasban bizonyos pontokban
megegyezésre jutottunk, másokban nem. Azt, amiben egyetértettünk, azt a felhatalmazást
kaptam, hogy az OKNT elé terjesszem mint olyan szövegváltozatot, amely bekerülhet, ha
egyetértésünket fogjuk kifejezni, az egyetértést indokló szövegrészbe. Ezeket mindjárt fel
fogom olvasni, és azután természetesen végigmehetünk rajtuk.

Ez egyúttal bizonyos értelemben tematizálja is a vitát és kitér azokra az allergikus
pontokra, amelyek körül a vita mind a sajtóban, mind a hozzánk eljuttatott szakanyagokban
kibontakozott. Az OKNT nevében külön szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik -
függetlenül attól, hogy mit tartalmaztak az írásaik - írásaikkal fontosnak tartották az OKNT
véleményének formálását és befolyásolását. Úgy gondolom, ez hozzátartozik a vitához. 

Még egy dolgot fontosnak tartok előrebocsátani. Ma már nemigen csodálkozunk azon,
hogy a világon, a mi szűkebb kis hazánkban is jószerivel minden erőteljesen átpolitizálódik.
Minket úgy tartanak nyilván a szakmában - és eddig ezt sikerrel bizonyítottuk is -, hogy még
ha szakmapolitikai kérdésekhez szólunk is hozzá, olyan szakmai indíttatású szervezet
vagyunk, amely sikeresen őrizte meg a szakmai integritását a viták során. Nyilvánvalóan
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egyikünk sem semleges ebben a politikai erőtérben, de mindegyikünkben volt eddig annyi
önfegyelem és tisztelet a szakma iránt, hogy indokaiban, érveléseiben a szakmai érveknek,
következésképpen a gyerekek érdekeinek biztosított prioritást. Nagyon bízom abban, hogy
ehhez a tradícióhoz a mai vita és beszélgetés alkalmával is hűek maradunk. 

Államtitkár úr már említette azt a nagyon fontos kérdést, ami a köztünk lévő vitában
már többször felmerült, azt, hogy milyen erős szintű legitimációt, illetve hivatalos szakmai
kontrolt kapnak majd a helyi tantervek, a miniszter úr rendeletben fogja szabályozni. Az
aggodalom arra vonatkozott - ezt Hoffmann Rózsa írása külön is megfogalmazta és már
többször szó is esett róla -, milyen a szakmai garanciája annak, hogy egy helyi tanterv, amely
nem épül valamely kerettantervre, hanem a törvény értelmében közvetlenül eredezteti magát a
Nemzeti alaptantervből, megfelel-e a szakmaiságnak. 

Az OKNT-nek van egy olyan határozata, hogy a szakértők csoportjában legyen
kifejezetten tantervi szakértő, aki amikor véleményezi a helyi tantervet, az önkormányzatnak
vagy iskolafenntartónak kellő kompetenciával tud véleményt mondani. Ez a gondolat tovább
fejlődött odáig, hogy amikor miniszter úr a törvényben rá mért kötelezettségének eleget tesz
az akkreditáció rendjét illetően, akkor olyan intézkedés szülessék, hogy ha egy helyi tanterv
nem valamely akkreditált kerettanterv adaptációja, akkor ugyanolyan akkreditációs
kritériumoknak feleljen meg, mintha önálló kerettantervet adott volna be. Ez tehát ezt a
garanciát megadja, de nem szerepel a NAT közvetlen szövegében vagy a NAT-hoz csatolt
mellékletekben, mert a közoktatási törvény 94. § (1) bekezdésének f) pontjában szabályozva
van. Ennyit a tervezet környezetéről. 

A mai vita tárgya tehát egyfelől az előttünk fekvő NAT-szöveg, másrészt az a
kormányrendelet, amely intézkedik a NAT bevezetéséről. Ami elkerülendő volna, mert
fölösleges, hogy olyan kérdésekről nyissunk vitát, amelyeket a törvény már szabályozott,
függetlenül attól, hogy egyetértünk-e azzal vagy sem. Ha a törvényben az szerepel, hogy
2004-ben felmenő rendszerben el kell kezdeni a Nemzeti alaptanterv szerinti működést, akkor
ezen nincs mit vitatkozni. Emlékeztetek rá, hogy sokszor vitattuk az időtényezőt,
fogalmaztunk úgy is, hogy időcsapdában van ez a kidolgozás, és szűknek tartottuk az időt.
Nem gondolom, hogy ez a véleményünk lényegesen változott volna, de most nem az időről,
hanem a produktumról kell véleményt mondanunk. Ez csak egy példa arra, hogy miről nem
érdemes vitát nyitni. Mint ahogy a szabályozásnak az a rendje is, hogy a Nemzeti
alaptantervhez kerettanterveket lehet készíteni, kiadni, és a miniszter is ad ki kerettanterveket,
vagyis hogy három szintje van az irányításnak és két pólusa a működésnek, a NAT és a helyi
tanterv, szintén törvényben rögzített kerete a mai beszélgetésnek és vitának. 

Ezek után felolvasom, hármunk egyeztetett javaslatát, aztán meg fogom kérdezni,
hogy milyen más pontokat javasolnak, majd elkezdjük a beszélgetést. 

Az első megállapításunk az volt, amire államtitkár úr is utalt a bevezetőjében, hogy
ennek a NAT-tervezetnek a benyújtása, illetve kidolgoztatása egy olyan kötelezettségnek való
megfelelés, amit a törvény előír a kormányzat számára, nevezetesen, hogy háromévenként
felül kell vizsgálni a NAT-ot. Ez 1999 után most történt meg. Nem felejtettem el, hogy
amikor erről először szó esett, Szabados kollégánk úgy nyilatkozott, itt olyan mulasztás
történt, amely a miniszter kézjegyével nem ellátott felülvizsgálati produktum hiányában ölt
testet, és ezért ő annak idején meg is tartóztatta magát a vitában való részvételtől. Erre akkor
azt a választ kaptuk, többek között Vass Vilmostól, az a tény, hogy a miniszter kijelölt
bizottságot a NAT-revízió végrehajtására, illetve egy tervezet kidolgozására, megfelel a
törvényben előírt kötelezettségnek. Ez értelmezés kérdése és csak azért idézem fel, hogy ne
vádoltathassak azzal, elsiklottam egy olyan ellentmondás fölött, ami itt már elhangzott. Tehát
az az álláspontunk, hogy ennek a NAT-nak a beterjesztésével a kormányzat eleget tett a NAT
felülvizsgálatára vonatkozó törvényi kötelezettségének. 
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A második megállapítás szerint szükségszerű lépés volt, hogy a NAT 2003 című
dokumentumnak az érvényessége tizenkét hónapra terjessze ki a mondanivalóját, szemben a
korábbi NAT tíz évfolyamos időtartamával. Ez megfelel annak, hogy 18 éves korig tart a
tankötelezettség. 

A harmadik megállapításunk: ésszerű döntés volt a kormányzattól, illetve a NAT-
bizottságtól, hogy nem bolygatta meg a műveltségi területek NAT-béli struktúráját, hogy
ugyanazon a struktúrán belül tett javaslatokat. 

A következő megállapításunk az volt, hogy ez a bizonyos kétpólusú, háromszintű
szabályozás - a két pólus a NAT és a helyi tanterv, a három szint a közé iktatódott
kerettantervi szint - kellőképpen biztosítja a közoktatás kívánatos egységességét és
változatosságát. 

Az 5. úgy szólt, hogy a kiemelt fejlesztési feladatokba foglalt emberkép - tehát ez a
bizonyos nyolc pont - és tanulásfilozófia korszerű, humanista, benne megfelelő helyet talál az
egyén morális felelőssége, nemzeti és európai identitásának egysége. Ha kicsit egyszerűbben
fogalmazok... (Dr. Dobos Krisztina: Ezt még egyszer, elnök úr, legyen szíves! - Derültség.) -
már éreztem, hogy a mondat költőisége elviszi a dolog magva körüli figyelmet. (Derültség.)
Tehát arról szól a dolog, hogy az az emberkép és tanulásfilozófia, amely tükröződik vagy
kifejezésre jut ezekben a kiemelt fejlesztési feladatokban, arról nekünk az a véleményünk - és
ezt a véleményt ajánljuk az OKNT-nek -, hogy ebben az egyén morális felelőssége kifejezésre
jut, magyarán, hogy a nevelés az egyén morális felelőssége irányában folyhat ezen kiemelt
fejlesztések mentén; kellőképpen szolgálják ezek a nemzeti és európai identitástudatot, tehát
hogy a gyerekekben, fiatalokban e fejlesztési feladatok mentén kialakulhatnak a nemzeti tudat
és az európai tudat elemei; továbbá... - most érthető, ugye, ez most így világos? -, hogy
ezeknek a rendszere, tehát a kiemelt fejlesztési feladatok rendszere kellő értékelvű alapot
biztosít a készülő nevelési programok, kerettantervek és helyi tantervek számára. Elvi alapot
biztosít és értékelvű elvi alapot - itt nagyon fontos a jelző is.

Végül a 6. pont. A kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítását érvényre juttató
úgynevezett fejlesztési feladatok - ezek találhatók ezekben a négyzetekben -, ez a műfaj
elégséges szabályozási eszköz vagy üzenetmód kerettantervekben konkretizálandó ismeretek
és képességfejlesztő feladatok számára. Másként fordítva tehát, hogy ezekből a fejlesztési
feladatokból meg lehet fogalmazni a kerettantervek és a helyi tanterv számára azokat a
konkrét, megtanulandó ismereteket és elsajátítandó készségeket és képességeket, amelyeknek
viszont a megjelenési helye a kerettantervekben van, illetve a belőlük, segítségükkel
megfogalmazott helyi tantervekben.

Nagyjából ezek azok a kérdések, amelyekről mi úgy gondoljuk, hogy állást kellene
foglalni. Ebben a szövegben tehát a mi hármunk állásfoglalása már benne van.

Nyilvánvalóan látják, hogy itt a centrumban az a vita áll vagy az abban való
állásfoglalás, hogy hol a helye a konkrét ismereteknek, és az, amire utalt már államtitkár úr is,
hogy a törvénynek azon passzusa, hogy ismeret jellegű megfogalmazásoknak kell
szerepelniük a Nemzeti alaptantervben, annak ez szerintünk eleget tesz. E körül
nyilvánvalóan lesz közöttünk vita. 

Nem volt egyetértés abban a kérdésben, hogy az időarányok megjelenítése helyes és
fontos dolog-e, vagy pedig ellentmond ennek a műfajnak. Mindenki el fogja mondani majd,
én nem óhajtok mások helyett ez ügyben beszélni.

Még egy mondatot engedjenek meg. Tulajdonképpen úgy tudnám megfogalmazni a
mai ülésünket, mint amikor a körünkben folytatott NAT-vita első menetének a végére értünk.
Én azért is kértem, hogy osszuk ki a Köznevelés azon számából kifénymásolt részt, amelyben
megjelent a mi május 8-i ülésünkről kiadott közlemény és az előtte folyó NAT-vitákról szóló
beszámoló, mert elhangzott olyan bírálat vagy kritika is, hogy az OKNT még nem foglalt
állást a NAT-szabályozás nagyon fontos kérdéseiben. Itt külön is szeretném arra fölhívni a
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figyelmet, hogy ebben a bizonyos közleményben a május 8-i jegyzőkönyvből szó szerint
kimásolt és ott szavazásunkkal megerősített azon tétel szerepel, miszerint az OKNT kifejezi,
hogy vélhetően olyan megoldással tud majd egyetérteni - hiszen akkor még nem volt előttünk
NAT-szöveg -, amelyben a szakaszhatárok végén nem a NAT műfajától idegen kimeneti
követelmények szerepelnek, hanem az egyes szakaszok tartalmára befolyással lévő
tevékenységek fogalmazódnak meg, amelyek elsősorban az iskola, illetve a pedagógusok
számára jelentenek orientációt és kötelezettséget. Ez olvasható a közleményünkben, amely
megjelent a Köznevelés május 30-i számában. 

Voltaképpen tehát abban a kardinálisnak látszó vitában, hogy a NAT-nak ez a műfaja,
amely itt szerepel, és amely fejlesztési feladatokban jeleníti meg azt az orientáló erőt, amely a
kerettantervek számára tartalmaz üzenetet, ebben nekünk már volt állásfoglalásunk.
Fontosnak tartom ismételten megkérni az OKNT-t, hogy szíveskedjék a miniszter úr részére
vagy a minisztérium részére nagyon határozottan megfogalmazni, hogy a korábbi kérésünk
ellenére a 10. osztály végére nem fogalmazódott meg semmiféle kimeneti követelmény,
amiről többször szó volt, többször volt is közöttünk erről vita, mert emlékezzenek rá, amikor
az érettségivel kapcsolatos koncepciót vitattuk, akkor fölmerült, hogy a 10. osztály végére is
ilyenre szükség van. Úgyhogy azok számára, akik egyelőre a 10. évfolyam végén befejezik az
általános képzésben való részvételüket, kimeneti követelményeket tartalmazó dokumentumot
kell megfogalmazni. Mi azt kérjük, és kérem, ezt majd mondjuk ki, amikor a határozatainkat
megfogalmazzuk, hogy a minisztérium erre vonatkozó döntését a legközelebbi ülésünkre
szíveskedjék rendelkezésre bocsátani.

Most pedig akkor azt kérdezem, hogy az előbb általam ismertetett tematizálási
pontokhoz milyen hozzászólásuk van, tehát hogy pontos legyek: előbb a tematizáláshoz, és ha
egyetértenek vagy majd a végén egyetértünk egy tematikai renddel, amelynek mentén
vitatkozni fogunk, akkor kezdjünk arról vitatkozni, hogy a tartalma azoknak a
megfogalmazásoknak, amelyekben én a tematikus rendet felvázoltam, kinek mennyiben
elfogadható.

Karlovitz Jánosé a szó.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Ha jól értem, akkor a vitát ma nem zárjuk le teljesen a
NAT-ról, hanem folytatjuk, és lesz még egy alkalom, amikor végszót mondunk - vagy pedig
most mindent lezárunk? 

ELNÖK: Ha én úgy fogalmaztam, hogy ebből ezt lehetett volna érteni, akkor én
rosszul fogalmaztam. Mi lezárjuk a vitát, nekünk a NAT szövegéről ma döntést kell hozni,
vagy egyetértőt, vagy egyet nem értőt. 

Azonban nem zárul le az a folyamat, amely során a NAT-felülvizsgálatok egymást
követő fázisaiban a szöveg módosulhat és tökéletesedhet. Mert ha felmenő rendszerben kezd
érvénybe lépni a NAT - jobb is ezt a kifejezést használni, mint azt, hogy vezetjük be a NAT-
ot -, akkor nyilvánvaló, hogy azok, akik most az első osztályt kezdik, olyan dokumentum
mentén fognak tanulni négy év múlva, amit közben lehet módosítani. Tehát a részletes
szövegekben való módosításra a jóváhagyás után csak a legközelebbi felülvizsgálatkor lesz
mód. Ezt nem én találtam ki, de ha háromévenként kell felülvizsgálni a NAT-ot, akkor ez
háromévenként van így. Ha valami szükségessé teszi, hogy ezt a törvényt módosítsák, akkor
majd annak megfelelően lehet eljárni. De most le kell zárni a szöveget, és - ha pontosíthatom,
János, amit mondtál - nem a vitát. Ugyanis ha közben vitákat rendezünk, ami mellett
kardoskodnék, és eközben születnek korrekciós javaslatok, akkor a NAT beválását vizsgáló és
a következő NAT-korrekciót előkészítő munkabizottság gyűjtse be, regisztrálja és akár menet
közbeni vitában reakcióival lássa el azokat a korrekciós javaslatokat, amelyek e vita folyamán
megjelennek. Ez volt a válaszom a kérdésedre. - Hoffmann Rózsa! 
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DR. HOFFMANN RÓZSA: Elnök úr, mielőtt döntenénk abban, hogy tematizáljuk-e a
vitát, kérdezzük meg, hogy ki szándékozik hozzászólni. Már régóta benne vagyunk ebben a
folyamatban, alkalmunk volt írásban véleményt kifejteni, és ha tematizálnánk, biztosan nem
érnénk a végére. Ezért talán jobb lenne, ha ki-ki szót kapna és elmondaná azt, amit gondol.
Nem tudom pontosan, hogy a kormányrendelettel kapcsolatban milyen jogosítványunk van,
mert ez picit befolyásolja a vitát, és itt javasolnék tematizálást. Nyilván a NAT szövegének
megtárgyalása és elfogadása a fő napirendi pontunk. Nem tudom, hogy a kormányrendelet
szövegével kapcsolatban is egyetértési jogunk van-e vagy csak véleményt kell mondanunk.
Ezt a két dolgot javaslom szétválasztani, de tekintettel arra, hogy 10 óra van és fél 2-re
tűztétek ki az ülés befejezését, az a véleményem, hogy nem volna célszerű nagyon
tematizálni, és fel kellene mérni, hogy egyáltalán kik óhajtanak megszólalni. - Köszönöm. 

ELNÖK: Ezt nagyon racionális javaslatnak tartom. Mielőtt azonban belemegyünk,
kérem államtitkár urat, szíveskedjék a kérdésnek arra a részére válaszolni, hogy a
kormányrendelettel kapcsolatban milyen kompetenciáink, illetve kötelezettségeink vannak. 

SIPOS JÁNOS: A NAT felülvizsgálatában egyetértési joga van az OKNT-nek, és a
rendelkező rész is a felülvizsgálat része. 

ELNÖK: Egyértelmű volt a válasz. Hoffmann Rózsa azt javasolta, nézzük meg, hogy
ki kíván hozzászólni és osszuk be az időt. A fél 2-es időpont valóban záros, államtitkár úrnak
is el kell mennie, Karlovitz János és Vekerdy Tamás is jelezte, hogy el fog menni 2-kor, de
Vekerdynek előbb meg kellene érkeznie. Elfogadom Hoffmann Rózsának azt a javaslatát,
hogy nézzük meg, ki kíván hozzászólni, de azt nem felejtettem el, hogy két hozzászólásra
való igényt már regisztráltam. 

DR. VÁGÓ IRÉN: Elállok a hozzászólástól, mert államtitkár úr válaszolt arra, amit
kérdezni akartam. 

ELNÖK: Akkor Brezsnyánszky Lászlónak adom meg a szót. 

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár úr válasza nem
minden kételyem oszlatta el. Először is szeretném megkérdezni, hogy most a
kormányrendelet módosítása is téma-e, vagy pedig a NAT megbeszélése az egyetlen nagy
csomag. 

A másik: a napirendben, illetve elnök úr kiegészítésében szerepelnek olyan
előterjesztések, amiket valószínűleg csak szóban fogunk megismerni. Nem lenne-e szerencsés
és az SZMSZ-szel egyező, ha ezeket legalább a szünetben írásban megkapnánk? 

A harmadik: több olyan előre korlátozó megjegyzés hangzott el, hogy a NAT-nak és
ehhez tartozóan a kormányrendeletnek ezt és azt a pontját ne vitassuk, ami valamilyen módon
már tisztázódott. Ezzel kapcsolatban tisztelettel kérem, hogy a többször szóba került helyi
tantervekre, kerettantervekre vonatkozó pontokat kapjuk meg írásban, mert ha például
hirtelen fel kellene mondani a 95. §-t, akkor államtitkár úron és még egy-két jelenlévőn kívül
nagy zavarban lennénk, ugyanakkor az egyetértést vagy a vitát mélyen befolyásolja, hogy a
leendő kerettantervek szabályozása megvan-e, illetve kívül esik-e ezen a témán vagy nem.
Tehát tisztelettel kérem, hogy kapjunk erről kézbe vehető tájékoztatást, hogy amikor azt
mondjuk, egyetértünk azzal, hogy készülhessen háromféle módon helyi tanterv és ennek a
kerettantervi legitimációja így és így már szabályozott, akkor jó vagy kevésbé jó
lelkiismerettel tudjunk rá igent vagy nemet mondani. 
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ELNÖK: Egy választ rögtön tudok erre vonatkozóan adni, nevezetesen, hogy a
kerettantervek akkreditációs rendje jóváhagyásra az OKNT elé került. Azt javaslom, az
OKNT kérje meg vagy szólítsa fel a minisztert, hogy az OKNT következő, novemberi ülésére
a kerettantervek jóváhagyási, azaz akkreditációs rendje - ezen belül azoknak a helyi
tanterveknek a jóváhagyási rendje, amelyek nem közvetlen kerettantervből eredeztetik
magukat - az OKNT elé kerüljön jóváhagyásra. Ez a rendelet nincs kész, ezért nincs ma itt, de
véleményem szerint ez nem befolyásolja azt, hogy mi a NAT-ról beszélhessünk. S azt sem,
hogy a NAT és a helyi tantervek közé kerettantervek készülnek vagy adhatók ki. Hogy a
kerettanterveknek milyen lesz a tudományos és társadalmi legitimációja, milyen kontrollt
gyakorolhatunk fölötte mi vagy a szakma, ezt fogja tartalmazni annak a miniszteri
rendeletnek a tervezete, amelyet az OKNT véleményezni fog, illetve amelyben ehhez
csatlakozóan jóváhagyási jogosítványa van. 

Szakács Mihályné és Nagy József kért szót, majd utána rögtön mérjük fel, ki kíván
hozzászólni, hogy be tudjuk osztani az időnket. 

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: A hozzászólásomat is befolyásoló téma az, amiről most
szeretnék tájékozódni. Hallottunk arról, hogy a NAT előkészítése során milyen körökben
folyt szakmai vita. Szeretném megkérdezni, hogy a pedagógusképző intézmények
szakembereivel vagy szakmai közösségeivel folytattak-e vitát, mert ha nem, a hozzászólásom
majd úgy fogom megfogalmazni, hogy az a véleményünket tartalmazza. 

ELNÖK: Mielőtt továbbadom a szót, megkérem Vass Vilmost, hogy válaszoljon a
kérdésre. 

VASS VILMOS: Kis türelmet kérek, addig menjünk tovább.

ELNÖK: Vass Vilmos türelmet kér, azalatt Nagy József úré a szó.

NAGY JÓZSEF: Fel lett sorolva egy csomó téma, én ezekhez nem kívánok
hozzászólni, más témákról szólnék, például a műfajról és a szerkesztési módról, ami ebben
van, és hasonlókról. Tehát van-e jogom ezekhez hozzászólni? 

ELNÖK: Természetesen van. Én javaslatot tettem, és nem parancsot osztottam.

DR. SZENES GYÖRGY: Akkor csak egy ügyrendi javaslatom lenne: azt javaslom,
igyekezzünk a tematizálás mentén haladni, de természetesen ezt nem lehet behatárolni ilyen
szinten; ha tehát Nagy József másról kíván beszélni, akkor másról. S akkor ezt a javaslatot
tegyük föl, hogy tudjunk haladni, ne csak ügyrendről legyen szó, hanem most már tartalmi
kérdésekről is. 

ELNÖK: Báthory tanár úr!

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Szeretném jelezni, hogy én is szeretnék hozzászólni, de
nem a tematizálás alapján. Szerintem ez félreviszi a dolgot, hiszen mindenki a
dokumentumhoz akar hozzászólni!

ELNÖK: Az én tematizálási javaslatom nem korlátozni akar - ez egy javaslat volt.
Természetesen bármihez hozzá lehet szólni, azért is tettem úgy föl a kérdést, hogy mielőtt
elkezdődik a vita, szíveskedjetek megmondani, hogy egyetértetek-e vele. Nem kell
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nyilatkozni arról, ha majd hozzászóltok, hogy miről fogtok hozzászólni, úgyis megtudjuk, ha
elmondjátok. (Derültség.) Ez nem biztos ugyan, mert nem mindig szokott sikerülni, lévén,
hogy zömmel értelmiségiek ülünk együtt, de ha nagyon fegyelmezzük magunkat, akkor
kiderülhet. (Horn György: Azért kíváncsi lennék, hogy a "zömmel" kifejezés esetén kire
gondoltál! - Derültség.) Például jómagamra, aki csak olyan pszeudoértelmiségi vagyok,
kváziértelmiségi.

Akkor ez, ugye, világos? Ha félreérthető voltam, elnézést, semmiféle korlátozás nincs. 

Kérem a kezeket a levegőbe, akik hozzászólni kívánnak. (Megtörténik. - Ambrus
István: Látható többség. - Derültség.) Gyakorlatilag mindenki. 

Elsőként Hoffmann Rózsáé a szó. Mielőtt Maricára kerül a sor, Vilmos majd
válaszolni fog.

DR. HOFFMANN RÓZSA: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanács! Írásban elküldtem már
egy hónappal ezelőtt a véleményemet. Ezt nem kívánom megismételni, csak részben.
Javarészt változatlan a véleményem. A "javarészt" arra vonatkozik, hogy néhány dolog
időközben pozitív irányba módosult. Itt inkább most azokat az észrevételeimet szeretném
csokorba szedni, amelyeket lényegesebbnek érzek.

Először is engem az elmúlt hónap követett vitái semmilyen tekintetben nem győztek
meg arról, hogy akár szakmailag, akár oktatásirányítási szempontból kártékony, netalán avítt
vagy kárhoztató dolog volna az ismeretek olyan értelemben történő meghatározása a Nemzeti
alaptantervben, ahogy ez a korábbi alaptantervben is megtörtént. Ezt a véleményemet
alátámasztják a magyar közoktatás tradíciói, azok az erősségek, amelyek a magyar oktatásban
az ismereteket mindig is a megfelelő súlyuknak megfelelően kezelték. Néha, illetve nagyon
sokszor, tudjuk, ez túlsúlyba került, emiatt háttérbe szorult a képesség- és a készségfejlesztés
a gyakorlatban - ez egyébként legalább egyévszázados történet -, ebből azonban nem az
következik, hogy teljesen hagyjuk ki a központi szabályozásból az ismereteket, hanem az,
hogy ésszerű mederbe tereljük.

Annál is inkább fontosnak tartom az ismeretek központi dokumentumban történő
megjelenítését, mert hiszen minden olyan szándék, amiről itt államtitkár úrtól is hallottunk,
hogy majd az OKNT beleszól az akkreditálásba s a többi, egyelőre biankó csekk; én nem
tartom helyesnek, ha bármiféle biankó csekket elővételezve, feltételezve is a jó szándékot, de
úgy mondunk valamire igent. Különösen akkor is fontosnak tartanám az ismeretek
megjelenítését a központi dokumentumban, amikor az EU-csatlakozás küszöbén azért a
nemzeti műveltségnek az erősítése sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint bírt korábban.

Az elmúlt időszak érvrendszerében nagyon sokszor végletek fogalmazódtak meg. Erre
én elég tipikus példának találom Nahalka tanár úrnak azt a tanulmányát, amelyet interneten
keresztül megkaptunk, s amelyben mindig úgy aposztrofálta a meglevő NAT-ot, mint amely
mereven, központilag szabályoz. A merev központi tartalmi szabályozás és a nulla tartalmi
szabályozás között van egy ésszerű átmenet. Meglátásom szerint ezt a '95-ös NAT elég jó
hatásfokkal ellátta. Én ezt tartom továbbra is fontosnak. 

A második észrevételemet a törvényesség témakörében fogalmazom meg. Az a
fogalom, hogy "ismeret jellegű" követelmény, nagyon lazán értelmezhető, az "ismeret"-et
viszont jól értelmezi a szakma, akár a Pedagógiai Lexikonra vagy bármire gondolok. Én ezt
eléggé egyfajta szómágiának érzem, hogy most megmagyarázzuk, hogy ez megfelel a törvény
szövegének. Az én olvasatomban nem felel meg, mert az ismeret jellegű követelmény az
ismeretből kiindulva adatokat, tényeket, összefüggéseket, paradigmákat jelent, lásd a
Pedagógiai Lexikont. Tehát ez hiányzik ebből a NAT-ból.

A másik ilyen törvényességi ellenvetésem a kormányrendeletre vonatkozik, de miután
valószínűleg nem szólalok meg még egyszer, ezért itt mondom el. Ha jól tudom, akkor
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ellentétes a törvénnyel a kormányrendelet-tervezet 10. § (5) bekezdésének az a kitétele,
amelyben a helyi tanterv jóváhagyását a szülői szervezet és a diákönkormányzat
egyetértésének függvényévé teszi. Ha jól tudom, a törvény nem írja elő, hogy a helyi
tantervben a szülőknek és a diákoknak egyetértési joguk van. Nem is értenék ezzel egyet,
hiszen a helyi tanterv egy olyan szakmai kérdés, amelyben nem szabad laikusoknak kiadni
egyetértési jogot. Tehát nagyon ellene vagyok; és még egyszer mondom, hogy a törvényt
szűkíti, ami csekély jogi tudásom szerint nem is felel meg a jogalkotás elvének, mert egy
magasabb rendű jogszabályban előírt dolgokat egy alacsonyabb rendű jogszabályban nem
szabad szűkíteni. 

A hozzászólásom harmadik vetülete etikai vonatkozású. Örülök, hogy megkaptuk ezt
az OKNT-állásfoglalást, mert így mindenki előtt itt van, hogy egyetértettünk abban, illetve
többen hangsúlyozták a NAT-felülvizsgálatot megalapozó előzetes helyzetelemzés, NAT-
kritika fontosságát. Bennünket mindig megnyugtattak arról, hogy ilyenek voltak, de igazából
ezeket nem láttuk. Elolvastam Ballér tanár úrnak az igényes, tantervelméleti szempontból
megfogalmazott véleményét, de ez nem NAT-kritika. A NAT-kritika az lett volna, ha arra
vonatkoznak vizsgálatok, hogy hogyan vált be, hogyan hatott ez a NAT a gyakorlatra. Ballér
tanár úr elméleti megközelítése nem ezt testesíti meg. 

A másik ilyen etikai jellegű észrevételem: én úgy gondolom, megkérdőjelezhető
azoknak a személyeknek - OKNT-tagokra gondolok itt - az elfogulatlansága a NAT-tal
kapcsolatban, akik egyrészt a kidolgozásban részt vettek, másrészt pedig szakmailag vagy
anyagilag érdekeltek ennek a NAT-csomagnak a végrehajtásában. 

Etikailag is problematikusnak érzem - utalok a műszaki egyetemen lezajlott NAT-
vitára -, hogy az ismereteket reklamáló hozzászólásokra az egyik válasz volt, az érettségi
követelményekben ott vannak az ismeretek. Arról nem érdemes beszélni, hogy mennyire
hathatnak az érettségi ismeretek az ötödik vagy hatodik évfolyamon, inkább azt kifogásolnám
ismételten, hogy nem kaptunk - hozzám legalábbis nem jutott el - egyértelmű választ,
állásfoglalást a minisztériumtól a tekintetben, hogy azt az egyszintű, kompetenciaalapú
érettségi követelményt, amelyet az érettségi vizsgabizottság és az OKNT plénuma is tárgyalt
érintőlegesen, érdemben be kívánja-e vezetni. Ugyanis az az egyszintű, kompetenciaalapú
érettségi, amelyet az érettségi vizsgabizottságban tárgyaltunk, megint csak nem tartalmaz
ismereteket, míg a 2005-ös kétszintű érettségi valóban tartalmaz, ezért itt érzek olyanfajta
tisztázatlanságot, ami nem tudom, hogy szándékos-e vagy csak figyelmetlenségből ered. 

Végül örültem, hogy az etikai jellegű kérdések sorába bekerült az énképű önismeret.
El kellett telnie hat évnek, hogy ezt belássák. Viszont hiányosnak tekintem azért, mert csak az
önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezetet és csak a saját személyes fejlődést
helyezi kilátásba. Jó lett volna kiegészíteni a világunk, környezetünk, embertársaink stb.
megismerésével, de ezt részletkérdésnek tekintem. 

Összegzésképpen: ezt a NAT-dokumentumot nem elutasítanivalónak tartom, hanem
kiegészítenivalónak. Ami benne van, azt nem rossz, de így önmagában, az ismeretek nélkül
nem elfogadható. Ezért a kiegészítését, az ismételt átgondolását javaslom, mivel ezt igényli a
szakma igen nagy része. Az alapjaink, a tradícióink nagyon fontosak. Engedjék meg, hogy
egy talmud bölcsességgel fejezzem be a mondandóm: semmit nem lehet teljesen új alapokra
építeni, mert az új alapokat is kell valamire helyezni. Ha ezt a NAT-ot ilyen értelemben
fogadjuk el, illetve vezetik be, akkor az a helyzet állna elő, hogy ami volt, azt egyszerűen
félresöpörjük, és ezt nem tartom jónak. - Köszönöm. 

ELNÖK: Elhangzott egy kérdés, amelyik államtitkár úr kompetenciájába tartozik, és
amely az egyszintű érettségi bevezetési szándékára vonatkozó minisztériumi tervezettel
kapcsolatos. Kérem, hogy ezt röviden válaszold meg. 
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SIPOS JÁNOS: A minisztérium természetesen tud erről az érettségi tervezetről, de
eddig sem kívánta államtitkári értekezletre vinni és a következő hónapokban sem kívánja.
Miniszter úr is egyértelműen letette voksát a kétszintű érettségi mellett. A közoktatási törvény
1996 óta azt is tartalmazza, hogy melyik tantárgyakból kell érettségizni. Egyértelmű, hogy
2005-ben is és az utána következő években is kötelező lesz érettségizni magyarból,
történelemből, matematikából, egy idegen nyelvből és egy ötödik tantárgyból. 

ELNÖK: Megnyugtató volt a válasz? 

DR. HOFFMANN RÓZSA: Nem száz százalékig. Mert az, hogy egy-két hónapig nem
kívánják államtitkári értekezlet elé vinni, nem azt jelenti, hogy elvetették a koncepciót. 

SIPOS JÁNOS: Miniszter úr egyértelműen állást foglalt a kétszintű érettségi mellett.
Arra pedig, hogy tizenöt-húsz év múlva milyen érettségi lesz Magyarországon, sem ő, sem
más nem kell, hogy jóslásokat adjon. 

ELNÖK: Miután ez a tartalmi szabályozás körébe tartozik, s ha netán ebből miniszteri
előterjesztés lenne, amitől félsz, akkor az ide kerül. Az viszont nem tartalmi kérdés - ami a
múltkori vitában felmerült -, mennyiben van egyetértési jogunk abban, hogy egyszintű vagy
kétszintű legyen az érettségi. Csak abban volt egyetértési jogunk, ami ennek a tartalmaihoz
tartozott. Tehát ha olyan változás történik, ami tartalmi kérdéseket érint, akkor a közoktatási
törvény általam való értelmezése szerint ez a mi kompetenciánk körébe fog tartozni. Azt a
kemény szabályozó kimeneti pontot, amit több megnyilatkozásban éppen az érettségi
követelményben jelenítenek meg az oktatáspolitika oldaláról, mint a tartalmat szabályozó
követelményt, szilárd bázisnak tartom. Osztom azt az aggodalmad, hogy ennek a tartalomra
való konkretizálása az általános iskola ötödik osztályában olyan távlatot jelent, amely
gyakorlatilag áthidalhatatlan, ha ezt egy iskolának kell megtennie, de ha a kerettantervírók,
szerzők erre vállalkoznak, akkor nem lehetetlen. 

Nem óhajtok tovább hozzászólni, nem az enyém a szó, csak azért kérdeztem rá, hogy
ezen mehessünk tovább, mert ez egy etikai típusú megjegyzésed volt. 

Nagy József tanár úrnak adom meg a szót. 

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Nem kellene korlátozni a hozzászólás idejét? Látom
ugyanis, hogy egy elágazásból milyen nagy purparlé keletkezik. 

NAGY JÓZSEF: Megnyugtatlak, hogy nem fogom elmondani azt a sok mindent,
amire készültem. 

ELNÖK: Milyen javaslatod van a korlátozásra? 

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Tíz perc. 

ELNÖK: Elfogadjuk? Dobos Krisztina csóválja a fejét. 

DR. DOBOS KRISZTINA: Ez nagyon fontos dolog, ezért tiszteljük meg egymást
annyira, hogy hadd mondhassuk el a véleményünket. Nem tudom támogatni a korlátozásra
vonatkozó javaslatot. Szeretném meghallgatni Nagy József véleményét, ha tizenöt percben,
akkor annyiban. 
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ELNÖK: Megpróbálom Báthory tanár úr javaslatát és Dobos Krisztina ellenvetését
abban a kompromisszumban feloldani, hogy a végső időpont betartása érdekében mindenkit
tisztelettel kérek arra, próbálja meg saját szokásához híven vagy attól eltérően nagyon
összefogottan megfogalmazni a véleményét. Nagy Józsefé a szó. 

NAGY JÓZSEF: Három kérdésről szeretnék beszélni, egyrészt a műfajról, másrészt a
szerkesztésről, végül néhány szóban kitérek a fogalmi rendszerekre. Mivel arra nem
készülhettem, hogy itt felsorolást fogsz adni, erről szeretném a véleményem nyilvánítani. Az
itt felvetett valamennyi elvi kérdéssel egyetértek. Ezek az álláspontok számomra nem
jelentenek problémát, ezek rendben vannak. 

Amivel viszont továbbra is problémám van - és az egész országnak problémája van -,
az a műfaj kérdése, hiszen Magyarországon a tanterv szó több mint száz éve a tartalmi
ismeretek rendezett felsorolását, előírását jelenti. Az egész pedagógustársadalom meg a
közvélemény is tanterv alatt ezt érti. Ha mi tanterv címén gyökeresen mást akarunk eladni,
akkor abból az a cirkusz lesz, ami most van. Egyszer már elmondtam, hogy ezt tantervi
irányelvnek lehetne nevezni, de tantervnek nem. Ezért van egy nagyon egyszerű javaslatom.
Az van ide írva, hogy NAT 2003. Alá is írtam és be is kereteztem, hogy irányelvek. 

Ha ezt odaírjuk, akkor nincs félreértés. Akkor senki sem követelheti rajtunk, hogy
miért nincsenek benne az ismeretek, mert ez csak irányelvek. 

Második kérdés. Már ezt is elővezettem a múltkor, de nem volt értelme, mint az
irányelvekkel kapcsolatos fejtegetésemnek, mégis megismétlem, mert kitartó akarok lenni.
Újra, ha valaki ezeket a táblázatokat átnézi, akkor a következőket tapasztalja: tele van üres
cellával. Ha egy táblázatban üres cellák vannak, akkor az a rendszer nem jó. Lehet az üres
cella olyan, mint a periódusos rendszerben, hogy majd még felfedezzük. (Derültség.) De itt
nem erről van szó! Itt arról van szó, hogy a rendszer egy zagyvaság. Majdnem minden
területen fölül van egy szempont, hogy az évfolyamok, illetve a szakaszok, utána a másik
oldalon pedig a jóisten tudja, hogy miféle szempontok szerint történik a cellák előállítása. Ez
az egyik oldala, hogy ezek az üres micsodák itt tele vannak-e, amiről egyébként nem tudom,
hogy miért van tele. Egyébként szerkesztési szempontból mutassatok nekem egy jó kiadónál -
nem az új kiadóknál: egy jó kiadónál - egy olyan könyvet, amelyben táblázatok vannak, és
tele vannak ezek a táblázatok üres cellákkal! Az a szerkesztőség szégyenében elsüllyedne a
föld alá, ha ilyen könyvet adna ki. Ez tehát szerkesztési probléma is.

A másik. Ha kinyitjátok az 55. oldalt, ott a cellák ügyében az van, olvasom: "1-4.
évfolyam. Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek közvetlen
megfigyeléséből, hallott és olvasott elbeszélésekből..." - hogy nem értem, az egy más dolog.
"5-6. évfolyam. Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből..." - ugyanaz. "7-8. évfolyam.
Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből..." Mindent négyszer mondunk, mindent négyszer
mondunk - a 12. évfolyamig ugyanezt ismétli. Tehát tele vannak a táblázatok fölösleges, még
egyszer meg még egyszer meg még egyszer megismételt előírásokkal, javaslatokkal.
Szerkesztési szempontból ez is olyan dolog, hogy ég a pofámon a bőr, ha én ilyen szöveget
látok. Ilyet nem lehet kiadni!

A harmadik, ami még ennél is rosszabb - nem akarom megnevezni, hogy melyik, mert
nem akarom megsérteni azokat, akik ezt csinálták, mert nem tehetnek róla; azok tehetnek róla,
akik kitalálták ezt a táblázatos rendszert -, az még rosszabb, amikor minden cellát kitöltenek!
(Derültség.) Olyan zagyvaság jön létre, kollégák, hogy az ember csak kapkodja a fejét! Hogy
ezt akarjuk mi terjeszteni? Ezt mutatjuk, hogy mi ezek vagyunk? 

Javaslom, írjuk át normális, magyar szöveggé ezeket a táblázatokat. A matematikában
például olyan van, hogy kinyitják a táblázatot mind a 13 évfolyamra, akkor van egy olyan sor,
ahol nincs kinyitva a 12.-re. Ha tehát mind az egészre vonatkozik, akkor miért nem lehet ezt
befogalmazni az előszövegekbe, ha ez minden évfolyamra érvényes? S ha van egy olyan,
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amelyik az 1-6.-ig megy, akkor az 1-6.-ig leírom mindazt, ami arra vonatkozik, mert a
képességek, készségek sok éven keresztül fejlődnek, és vannak olyan képességek, készségek,
amelyet hat évben kell megjelölni. 

Egyszóval: szép magyar szövegben ugyanezt meg lehet fogalmazni, és át lehet írni;
egy hét alatt át lehet írni, ha ilyen sok ember dolgozik rajta. Nem tudom elfogadni, ha ez ilyen
marad.

A harmadik kérdés, amit fölvetek, ez pedig az, hogy a fogalomrendszer sokat
változott, javult, de azért továbbra is formalizmus van. Ami a kulcskompetenciákat illeti,
egyszer már elmondtam, hogy ezzel mi a problémám, de ha elolvassátok ezt a szöveget: ez
nem mond semmit, egy, az utolsó kis mondat kivételével - ami meg nem igaz. (Derültség.) "A
Nemzeti alaptanterv ezekre tételesen épít." Tételesen sehol nem épít! Én átbogarásztam az
egész szöveget: a bevezetőben, azt hiszem, háromszor előfordul a szó, aztán slussz. Akkor
minek van odaírva, hogy tételesen épít? És minek kell ezt egyáltalán beírni, ha nem
használja? 

S van itt egy új fogalom is. Egyszer volt, hogy "kompetencianyaláb" - "nyaláb",
gyönyörű szó (Derültség.) -, most itt nem kompetencianyaláb van, hanem ehelyett valamit
kitaláltak, de hogy minek írták be, el nem tudom képzelni: "kompetencia-térkép". Térkép.
Lehet, hogy van valami értelme, nem tudom, de aztán soha többet nem fordul elő, erre semmi
nem épül rá, csak ott van, hogy "kompetencia-térkép". Ez tipikusan az az eset, amikor divattá
válnak egyes szavak, és akkor elkezdjük ütre használni. Teljesen fölösleges! A múltkor
mondtam, hogy kialakult fogalmaink vannak, a pedagógiának is vannak kialakult, jól
használt, megbízható fogalmai, azokkal kell élni, és az ilyen divatizéket mellőzni, mert végül
is teljesen formálisan van fölvéve. Minek piszkáljuk az embereket vele? 

Visszatérve még egyszer még egy gondolattal az irányelvekre. Teljesen fölösleges
provokálni a közvéleményt azzal, hogy ez tanterv. Minek? Talán egy... - de befejeztem.

Még majd szeretnék, ha szabad, szót kérni a rendelettervezet kapcsán is.

ELNÖK: Van egy mulasztásom; elfelejtettem, hogy mindjárt induláskor, az ülésünk
előtt Trencsényi úr vezetésével ült a TSZKB, és meg is egyeztünk, hogy én már induláskor
szót adok neki, de elfelejtettem. Úgyhogy kérem, légy szíves, referálj a TSZKB-ülésen
elhangzottakról.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanács!
A TSZKB reggeli ülése bizonyos előzetes elektronikus kapcsolattartás nyomán alapvetően
követte azt a gondolkodási algoritmust, amelyet itt Horn Györggyel és veled közösen
kigondolt tematizálási javaslatunk tartalmazott. Néhány kérdésben természetesen bővítettük,
illetve az algoritmusban kalkuláltunk azokkal a felvetésekkel is, amelyekről azt mondtad a
bevezetődben, hogy nem keletkezett róla hármunk között konszenzus, vagy Horn György
tartotta, vagy én tartottam; a TSZKB ülésén ezek a kérdések is sorra kerültek. S azt kell
mondanom, nemcsak a tárgyalásmódban tematizáltunk, hanem az eljárásmódban: az
algoritmus egyes pontjairól nem határozathozatalt, de egy orientáló, szavazásszerű
véleménygyűjtést is végeztünk. Ezeknek annyi jelentősége van, hogy gondolom, a vitát és a
többi kollégát orientálja, hogy az ezzel a feladattal megbízott és ezzel kicsit hivatásszerűbben
korábban foglalkozó tagjai az OKNT-nek hogyan körvonalazták az álláspontjaikat. 

Ezek meglehetősen végletesek, bár van két kérdés, amelyben teljesen konszenzusos
volt a javaslat támogatottsága. Bár erről Sipos államtitkár úr szólt, hogy másutt van a
szabályozás színtere, és ilyen értelemben nem akarunk új jogfilozófiát teremteni, de
nyomatékosítani, hogy - akkor mi még így gondolkodtunk - a kormányrendeletnek a
kerettantervi akkreditációs eljárásra vonatkozó előírást is tartalmaznia kell. 
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Maradjon ennek a lényege, hogy a kerettanterv akkreditációs eljárásrendje amilyen
magas szinten csak lehet, amilyen hamar csak lehet és amilyen operacionalizáltan csak lehet,
jelenjen meg. El tudom képzelni, hogy a kormányrendelet erre a feladatra egy avizót
megjelenít, amelyik arra orientálja a minisztert, hogy ne pacsáljon a kerettantervi
akkreditációban. 

ELNÖK: Mit jelent az, hogy ne pacsáljon? 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ne pancsoljon, ne önkényeskedjen. Nincs benne a
definíciós listában a pacsálás. A pedagógia hagyományos nyelvében önkényeskedésnek
nevezik; erre korrigálom. 

A másik konszenzussal támogatott felvetés volt, ami a hármunk beszélgetésében
megjelent, hogy a mindenkori felülvizsgálat eljárásrendje - azt megelőzendő, hogy Szabados
Lajosnak három év múlva ne legyen ez ügyben elvi távolmaradása a vitától; ezt jelképesen
mondtam -, illetve a Nemzeti alaptanterv bármilyen korrekciójának eljárásrendje a
kormányrendeletben valamilyen avizóval mindenképpen jelenjen meg. A TSZKB ezt a két
gondolatot abszolút konszenzussal támogatta. 

A többi kérdésben nagyon megosztottak voltak az álláspontok. Ez következett egy-egy
kérdés konkrét módon eltérő megítéléséből is, és következett abból is, hogy volt olyan
tagtársa a bizottságnak, aki ha az első öltésnél nemet mondott, akkor ebben a szövetben
minden kérdésnél következetesen nemet kellett, hogy mondjon. Tehát az orientáló súlyok
ebből a kétféle magatartásból tevődnek össze. 

Ennek megfelelően abban a kérdésben, hogy felülvizsgálat-e az, ami történt vagy nem
felülvizsgálat, 4 negáló és 1 megerősítő álláspontot foglalt el a TSZKB. Ezt nem összegzem,
mert ez nem többségi határozat, hanem csak a súlyokat orientálja. 

A Nemzeti alaptanterv tartalmának tizenkét évre való kiterjesztése 4 igenlő és 1
negáló álláspontig jutott. Megjegyzem, hogy az ülés utáni szünetben felmerült, mi van a
különböző variációkban kialakuló nulladik évfolyamokkal, ezeknek a problémáját kell-e a
Nemzeti alaptantervben kezelni, és ha nem, akkor hol kezelődik ez a probléma. Ez a tizenkét
év igenlése mellett problémaként megjelenik. 

Azt a gondolatot, hogy a műveltségi területeket a NAT ‘95-höz képest nem bolygatja
meg a NAT 2003, 2 támogatással, 1 tartózkodással és 2 elutasítással fogadták. 

A kétpólusú, háromszintű szabályozásnak a törvényben is leírt rendjével kapcsolatban
változatlanul a TSZKB 3 tagjában van elutasító fenntartás, valamint 1 tartózkodás és 1 igenlés
volt ezen gondolat körül. 

Az, hogy a kiemelt fejlesztési feladatok valóban olyan emberképet és tanulásfilozófiát
fogalmaznak meg, amelyeknek a tartalma is megfelel többünk különböző megközelítésből
megfogalmazott elvárásainak és a normák leírása alkalmas arra, hogy belőle neveléselvű
kerettantervek, helyi tantervek és nevelési programok szülessenek, 3:2 arányban talált
támogatásra. Ez tehát inkább pozitív megközelítést kapott a TSZKB-tól. 

Ugyanitt viszont a bevezető fejezet néhány más részénél - amely elveknek nevezi
magát - inkább műfaji volt a fenntartás. Elveknek nevezi magát a kisebbségi, a sajátos igényű
tanulókkal összefüggő dolgok esetében, és itt inkább műfajilag volt a TSZKB több tagjának
kifogása, illetve él tovább a konzekvens, mindenre „Ugocsa non coronat” elvű tagadás. Ez 1
tartózkodást és 4 nemet kapott. Ha ezek valóban elvek, akkor ezeket elvvé érdemes
fogalmazni. 

A fejlesztési feladatok műfaja kérdésében - ahogy a beszélgetés során megpendült,
mint alapkérdés - a májusi határozatunkat tagadó 4 nem és a májusi határozatunkat vállaló 1
igen született. Szeretném megjegyezni, hogy a kormányrendelet-tervezet - amiről nem tudom,
hogy külön fogunk-e vitatkozni vagy sem - konzekvensen ismeretanyagnak nevezi azt, ami az
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iskolában történik, tehát a kormányrendelet szövegírója repatriánus, míg a NAT szövegírója
konstruktivista. El kellene dönteni, hogy az oktatási kormányzat ebben hogyan szintetizál.
Ennek megfelelően 4-en nem helyeselték, 1-en pedig helyeseltem, hogy a tananyagok és a
követelmények hiányát tartalmazza. 

Idáig tartott a konszenzussal felvetett hat téma, de tíz téma van, kedves kollégák. 
Az időarányok megjelenítésében megosztott volt a TSZKB. 2-en mondták azt, nem

helyes, hogy vannak időre utaló dolgok a NAT környezetében, 2-en tartózkodtak, 1 pedig azt
mondta, de jó, hogy ez megjelent. A tartózkodásban benne van az is, jó, hogy megjelent, csak
nem így kellett volna megjelennie. 

Úgy gondolta a TSZKB, hogy a fejlesztési feladatok részletes kifejtését kötelessége,
feladata átgondolni, különösen azért, mert a TSZKB valamennyi tagjának ilyen dossziéja van
különböző szakmai szervezetek, szakmai körök - például pedagógusképző intézmények -
véleményéről is. Azt tanácsoltuk a kollégának, akkor mondjon nemet, ha úgy látja, tud olyan,
ma Magyarországon legitim szakmai irányzatot, amelyik ebből nem tud magának
kerettantervet főzni. Ha azt mondja, ugyan nem értek egyet vele, de miért ne tudna Szabolcs
Ottó történelem kerettantervet készíteni ebből az alaptantervből, akkor az már nem elutasító e
logika szerint. Ennek megfelelően a magyar 1 igen, 4 nem, az idegen nyelv 1 igen, 1
tartózkodás, 3 nem szavazatot kapott. Itt a nemek között megjelent az a gondolat is, miért
engedheti meg magának az idegen nyelv, hogy a struktúrában eltérjen a cellákba rendező
struktúrától. A matematika 1 igen, 4 nem, az ember és társadalom 1 igen, 4 nem, az ember a
természetben - bár azon morfondíroztunk, ha a műveltségterületek változatlanok, akkor
érdemes-e ezzel az egy raggal csigázni a pedagógusokat - 1 igen, 4 nem szavazatot kapott. 

A Földünk és környezetünk 3 igen, 1 tartózkodással és 1 nemmel volt a legnépszerűbb
műveltségterület. Érdekes, csak jelzem, hogy elsősorban azért, mert úgy látták az igennel
szavazó kollégáink, hogy noha a struktúra tagadja a tananyagokat, vakmerőn s hívatlanul a
Földünk és környezetünk NAT-osai mégiscsak vették a bátorságot, és ismeret jellegű - mint
az alkohol jellegű ital (Derültség.) - követelményeket fogalmaztak bele. 

A művészetek 5 nemmel jelenítődtek meg, elsősorban azért, amit az imént mondtam,
hogy nincs konszenzus a művészeti szakmai szervezetek között. Többen látják úgy, hogy
ebben a variációban nem tudják kifejezni magukat kerettantervvé. Tanulságos a dolog, mert a
szélsőségesen avantgárdista Zenetanárok Egyesülete sem tudna vallottan kerettantervet
építeni erre az ének-zenére, és a szélsőségesen tradicionalista (Derültség.) Kodály Társaság
sem tudna. Szélsőségesen tradicionalista - így mondtam. Itt tehát úgy tűnik, hogy az
egyeztetésekre még szükség van. 

Az informatika 2 igennel és 3 nemmel értékelődött. Megjelent itt a papír alapú
információszerzést képviselő szakmai szervezetek jogos igénye az ő hangsúlyaik
érvényesítésére.

Az életvitel 2 igen, 1 tartózkodás, 2 nem; a testnevelés 2 igen, 1 tartózkodás, 2 nem.
Én június óta minden írás- és olvasástudó kompetens szakembernek megüzentem, hogy vétó
szagú az, ha az elsős gyerekeket testnevelés- és sporton alaki gyakorlatokra képzik, és ez az
egyes számú fejlesztési feladat. Ez ellentmond a kiemelt fejlesztési követelményeknek, bár a
magyar tradíciónak - Kaiser- und Königliche (Derültség.) - éppenséggel megfelel, de nem a
modernizációs törekvéseknek; még a gyorsreagálású hadtesteknek sem lesz szüksége Irakban
alaki gyakorlatokra, inkább népi játékokkal (Derültség.), és nem koreografált népi játékokkal
kezdjünk az elsősökkel.

Arról is megkérdeztük egymást, hogy ezen kritikánknak a részletes műveltségterület-
kifejtéseknél milyen mértékű, milyen súlyú struktúrán belüli vagy a struktúrát átalakító
javításokkal lehet-e megfelelni. Ebben a TSZKB három tagja 100 százalékra mondta, hogy ez
csak új gombolással lehetséges, új struktúrában; volt egy olyan megnyilatkozás, miszerint
éppen hogy, tehát a 100 százalékból 99 pontot adott a struktúrán kívül való javíthatóságnak;
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és volt egy 30 százalékos, aki tehát úgy gondolkodott, hogy ha kapna még a NAT-bizottság
két hetet, akkor az alapstruktúrán belül, ezekben a cellákban konszenzust érő Nemzeti
alaptantervet lehetne előállítani - nem tagadom, hogy ez én voltam. (Derültség.) De a
feladatom itt az, hogy elmondjam - és ezzel én itt elbeszéltem a saját hozzászólásomra szánt
időt is -, a TSZKB ilyen orientációs pontokat ajánl a mai vitához.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Tíz perc szünetet rendelek el.

(Szünet: 10.56-tól 11.11-ig)

ELNÖK: Tisztelt Kollégák! Folytatjuk a munkát. Először Vass Vilmosnak adom meg
a szót válaszadásra, utána pedig Maricának. 

VASS VILMOS: Tisztelt Tanácstagok! Egyfelől a Nemzeti alaptanterv vitájában a
konferenciákat, szekciófoglalkozásokat stb. vezetők, szervezők leginkább a megyei
pedagógiai intézetek voltak. Volt olyan felsőoktatási intézmény, amely a megyei pedagógiai
intézeteken keresztül helyet biztosított magának a konferenciának, például Kaposvár. Minden
olyan részvevő, akit érdekelt, valamint harmincnégy felsőoktatási intézmény kapta meg
véleményezésre az anyagot és ebből hat küldött vissza írásos véleményt. A felsőoktatási
intézmények esetében ezek az adatok.  

Van még egy adósságom a Köznevelési Tanács tagjaival szemben. A bevezetőmből
kimaradt, hogy a művészetek műveltségterület esetében a tánc és dráma területén a
legeslegutolsó pillanatban elkészült egy olyan kompromisszumos anyag, amely azokat a
vitákat érinti, amikről a TSZKB nevében Trencsényi László felvezetésében hallottunk.
Természetesen ennek a szövegét a mai napon minden OKNT-tag meg fogja kapni. Elnézést,
hogy a felvezető előadásomból ez az elem kimaradt. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Marica! 

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanács! Úgy készültem,
hogy a véleményemben helyet kapjon a pedagógusképző intézmények, a szakmai szervezetek
és a kollégák véleménye. 

A pedagógusképzés bevonását a Nemzeti alaptanterv vitájába, illetve előkészítésébe
azért tartom végtelenül fontosnak, mert rendre az Országos Köznevelési Tanács
állásfoglalásai fogalmazzák meg, hogy ezt a találkozást, ezt az érintkezési pontot erősebbé
kell tenni, hiszen akik ma pedagóguspályára készülnek, a NAT bevezetésének tizennégy
évében nagyon jelentős szerepet fognak vállalni, és ha a leendő pedagógusok nincsenek
tisztában a feladataikkal és a tantervi kérdéseket nem látják tisztán, akkor nagyon nehezen
tudjuk őket a megvalósítás folyamatába bekapcsolni. Ezért szeretném javasolni, hogy a
pedagógusképző intézmények egy csoportját alkotó tanítóképzők - amelyek a legtöbb
főiskolán, illetve egyetemen integrált intézményi egységként működnek - közvetlenül
kapjanak információkat, mert ha a rektorok kapják az anyagot, a felhívás nem biztos. Ezt nem
kritikaként mondom, de el tudom képzelni, hogy egy bonyolult rendszerben eltűnnek a
dolgok, és nem jutnak el a testületekig. Ezenkívül létezik két szakmai érdekvédelmi szervezet,
a Tanítóképző Főiskolák Főigazgatói Kollégiuma, valamint az Óvó- és Tanítóképző
Főiskolák Egyesülete, az OTE. Egyik szervezet sem foglalkozott a NAT elemzésével, és ezt
igen sokan kifogásolták. Lehet, hogy elnökválasztás volt náluk és ezért sikkadt el a dolog, de
a figyelmet mindenképpen szeretném erre ráirányítani. 
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A NAT 2003-mal kapcsolatos véleményem a reggel ülésező TSZKB ülésén is
megfogalmaztam, most pedig szeretném elmondani, hogy a pedagógusképző - főleg a
tanítóképző - főiskolák és karok véleménye alapján egyértelmű az az álláspont, hogy ebből a
tantervből végtelenül hiányzik az ismeret. Ezt meg is indokolom. A pedagógusjelöltek
felkészítésekor minden tanterv-pedagógiához egy alapozó tárgy is tartozik. Az egy dolog,
hogy a fejlesztés hogyanjai miként történjenek, de hogy milyen keretek között történik vagy
milyen ismeretanyaghoz kapcsolódik a fejlesztés, az nagyon fontos kérdés. Például egy
tanszéken az irodalom tanításának tartalmához természetesen kapcsolódik az iskolai
gyakorlatban feldolgozandó ismeretanyag, ehhez pedig a megvalósítás hogyanja, vagyis a
módszerek. Minden kollégám azt vallja, hogy az ismerettől elválaszthatatlan a fejlesztés. 

Azt is elmondták - s ez most nagyon laikus vélemény lesz; ezzel együtt nagyon
egyszerűen fogalmazva világossá teszem a pedagógusok körében kialakult álláspontot -, ez
úgy lenne nagyszerű, lévén hogy a NAT 2003 a maga fejlesztési tartalmával hihetetlenül
értékes anyag, ha ezt összekombinálnák a meglévő NAT-tal. Ezen lehet mosolyogni meg
végig lehet gondolni, de az igény mutatkozik ebből a kicsit laikusnak tűnő véleményből. 

Nagy érdeklődéssel olvastam Ballér tanár úr írását, ami nagyon sokat jelentett nekem.
Mi, akik pedagógiát tanítunk, sokat hallottunk Szebenyi tanár úrtól tantervtörténeti
elemzésekről és olvashattunk is erről eleget, de ez az írás számomra nagyon meggyőző volt,
és pont azokat erősítette meg bennem, amik most kérdésként megfogalmazódnak. Egyébként
hogy ez mennyire értékeli a jelenlegi NAT-ot, arról csak annyit, hogy úgy fejeződik be,
„ennyit egyelőre az értékelésről és ez tovább folytatható különböző szempontok szerint”.
Tehát ő nem fejezte be a NAT értékelését, hanem egy utat szabott meg, egy vizsgálati irányt
arra, hogy miként lehetne az érvényben lévő NAT-ot tovább elemezni ahhoz, hogy a NAT
2003 sikeres tantervi alkotás legyen. 

A következő gondolatom a szerkesztéshez kapcsolódik. Úgy tűnik, hogy egységesebb
szerkesztésre lenne szükség. Például kérdések, reflexiók megfogalmazódnak az egyik
fejezetben, a másikban nem. Jó lenne, ha az egységesítést el tudnák végezni. 

Végül - habár még rengeteg dolgot tudnék felsorolni -, miután már elhangzott ezen az
ülésen is, a „nemzeti” jelzőhöz szeretnék hozzászólni. Mindannyiunk előtt ismert, hogy a
magyar, valamint az ember és társadalom tárgyakat oktató kollégák nagyon erőteljesen
hiányolják a nemzeti jelleget ebből a tantervből. S mivel sok ilyen jelzést kaptam, ilyen
szempontból is megnéztem a NAT-ot. Szeretném a bizottság szíves figyelmébe ajánlani a
magyar nyelv és irodalmat. Egyetlenegy mondatban sem szerepel az, hogy „nemzeti”, sem az,
hogy „magyar”, sem az, hogy „hon”. Márpedig mindannyian úgy váltunk magyar
anyanyelvűvé, hogy magyar irodalmi műveket tanulmányoztunk és magyar szokásokat,
hagyományokat ismertünk meg. 

Nem tudom, ezt kényszeresen kerülték-e, vagy miért került elő csak egyetlenegyszer:
a hazai kisebbségeknél találtuk meg a "haza" kifejezést. Ez egy magyar anyanyelvi blokkból
olyan mértékben hiányzik, hogy ezt lehet infantilis szemléletnek tekinteni vagy
idiotizmusnak, de azt hiszem, aki ezt tényleg magyarként végigolvassa, az kicsit
elgondolkodik ezen a hiányosságon.

S ehhez még egy adalékot szeretnék szolgáltatni, ez pedig az ember és társadalom
műveltségterületben található, s tudom, hogy ez most nagyon aprólékos gondolat, mégis
elmondom, mert hozzátartozik a nemzeti jelleghez: "ismereteket szerezzenek a határon túli
magyarok történelméről". Többen, nagyon sokan úgy gondolkodunk, hogy a magyar
nemzetnek egy történelme van. Szóval úgy gondolom, hogy a határon túli magyarok
történelme nagyon sokáig, Trianonig egybefonódik a magyar nemzet történelmével, és hogy
most elváltak az útjaink, azért hiszem, hogy azokat az értékeket, sőt ezeknek a felerősödését
láthatjuk a határon túli magyarok életében; kultúrájuk sem túl sokat változott, sőt erősödtek a
hagyományok, a tradíciók.
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És sorolhatnám még tovább, de azt hiszem, ez csak egy figyelemfelkeltés annak
érdekében, hogy többen igen sértőnek tekintik azokat a megjegyzéseket, amelyek a nemzeti, a
magyar tradíciókat őrző tantervet szeretnének látni, mert igazán keresik azokat, amelyekkel
magyar pedagógusokat lehet majd nevelni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hadházy Tiboré a szó.

DR. HADHÁZY TIBOR: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Takarékoskodom az
idővel, és nem kifejtve minden gondolatot, valamint utalva arra, hogy véleményemet két
mondatban én is elküldtem az adott határidőre, ha nem is volt ez elég mélyen kiérlelt esetleg,
hiszen egy ilyen súlyos, fajsúlyos és nagyon lényeges anyagot sokszor, több olvasatban kell
kézbe venni és átolvasni ahhoz, hogy mélyenszántóbb gondolatok születhessenek, néhány
gondolatot az azóta való, átolvasásra beérkezett anyagok alapján, illetve az akkori
észrevételeimhez kapcsolódva szeretnék most fennhangon is elmondani.

Én roppant fontosnak és nagyon pozitívnak érzem azt a törekvést, hogy ebben a
vitaanyagban az ismeretcentrikusság helyett, illetve mellett - bocsánat -, a képesség- és
készségfejlesztés, kompetencia irányába történik hangsúlyeltolódás és súlyponteltolódás.
Ugyanakkor meglehetősen konzervatív módon szeretném megjegyezni azt, hogy megítélésem
szerint ez utóbbi, tehát a képességek, készségek fejlesztése, kompetenciák kialakítása két
dolgot feltételez: egy definiált tananyagot és egy kiváló tanárt. Mint gyakorló, iskolai
látogatásokon rendszeresen részt vevő és a hallgatói vizsgatanítások beadott óraterveit olvasó
ember mindig elszörnyülködtem azon, hogy egy-másfél oldalon keresztül olyan célok
kiizzadása folyik a jelenlegi tanárjelöltek, pedagógusjelöltek részéről, amelyek spontán
megvalósulnak akkor, ha jót és jól tanít valaki. Ilyen pici veszélyt itt is érzek: most tele lesz
az óravázlat egy-másfél oldala kompetenciákkal, képességfejlesztéssel, készségfejlesztéssel s
a többi, ami formális lesz, már a leírásuk. Mert ha jót és jól tanít valaki, akkor ezek
megvalósulnak. 

Nem árt leírni őket, és ilyen szempontból én ezt a vitaanyagot nagyon új
szellemiségűnek tartom, és új és nagy előrelépésnek tekintem azt is, hogy
műveltségterületekben gondolkodik. Ez sem teljesen új, hiszen a hetvenes évek közepére
nyúlik vissza ez a gondolat. Most a kiteljesedés fázisa érkezett el. Az a megállapítás viszont,
amelyet itt tenni szeretnék, kapcsolódik a pedagógusképzéshez is, hiszen a közoktatást a
pedagógusképzéstől helyzetemből következően sem tudom elválasztani.

A műveltségterületekkel kapcsolatosan azt szeretném megjegyezni, hogy a
pedagógusképzés jelenlegi rendszere vagy bármely olyan modell, amely pillanatnyilag a
bolognai folyamat megjelenítését célozza, modell egyike sem tükrözi vissza a
műveltségterületi képzésre való felkészítést a pedagógusképzés elképzelt átalakításában.
Másik ilyen megjegyzésem: természetesen a műveltségterületi képzésre való felkészítés és a
műveltségterületen tanulók tömegeinek tanulása a jelenlegi taneszközök, tankönyvek
arzenáljának teljes átalakítását igényli, hiszen nyilvánvalóan a jelenlegiek nem ennek
megfelelőek. (Dr. Vekerdy Tamás érkezik az ülésre.) 

Szeretném továbbá azt is megjegyezni, még mindig idekapcsolódóan, hogy bár nem
profiltiszta ilyen szempontból a vitaanyag, hiszen egyes tárgyak megtartották identitásukat,
egyesek integrált műveltségterületi formában, integrált formában jelennek meg, és
hangsúlyozom még egyszer, ez számomra kedves gondolat és követendő irány, de a
műveltségterületi oktatás integrált pedagógust is kíván. Ilyen pedagógus kétféleképpen
keletkezhet. Az egyik, hogy a jelenlegi képzési struktúrát megváltoztatva, amire van
próbálkozás, és mondhatnék abszolút saját ház előtt való sepregetést is, hiszen a nyíregyházi
főiskolán elkezdtük ebben az évben, sok törvényt áthágva, olyan képzést, amely az első évben
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még nem nyilatkoztatja a hallgatók azt illetően, hogy ő milyen szakos lesz, hanem orientációs
modul, műveltségmodul s a többi, s a többi jelenik meg. Ezt én követendő iránynak tartom, de
veszélyeit az alábbiakban érzem. Felületes és nem olyan mély ismeretekkel rendelkező
pedagógus lesz a területen - nyilván így is fog tanítani. Nem szeretném megérni - gondolom,
egyikünk sem - azt az állapotot, a sok utazás olvasásra is ad alkalmat, a múltkor olvastam egy
mértékadó statisztikai adatot: az Egyesült Királyságban nyolcszáz olyan tanár tanít
matematikát, akinek nincs érettségije. (Dr. Vekerdy Tamás: Boldog ország! - Derültség.) Erre
én megálltam.

A másik út, ami kínálkozik, hogy olyan tapasztalati anyag gyűlt össze egy-egy
pedagógus kollégában, amely nem végzéskor, hanem tíz-húsz évi pályán lévő praxis után
eljuttatja őt oda, hogy oly mértékű rálátása lesz az adott műveltségterületre, hogy azt valóban
integráltan tudja tanítani.

Az ilyen kollégákat mélységesen tisztelem, sokat ilyet ismerek is, de pillanatnyilag ők
vannak kisebbségben. Számomra ez fontos megjegyeznivaló volt. 

Szeretném továbbá azt is megfogalmazni, hogy azok az észrevételek, amelyeket
Trencsényi kollégától hallottunk az előbb az egyes műveltségterületek lefordíthatóságát
illetően a helyi tantervekre, engem egy picit a magyar KRESZ bevezetésére emlékeztetnek.
Tízegynéhány évvel ezelőtt új KRESZ-t vezettek be az országban, amelynek egyik fontos
eleme a bizalmi elv. Ez azt jelenti, ha valaki szabálytalanul előz, akkor én az árokba is
kénytelen vagyok behajtani azért, hogy ő megússza. Erre a magyar közlekedési kultúra nem
volt felkészülve és a balesetek száma nem csökkent. Sőt! Hogy ilyen a reakció és nem tudja
lefordítani, ha tananyagtartalmakat, konkrétumokat, ismereteket kér, az abból is származhat,
hogy az a közeg, amely be kívánja fogadni ezt az alaptantervi koncepciót, pillanatnyilag még
nem felkészült ilyen feladat elvégzésére. Ezt most nem fejtem ki, mert messzire vezethet. 

Számomra nagyon fontos volt Ballér professzor úr véleménye, amiből egy dolog
különösen megragadott. Ez pedig az, hogy „a helyi tantervekre vonatkozóan ez a folyamat
már-már az anarchia jeleit mutatta, és veszélyeztetni kezdte az iskolarendszer tartalmi
koherenciáját, az átjárhatóságát”. Itt az utolsó szónál állok meg. Báthory professzor úrnak is
említettem, hogy az átjárhatóságot ebben az esetben kérdésesnek érzem, holott ezt évtizedekig
súlyosan hangoztattuk. 

Magam is felírtam és megfontolandónak érzem - Nagy József professzor úr
hozzászólása is megerősített ebben -, hogy a „Nemzeti alaptantervi irányelvek” jobban
fejezné ki ennek a különben nagyon alapos anyagnak a valódi jellegét - észrevételeket persze
tehetünk hozzá, ez a beszélgetés is jobbító szándékú -, amely olyan irányt jelöl ki, amelyen
megfontoltan célszerű tovább haladni. 

Végül még egy dologra szeretnék kitérni, ami a képzettségemhez kapcsolódik. Ez az
ember a természetben című műveltségterület, amelynek a névváltoztatását sem értem az első
perctől kezdve. Innen már csak egy lépés az Ábel a rengetegben elnevezés. Számomra
kifejezőbb volt az eredeti NAT megjelölése, de még kifejezőbb lenne a természettudományok
főbb kérdései cím, mert - ismételten hangsúlyozom - ennek a tartalma pláne közel áll a
szívemhez, hiszen egy ilyen típusú stúdiumot öt éve próbálok nagy közkedveltségnek
örvendően oktatni, és azok a kérdések, amelyek itt meg vannak jelenítve, mint energia, anyag,
mozgás, tér, alapvető fontosságú, súlyponti kérdések. Igen ám, de ha az első négy osztályban
lefordítom ezt a nem követelményrendszert, hanem fejlesztési feladatot, akkor el tudom
képzelni, ha ennek az előkészítése megtörténik, biztos, hogy nekem tetsző elrendezés lesz,
csak a kivitelezést tartom kicsit veszélyeztetettnek. Néhai Marx György professzor ezen a
téren például maradandót alkotott. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

ELNÖK: Köszönöm. Dobos Krisztina! 
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DR. DOBOS KRISZTINA: Ha megengedik, a szokottnál picivel hosszabb leszek.
Három kérdésre szeretnék válaszolni, először a miértre, másodszor arra, hogy milyen
környezetben vagyunk ebben a pillanatban, végül pedig konkrét kifogásaim is lesznek. 

A miért azért fontos, mert az oktatásügyben vannak problémák, amely problémákat
meg kell oldani. Sajnos az egymást követő kormányok a problémákat úgy próbálják
megoldani, hogy törvényt módosítanak meg tantervet írnak, de a problémák ugyanúgy
maradnak. Egy nagyon egyszerű hasonlatot mondanék. Matematikusként azt tanultam, ha egy
ügyes műegyetemista lát a táblán egy függvényt, akkor derivál, míg a matematikus elkezd
gondolkozni, hogy érdemes-e deriválni. Ez azt jelenti, hogy lázasan dolgoztunk, mert törvényt
módosítottunk, tantervet is írtunk, de a problémák nincsenek megoldva, viszont a lakosságnak
legalább a 70 százaléka nem érti, hogy miről szól a deriválás, de nagyon jól hangzik a dolog.
Úgy érzem, hogy valóban vannak problémák az oktatásügyben és azt hisszük, hogy ezzel a
tantervvel megoldjuk azokat, pedig csak deriválunk. 

A második kérdés az - s most nem akarnék elvi vitát folytatni arról, hogy ez tanterv
vagy nem tanterv -, hogy ez a dokumentum választ ad-e a felmerülő problémákra. Szerintem
sajnos nem ad választ. Valamelyik tanácskozáson elhangzott, ha elfogadjuk, hogy 2004-ben
semmi se változik, ugyanúgy lehet tanítani tovább, ugyanazokkal a tantervekkel lehet tovább
menni. Vass Vilmos azt mondta, hogy az elsősök ugyanazt tanulják majd 2004-ben, mint
eddig. Ez azt jelenti, hogy semmi se változik, a problémák továbbra is megmaradnak, viszont
lesz egy dokumentumunk. 

Környezet. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy vannak benne kiváló célok,
viszont ha a célok százharmincnyolc oldalt tesznek ki, a hozzá kapcsolódó követelmények
további kétszáz oldalt, akkor Vekerdy Tamásnak igaza van abban, hogy a rendszer
túlszabályozott, mert a kerettanterv vagy a helyi tanterv ezek után minimum ötszáz oldal lesz,
és a tanár még a legjobb szándék mellett sem tudja követni. Úgy érzem, hogy a dolog túl
feltupírozott és a célokat sokkal következetesebben, zártabban és kevésbé bőbeszédűen meg
lehetett volna fogalmazni. 

Hogy az európai uniós csatlakozás hajnalán ez nemzeti célrendszer lenne, az
számomra erősen kétséges. Marica sokkal pontosabban elmondta, hogy mi van a magyar
irodalom és a történelem területén, én viszont ezt sokkal bővebben fogalmazom meg, mert azt
gondolom, hogy a nemzeti kultúránk szerves része a matematika, a természettudomány vagy a
művészetek. Tehát nem látom, nem érzékelem a hangsúlyokat, s az a kisebbik baj, ha én nem
látom, de ha a szakmai szervezetek jelentős része teljesen elutasítja, akkor az igen nehéz
helyzetet fog okozni. 

A törvény és a dokumentum kapcsolata. Azt hittem ma reggelig, hogy tudom, mi
szabályoz a magyar közoktatásban. Most, így dél felé már tudom, hogy nem tudom, mi
szabályoz. Vass Vilmos azt említette, hogy háromszintű szabályozás van: Nemzeti
alaptanterv, kerettanterv és helyi tanterv. Báthory Zoltán azt mondta - vagy azt fogja mondani
mindjárt -, a kerettanterv ellen rögtön tiltakozott, tehát hogy ez két pólus; és tegnap esete
meghallgattam Arató Lászlót egy tévéműsorban, aki mint a NAT egyik készítője elmondta,
hogy tulajdonképpen ez a NAT nem szabályoz, igazából a kétszintű érettségi követelmények
szabályoznak. Azt gondolom, jó lenne, ha tudnánk, hogyan is működik ez, ha tudnánk, mi is
szabályoz.

Másrészt én, ha úgy tetszik, pikánsnak érzem azt a helyzetet, hogy az általános iskola
első-második osztályában tanító tanár néni ahhoz, hogy ő helyi tantervet készítsen, a kétszintű
érettségi vizsga követelményeit fogja tanulmányozni. Magyarul tehát nem fogja tudni az alsó
tagozatban tanító tanár a kétszintű érettségi vizsga követelményeiből levezetni, hogy mit is
kell neki első általánosban tanítani, és milyen tantervet készítsen. Azt is mondhatnám, eleve
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ki van zárva, hogy ő helyi tantervet készíthessen, mert ez igazából az új szabályozással nem
működik.

Elnök úr felvetette a felülvizsgálatot. Körülbelül egy éve mondjuk a felülvizsgálat
kérdését. Én úgy vélem, a felülvizsgálat számomra azt jelentette volna, hogy valódi mérések,
tanulmányok születtek volna arról, hogy a jelenlegi rendszerben mi a rossz, és mit kell
változtatni; hogy a NAT-nak melyek azok a pontjai, amelyek megtartandók, és mi az, amin
változtatni kellene. Az, hogy most egy új NAT-ra azt mondjuk - ráadásul erre a NAT-ra nem
is azt mondtuk, hogy új, hanem azt mondtuk, hogy a réginek a módosítása, most már azt
mondjuk, hogy új -, azt mondjuk, hogy ez a felülvizsgálat eredménye, ez körülbelül azt
jelenti, hogy ha baj van a gyerekkel, akkor elvesszük a családtól, és egy másik családnak
odaadjuk, hátha akkor nem lesz baj vele; feltehetően akkor is lesz baj vele, vagy más bajok
lesznek. Azt gondolom, szabad őszintének lenni, és el lehet mondani a problémákat. Ez egy
egészen más rendszerű NAT, az eredetit nem vizsgáltuk felül, és nem mondtuk el a
problémákat. 

Konkrétan viszont számos kérdésem van; nem fogom elmondani mindegyiket, mert
köt az idő. Nagy élvezettel azt gondolom, borzasztóan fontos, hogy a matematika területén a
döntési kompetencia fejlesztésre kerüljön, hiszen ha valamire jó a matematika, akkor azt
gondolom, ez a döntéseket igazán jól tudja modellezni, a döntési kompetenciát fejleszteni;
fejleszteni azt, hogy ha megváltoznak a feltételek, akkor mások lesznek az eredmények - tehát
az egész életvitel szempontjából rendkívül fontos. Egyszer sem találtam meg - háromszor
olvastam végig a matematikát -, hogy a döntési kompetencia, valamelyik kompetencia
belekerült volna; nem került bele. 

Szeretnék felolvasni egy mondatot, és nagy türelemmel megvárnám, ha valaki
elmondaná nekem, hogy mit értünk ezen. Eszközhasználat, munkaszervezés 1-4. évfolyam:
"felkészülés a munkafolyamatokra, különös tekintettel az egyéni tulajdonságok minőségére".
Ilyent tudok még egypárat mondani. Több embertől megkérdeztem, hogy mit ért alatta - nem
sikerült megfejteni. Nyilván minden dokumentumban lesznek olyan mondatok, amit nagyon
nehéz megérteni, de ebben több van, és jó lenne, ha ez nem történne meg.

Végső konklúzióban azt gondolom, hogy ha a szakmai szervezetek - és Trencsényi
László utalt rá, én körülbelül 38-at számoltam össze - többoldalas véleményüket, kritikájukat,
javítási szándékaikat megtették, akkor érdemes lenne megnézni, hogy milyen térben vagyunk,
és a magyar pedagógusoknak a leírt véleményét figyelembe kell venni. Semmi nem indokolja
azt, hogy most, ma, holnap vagy holnapután kiadjuk, legfeljebb az a kérdés, hogy adunk-e ki
egy olyan dokumentumot, adjuk-e a nevünket olyan dokumentumhoz, amiben vannak jó
dolgok és vannak nagyon rossz dolgok, de akkor valóban az a játék megy, hogy ki lett
erőszakolva, és az ellenállást sikerült kiváltani ellene. Én ezt nem tartom támogatandónak.

Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Horn György következik.

HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Mint ez tudható, én a NAT készítésének
folyamatában a tanács megtisztelő megbízásából részt vettem. Ebből következően úgy
gondolom, nem egyszerűen arról van szó a véleményemben, hogy mi lett a végeredménye; én
úgy látom, köztes állapotokat is volt módom valami módon áttekinteni. Nekem erről az egész
folyamatról az a véleményem, hogy egyrészt igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy a
dolognak nincs vége, ezt csak valahol "abba lehet fejezni", és hogy kellenek olyan stációk,
merthogy vannak stációk, ahol arról kell dönteni - és az egyik kulcsmondat erről szól -, hogy
ez most egy ilyen stáció vagy nem ilyen stáció. Szerintem ez egy fontos és eldöntendő kérdés. 



27

A másik az, hogy mint kiderült itt a hozzászólásokból és a korábbi véleményekből is,
nem a dolog tartalmáról folyik alapvetően a vita, hanem az út irányában van különbség
közöttünk, tehát hogy erre kell-e menni. Hiszen az elutasító vagy a későbbi vitára még igényt
tartó vélemények igen jelentős része is alapvetően, szakmailag jó gondolatkörnek tartja az
ebben lévőket, legfeljebb kevesell, vagy stilisztikai formában megjelenő tartalmi problémákat
jelöl. Ilyennek tartom például, hogy az ismeret benne van vagy nincs benne kérdéskörét. Ez
az én véleményem szerint nem a szövegre magára, hanem a szabályozás lényegére vonatkozó
kérdéskör, és mint ilyent, eldöntendőnek tartom. Arról van ugyanis szó, hogy ha egyszer
általában a Köznevelési Tanács - márpedig az előző ülésünkön ezt elfogadtuk - támogat egy
olyan fajta szabályozási rendszert, amelyik egyszerre törekszik valamilyen fajta
képességfejlesztő egységesítésére a magyar közoktatásnak, és ezen belül esélyt adni a helyi
sajátosságoknak, autonómiáknak, akkor nincs is nagyon más választásunk - és ezt többé-
kevésbé mindenki támogatta, korábban itt is és így láttam a szakmai vitákon is -, ez a
képességfejlesztés maga. 

A kérdés az, hogy ebbe bekerüljenek-e ismeretek, erre a szintre kerüljenek-e
ismeretek. Én két dolgot tennék ehhez hozzá: az a véleményem, hogy bizonyos esetekben
igen, bizonyos esetekben nem. Én úgy látom a saját szakterületemen, a társadalomismeretben,
hogy ezek az ismeretek benne vannak. Szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akik az ember
és társadalomra hivatkoztak, hogy ebben tételesen megfogalmazásra került olyan kitétel - és
kérem a kritikusokat, hiszen erre van módjuk, hogy szövegszerűen is tegyenek rá javaslatot,
hogy hangsúlyozom, egy képességfejlesztő alapelvrendszerben, azon túlmenően az
ismeretekre miféle szöveget javasolnának -, amely azt mondja: "5-6. osztály. Megismernek
néhány mondát, elsősorban a magyar történelemből." Avagy: "7-8. osztály. További
ismereteket szereznek a helyi hagyományokból, a lakóhely múltjából, a környék, lakóhely
természeti értékeiről." Idézem tovább: "Ismereteket szerezzenek a magyar állam, a magyar
nép történetének fontosabb fordulópontjairól, megismerkedjenek a magyar történelem
kiemelkedő személyiségeivel." És idézhetek még ilyeneket. 

Hangsúlyozom még egyszer: ha koncepcionálisan egyetértés van abban, hogy
szabályozástechnikailag itt egy háromlépcsős rendszer indokolt, ha ebben egyetértés van - ha
nincs, akkor viszont beszéljünk erről -, akkor kérdezem, mi az a konkrétum, ami ezen
túlmenően - hangsúlyozom, a saját szakterületemről beszélek - indokolt szövegszerűen, vagy
milyen módon kívánják ezt a kritikusok megjelölni.

Ezt tényleg szeretném tudni, mert egyszerűen nem értem, mi az, ami ezen a szinten
ezen túlmenően megjeleníthető. Biztos van, de én nem látom. Sokat beszélgettünk elég
régóta, és úgy éreztem, mindannyian a magyar közoktatás javításán dolgozunk. Nagyon sok
értelmes, igényes szakmai vitán vagyunk túl, és szeretném megérteni, hogy mi hiányzik
ebből. 

Kapcsolódnék Nagy József professzor úr igen indulatos hozzászólásához - bár
korábban felírtam, hogy el akarom mondani -, ahhoz, hogy ezek alapelvek-e vagy sem, ami
összekapcsolható azzal az alapkérdéssel, hogy ez még nincs lezárva, ez a stáció állapota.
Alapjában véve egyet is értek azzal, hogy ez műfajilag nem korrekt, nem végleges dolog. A
kérdés az, van-e olyan állapotban, hogy jogilag elmenjen. Mivel ezt törvény írja elő és a
törvény szempontjából exlex állapotban van a magyar közoktatás, úgy látom, ez ezt a dolgot
rendezi, és ragaszkodom hozzá, hogy a kormányrendelet további korrekciójához szükséges
előírásokat, eljárásokat ne csak lehetővé tegye, hanem ki is kényszerítse. 

Felvetődött például a vastagság meg a táblázatok kérdése. Én is nagyon utálom, hogy
ez ilyen vastag, de ne felejtsük el, hogy ezt a politika megrendelése miatt voltak kénytelenek a
szakemberek - akiket mind nagyra becsülök - megtenni, hiszen kétévenként kellett nekik erre
szövegeket írniuk, s ettől lett a dolog formalitássá, ettől kényszerültek a táblázati rendszerre.
Biztosan lehet jobban csinálni, de addig, amíg iskolaszerkezet-ügyben nincs konszenzus,



28

ezektől a szakemberektől nem várható el, hogy ennél sokkal szignifikánsabb, vékonyabb
anyagot készítsenek. Az más kérdés, hogy ez szakmailag hogyan tehető meg. Nem értem
azokat a kritikai észrevételeket, amelyek abból indulnak ki, hogy ez rossz szabályozás, hiszen
lehetőé teszi a jelenlegi kerettanterv változatlan tanítását. Kinek árt ez? Van egy jogilag exlex
állapot, létezik egy működő közoktatás és ebbe belép egy olyan tartalmi szabályozási elem,
amely bizonyos pontokon javít, másutt nem ront. A közgazdászoknál van egy optimum
kritérium, amely azt mondja, ha egy rendszer minden eleme változatlan marad és csak egy
pontja javul, azt meg kell csinálni. Azt kellene megfogalmazni, hogy bevezetés esetén ez
mitől árt, mit ront. Mert ha ilyen pontok léteznek, akkor azokat ki kell javítani, másképp kell
csinálni. 

Az előző NAT hetes bizottsága tagjaként örömmel hallom, hogy ilyen fantasztikusan
jó volt az 1995-ös NAT. Emlékeim szerint egy szavazattal ment át az OKNT ülésén. Igaz,
Krisztina akkor azt mondta, hogy ez fokozatosan romló. Én ezt éppen fordítva látom, a saját
szakmai elképzelésem szerint. Az én megközelítésemben ugyanis arról van szó, hogy a
realitásokat figyelembe véve fokozatosan javuló, az én szabályozási képemhez közelítő NAT-
ról van szó, ami persze még messze nem az, amit szeretnék. A múltkor éppen Dobos Krisztina
mutatta meg a norvég NAT-ot, nos ezt az oda vezető út egy stációjának tartom, belátva
Hadházy Tibor véleménye alapján, hogy a fogadóközeg még nem az. De ez nem indokolja,
hogy várjuk meg, majd egyszer lesz egy ilyen közeg, merthogy az ettől lesz. Úgy gondolom,
ez a NAT az összes, egyébként számomra is elfogadható súlyos szakmai kritikák ellenére
nyolc-tíz éven belül szignifikánsan megváltoztatja a pedagógiai közbeszédet. Ugyanis a
továbbiakban - nem holnap meg jövőre, hanem nyolc-tíz év múlva - nem arról esik szó, hogy
mi van a fizika tananyagában. Ahogy Hadházy Tibor is mondta, a formális óratervi
bevezetőket elhagyja, hogy miért tanítom azt, amit tanítok. Igaz, a pedagógusokat ez a
következő években nem fogja érinteni. De megváltoztatja a közbeszédet és lényegi kérdéssé
teszi azt, amit képességfejlesztésnek, az adott gyerek, az adott társadalmi csoport társadalmi
beilleszkedése szempontjából fontosnak tartunk. Ismét hangsúlyozom, ezt átmeneti, de fontos
lépésnek tartom, és nagyon bízom benne, hogy tovább vékonyodik, szakszerűsödik és
kijönnek belőle a táblázatok, de nem tudom megvárni, mert ha úgy tetszik türelmetlen
vagyok, amíg egyszer majd megszületik, mert ha ez nem megy át, akkor az se fog
megszületni. 

Befejezésül még elmondanám, mivel korábbi határozataink is vannak erről, úgy látom,
egy nagyon rossz kelet-európai típusú pályán vagyunk. Ezt azzal a híres anekdotával
szeretném alátámasztani, hogy ha két angol vitatkozik egy ügyben, egy évig ölik egymást,
majd ha megalkusznak, kezet ráznak és mind a ketten elégedettek a kompromisszummal. Míg
ha ugyanez nálunk zajlik - s most is ezt érzem, hiszen megállapodtunk - és hosszú viták után
megegyeznek valamiben, kezet fognak, akkor mind a két fél iszonyatosan elégedetlen
mindazzal, amiről lemondott. Azt hiszem, ha egyszer egyetértés van abban, hogy egységesítés
van - lásd a kerettantervi rendszert -, szabadság van, képességfejlesztés van, akkor az erre felé
mozgó kompromisszumokat kell segíteni. Ebben ez a NAT az én szememben fontos
mérföldkő. Szeretném hangsúlyozni, nem sokallom, hanem kevesellem a továbblépést, és aki
engem ismer, az tudja, hogy ezt vállalom. - Köszönöm. 

ELNÖK: Én is köszönöm. Báthory Zoltán következik. 

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Tisztelt Köznevelési Tanács! Tisztelt Elnök Úr! Azok
közé tartozom, akik a NAT sorsát 1989 óta követik és alakítják. Nem tagadom, hogy elfogult
vagyok NAT és tantervi szabályozási ügyben. 

Úgy gondolom, ez a NAT - ami nem új, hanem revideált változata az 1995. évi NAT-
nak - új abban az értelemben, hogy bizonyos új megközelítéseket épít bele, és tradicionális
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abban az értelemben, hogy visszanyúl az 1995-ös NAT-hoz, amiről én is hallom, hogy egyre
jobb. Ezek szerint nyolc év kell ahhoz, hogy valamiről egy negatív véleményt pozitívvá
lehessen alakítani, legalábbis reformkörökben. 

A revideált NAT, az előttünk fekvő dokumentum logikusan illeszkedik azok közé a
reformlépések közé, amelyeket a közoktatás a rendelkezésére álló időben már megtett -
gondolok a kétszintű érettségire vagy a közoktatási törvény módosítására -, és természetesen
provokál, előhívja további reformlépések megtételének a szükségességét. Legelőször
leginkább ceterum censeo a pedagógusképzés szakos rendszerét kellene a kor lehetséges
színvonalára fejleszteni, s akkor ebben az egész képben a NAT a maga szerény módján mint
egy nevelésfilozófiai álláspont lebegne a kerettantervi programok és a helyi tantervek fölött. 

Fogadjuk el, hogy a tartalmi szabályozásban is van evolúció. Ha ezt elfogadjuk, akkor
szeretném röviden megvilágítani, a rendszerváltozást úgy is felfoghatjuk, mint a társadalmi
műveltségben bekövetkező radikális fordulatot. A társadalom 1989 óta más tartalmi értékeket
tart fontosnak, más erkölcsi értékeket és más tartalmi prioritásokat fejez ki, mint korábban. 

Új ismeretek jelentek meg, olyan új ismeretek, amelyeknek diszciplináris háttere nincs
is, tehát tulajdonképpen az akadémiai rendszerből és a tanárképzési rendszerből hiányoznak,
amelynek a pótlására általában az interdiszciplináris műszót szoktuk idézni.

Azt gondolom tehát, hogy ha ilyen szempontból nézem a NAT-ot, akkor a NAT egy
olyan dokumentum, amelyik ezt a társadalmi műveltségben bekövetkező paradigmaváltást
megpróbálja leképezni - lehet, hogy nem jól, de legalább megpróbálja -, és bevesz olyan
műveltségi területeket, amelyek korábban ebben nem voltak benne. Szerintem nem árt
hangsúlyozni ezt az értéket. 

Itt van az, ami érdekes módon politikai konszenzust is mutat, nevezetesen a 18.
életévig való kötelező iskolába járást. Ez megjelent először a közoktatási törvény '96-os
módosításában, az 1999. éviben ezt már operacionalizálták is, hogy ekkor és ekkortól be kell
lépni a rendszerbe; jelenleg 6.-ban van az a generáció, amelyik majd 18 éves koráig jár
iskolába. Tehát hogy úgy mondjam, itt hat év alatt, vagyis pillanatok alatt meg fog változni
az, amit közoktatásnak nevezünk. Sokkal többen lesznek; szokták ezt úgy mondani, hogy
tömegessé válik a közoktatásnak a középfokú része. Az ehhez való illeszkedés megint csak
szerény hozzátétel a NAT munkásai részéről a 12 évre való kinyújtás. Ez nagyon bonyolult
dolog volt, elsősorban a szakiskolák miatt és a középiskolák közti igen nagy különbségek
miatt, és nem is vagyok teljesen nyugodt, hogy ez jól sikerült volna. 

Halványulni kezd a pedagógiai diskurzusban az emlékezetünkben, hogy ki voltunk
borulva a PISA 2000 néhány összefüggésétől, néhány adatától. (Dr. Szabados Lajoshoz:) Ne
rázd a fejedet, kedves Lajos! (Derültség. - Dr. Szabados Lajos: Te ki voltál borulva!) Én ki
voltam borulva, és nagyon sokan mások is ki voltak borulva, és nemzetközi vonatkozásban is
mondhatom, hogy ki voltunk borulva. És én egy műveltségképnek, egy tudásfelfogásnak a
csődjét látom ebben. Tehát hogy a magyar pedagógia nem követte a tudáskoncepció
változását, és nem követte az ebből következő műveltségfelfogást, és ezért történhetett az,
hogy az OECD azt mondta, akkor induljunk ki abból, hogy mi élteti az embert, mik a túlélési
képességek. És ne azt nézzük, hogy az egyes országokban mit ír elő a tanterv, hanem azt
nézzük, hogy mire van szüksége az embernek ahhoz, hogy túlélje a saját kis életét vagy
rendesen tudja lebonyolítani az életét. Ez a probléma okozta a sokkot, azokban, akikben ez
létrejött, hiszen olyan nagy a különbség. A mi műveltségképünk, iskolai műveltségképünk
erősen kötődik a tantervekhez. Jó lenne lazítani ezt a dolgot. És ebben látom a jelentőségét
annak, hogy az ismeret-, képességügyben ez a dokumentum, úgy látom, igen nagy lépést tett
előre, hiszen nagyon sokan kifogásolják ezt a lépést, ami egyértelműen mutatja nekem azt,
hogy itt egy olyan modernizációs lépésről van szó, amelyre nem vagyunk lelkileg
kellőképpen felkészülve, mégis meg kellene tenni, hátha öt év múlva, nyolc év múlva majd
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azt mondják, hogy jó, hát elkezdték, nagyon tökéletlenül, és majd mi folytatjuk - mondja egy
másik OKNT - ezt az elkezdett utat. 

Nem akarom itt felidézni a materiális képzés és a formális képzés régi múltba vesző
vitáit. Pedig nem ártana arra gondolni, hogy ez nem a mai kor vitája, hanem ez egy régi kor
vitája, és mindig az arányokról volt szó, és sohasem dominanciáról, kisajátításról, a másik
rész megszüntetéséről. S ha megnézik, átlapozzák ilyen szempontból, akkor bizony ott
vannak az ismeretek az anyanyelvről, ott vannak az ismeretek az irodalomról, csak nincs
leírva, hogy alany-állítmány, mert hiszen ez a fajta ismeret a pedagógus kultúrájában, fejében
van; ha nincs, akkor az igen nagy baj. Tehát az ismereteknek egy jelentős részét ki lehet
hagyni, ha feltételezzük, hogy a pedagógus kultúrájában van. És ez a harmadik olyan európai
trend, amire szeretném a figyelmet felhívni, hogy a pedagógust önálló értelmiséginek
tételezik, az iskolát önálló profillal rendelkező, önálló szervezetnek tételezik, és ehhez az új
helyzethez kell tantervet írni, amelyben tehát az iskolák nagyon különbözők, mert nagyon
különbözőképpen alkalmazkodnak a körülöttük lévő szociális környezethez.

Nem látom azt, hogy ez egy politikai kurzushoz köthető dokumentum lenne. Azt
látom, hogy egy pedagógiai, egy társadalmi-pedagógiai evolúcióhoz illeszkedő dokumentum
lenne, amelyik hol sikeresen illeszkedik, hol kudarcosan illeszkedik. És ahhoz, hogy ezt ki
lehessen javítani, időt kell hagyni. Hagyni kell élni a bébit, hátha a gyermekbetegségeit túléli. 

Nagyon szeretném, ha azt látnák, hogy én ebben pedagógiai kérdést látok, és nem
politikai kérdést, bár sokszor aposztrofálnak úgy, hogy egy átpolitizált szakmai kérdést
képviselek, de én határozottan azt gondolom, hogy ez egy szakmai kérdés, és ilyen
értelemben lehetséges a kompromisszum, lehetséges a megegyezés, és engem ez is nagyon
érdekel, miközben természetesen a pedagógiai progressziót tartom a legfontosabbnak, és
ehhez igyekszem most is híveket szerezni annak a dokumentumnak, amely bár fogyatékos, de
mégis véleményem szerint, az én szubjektív véleményem szerint egy előre vezető úton tett
lépés.

Ha ennek a dokumentumnak a szellemiségéhez csatlakozik a pedagógusképzés, akkor
abból látható paradigmaváltás következik be, nem egy éven belül, nem két éven belül, de tíz
éven belül nagyon valószínű, és ez nem olyan túlságosan nagy idő a mi társadalmi
rendszerünkben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Vágó Péter következik.

VÁGÓ PÉTER: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Én egy más megközelítésből
jövök, és másként is fogom fel az egészet: én a munka világából jövök. Nagyon röviden
megpróbálom összefoglalni a mondandómat. 

Mi kell a munkaadónak? A munkaadónak olyan képességekkel bíró, mobil, művelt
munkavállaló kell, és azért használom ezeket a szavakat, mert én úgy gondolom, hogy a NAT
nem a pedagógusokról szól: a NAT a hallgatókról, a gyerekekről szól, akik végül, valamikor,
a folyamat végén munkába állnak, alkalmazottak lesznek vagy vállalkozók, és nekik, hogy
meg tudjanak a piacon maradni, igenis képességekkel kell bírni, mobilnak kell lenni és igenis
műveltséggel kell rendelkezni. Ezzel el is mondtam azt a sorrendet, ami a véleményünk a
NAT-tal kapcsolatban, azt, hogy ezt a folyamatot el kell indítani. A munka világa
kikényszeríti az emberből azt, hogy ha nem csinálunk soha semmit, akkor mindig ugyanott
maradunk. Megtanultuk azt, hogy nagyon rugalmasan és nagyon gyorsan kell bizonyos
dolgokat meglépni, nehogy a versenyképességünk veszélybe kerüljön. Ez volt az első
gondolat.

A második gondolat: én nagyon örülök annak, hogy a tanterv részeként olyan
ismeretanyagok kerülnek be a NAT-ba, és olyan ismeretanyagokat kapnak a gyerekek előbb-
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utóbb, ami az egész társadalomnak nagyon fontos. Ilyen a vállalkozási alapismeretek, a
fogyasztóvédelem, a minőségbiztosítás. Ezeket a fogalmakat használjuk, nap mint nap élünk
ezekkel, ezeket a gyerekeknek át kell adni, mint például a számítógép-ismeretet is, és még
sorolhatnám ezeket. A dolog lényege az, hogy az egész társadalom csak akkor tud előrelépni,
ha ő kényszeríti ki ezeket az ismereteket és jobb szolgáltatásokat, ha tehát társadalmasítjuk az
egész folyamatot, mert egyébként a vállalkozók is hajlamosak azt hinni, hogy ők nagyon jók
és nagyon jól dolgoznak. Tehát meg kell tanítani a gyerekeket, hogyan kapcsolódjanak be
ebbe a mobil világba. Ez volt a második gondolatom.

A harmadik gondolat: én nem félnék attól, hogy az iskolák között verseny lesz. Ezt a
témát nemigen feszegetjük, holott a NAT elindítja ezt a folyamatot, legalábbis én úgy látom.
De miért félünk tőle? Hiszen most is folyik verseny az iskolák között! Most mennyiségi
verseny folyik, és bocsánatot kérek a szóért, most darabról van szó: minél több gyereket
odahozni hozzám, mert ez a normatívának nagyon jót tesz, meg az iskolának meg az
önkormányzatoknak nagyon jót tesz. Én úgy látom, hogy ha ezt a folyamatot elindítjuk, akkor
egy minőségi pályára lépünk át, tehát arról lesz szó, hogy a különböző helyi tantervekben,
programokban mi lesz az iskola erőssége, és a szülő meg a gyerek megismeri, és oda fog
menni. És lesznek olyan iskolák, ahol ez nem sikerül, ott majd lehetnek problémák.

Én nem félteném a pedagógusokat. Nagyon sok pedagógus szakszervezet véleményét
ismertem meg és úgy vettem észre, mintha félnének valamitől. Miért nem bíznak magukban?
Nagyon okos emberek nagyon okos helyi sajátosságok mellett nagyon okos helyi tanterveket
tudnak készíteni. Ettől a folyamattól igazán nem félnék. 

Ez volt az, amit szerettem volna összefoglalni. A véleményem és a döntésünk is az,
hogy a bevezetést javasoljuk és kérjük, hogy a kormányrendeleten keresztül ez
nyilvánosságra kerüljön. - Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Köszönöm. Szabados Lajos! 

DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Kedves Kollégáim! Nagyon köszönöm,
hogy tisztességgel fogalmaztátok meg, hogy konzekvens vagyok. Valóban értek olyan
impulzusok, miszerint már nem aktuális az, amiről szólok. Ezért engedjétek meg, hogy
felolvassam a közoktatási törvény 93. §-ának (1) bekezdését, amely úgy szól, hogy „az
oktatási miniszter rendszeresen, de legalább háromévenként az Országos Köznevelési Tanács
és az Országos Kisebbségi Bizottság közreműködésével értékeli az óvodai nevelés országos
alapprogramja és a Nemzeti alaptanterv bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos
tapasztalatokat”. A miniszter értékeli! Most is azt mondom, hogy ez nem történt meg és ehhez
határozottan ragaszkodom. Mulasztásos törvénysértésben van a miniszter, és ha most állást
foglalunk, mi is törvényt fogunk sérteni. Kérem, hogy ezt legyetek szívesek komolyan venni. 

Különböző nagyon elismert szakemberek tollából jelentek meg értékelések, így az
általam nagyon tisztelt Ballér Endre kolléga tollából is. De nem ő a miniszter! Sőt leírja, hogy
ez nem teljes értékelés és ezt folytatni kellene. Mint jó diák készültem és elhoztam mindent.
Nos, itt van a Nemzeti alaptanterv, amely bevezetésének az értékelése elmaradt. Az értékelést
azért tartom fontosnak, mert az olyan minőségi munka, melynek során a gyengeségeket és az
értékeket feltárják. Nem tudom ezért a következő kiadványt, az Eötvös József Szabadelvű
Pedagógiai Társaság munkáját - ami a Soros Alapítvány támogatásával készült - értékelni,
mert nincs meg, hogy azt, amiből eddig dolgoztunk, a befogadók, az iskolák hogyan
értékelték. Utána jött 2003 tavasza és most megvan a NAT 2003. Ezek így jöttek sorba. Ezt
csak azért mondom, hogy mindenki lássa. Én nem azt tapasztaltam, hogy értékelnék a
megelőzőt, hanem leírják azt, hogy Nemzeti alaptanterv 2002 vitaanyag, NAT 2 vitaanyag, és
most a NAT 2003. Azt hiszem, nem történt meg az értékelés és ezt nagyon nagy szakmai
hibának tartom. 
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Éppen ezért ellene fogok szavazni. Nagyon szépen kérem, gondoljátok végig, hogy
igazam van-e. Nem biztos, hogy igazam van, de úgy érzem, hogy most valami
szabálytalanságot követünk el, ezért tovább nem is foglalkozom vele, mert számomra ez nem
téma. - Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Köszönöm. Karlovitz János következik. 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Négy rövid témában szeretnék hozzászólni, az első téma a
dokumentumok összevetése, a második az elfogadottság, a harmadik a következmények és a
negyedik a kompromisszumos javaslatok. 

Erről a két dokumentumról van szó. Ez a Nemzeti alaptanterv, amelyik ötéves, él,
kedvelik, be tudták vezetni, megérett, kiérlelt anyag, és tele van olyannal, hogy képességek,
kompetenciák, fejlesztési követelmények. Ez egy kiérlelt, jól fogalmazott, kedvelt,
alkalmazott, de még életre nem kelt dokumentum, amit végtelenül sajnálok, hogy eldobunk,
mert ha ezt most megszavazzuk... (Dr. Trencsényi László: Nem mi döntünk!) De mi döntünk.
Magyar Bálint miniszter úr kijelentette - ott voltam, a nagy konferencián -, hogy az Országos
Köznevelési Tanács kezébe teszi le a döntést. Ez nem semmi! Nagyon nagy a felelősség! S mi
mindnyájan szenvedélyes emberek vagyunk, szenvedélyesen szeretjük a munkánkat, a
gyereket, az iskolát. Bocsássunk meg egymásnak, ha vitatkozunk, de kell vitatkozni. 

Ezzel a NAT-tal szemben itt van egy kisbetűs Nemzeti alaptanterv, amelyik nem az,
hanem egy lebegő alapelv. Nem tudom, minek nevezzem, de ez nem Nemzeti alaptanterv.
Vissza kellene térni a NAT-osok eredeti elképzelésére. Én mindig követtem a NAT-ot és
mindig szeretettel. Valamikor az volt az elképzelés, hogy nincs külön NAT 1, közép-NAT,
hanem az alaptanterv kiegészítése a NAT-nak, tehát szerves része. Vagyis szentháromság
van, a középfokot most már elfogadják a kerettanterv és a kiegészítő helyi tantervek között.
Amennyiben ez így együtt NAT, akkor el lehet fogadni. A Nemzeti alaptanterv így kerek
egész. De ha csak ez a NAT és a többi nem NAT, hanem nem tudom mi, akkor azt nem lehet
elfogadni, mert nem felel meg a címben leírtnak, hogy „Nemzeti alaptanterv”. 

A magyarban mindig azt tanultam meg tanítottam, hogy a címnek meg kell felelni. A
címből, hogy „Nemzeti alaptanterv”, a „nemzeti” van a leginkább megvalósítva, mert elég
szép gondolatok vannak benne, noha nem olyan szépek, mint a Waldorf-iskolák tárgyalt
tantervében, ahol gyönyörűen fogalmazott dolgok voltak. Én az alappal és a tantervvel
vagyok bajban, mert nem alap, hanem csúcs, és nem tanterv, hanem irányelv. Ha már a
címben megtévedünk és megtévesztünk, akkor innentől kezdve minden rossz. Elnézést, ha
kicsit hosszabb leszek, de amikor az egyik NAT-vita volt, éppen kórházban voltam, majdnem
rámentem. Tartalmilag most először szólalok meg és nem vagyok benne abban a csapatban,
amelyik akkor elfogadta azokat, amiket elfogadtak. Egyébként dupla gyógyszert vettem be,
akár 10 óráig is ráérek. Korrigálom azt, hogy délután el kell mennem, mert kitartok. 

Leírtam, hogy a dokumentummal kapcsolatban mi a bajom. Hogy anorexiás NAT-ok
vagy dokumentumok kellenek, az dogma. Én ezt a dogmát nem fogadom el. Ezt valamikor
valaki kimondta, de soha senki nem bizonyította be, hogy a vékony jobb, mint a vastag.
Nekem a kövérebb jobb, tehát a részletesebben kidolgozott mellett állok. Hogy miért? Lehet
rajta gondolkodni. 

Nem kiforrott fogalmai vannak. S nemcsak a kompetencia kérdésében. Az
„azonosítás” szó huszonhatszor fordul elő egy tömbben. Én csak a halottkém azonosításáról
tudok, de a magyar irodalomban nem érdemes ezt a fogalmat használni. 

Nem egyensúlyúak a tételek ezekben a cellákban, a börtöncellákban. Mert egészen
más, kis súlyú az, hogy lássa be, akármit lát be; az egy mozzanat - belátja, hogy fogytán
vannak az energiakészletek. Oké. De azzal nem egyensúlyú a kontinensek földrajza egy másik
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rubrikában! Tehát teljesen heterogén ilyen szempontból a súlya, nem csereszabatosak ezek a
tételek, messze nem egy fajsúlyúak.

A logikai menetben ilyen bakikat lehet találni: azt mondja, hogy testbeszéd. Oké,
mindnyájan értjük, tudjuk, szeretjük. De a logika azt szabja, hogy először valamit
megfigyeljünk, utána csináljuk, utána értékeljük. Na most mit tesz a jó tantervíró? Azt
mondja, hogy a kisgyerek a testbeszédet csak megfigyelheti 1-4.-ig, nem csinálhatja - pedig
akkor zseniálisan utánoz. 5-8.-ig már valamit csinálhat benne, mert ugye fejlődik a logika
szerint; és akkor az igazi, amikor már igazán testbeszéddel beszélhet, az a legnagyobb gyerek,
amikor már nem akar úgy. Szóval a logika, a tartalmi logika meg a józan ész olykor ütközik
ám! Én most mindegyikre csak egy példát hozok, de ha kérik, legalább tízet tudok
mindegyikre, csak kérjék.

Én nem az ismereteket hiányolom - és sokan mások -, hanem az értékek bizonyos
hiányát, amivel ki lehetne tömni. Többet lehetne értéket adni, kultúrkincset, és ezáltal
gazdagítani az anyagot. Tehát nem szegényíteni akarjuk mi ezt az anyagot, nem tönkretenni
és nem megfúrni, hanem megcsinálni úgy, hogy mindenki kedvére jó legyen, hogy olyan
legyen legalább az elfogadottsága, mint a másiknak. 

A két pólus. Mi úgy tanultuk, én annak idején követtem a NAT-szakirodalmat,
tényleg: ott a két pólus szerintem a bemenet-kimenet volt; természetesen így is fel lehet fogni,
ezen most ne is vitatkozzunk. 

Megyek tovább az elfogadottságra - ez a második pontom. Én ott voltam legalább hat
tanácskozásom, ahol hol negyvenen voltunk, hol huszonketten, hol több százan, olyan is volt,
amelyet a miniszter úr tartott, végigkövettem a dolgot, felméréseket is végeztem pedagógusok
körében, meghívtak és így tovább, és főleg szakmai szervezetekkel tárgyaltam. A szakmai
szervezetek túlnyomó többsége, mondjuk úgy, hogy 90 százaléka feltétlenül nem fogadja el
így, ahogy van, hanem csak változtatva. Azok is, akik lelkesen üdvözlik ezt! Együtt voltunk
Sipos úrral, amikor hozzászóltak támogatók is a Kossuth-klubban, de furcsa módon épp a
támogatók tettek sok olyan javaslatot, részben elvonni, részben kibővíteni - ez megvan, ez
követhető -, hogy én csodálkoztam is, hogy azok, akik lelkesen támogatták, azok is kértek,
könyörögtek, rimánkodtak bizonyos változtatásokért. S ami még meglepőbb volt számomra,
ott ült mellettem egy olyan ember, akinek ki van írva a neve a NAT-ra a készítői között, és
rimánkodva kért, hogy hozzam el, kezembe adta azt az anyagot, amivel ő hozzászólt, és nem
sikerült elérnie, hogy javítás történjen a NAT-ban, mégpedig az informatikában, azzal
szemben, hogy a könyvkultúra szerinte túlságosan kimaradt belőle, és ezt ő akkor is szóvá
tette, és hiába van a neve a NAT-ban, nem tudta elérni. Akkor ki tudott elérni változtatást,
javítást, ha ő sem? Akkor azok, amiket leírjunk - mert én is írtam -, meg mások leírtak,
elmondtak? 

Valóban, egy röpülő dologra nem lehet szavazni! Ez már egy kész dokumentum, úgy
kell tárgyalni; ez most vagy elfogadható, vagy nem. De ígéretre nem lehet, hogy majd
kijavítjuk, majd javítunk rajta valamit! Most hirtelen bejött az informatikával kapcsolatban,
hogy már itt van az újabb változat, de még nincs itt... Szóval ez olyan, mint a
törvénymódosításnál. Én azért kerültem utána szívkórházba, mert rájöttem, hogy amit itt
tárgyaltunk, attól némileg más jött ki, más szándékkal s a többi. Tehát ne verjük át egymást!
Becsületesen, szépen itt arról kell ma döntenünk, hogy ez így elfogadható-e vagy nem, és
utána egy másik ülésen pedig a javítottat kell megnézni, hogy elfogadható-e vagy nem. 

A támogatottságról még annyit, hogy a pedagógusok ugyan még nehezen értik és
nehezen követik, hogy van egy ilyen új NAT, de akik már tudják, főleg igazgatókkal
beszéltem, azok mélységesen fel vannak háborodva; úgy érzik, hogy az elit már megint
túllépett a fejük fölött, a népet otthagyta, a dolgozó tanárokat. Akik tehát dolgoznak a
mezőkön, most hallják azt, hogy az irányítótornyokból különféle utasítások, kritikák jönnek
rájuk, nem jól tanítanak, mit tudom én, de nagy zavar van; és még nagyobb zavar lesz majd,
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ha kijön ez a NAT. Nem érdemes a társadalmi békét így megbontani most egy ilyen rosszul
fogalmazott dokumentummal. 

Az első megjegyzésem keretében elfelejtettem elmondani: rettenetes a stílusa. Csak
egy mondatot hadd olvassak föl a sok közül stiláris szempontból, ez biztosan javítható lett
volna... (Közbeszólások.) Jó, akkor hagyjuk - talál mindenki. Megyek tovább.

A harmadik pontom már a következmények. Én félek attól, nemhogy ez ellenállásba
ütközik - a pedagógus ma már kevésbé lázong -, hanem elfásultságba, kedvvesztésbe
torkollik, mert úgy érzi a pedagógus, hogy kihagyták, és a szakma is; a szakma, nemcsak a
pedagógus, hanem a szakmai szervezetek. A gyereket nem tudjuk, nem tud beleszólni. Bár a
gyerek érdeke azért megjelenik, és azt el kell ismerni, hogy nyilvánvalóan van pozitívum
ebben a dokumentumban, és ez egy jó alapú dokumentum lenne, ha... 

És most mondom a kompromisszumos javaslataimat; ezt mondtam már másnak is,
csak nyilvánvalóan nem tetszett, és lehet, hogy itt sem fog tetszeni. Én azt csinálnám, hogy
kimondanám először is, hogy a NAT hármas: abba beletartoznak a kerettantervek és ez az
irányelvek része, és akkor egy másik NAT-fogalom jön be, nem ez a NAT. Másrészt azt
csinálnám, hogy ebből a Nemzeti alaptantervből az első részt, ami egy elég jól
megfogalmazott dolog volt, azt átjavítanám, és ezen alapelvek mögé tenném mint ajánlott
tartalmat, nem kötelező tartalmat, és akkor már tulajdonképpen egyféle kerettanterv
működésbe lépne.

Nem hiszem azt, hogy most exlex állapot van, mert hiszen ez él, törvényesen
működünk ezzel, úgyhogy ezt nem kell áthidalni. Hanem ez sem sértene senkit, ha annak az
anyagát hozzátennénk ezekhez az alapelvekhez mint ajánlottat, vagy esetleg egy másik
ajánlottat, vagy esetleg rögtön mellette egy kerettantervet. Én azt nem hiszem, hogy ha ez
megváltozik, ezzel a kerettantervet ne lőttük volna ki. Nem tartom jónak a mostani
kerettantervet, hangsúlyozom, de szerintem ezzel az is megszűnik, ha egy teljesen új NAT lép
életbe, akkor azzal szerintem automatikusan megszűnik a régi tanterv alapján alkotott
kerettanterv - lehet, hogy tévedek, ezt mások nyilván jobban tudják.

És még egy dolog: tehát a pedagógusok megnyerését én feltétlenül fontosnak tartom,
mert hiába mondjuk, hogy ez a tantervíróknak meg a tankönyvíróknak íródott, én mindig
hangsúlyoztam mint tankönyves: ne legyen az, hogy a tankönyv szabályoz, mert ez akkora
súly a tankönyvön, hogy nem bírja. A tankönyv csak egy eszköz. A tankönyvkiadók majd
fognak csinálni tanterveket, amennyit akarunk - jók is, csinálják -, de eddig is a
tankönyvkiadás hordta a vállán, illetve a tankönyvek vitték a vállukon az oktatásügyet ebben
a tantervvitás világban. De ezt nem lenne szabad ráengedni a tankönyvekre, mert akkor sérül
a tankönyvet szuverenitása és eszköz jellege, ha ők válnak visszaszabályozókká teljesen. Ezt
tehát veszélynek tartom.

S veszélynek tartom azt, amit itt nagyon gyakran nagyon szépen megfogalmaztunk, és
Loránd Ferenc igazán ennek az éllovasa: az esélyegyenlőség. Mert ebből lehet jó tanterveket,
kerettanterveket elfogadni, ennek a NAT-nak az alapján, igen, de esetleg születhetnek gyenge
kerettantervek, gyenge helyi tantervek, és akkor kinyílik az olló az elit iskolák, a nagyon
magas színvonalú iskolák és a gyengébb iskolák között, és ez a bizonyos esélyegyenlőség
talán sérülhet. Remélem, nem, és remélem, hogy csupa jó kerettanterv és helyi tanterv
születik ebből, de a félelmeimet köszönöm, hogy meghallgatták.

HORN GYÖRGY: Elnök úr, a további vita szempontjából érdekes lehet, amit
mondok. Többször elhangzott, hogy a szakmai szervezetek nem támogatják, és erre itt van
egy szám: 90 százalék. Tisztelettel szeretném bejelenteni, hogy ebben a névsorban öt szakmai
szervezet elnöke szerepel, és mindegyikben van az adott szakmai szervezetnek képviselője.
Annak azért kicsi a valószínűsége, hogy Miklósi László aláírna egy tiltakozó nyilatkozatot a
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Történelemtanárok Egylete nevében. A 90 százalékot enyhén szólva is vitatnám. Ez nem
axióma, és ne is tekintsük így. - Köszönöm. 

ELNÖK: Somody úré a szó. 

DR. SOMODY IMRE: Engedjék meg, hogy hozzátegyek néhány gondolatot ehhez a
kérdéskörhöz. Tudják jól, hogy teljesen kívülálló vagyok és annak a szabadságával szólalok
meg, hogy soha nem tanítottam, sőt azt is mondhatnám, hogy engem se sikerült soha rendesen
tanítani. Ugyanakkor nagyon komoly felelősséget érzek akár szülőként, akár vállalkozóként,
akár közemberként azért, hogy mi fog történni ebben az országban. 

Kicsit úgy érzem, a mai beszélgetés olyan, mint az egyszeri székely fafaragó esete, aki
azt mondja a nagy faragványára, „talán fogpiszkálónak jó lesz, ha el nem szúrom”. Igazából
nem ismerem belülről ezt a folyamatot, de az elhangzottak alapján komoly kétségeim vannak
arra nézve, hogy olyan döntés születne, akkor álljunk neki és csináljunk egy frankó NAT-ot,
és ezt sikerülne is megcsinálni. Ezért mint kívülálló, de az OKNT munkájában részt vevő
személy azt kérdezem, mi lenne, ha közösen túllépnénk azon, hogy ez nem az az igazán
sikeres anyag, amit látni szerettünk volna, és egyszerűen áthelyeznénk a súlypontokat arra,
hogy hogyan fogunk ebből jó oktatást csinálni. Sokszor lehet aránylag gyenge tervből is jó
házat építeni, jó vállalatot létrehozni. Úgy érzem, nagyon sok veszteség születik abból, ha
csak toldozzuk-foldozzuk ezt az anyagot. Ezért inkább az indulással foglalkoznék. Akik sok
mindennel nem értenek egyet, azok a hangsúlyt arra fektethetnék, hogy a megvalósításra hogy
tudunk odafigyelni és hol vannak azok a pontok, amelyekre különös erőfeszítéseket lehet
tenni. 

Engedjenek meg a helyzetértékeléssel kapcsolatban három gondolatot. A hétvégén
Bécsben egy olyan európai uniós konferencián vettem részt, amit Romano Prodi úr hívott
össze azt megtárgyalandó, hogy mi lesz Európából. Neki az a fixa ideája, ha sürgősen nem
lesz egy tudás bázisú, rendkívül gyorsan fölpörgő gazdasági fejlődés Európában, akkor
Európa elveszti globális szerepét. S ilyen helyzetben, amikor Európa azzal foglalkozik, hogy
milyen tudásra van szüksége és hogyan, akkor ma nem fogjuk konkrétan kitalálni, hogy
milyen tudásra lesz szüksége a gyerekeinknek a következő pár évben. Ezért mindenképpen
támogatom azt a megközelítést, hogy kereteket, lehetőségeket adjunk, és tudomásul kell
venni, hogy szabadságában mindenkinek felelősen élnie kell azzal a pozícióval, amit betölt. 

Ha az európai csatlakozást vesszük: csak hihetetlen rugalmassággal fogunk tudni
normális módon felkapaszkodni erre a vonatra. Attól a pillanattól, amikor bekerülünk, a dolog
nem arról szól, hogy bennünket bárki is helyzetbe akarna hozni, hanem arról, hogy mindenki
magát akarja helyzetbe hozni, s ez kinek jobban, kinek rosszabbul sikerül. Ezért megint csak
azt gondolom, hogy a saját feladatunkat el kell végeznünk. A gazdaságban egyszerű volt a
feladat, mert globális normákat egyszerűen át kellett venni. Ezt az ország aránylag jól átvette,
ami jól-rosszul működik is. S mindenki, teljesen mindegy, hogy milyen szereplő volt, vagy
lenyelte a békát, vagy bukott. 

Az oktatásban, az egészségügyben vagy a közigazgatásban nincsenek normák, amiket
átvehetnénk, ezért nagyon fontosnak tartom annak mérlegelését és tudomásulvételét, hogy ezt
ki kell dolgozni. Ez egy alkotófolyamat. Meg kell találni a módját, hogy tudjuk a magyar
embert az Európai Unióban leginkább hadra foghatóvá tenni. Ennek a legnagyobb problémája
ráadásul az, hogy nem munkavállalókat termelünk csupán, hanem uniós állampolgárokat is.
Számomra az a legnagyobb dráma, hogy egy magyar embernek fogalma sincs arról, mi az,
hogy európai állampolgár. Ahhoz például hozzátartozik, hogy intelligenciával rendelkezik,
hogy számtalan olyan dolgot elsajátít kora gyerekkorában, ami a NAT-ba már kezd beépülni.
Valószínűleg ez nekünk még új, és ugyanígy a tanítóknak, a tanároknak is új lesz. 
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Mi lehet a megoldás? Kívülállóként azt mondom, hogy üljön össze egy nagyon okos
csapat és mondja meg, ezt és ezt kell csinálni. Elég hosszú ideig dolgoztam az
egészségügyben, a Veresegyházi Misszió Központban, de dolgoztam a közigazgatásban is és
azt láttam, hogy ebben az országban még nem volt olyan kormányzat - talán nem is lesz -,
amelyik központilag kitalálná, hogyan kell csinálni valamit, és azt országosan elterjesztve
sikeresen működtetné. Ezt négy év alatt ilyen politikai erőviszonyok között lehetetlen
megtenni. Viszont szeretném elmondani, hogy a misszió irányított betegellátási
modellkísérlete következtében - amit 1999-ben kezdtünk el - jelenleg országosan 1 millió
ember jobb ellátást kap, és a jelenlegi kormány azt tervezi, hogy jövőre ezt a számot 3
millióra emeli. Anélkül, hogy óriási öldöklés lett volna országos szinten politikailag -
egyébként ezt a modellt mindkét politikai érdekszféra elfogadta -, egyszer csak az
alapműhelyekben megoldottak problémákat és ezt egymásnak oldalirányban nagyon jól el
tudták terjeszteni. Szerintem ez az egészségügyben meghatározó lesz. Tehát modellek és
műhelyek kellenek, és a központi tudásnak ezekre kellene rásegíteni azzal, hogy coachingolja
őket, szakmai tudást ad nekik és elősegíti, hogy érdekeltek legyenek ezt egyik helyről a
másikra terjeszteni. Lehet, hogy négy év múlva is itt fogunk ülni és nagyon boldogok leszünk,
hogy micsoda szerteágazó, sokféle változatosság van, de legalább tucatnyi módszert tudunk
majd mondani, amivel az ilyen meg olyan stílusú, az ilyen meg olyan nehézségekkel küzdő
csoportok megoldják gyerekeik felnőtté válásának a problémáit. 

Még egy gondolatot engedjenek meg. Akármilyen rossz vagy jó ez az anyag - ezt nem
az én feladatom eldönteni -, mindenképpen kellene egy jól kommunikálható változatot
készíteni. Kellene egy közérthető változatot csinálni, amit a gyerek is megértene, hogy ne
dráma legyen neki az, amit a tanár mond és ne úgy élje meg, hogy úristen, már megint mi fog
történni. Olyasmi kellene, amivel őt szólítjuk meg, és azt mondjuk, veled törődünk, neked
csináljuk, és bár nem tudjuk, mit hoz a jövő, de a legjobb tudásunk szerint segíteni akarunk. 

Mivel nem tudjuk, milyen ez az egész, ezért mindenkiben van egy félelem. Ezt
tudomásul kell venni és le kell nyelni. Aztán ilyenkor össze kellene fogni. Nagyon fontosnak
tartanám, hogy vagy azt mondja az OKNT, adjunk egy interregnumot magunknak - hat
hónapot, egy évet -, csináljunk valamit és utána vonjuk le a következtetéseket, vagy pedig
vegyük tudomásul, hogy ezt közösen nem akarjuk támogatni. Viszont ha mi nem támogatjuk
közösen, akkor miért várjuk el, hogy a tanítók támogassák? Fontosnak tartanám túllépni a
korlátokon - amiket Horn Gyuri is mondott -, és lehet, hogy nagyon sok mindennel egyikünk
sem ért egyet, de most már a tevékenység oldalára kellene átállni a duma oldaláról. -
Köszönöm. 

ELNÖK: Köszönöm. Szenes György! 

DR. SZENES GYÖRGY: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanács! A szerencse úgy hozta,
hogy Somody Imre után szólhatok, ezért végtelenül könnyű és rövid lesz a hozzászólásom.
Azt javaslom, amikor szavazni fogunk, abban az irányban gondolkozzunk, hogy ez a magyar
közoktatás számára egy hosszú távú elképzelésbe belefér vagy sem. Ha belefér, akkor nem
lehet kétséges - ha rossz is vagy vannak benne hibák -, hogy ezt az elképzelést támogatni kell. 

Merthogy ez nem egy hibátlan dokumentum, azzal aztán teljesen természetesen
mindenki egyetért. Mert az elképzelés, a törvényi garancia szerint ez hosszú távon, 12 év alatt
fog felfutni és átmenni a magyar közoktatáson, és még többfajta korrekciós mechanizmuson
is keresztülmehet majd, menni is kell háromévenként.

Én nem vagyok történész, neveléstörténész meg pláne nem, de azért arra szeretném
fölhívni a figyelmet, hogy amikor mi most itt dicsérjük rettentő módon a régi NAT-ot, vegyük
figyelembe, hogy ez egy kétpólusú szabályozás volt. Akkor arról volt szó, hogy van a
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Nemzeti alaptanterv, és abból helyi tanterveket kell készíteni. Ez volt '95-ben. És világos
dolog, hogy joggal vagy jog nélkül, akkor sokat kritizálva, tele kellett nyomni tananyaggal,
mert ha abban nincs tananyag, akkor abból nem lehetett volna helyi tantervet készíteni. Ma
viszont a szabályozás, a '98-as váltások után a NAT és a helyi tanterv közé a kerettanterv
bekerült. Ettől a pillanattól kezdve kérdezem én, hogy minek a tananyag a Nemzeti
alaptantervben. A tananyag bele fog kerülni a kerettantervbe. Tehát világos dolog, hogy
funkcióját vesztette az a fajta NAT, amit itt most nagyon barátságosan lobogtatunk, mert az
abban lévő tananyag tartalma egy szinttel lejjebb fog kerülni. 

Úgy gondolom, amikor az a kérdés felvetődött itt valakik részéről, és a vita nagy része
arról szólt, hogy hol a helye a konkrét ismereteknek, a válaszom egyértelműen az, hogy a
kerettantervekben van a helye.

Itt az időarányok is nagyon kérdésesek. Számomra zene füleimnek, hogy belekerültek
ezek az időarányok, mert azért valamiféle kapaszkodó a kerettantervek készítéséhez
szükséges. Hogy ez most a rendeletbe kerül bele vagy a mellékletbe vagy hova, ez számomra
mindegy, csak ez feltétlenül legyen itt meg.

Egy gondolatban szeretném még elmondani, és ezzel zárom is az észrevételeimet:
végtelenül szomorúan hallottam a TSZKB-nak azt az állásfoglalását, illetve azokat az
erőviszonyokat, amelyek itt elhangzottak, hogy ebből a NAT-ból mennyire nem lehet
tanterveket készíteni. Én ezt nagyon szomorúan érzékelem. Nekem meggyőződésem, hogy
ebből a NAT-ból mindenfajta remek tantervet lehet készíteni. Ez elég szomorú dolog, hogy a
szakemberek azt gondolják, hogy ebből, ami ide le van írva, nem lehet tantervet készíteni.

És az utolsó dolog: ha úgy gondoljuk, hogy a magyar oktatásnak az egyik legnagyobb
problémája a tananyag-központúság volt, és a fejlesztés abba az irányba kell hasson, hogy
tényleg egy fejlesztésközpontú pedagógia irányába mozduljunk el, mert ezek az elvárások,
akkor azt gondolom, ennek a most itt lévő Nemzeti alaptanterv egyértelműen eleget tesz. 

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Most Vágó Irén következik, de abból a szempontból nem szeretném, ha én a
végén szólnék, mert én nem összefoglalni akarok, hanem magánemberként szeretném
elmondani, hogy Loránd Ferenc mit gondol. Nem mintha elnökként mást mondanék, mint
amit gondolok... (Derültség. - Közbeszólások: Ki tudja? Majd figyelünk!), de ezt azért majd
elemezzétek, jó? 

És még egyszer a rövidségre legyen szabad figyelmeztetni magamat majd, most pedig
Irént.

DR. VÁGÓ IRÉN: Én hat témához szeretnék hozzászólni, és ha nem jutok a végére az
általam eltervezett tíz percen belül, akkor el fogom hagyni a végéről a programpontokat.

Az első a NAT-felülvizsgálat mulasztásos törvénysértése - hogyan kellett volna,
hogyan lehetett volna másképp? 2001-ben lett volna a törvény szerint annak az első
hároméves ciklusnak a vége, amikor a NAT-ot felül kellett vizsgálni. Ezzel szemben ez nem
történt meg, az OKNT akkor emiatt nem tiltakozott; nem is nagyon volt az OKNT-nek akkor
lehetősége tiltakozni ilyen ügyekben. Azt gondolom, erre nem árt emlékezni.

A másik. Magam is gondolkodtam azon, hogyan lehetett volna a NAT iskolai hatását
megvizsgálni. Ugyanis nem volt egyetlen olyan ciklus sem, amikor bármelyik központi
tanterv is végigment volna egy pedagógiai cikluson, érintetlenül, úgy, hogy az őt követő kvázi
nem vont volna belőle vissza jó sok minden dolgot, nem írta volna felül. Emiatt is nagyon
nehéz ezt a dolgot kezelni. Itt mindjárt megjegyzem azt, hogy ha sor kerül majd arra, hogy
újraszabályozásra kerül ezeknek a központi tanterveknek a ciklikus kötelező felülvizsgálata,
én feltétlenül a három évet négyre szeretném javítani, mert ennek egyszerűen igazodnia kell a
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pedagógiai ciklusokhoz; a három évnek az óvodai program felülvizsgálatánál van talán
jelentősége.

A másik dolog, ami miatt nagyon nehéz vizsgálni a NAT hatását iskolai körülmények
között, az az, hogy rendkívül decentralizált oktatási rendszerben élünk. Önkormányzatok
szintjén dőlnek el azok a dolgok, hogy mi történik az iskolákban, az önkormányzatokat meg
persze az iskolák igyekeznek befolyásolni. Ezért tehát azzal az illúzióval, azt hiszem, le kell
számolnunk, hogy a központi tantervek egy az egyben bemennek az iskolába. Bizonyos
beszivárgás van, azt gondolom, tehát megjelölnek ezek a tantervek valamiféle irányokat, jó
esetben fel tudják hívni a figyelmet valamire, és elkezdődik ezeknek a leszivárgása, amit lehet
szerintem segíteni, a központi oktatásirányításnak vannak hozzá eszközei, vagy lehet hagyni a
folyamatokat, hogy úgy menjenek, ahogy ezek spontán módon megtörténnek. Azt gondolom,
ennek a leszivárgásnak a segítségével egy kongruens vizsgarendszer, az országos mérések
rendszere, a folyamatos visszajelzése magának a rendszernek, azok a tervezett
programfejlesztések, amelyek hátul a definíciók szintjén is megjelennek, rendkívül nagy
jelentőséggel bírnak, de igazából ott dől el a dolog, hogy milyen tartalmakat tudunk bővíteni,
és ezeket a tartalmakat az iskolákban, az osztálytermekben hogyan alkalmazzák. Ezért a
program mellett a tankönyv, taneszköz és a korszerű pedagógiai eszköztár szerintem
meghatározó szerepet játszhat, az iskolai, osztálytermi alkalmazásában pedig a pedagógiai
kultúra, a pedagógusképzés és pedagógus-továbbképzés. 

Azt gondolom, ebből mindenki számára világos, hogy itt egy nagy rendszerről,
szabályozó rendszerről van szó, amelynek nagyon-nagyon sok eleme van, és rendkívül
szerencsétlen módon nálunk tradicionálisan egyetlen elemre irányulnak a politikai, szakmai és
nem tudom, még milyen csatározások, és ez a tanterv. Ebből egyszerűen nemzeti kérdés van
Magyarországon, miközben rendre elhanyagoljuk évtizedek óta több elemét ennek a
szabályozásnak. 

A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy nemcsak azért van itt egy exlex
állapot, mert törvény is előírja, hogy felül kell vizsgálni, és 2004-ben újat kell bevezetni, és
ezért most valamit el kell nekünk fogadni, hogy 2004-től bevezetésre kerüljön egy dolog, de
azért is, mert egyszerre két központi tanterv van jelenleg. Mi beszélünk itt arról, hogy
elfogadjuk most már a háromszintű tantervi szabályozást. Igazából, amikor a NAT deklarálta
a két szintet, akkor is készült egy harmadik szint bevezetésére, ezek voltak a mintatantervek
szintjei - ez volt az a bizonyos katolikus tanterv, az alternatív iskolák is megcsinálták a
tanterveiket, a hat- és a nyolcosztályosok is -, tehát kvázi létezett ez a mostani kerettantervi
szint, csak nem így hívták. A következő lépésben, amikor a kerettanterv viszont bevezetésre
került, és egy darab kerettanterv került bevezetésre, akkor szerintem előállt egy exlex állapot,
hogy a háromszintű, most már deklaráltan háromszintű tantervi szabályozás kettővé olvadt,
hiszen ugyanolyan kötelező érvényű volt.

Meghagyva a mostani kerettantervet - ami jó lépés volt, mert nem lehet négyévenként
újraírni a történelmet - a Nemzeti alaptanterv műfajával, szemléletével, célkitűzéseivel
egyetértek. S itt nem a vastagság, a vékonyság, a hosszúság meg a rövidség a lényeg, hanem
az, hogy a Nemzeti alaptantervnek olyan dokumentumnak kell lennie, amely több lehetőséget
ad többféle szemléletű kerettanterv megalkotására. Ebben az anyagban tartalmilag látom ezt
az esélyt. 

Tíz évet dolgoztam az értékvezető és képességfejlesztő pedagógiában, ezért nekem az
ilyenfajta tananyagleírás az ismerősség érzetét kelti. Mi már ezzel próbálkoztunk tíz-tizenöt
évvel ezelőtt is. És lehetett rá építeni oktatási folyamatot, természetesen úgy, hogy nemcsak
tantervünk volt, hanem az utolsó taneszközig minden megvolt, a gyerekek számára lefordított
és kézbe adott követelményszintig minden meg volt csinálva. Tehát vannak olyan feltételek,
amelyek megléte esetén egy ilyen típusú tanterv abszolút működőképes. 
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Elhangzott, hogy hiányoznak az ismeretek, és hogy nézzük meg, hova vezetett a
tradicionális ismeretcentrikusság. Báthory Zoltán már elmondta, hogy a PISA-hoz is
elvezetett. Elvezetett valóban eredményekhez, de ebben a korban, amikor megváltozott
körülöttünk a világ, nem vezet sehova. Beszéltem egy csomó pedagógussal, akik fel vannak
háborodva, hogy ismerethiányon olyan dolgokat kérnek számon a Nemzeti alaptantervtől,
aminek egész egyszerűen nem ott van a helye. Például konkrét művek és történelmi
események felsorolását. Abba a zsákutcába még egyszer nem mehetünk bele, hogy a Nemzeti
alaptantervben térképek meg mellékletek legyenek, amik a ‘95-ös NAT-ban benne voltak. A
kerettantervekben nyilván majd kicsit különböző szemléletű kánonok megjelennek. Itt van az
ének-zene vagy itt van a rajz és vizuális kultúra; nem követeljük, hogy Munkácsy-kép legyen
benne. Vagy azoknak az embereknek, akik mindig tudtak képességfejlesztésben gondolkodni,
soha nem jutott eszükbe követelni, hogy Kölcsey vagy a Puszta télen legyen benne.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A kerettantervben volt vizuális műlista. 

DR. VÁGÓ IRÉN: A kerettantervben volt, de én a Nemzeti alaptantervből indulok ki.
Ilyen tekintetben nagyon nagy különbség van a különböző tantárgyak, szakmák pedagógiai
kultúrája között. Mindig is voltak olyan szakmák és szakos tanárok - például matematikából -,
akik tudtak képességfejlesztésben gondolkodni, és most inkább nem mondom azokat a
tárgyakat, amelyeknél ez kevésbé működött. 

A rendelettel kapcsolatban egy dolgot szeretnék kérni. Valahogy kerüljön bele, hogy
azok a kerettantervek, amelyek megjelenhetnek, legalább műveltségterületi szintűek
legyenek. Nincs erről szó a szabályozásban, de hátul a fogalommagyarázatnál megjelenik,
hogy vagy műveltségterületenként vagy tantárgyanként. Ne menjünk már bele még egyszer a
tantervi zsákutcába. Egy kerettanterv vagy legyen teljes, vagy legalább egy műveltségterületet
vigyen végig. 

Végül a konkrét tartalomhoz: nekem az egyik legkellemesebb meglepetés az életvitel,
a pályaorientáció nagymértékű szemléleti korszerűsödése volt a régi NAT-hoz képest,
ugyanakkor az idegen nyelvvel nem az a problémám, hogy nem olyan formában van leírva,
ahogy az összes többi, hanem az, hogy az emelt szintet meg a nem emelt szintet
megkülönbözteti. Ez tipikusan kerettantervi dolog. Majd csinálnak emelt szintre
kerettantervet meg csinálnak nem emelt szintre. Ennek itt nincs helye. - Köszönöm. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most én szólnék hozzá. 

NAGY JÓZSEF: Most a rendeletet is megbeszéljük? 

AMBRUS ISTVÁN: Van, aki azt hiszi, hogy külön kör lesz erre, és van, aki már most
megfogalmazta az ezzel kapcsolatos véleményét. 

ELNÖK: Arra kérek mindenkit, miután a rendelet és a kerettanterv összefügg, hogy
szíveskedjék a rendelethez is hozzászólni, ha azzal valami baj van. Nem választottuk külön a
kettőt. 

NAGY JÓZSEF: És hozzászólhatok? 

ELNÖK: Majd igen. Először ahhoz csatlakoznék, amit Somody úr mondott és mások
is mondtak. Akár megrettentünk a PISA-tól, akár csak elcsodálkoztunk rajta, egy fantasztikus
mérvű változás előszelét és kényszerét jelzi számunkra ez a vizsgálat. Jól tudjuk, hogy miről
szól. Ha a tantervünk az egész oktatás alapját, filozófiáját, szellemiségét meghatározó legfőbb
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dokumentum, de nem csinál radikális áttörést a kompetenciafejlesztés, képességfejlesztés
irányába, akkor teljesen hiába fogunk arról beszélni, hogy az milyen fontos. Azért pártolom
minden hibájával és számos berzenkedésemmel együtt ezt a dokumentumot, mert az a
véleményem, hogy elvégzi ezt az áttörést és a vele szembeni bizalmatlanság pontosan az
érdemeiből fakad, nevezetesen hogy azt, amit vállal, teljes szívvel vállalja. 

Ezzel együtt, ebből következően véleményem szerint az iskolákban folyó közvetlen
gyakorlati munka szabályozására a kerettanterv a műfaj. A kerettanterv fogja tartalmazni
azokat az ismereteket - akár tantárgyanként, akár műveltségterületenként -, azokat a konkrét
művekhez tartozó műveleteket és ismeretekkel kapcsolatos képességfejlesztéseket, amelyek
orientálják az iskolák munkáját. Ezért nagyon fontosnak tartom - és együtt szólok a bevezetés
rendeletéről és a NAT-ról -, hogy ha a kerettantervek konkrét szabályozó funkciója olyan
mértékben megnövekszik és legitimálódik majd azáltal, hogy a miniszter eleget tesz annak a
bizonyos kötelezettségének, hogy a kerettantervek jóváhagyásának a rendszerére vonatkozóan
döntést hoz, megnövekszik a súlya az OKNT-nek is abban, hogy a kerettantervi szabályozás
milyen lesz. Brezsnyánszky Lacival a szünetben beszéltünk erről, ő törvényi helyeket
mondott. 

Erre vonatkozóan mindenképpen szükséges lenne, hogy az OKNT a mai ülésén
hozzon olyan határozatot, amelyben arra szólítja fel a minisztert, hogy a következő OKNT-
ülésre a kerettantervi akkreditációs szabályozás rendje az ennek megfelelő rendeleti szinten
szövegszerűen kerüljön elénk, mert a mi kompetenciánk körébe tartozik ennek a
véleményezése, ami természetesen nyilvánosan történik. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy a
mai ülés szó szerinti jegyzőkönyve olvasható lesz az OPKN-ben, és ha jól emlékszem a
múltkori beszélgetésünkre, a honlapunkon is. Tehát az egész ország előtt felelünk minden itt
kimondott szóért. Nem lehet majd belemosódni abba, hogy öt plusz kettő volt a szavazatok
aránya, mert lényegében név szerinti megnyilvánulással állunk a választóink elé. Ebben a
minőségemben is mondom, hogy az OKNT jogosítványainak benne kell lenniük a miniszteri
szabályozásban, hogy érvényesíthessük a szakma féltéséből adódó aggályainkat, és hogy
beleszólásunk legyen a dolgokba. 

Végül egy utolsó mondat, ami kicsit anekdotikus, hogy véges vagy végtelen az
átdolgozás folyamata. Én, amióta élek, át vagyok dolgozva. (Derültség.) Egyrészt fizikai
értelemben, másrészt pszichikai értelemben, pedig nem is vagyok tananyag; ez attól függ,
hogy éppen kivel vitatkozik az ember, ki hat rá, kibe szeretett bele. De most nem a tantervre
vonatkozik ez utóbbi megjegyzés. (Derültség.) A példa a következő: felháborodottan kaptam
e-mailen - gondolom, ezt más is megkapta - egy kritikát a Tánc és Dráma Társaságtól, hogy
ez botrány. Eljuttattam Vass Viliékhez, átdolgozták az anyagot. Még meg sem száradt az e-
mailemen a tinta (Derültség.), amikor már megjött a tiltakozás egy Csirmaz nevű úrtól, hogy
a maga részéről a polgári engedetlenség minden eszközét kimeríti, ha az kerül be, amit a
Kaposiék kérésére kicseréltek. Na, most ha ezt a meccset továbbjátsszuk, öt év múlva is itt
fogjuk nem szeretni egymást.

Én tehát azt javaslom, fejezzük be, döntsünk, és álljunk neki annak, amit te mondtál.
Köszönöm. Ki a követező?

AMBRUS ISTVÁN: Kelemen Elemér következik; felkészül Vekerdy tanár úr.

DR. KELEMEN ELEMÉR: Tisztelt Tanács! Engedtessék meg egy személyes
megjegyzés a hozzászólásom elején. Amikor jó másfél évtizede, külső és belső körülmények
hatására, tehát a tantervi korrekció látványos kudarcát látva és a belőle kinövő rugalmas
tantervi kísérlet lehetőségeit is megismerve, meg hát olvasmányaim alapján - Szebenyi Péter,
Ballér Endre, Báthory Zoltán, Nagy József urakra gondolok - arra a lépésre határoztam el
magam ennek a háznak akkori vezető tisztségviselőjeként, hogy kiengedjük a szellemet a
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palackból, és összeült a "négyek bandája", hogy megkezdődjenek egy új típusú nemzeti
alaptanterv munkálatai, az a meggyőződés vezérelt, hogy az iskolarendszerünk tartalmi
változtatásának befolyásolásán, szabályozásának történelmileg kialakult gyakorlatán
radikálisan változtatni kell, szakítani kell a centralizált, etatikus szabályozási gyakorlattal.
Úgy gondolom, ez a törekvés, mármint nem a személyes törekvésem, hanem az akkor
megalakult négyes tantervi bizottságnak a szándékai teljesen összhangban voltak a korabeli
európai mozgásokkal. Némi túlzással talán azt is mondhatnám, hogy kivételesen az ellentétes
irányú európai utak találkozási pontján sikerült megtalálni azokat az elveket, azokat az
irányokat, amelyek alapján megkezdődtek a Nemzeti alaptanterv munkálatai.

Egy zárójeles megjegyzés következik, erre többször tettem már célzást:
meggyőződésem szerint, ami azóta sem változott, a NAT a magyar neveléstudomány és a
magyar iskolafejlesztés sikertörténete lehetett volna, ha... - és itt három pont következik. Én
ma is a legnagyobb veszélyt abban látom, ha tovább odázzuk a döntést. Dönteni, lépni lehet
és kell, és ennek az oktatáspolitikai felelősségét a testületünknek is vállalnia kell. A
továbbhalogatás fölpuhulást, eróziót és a szakmai közvéleményben való elbizonytalanodásnak
a fokozódását jelenti. Megjegyzem, a magyar tantervtörténet valódi paradigmaváltást jelentő,
a modernizációs folyamatokat lényegesen befolyásoló dokumentumai, a Ratiótól a XIX.
század népiskolai vagy középiskolai tantervein át nem az érintettek teljes körű
közmegegyezésén alapultak. Évtizedekbe került, amíg ezek a történelmi jelentőségű, nagy
hatású dokumentumok valóban átformálták, átalakították az általuk helyesnek vélt irányba a
magyar oktatás gyakorlatát. 

Én a jelenlegi NAT mellett fölhozható érvek közül két stratégiai fontosságú,
modernizációs törekvéseinkbe illeszkedő irányt szeretnék kiemelni. Az egyik a tananyag
jellegének, szerkezetének, a materiális és formális képzésnek Báthory Zoltán által
fölemlegetett másfél évszázados vitájával kapcsolatos fordulópontja, egy olyan rugalmas és
nyitott szerkezet, amely az ismeretszerzés és képességfejlesztés megfelelő arányait szem előtt
tartva, a permanens tartalmi változásoknak a kerete lehet, nemcsak a következő években,
hanem hosszabb távon is. A másik momentum a mértéktartó állami szerepvállaláson és a
helyi intézményi önállóság egyensúlyán alapuló kétpólusú irányításnak az erősítése, amely
eurokonform megoldás, és beleilleszkedik a magyar társadalomirányítás korszerűsítésének,
benne a közigazgatás korszerűsítésének a folyamatába is. Kétségtelen, hogy a két pólus
között, két szint között a harmadik, a közbülső rész ma még fekete doboznak tűnik; erre egy-
két mondat erejéig a befejezésnél még visszatérek. 

Ami a tanterv konkrét tartalmát, jellegét, hangsúlyváltozásait illeti, kétségtelen - és
nem megyek bele most akár csak a saját szakterületeim részletes tartalmi, tematikai
elemzésébe -, hogy számos ponton esetleges, következetlen, még egyszer hangsúlyozom, új
utakat kereső próbálkozás. S hogy ezek az itt is felsorolt meg több fórumon szóba került
hiányosságai, hibái javíthatók, pontosíthatók, arra én garanciát látok a tantervi bizottság
működésében. Mert azt hiszem, nem mehetünk el elismerés nélkül a mellett a munka mellett,
amelynek a változásait és mostani félkész termékét a kezünkben tarthatjuk. A bizottságot én
adaptív, konstruktív együttesnek láttam, amely képes az önkorrekció lehetőségére is, és ez a
munka későbbi fázisában is fontos biztosíték lehet a fölemlegetett hiányok kiküszöbölésére. 

Ami aggály megfogalmazódott korábban sokunk részéről, általam is, azok az
implementáció folyamatához kapcsolódhatnak. Én az időcsapda veszélyét az új NAT vagy a
korrigált NAT vagy a revideált NAT fokozatos bevezetésében látom, ami számunkra is
korrekciós lehetőséget és kötelezettséget jelenthet - ezt nyilván rendeletileg, jogi úton
szabályozni kell - további finomításra. Súlyosabb gond számomra - ezt sokan interpretálták -
a pedagógusok fogadókészsége. Számos oka van annak, nem megyek bele ennek az
elemzésébe, hogy miért olyan a közhangulat, amilyen. Én azt gondolom, egy nyugodt, időben
tervezhető bevezetés, és főképpen a középső szint kitöltése - és ennek elemei sokak
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hozzászólásában szóba kerültek -, azok a konkrét, kézzelfogható tettek és ezeknek a
megfelelő kommunikációja segíthet ezeknek a feszültségeknek a feloldásában.

Amit külön szeretnék kiemelni Marica hozzászólása alapján, hogy a pedagógusképzés
műhelyeinek, intézményeinek a bekapcsolása és megnyerése ebben a folyamatban nem volt
hibátlan és maradéktalan. Ez különösképpen kulcskérdés, hiszen egyszerre kellene meglépni,
kell meglépni a pedagógusképzésnek és a közoktatás modernizációjának előttünk álló
lépéseit.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Most Vekerdy tanár úr következik.

DR. VEKERDY TAMÁS: Rövid leszek, mivel Vágó Irén, Somody Imre és Horn
György nagy részét elmondta annak, amit el akartam mondani. 

Két szubjektív megjegyzésem van. Az egyik személyes: két e-mailben is közöltem,
hogy a mai napon fél 12 előtt semmilyen körülmények között nem tudok megjelenni. 

A másik: Báthory tanár úr egy tőrt döfött belém, mondván, hogy tanulmányozta a
Waldorf-tantervet, amely kétszáz oldal, de nem tudja, hogy ez nem nemzeti alaptanterv, ezért
nyugodtan lehet vastagabb. 

Amit mondani szeretnék, mint az állami szabályozás által kötelezővé tett tantervek
esküdt ellensége - tudom, hogy egyedül vagyok ebben a körben ezzel (Dr. Szentes György:
Nem.), köszönöm -, hogy kellő undorral vettem kézhez a legújabb változatot is és egy hajnalt
szántam rá, dühöngésekre készülve, hogy ellenszenvvel végigtanulmányozzam. Azonban
magával ragadott a mű, talán azért - s ezt most értettem meg Karlovitz kolléga
hozzászólásából -, mert a gyerekek érdeke is megjelenik benne. Úgy van, a gyerekek érdeke
jelenik meg benne. Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy ilyen jó - tudom, hogy sok
nyelvtani hiba van benne, bár én nem találtam -, nekem is mintaként szolgáló anyagot - csak
ne lenne törvénnyé vagy rendeletté - Magyarországon még nem olvastam. Igen, ki kellene
venni a szakaszolást stb., de ezeket nem fogom elismételni. 

Nem akarom elismételni, amiről annyit beszéltünk, hogy értelmetlenül tananyagot
töltünk a gyerekek fejébe a feledés számára. A PISA-felmérés tökéletes, abszolút tisztességes,
kontrafelmérések is vannak. Sajnálom, hogy csak a németek tudtak a szívükhöz és a fejükhöz
kapni, „úristen, mi van” - ezért irigylem őket -, és az összes tartományi miniszter elutazott
Finnországba, nálunk pedig azt mondják, ez nem igaz teljesen, mert azt kérdezték, amit mi
nem tanítottunk meg. De ez már egy távoli dolog. 

DR. DOBOS KRISZTINA: A németek feltették a nemzeti jelentésüket az internetre,
mi pedig még ma is várjuk azt. 

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Megjelent könyv alakban is. 

DR. VEKERDY TAMÁS: Csupán annyit akartam mondani, hogy engem meggyőzött
az anyag. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Brezsnyánszky Lászlóé a szó. 

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Tisztelt Tanács! Én is úgy készültem, hogy
többféle ponthoz szólok hozzá, de igyekszem magam valamelyest visszafogni, hiszen már sok
érv elhangzott, amikre inkább utalni szeretnék. 
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Az első: valóban elég furcsa, hogy spontán módon felértékelődik az 1995-ös NAT, de
azért az a szépnek is nevezhető kiadvány ne bízza el magát, mert nem a minősége, hanem a
kiszámíthatósága miatt gondolunk rá jó szívvel. 

A másik: sokan szóltak hozzá ahhoz, hogy megtörtént-e a felülvizsgálat, a NAT
revíziója. Én azokkal értek egyet, akik Ballér Endre mérvadó tanulmányára hivatkoznak, és
különösen azt szeretném hangsúlyozni, amit Ballér Endre zárásként megjegyzett, hogy ez
csak egy dimenzióját ragadta meg, egyébként bőven illetve kritikával a ‘95-ös NAT-ot.
Számomra viszont sorsdöntő, hogy a megvalósulás, a helyi tantervek szintjén való beválás
igazából nem vizsgáltatott, márpedig a koncepciónak ez a másik fontos eleme. (Liskó Ilona:
Nem volt idő, mert jött a kerettanterv.) A tény ettől még tény marad. Szerénytelenül
hivatkozhatnék saját próbálkozásokra, amiket kisebb kutatócsoportban végeztünk, és úgy
találtuk, hogy a helyi tantervek nem ideális állapotban készültek el, nagyon is mintakövetők,
önállótlanok és sok mindenben koncepciótlanok. De ezt nem akarjuk vizsgálni, mert adottnak
vesszük, hogy az jó, hogy az a pólus él és remek. Márpedig e nélkül nincs felülvizsgálva a
koncepció. 

Többen hozzászóltak a tartalmi szabályozás problémájához és ahhoz, hogy ez
mennyire tartalmaz tartalmat, mennyire nem. Ha utólag elolvassuk a jegyzőkönyvet,
valószínűleg másnak is az lesz a véleménye, hogy mind a két szélsőség egybehangzóan azt
mondta, van is benne tartalom meg nincs is, az is baj, hogy van benne és az is, hogy nincs.
Számomra természetesen nem az az igazi probléma, hogy egy adott személy, egy adott
periódus vagy egyéb szerepel-e benne, hanem hogy ez a tükre annak, hogy az a
szakembergárda, amelyik alaptanterv készítésére vállalkozik, tudja vagy hárítja, valóban
hiányzik az a konszenzuális minimum, amit ma, 2000 környékén a magyar történelemről -
helyünk Európában, helyünk a világban, viszonyunk önmagunkkal szemben - mégiscsak
tényszerűen le lehetne rögzíteni. Szeretném a PISA-ban sikertelen német világra hivatkozva
elmondani, hogy a politikai nevelés témakörében óriási viták folytak a második világháború
után pluralizálódott Németországban, és a hetvenes évek végére eljutottak oda, hogy ki kell
alakítani egy konszenzuális minimumot, különben csődbe megy a politikai képzés az
iskolákban. Megcsinálták, és azóta úgy tűnik, valamivel jobban megy a dolog. A PISA-ra én
is szívesen hivatkoznék; bizony felértékelődtek az NDK-s, tehát a kontinentális
hagyományok, éppen a továbbvivő iskolák esetében. Kicsit gyengébben furulyáztak azok a
területek, ahol az úgymond megengedő stílus van, de ez most nem tartozik ide. Tehát a
konszenzuális minimumot kellene megkeresni és nem azt, hogy X vagy Z költőt bele tudjuk-e
suszterolni az ilyen vagy olyan tantervekbe. 

Fontosnak tartom elmondani, természetesen egyetértek azzal, hogy folyik egy
modernizáció az iskola világában, amely a tartalmi szabályozás, az oktatásügyi szabályozás
talán túlságosan is előtérbe került problémája körül forog. Nagyon érdekes dolgokat
olvashatunk erről szakértőktől, Báthory tanár úrtól különösen. Azonban azt gondolom, hogy a
NAT-koncepcióval vagy annak rövidebb előszavával kapcsolatban - amivel kapcsolatban
elhangzott, hogy egy kicsit határozottabban ki kellene fejteni, mit is jelent a két pólus mellett
a három szint, hogy fogyasztható legyen olyanoknak is, akik nem ismerik behatóan a
szakirodalmat - igen jelentős súlyponteltolódás tanúi vagyunk, és erről nem nagyon
beszélünk. A szavak nagyjából ugyanazok, bár a kerettanterv mintha elvesztette volna a
diabolikus voltát. Ezzel kapcsolatban néhány korábbi beszélgetésre szeretnék utalni. 

Igazából az az érzésem, pontosabban a meggyőződésem, és erről talán érdemes lenne
hosszan vitatkozni, hogy ez a két pólus közül a két korábban hangsúlyozott pólus szépen
veszít az értékéből, és középre rendeződnek a dolgok. Én nem egészen véletlenül
hangsúlyozom azt - és köszönöm elnök úr javaslatát, de én még egy kicsit ezt tovább
szeretném vinni -, úgy tűnik, hogy ebben a koncepcióban a leendő, majdani, fekete doboznak
nevezett középső szektorban nem mehetünk el biankóként amellett, hogy majd lesznek
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kerettantervek, hiszen ott majd belekerül a tartalom, hiszen majd ahhoz hozzáigazítják a
tantervet. Olvastunk, megkaptunk olyan jelzéseket, amelyek azt prognosztizálják, hogy
igazában ez a választék fogja kiváltani, fölváltani, helyettesíteni, kiindulópontként
meghatározni a helyi tanterveket, különösen egy kissé apatikussá vált pedagógustársadalom
esetében. 

Azt gondolom tehát, mind a rendeletnek, mind a saját ítéleteinknek komolyan kellene
foglalkoznia azzal, hogy a kerettantervek - most már programok mintha nem szerepelnének,
ugye, Vilmos, ebben a fogalmazásban; a legutóbbi fogalmi vitában még voltak -, tehát a
kerettantervek súlya felerősíti azt a kérdést is, hogy mi lesz ezeknek a legitimációja, ezeknek
az elfogadási mechanizmusa, mi lesz ebben az OKNT szerepe. Én azért bogarásztam - és
nagyon köszönöm a segítséget - a törvényi hivatkozásokat, mert bizonyos értelemben, ha
például a Waldorf-kerettantervre gondolunk, az kell történjen, persze, ha közben meg nem
változik a törvény, hogy minden egyes kerettantervnek itt kell szerepelnie a szöveg szerint, a
revízió, de talán a kibocsátás előtti pillanatban is. De a végső szó mégiscsak egy adott
miniszternek a kezében lesz, a mindenkori miniszternek a kezében lesz, és minden tisztelet
mellett - és természetesen nem a regnáló miniszterről van szó - a NAT implementációjának az
időszakát legalább tíz-tizenkét évre tervezzük, ez normál esetben három kurzust jelent, és ki
tudja, hány minisztert. Én ezt pillanatnyilag a koncepció gyenge pontjának tartom. Itt erősebb,
körülírt biztosítékokra lenne szükség. 

Azt a veszélyt érzem, hogy ez a fekete doboznak nevezett terület vagy a kerettanterv
maga - a korábbi, kicsit feketére színezett változat helyett - a devalválódás irányába fog
elmenni, és kerettantervek kerettantervet fognak követni, és tulajdonképpen így föloldódni.
Ha ezt valaki a pluralizálódás egészséges folyamatának tekinti, ez ízlés dolga, de én azt
gondolom, hogy ez még tovább fogja nehezíteni azt, hogy az a bizonyos konszenzuális
minimum a műveltség területén valaha is megszülessen vagy prezentálhatóvá váljon,
márpedig bizonyos fokig ez elhanyagolhatatlan.

Természetesen nem szeretném kihagyni a mások által többször említett
pedagógusképzéshez való kapcsolódását sem a dolgoknak. Amennyiben legalább ez a
konszenzuális minimum, én azt gondolom, ismerve a felsőoktatást, amelynek egyébként a
gyenge reagálása azért olvasható - nem a nyári szezonban szoktak NAT-kérdésekkel a
felsőoktatók foglalkozni, talán inkább a téli szünetben -, a probléma, amennyire én az
Eötvösnek és a saját egyetemünknek a reakcióit is vagy válaszait is ismerem, ez nem egy
igazán nyitott fogadóközeg. Tehát tényleg érdemes lenne, érdemesebb lett volna közelíteni.

Azt gondolom, a szakmailag, szaktudományosan, ha éppen úgy tetszik, az
ismereteknek mélyen elkötelezett szféra nem fog megelégedni azzal, amelyek itt távlatos
emberfejlesztési célkitűzésekként szerepelnek. A szakemberek meg fogják kérdezni, hogy de
hát akkor mi az, amire mégiscsak megközelítőleg föl kell készíteni. Erre nem válasz az, hogy
majd amit a piac kíván s a többi! Azt gondolom, ez nincs igazán jól - a mai gyakori szóval
élve - kommunikálva. 

Végül engedtessék meg, hogy azt mondjam, a pedagógusokkal szemben is a NAT-
vitákban számomra nagyon bántó, ambivalens értékelés tanúi vagyunk keresztben-kasul.
Amikor a PISA elégtelen, akkor természetesen rosszak a pedagógusok. Amikor helyi
tantervet akarunk csináltatni velük, akkor nagyon kiválóak és alkotóak. (Dr. Báthory Zoltán:
Nem a pedagógus rossz, hanem az oktatáspolitika! Senki nem mondta a PISA kapcsán, hogy a
pedagógus rossz!) Hát, rosszul csinálják a dolgukat... (Horn György, Sipos János: Nem, ezt
soha, semmikor, senki nem mondta!) Kontinentális gondolkodásúak - Hervát János, és így
tovább. Jó. Én is azt gondolom, ők csinálják, teszik azt, amit tesznek, de nekik is vannak
túlélési stratégiáik. 
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Végül határozottan szeretném kérni, hogy a rendeletben kapjon helyet - én ezt jogilag
nem tudom megítélni, hogy hol - a garanciák kérdése, mindenekelőtt a most teljes egészében
homályosnak tűnő középső szabályozási szintnek az ügyében.

Végül pedig azt szeretném mondani, számomra kicsit szimptomatikus, hogy kapunk
egy tervezetet, természetesen minden születik, születőben van; a tervezet önmagában is
nagyon érdekes, mert az, ami ránk van ebből bízva, ez az első oldalon nagyjából egyetlen
paragrafus, illetve bekezdés. Utána jönnek a kivételek, ezek, azok, amazok; és még ma is
kapunk hozzá egy ilyet, hogy a tanulók fizikai állapotát tanévenként két alkalommal kell
mérni. De könyörgök, és a mentális állapotát? És a tudásszintjét? Hány évenként és hányszor
kell megmérni? Az miért nem szerepel egy ilyen átfogó dokumentumban? Miért a
fogyasztóvédelemre, a minőségbiztosításra és más egyebekre kell pusztán koncentrálni?
Azért, mert ezeknek megvan az érdekérvényesítési csatornájuk, ők bepasszírozzák magukat
ebbe a rendszerbe, mások pedig kívül maradnak rajta. Azt gondolom, ez kicsit azt mutatja,
hogy itt ilyen kijárásos úton-módon sok minden megtörténik, és ezt én nem tartom igazán
szerencsésnek.

Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Nagy József következik.

NAGY JÓZSEF: Kicsit fáradt vagyok, és gondolom, ti is kezdtek fáradtak lenni, ezért
most állva szeretnék hozzászólni.

A rendelethez. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy az óraterhelés, tehát hogy mennyi
óra lehet, sok-sok kivétellel működik. Már az alapszámok is nekem túl magasaknak tűnnek,
de ha minden kivételt végiggondoltok, és én össze is számoltam, akkor van olyan, hogy 10-12
óra jut egy napra. Én ezt nagyon veszélyesnek tartom, ezért azt szeretném kérdezni, hogy nem
elírásokról van-e itt szó. (Dr. Trencsényi László: Elolvasásról. - Derültség.) Vagy
elolvasásról? Én nem értem azt, hogy mi az, hogy 9? Meg hogy 7 meg 8? (Dr. Szenes
György: Azok százalékok!) Órák vannak! (Többek: Nem, százalékok! A teljes tanítási idő
százaléka.) Jó, én azt mondom, ezt most nem lehet megvitatni, csak nekem az a félelmem,
hogy itt valami félreértés van, valami nem stimmel, mikor most már hosszabb ideje arról
beszélünk, hogy csökkenteni kell a gyerekek terheit, és ebből egyes iskolákban szörnyű
dolgokat művelnek. Nem akarok a saját tapasztalataimra hivatkozni, hogy hetente háromszor
jár egyik unokám 7 órát naponta és kétszer meg 6 órát, és utána még mi minden van... Szóval
valami nem stimmel, úgyhogy legyetek szívesek ellenőrizni, jól van-e ez így. Ennyi.

Ha viszont nálam van a szó, szeretnék visszautalni a hozzászólásokra. Azzal kezdtem,
hogy én az elveket elfogadom. Annál is inkább, hiszen én évtizedek óta a készségek,
képességek fejlődésével foglalkozom; ez a nyaram is ráment arra, hogy egy újabb képesség
szerveződését, fejlődését reprezentatív mintán fölmértem, most elkészült egy nagy tanulmány,
és sorban fogom tovább csinálni, mert szerintem ez a feltétele annak, hogy eredményes
képesség- és készségfejlesztés legyen. Ugyanakkor ennek az anyagnak a színvonalával van
nagyon komoly bajom, és elég nagy problémát okozott ez nekem már több mint egy hete,
hogy most mit csináljunk. Végül is arra jutottam, hogy ez az anyag tulajdonképpen nem tud
ártani. Tehát annyira általános, olyan általános szinten van, hogy ez, ha gorombán akarok
fogalmazni, akkor azt mondom, hogy nem sok vizet zavar. Kinyitja az ajtót, lehetőségeket ad
fejlesztésre, kutatásra, sok mindenre. És ha érvényben van - mert most muszáj, hogy
érvényben legyen - a mostani kerettanterv, akkor tényleg nem okozhat bajt. Ha tehát ezt
figyelembe veszem, hogy ilyen baj nem lehet, továbbá figyelembe veszem azt is, hogy
mégiscsak valamikor ezt a vitát - pláne abban állapodtunk meg, hogy nem politizálunk, én
sem fogok, csakhogy ezt a vérmes vitát, ami itt kialakult - nem lenne helyes tovább tartani,
mert ez viszont nagyon sokat ártana.
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Ha most nem szavazzuk meg, akkor ez a vita tovább fog gennyesedni és az rengeteget
fog ártani. Ez a másik indok, amiért a minőségi kifogásaim ellenére is meg fogom szavazni,
és mindenkit arra kérek, hogy szavazza meg, mert nagyon sokat ártunk, ha most nem
szavazzuk meg. 

Ugyanakkor azt kérem - ha már nem akarjátok ezt a táblázatos izét átalakítani -, hogy
a kiadás előtt alapos szerkesztői munkát végezzetek el ezen. Rengeteg apró hiba van benne,
átfedések, ismétlések stb., amit egy hétig tudnék sorolni. Ez a minimum, amit kérek, és akkor
talán nem lesz nagy baj. 

ELNÖK: Köszönöm. Liskó Ilona! 

LISKÓ ILONA: Nagyon rövid leszek, annál is inkább, mert már eddig is
megtartóztattam magam. Eddig azért nem szóltam hozzá, mert részben Horn György, részben
pedig Vágó Irén elmondta, amit mondani akartam ennek az anyagnak a pozitívumairól. 

Ugyanakkor ismételten szeretném felhívni az OKNT-tagok figyelmét arra,
kétségtelenül örvendetes dolog, hogy sikerült a NAT-ot tizenkét évfolyamra
meghosszabbítani, de a mai magyar oktatási rendszerben a gyerekek 20-25 százaléka még
mindig nem jár tizenkét évfolyamig általános képzésre. Megint ott vagyunk, mintha ez nem
lenne tekintettel egy-egy korosztály tanulóinak egynegyedére. Nem azt kívánom, hogy ez a
dokumentum kezelje ezt a kérdést, mert jó kerettantervekkel és ügyes kimeneti szabályozással
ezt a kérdést kezelni lehet. Brezsnyánszky Lászlóval ellentétben azt gondolom, hogy a
konszenzuális műveltség-meghatározásoknak a kimeneti követelményekben kell
megvalósulniuk, nem pedig egy NAT-hoz hasonló dokumentumban. Csakhogy itt az a
probléma, hogy az említett 25 százalék kimeneti követelményekkel sem szembesül, miután az
a bizonyos alapvizsga, amit már nem tudom, hányadszor hozok szóba, mintha még mindig
nem lenne napirenden. 

Arra kérem az OKNT tagjait, ne tekintsék a mániámnak, hogy ezzel a 25 százaléknyi
alsó, érdekképviseletet nem nagyon élvező gyerekkel állandóan foglalkozom, és
csatlakozzanak hozzám annak a képviseletében, hogy ez a szabályozó rendszer - aminek Horn
Gyurival teljes egyetértésben rengeteg előnyét látom, és amit nagyon újszerűnek és
praktikusnak gondolok - csak akkor működhet az OKNT tagjainak a megelégedésére, ha a 25
százaléknyi alsó gyerek általános képzésének a színvonaláról sem feledkezünk meg, és oda is
beépítjük azokat az eszközöket, például a kimeneti szabályozást egy alapvizsga formájában,
ami nélkülözhetetlen garancia ahhoz, hogy azoknak a gyerekeknek a képzését az őket oktató
intézmények komolyan vegyék. 

ELNÖK: Mielőtt Karlovitz úrnak megadnám a szót, erre határozatijavaslat-szöveget
mondok. Egyrészt már javasoltam, hogy a következő ülésre kerüljön ide a kerettantervi
szabályozás rendjéről szóló jogszabály tervezete, amelyet megvitatunk. Kérdezem, hogy ezt
megszavazza-e az OKNT, függetlenül attól, hogy mi a véleménye a NAT-ról, mert a
kerettanterv problematikája még terminológiai szinten is fölmerült, amikor a Waldorf-
tantervet vitattuk. Tehát tegye tisztába a minisztérium a kerettanterv fogalmát,
jóváhagyásának szabályozási rendjét és ez a novemberi ülésre kerüljön elénk. Ki ért ezzel
egyet? (Látható többség.) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (2) 

Mondom a második határozati javaslatot. Nem tudok most határidőt rögtönözni, a
legszívesebben azt mondanám, hogy december végéig, de lehet, hogy ezt a karácsonyi ünnep
megzavarja, ezért mondjuk azt, hogy január végéig készítse el a minisztérium a tizedik
évfolyam végére a kimeneti vizsga vagy eredménymérés szabályozó rendszerét és annak
tételes kvalitatív és kvantitatív mutatóit, és hozza ide jóváhagyásra. 
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnök úr, én a szövegezésbe belevenném
nyomatékosítva, hogy az OKNT május 8-i kérésének megfelelően, mert itt mulasztott a
minisztérium. 

ELNÖK: Egyrészt a törvényre, másrészt a saját felbecsülhetetlen értékű múltunkra
hivatkozva ezt határozatban megfogalmazzuk. Ki ért ezzel egyet? (Látható többség.) Ki nem
ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (2) 

Karlovitz úr következik. 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Javaslom - talán elnök úr is erre utalt egy félmondatával -,
hogy név szerinti szavazás legyen, mert nem szeretnék abban a szégyenben benne lenni, hogy
egy ilyen rossz anyagot megszavazok. Feltétlenül kérem, hogy név szerint szavazzunk. 

ELNÖK: Dobos Krisztina! 

DR. DOBOS KRISZTINA: Muszáj megmagyarázni a tartózkodásom. Azt gondolom,
valamiről megint szavaztunk, miközben előttünk van a törvény, ami nem erről beszél. Szó
szerint le van írva, hogy a NAT alapján helyi tantervet készíthet az iskola. Nem kell neki
kerettantervvel foglalkozni. (Horn György: De nekünk kell!) Az más kérdés, de akkor ne
mondjuk azt, hogy a kerettantervek alapján fognak szabályozni, mert a kerettanterv csak
bizonyos iskolákat szabályoz. 

A másik: teljesen egyetértek azzal, amit Liskó Ica mondott, csak se a törvényben, se
ebben a rendeletben nincs erről szó. Hiába adunk a miniszter úrnak feladatokat, akár még
többet is, az a helyzet, hogy nekünk nem a miniszter úrnak kell feladatokat adni, hanem
garanciákat kell meghatároznunk, amelyeknek vagy a törvényben, vagy a rendeletben
szerepelniük kell. (Liskó Ilona: A ‘93-asban van benne.) Ez világos, de ha ő azt írja a
rendeletben, hogy csak a középiskoláknak kell majd figyelembe venniük az érettségi
követelményeket, akkor a tíz évfolyamos iskolának azt nem kell figyelembe venni. A
Köznevelési Tanács nimbuszát akarom most védeni. Feladatot adunk a miniszternek, közben
pedig megszavazunk olyasmit, ami ezzel a feladattal ellentétes. - Köszönöm. 

ELNÖK: Ezt majd figyelembe kell venni a szövegezésnél. Most már Sipos úrnak
adnám meg a szót, de előbb azzal a félmondattal válaszolnék Dobos Krisztinának, hogy a
kerettantervről szóló szabályozás rendjében személy szerint javasolni fogom az OKNT-nek,
hogy javasolja, mindazon iskolák, amelyek nem egy meghatározott kerettanterv
adaptációjában készítik el a helyi tantervüket, ugyanolyan értékelési folyamaton menjenek
keresztül. tehát olyan legitimáción, mint egy kerettanterv. De ezt majd csak akkor vitassuk
meg. Nem gondolom, hogy ebből ki lehet hagyni azokat az iskolákat, amelyek nem
választottak maguknak kerettantervet. Róluk is valamilyen szöveggel gondoskodni kell. Ez
majd benne lesz a szövegben, de addig is szeretném megnyugtatni. Lehet, hogy ez nem
sikerült, de a jó szándék megvolt bennem. 

Sipos úré a szó. 

SIPOS JÁNOS: Köszönöm szépen. Kedves Kollégák! Szeretnék minden olyan aggályt
eloszlatni, amely a gyerekterhelés esetleges növekedésétől fél a rendelkező rész szövege
miatt. Annyi történt, hogy a kerettantervi rendeletben, amelyet korábban megvitatott a
Közoktatás-politikai Tanács, megvitatott az OKNT, átemeltük egy az egyben ezeket az
intézkedéseket a gyerekek védelmében. Ez nem jelent tartalmi változást. Egyébként magam is
folyamatosan küzdök a gyerekek érdekeiért.
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A másik megjegyzésem. Két hozzászólásban is elhangzott még a mai tanácskozás
elején, hogy a NAT-felülvizsgálatra, -korrekcióra önmagára fogalmazzon meg a rendelet
jogszabályt. Én azt mondom, hogy a közoktatási törvény 94. § (3) bekezdése a kormány
számára előírja, hogy rendeletben kell szabályozni a NAT bevezetését és kiadását, mást nem
ír elő; továbbá a 8. § előírja, hogy a NAT-nak mit kell tartalmaznia. A kettő együtt nem teszi
lehetővé, hogy újabb elemeket írjunk elő mi a kormány számára, ebben a rendeletben
szabályozva. A törvény alapján a NAT-korrekciót a kormányrendelet szabályozza, nem
írhatjuk felül a törvényt. (Dr. Trencsényi László: Eljárásrendre vonatkozott a javaslat, nem a
feladatra.) Úgy, ahogy a miniszter szabályozási körébe teszi a közoktatási törvény, hogy a
miniszter szabályozza a kerettantervek jóváhagyási rendjét, ugyanezt a kormánynak nem írja
elő, nem hatalmazza fel a kormányt, hogy jóváhagyási rendet szabályozzon. (Horn György:
És nem is tiltja ezeket.) 

A harmadik megjegyzésem: nemzeti-e ez az alaptanterv. Egy nagyon fontos mondat
van a 7. oldalon kövér betűkkel, a kiemelt fejlesztési feladatok között: "Magyarságtudatukat
megőrizve váljanak európai polgárokká." Szerintem ez lehetne a mottója a Nemzeti
alaptantervnek. És arra kérek minden kollégát, akárhol megfordul az országban, NAT-
vitákon, tantervi vitákon, arra kérje a szaktanárokat, hogy ne csak a saját
műveltségterületükön belül lévő fejlesztési feladatokat olvassák el, mert '95 és '98 között ez
volt a legnagyobb hiba, mert azt hitték, hogy nekik a matematikát, az ember és társadalmat
kell megcsinálniuk, holott a NAT lényege nem az volt. A NAT lényege az elején volt - a NAT
lényege itt is kiemelt fejlesztési feladatok. Az első mondat úgy szól, hogy "a kiemelt
fejlesztési feladatok az iskolai oktatásnak valamennyi elemét áthatják, elősegítik a
tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók
személyiségének fejlődését". Ez minden műveltségterületen kötelező előírás lesz, amennyiben
az OKNT megszavazza.

A NAT-bizottságnak szeretnék köszönetet mondani azért a hihetetlenül kemény,
magas színvonalú munkáért, amit az elmúlt hónapokban végzett. Úgy hiszem, az, hogy
vállalták a nevüket, már önmagában ez is említésre méltó, de az eredmény is említésre méltó.
Köszönet érte.

Végezetül: a demokrácia értelme és lényege, amiről szólni szeretnék. Mi lesz azzal,
aki most szavazás után véleményével kisebbségben marad? Mi történik az iskolákban? A
pedagógus bemegy az osztályterembe, becsukja az ajtót maga mögött, és csinálja azt, amit
jónak lát. Eddig is így csinálta, és ezután is így csinálja. Nem a Nemzeti alaptanterv az
egyedüli és önmagában meghatározó, hogy a pedagógus mit csinál. Ez egyrészt azon múlik,
hogy tudjuk-e a szemléletét befolyásolni, hogy akarjon valami mást is csinálni, és ez
valamennyiünk közös felelőssége. 

Köszönöm, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Én is köszönöm. (Sipos János távozik az ülésről.) 
Megfogadván a tanácsot, kérdezem, hozzájárul-e az OKNT a szavazás név szerinti

lebonyolításához. (Szakács Mihályné dr.: Előtte még szeretnék szólni.) Marica szeretne
hozzászólni.

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Elhangzott a tantervről - és ezt fogalmazta meg Nagy
professzor úr is -, hogy nem sok vizet zavar ez a tanterv, és nem árt. Ez most benne van a
jegyzőkönyvben. (Horn György: Nem csak ezt mondta!) De ezt is. Ha ez a tanterv ilyen,
akkor én most bejelentem, hogy nem fogom megszavazni. Egy tanterv nem azért készül, hogy
ne ártson meg ne zavarjon! Ha ez a tanterv azért készült, hogy szabályozzon, akkor biztosan
megszavazom, és ha a kerettanterv szabályozza a műveltségi tartalmakat; de ilyen
megjegyzésekkel, azt gondolom, tantervről nem lehet beszélni. (Liskó Ilona: Nem a



49

megjegyzést szavazod meg, hanem ami le van írva!) De ez is benne van, Icám, a
jegyzőkönyvben! (Közbeszólások. - Az elnök megkocogtatja a poharát.) 

Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Szeretnénk időben lebonyolítani a szavazást. Marica bejelentette, hogy nem
szavazza meg - ez is benne van a jegyzőkönyvben, az indoka is benne van. (Dr. Vágó Irén: Ő
azt mondta, hogy ha ilyen, akkor nem szavazza meg!) Ha ilyen, akkor nem szavazza meg. (Dr.
Vágó Irén: Nem Nagy Jóska olvasatáról szavazunk, hanem a leírtakról! - Közbeszólások.) Ezt
Nagy József nyilvánvalóan elkönyveli magának, meg mi is hallottuk. 

Most szeretném az ülést befejezni azzal, hogy tehát szavazásra teszem fel a kérdést,
hozzájárultok-e, hogy név szerinti szavazás legyen. Aki igen, tegye föl a kezét. (Egyhangú
egyetértés.) Ez egyhangú.

Akkor olvasom a névsort, és kérem az állásfoglalásukat.

Dr. Báthory Zoltán: igen.
Dr. Brezsnyánszky László: nem.
Dr. Dobos Krisztina: nem.
Dr. Hadházy Tibor: igen.
Dr. Hoffmann Rózsa: nem.
Horn György: igen.
Dr. Karlovitz János: nem.
Dr. Kelemen Elemér: igen.
Kompaktor Emília: igen.
Liskó Ilona: igen.
Dr. Loránd Ferenc: igen.
Vágó Péter: igen.
Nagy József: igen.
Dr. Somody Imre: igen.
Dr. Szabados Lajos: nem.
Szakács Mihályné dr.: nem.
Dr. Szenes György: igen.
Dr. Trencsényi László: tartózkodik.
Dr. Vágó Irén: igen.
Dr. Vekerdy Tamás: igen.

DR. SZENES GYÖRGY: Ez 13 igen, 1 tartózkodás, 6 nem - akkor ezek szerint
húszan vagyunk.

AMBRUS ISTVÁN: Távol van Vass Miklós úr, Kiss Jenő úr és Farkas István úr. Az
OKNT létszáma 23.

ELNÖK: Akkor tehát 13 igen, 1 tartózkodás és 6 nem szavazat mellett az OKNT ezt
elfogadta. 

Az ülést berekesztem. A részvételt, a vitát köszönöm.

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 48 perc)



50

Dr. Loránd Ferenc
az OKNT elnöke
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