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Napirend:  
 
1. Tájékoztató a SuliNova Kht. feladatairól, működéséről különös tekintettel a 

programfejlesztésben és az országos mérési –értékelési rendszer előkészítésében, 
bonyolításában és az eredmények értékelésében vállalt szerepére 

Előadó: Dr. Pála Károly szakmai igazgató SuliNova Kht. 
 
2. Előterjesztés a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról 

Előadó  Friss Péter főosztályvezető 
Meghívott: Bartha Lajosné szakmai főtanácsadó 

 
3. Előterjesztés A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

Előadó: Friss Péter főosztályvezető 
Meghívott: Balogh Lászlóné szakmai referens 

 
4. Egyebek 
 

4.1. Javaslat az OKNT tagjaira, a MAB égisze alatt szervezendő Pedagógusképző 
Bizottságba 

Előadó: Dr. Brezsnyánszky László  
 

4.2. Dr. Szenes György beszámolója a szakképzéssel kapcsolatos február 2-ai 
tanácskozásról 

 
 
 
 
 
 
Elnököl: Dr. Loránd Ferenc, az OKNT elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet és Ferenc Zsuzsa (Magyar Gyorsírók és Gépírók 

Országos Szövetsége, beszédgyorsíró szolgálat) 
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Az ülés résztvevői 

 
 
 
Az Országos Köznevelési Tanács tagjai: 

 
 
Dr. Báthory Zoltán 
Dr. Brezsnyánszky László 
Dr. Dobos Krisztina 
Dr. Hoffmann Rózsa 
Horn György 
Dr. Karlovitz János  
Dr. Kelemen Elemér 
Kertész János 
Dr. Liskó Ilona 
Dr. Loránd Ferenc 
Nagy József 
Dr. Polinszky Márta 
Dr. Szabados Lajos 
Dr. Szenes György 
Szilágyi János 
Dr. Trencsényi László 
Dr. Vágó Irén 
Dr. Vass Miklós 
Dr. Vekerdy Tamás 
 
 

Meghívottak: 
 
Makkai László (FTT) 
Friss Péter főosztályvezető  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc.) 

 
DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke – a továbbiakban 

ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Az OKNT ülését megnyitom. Szeretettel köszöntöm 
vendégeinket, részben mint előadókat, részben mint kíváncsi résztvevőket.  

A napirend megszavazásával, illetve megtárgyalásával kezdjük. Mindenki előtt 
ismertek a napirend főbb pontjai. Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy az „egyebek” 
napirendi pont keretében - mint már jeleztem Kosinszky Zsuzsához küldött levelemben, amit, 
azt hiszem, mindenki meg is kapott -, hogy Szenes György alelnök úr beszámol a szakképzés 
február 2-ai széles körű összejöveteléről. A másik pedig, hogy e napirend keretében kell 
megbeszélnünk azt az állásfoglalást, ami ugyancsak a szakképzéssel kapcsolatosan 
Trencsényi László és Liskó Ilona tollából fogalmazódott meg.  

Más lesz az egyebekben? 
 
KOSINSZKY ZSUZSA: Ha visszatérünk arra a bizonyos szegedi konferenciára - most 

vagy 23-án. 
 
ELNÖK: Amit ígértünk a múltkor, csak nem tudtuk befejezni, mert nem voltunk 

elegen, hogy a szegedi értékelési konferencián milyen összetételben és milyen 
szereposztásban vegyünk részt. Erről a múltkor beszéltünk.  

 
NAGY JÓZSEF: Elmondtam, de nem voltunk annyian, hogy állást foglaljunk.  
 
ELNÖK: Az egyebek keretében most elővesszük. Remélhetőleg addig mindenki 

marad, kettőig mindenképpen befejezzük az ülést, ha lehet, még hamarabb, hiszen a múltkori 
szmsz-módosításnál szó volt arról, hogy hivatalosan is előbbre hozzuk a befejezést, nemcsak 
spontán. Én ugyan aggályomat fejeztem ki, hogy ha kettő a hivatalos, akkor egy órakor 
kezdenek elfogyni az OKNT-tagok, de bízom benne, hogy ez az én öregedésemmel járó 
pesszimizmus - vagy élettapasztalat… 

Kérdezem, hogy a napirendhez van-e hozzászólás? (Nincs.) Akkor szavazásra teszem 
fel a kérdést, hogy elfogadjátok-e a napirendet. (Szavazás.) Tartózkodás volt? (Nem.) 
Ellenszavazat? (Nem.) Akkor egyhangú igen. 

Nagy tisztelettel kérem az első napirendi pont előadóját, Pála Károly urat, 
szíveskedjék a meghirdetett napirendnek megfelelően tájékoztatóját megtartani.  

 
PÁLA KÁROLY: Jó reggelt kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácstagok! Nagy 

örömömre szolgál, hogy végre eljutottunk ide. Tudjuk, hogy november 10-ére volt kitűzve ez 
a bemutató, amikor valamilyen oknál fogva elmaradt, és aztán mindenféle bokros teendők 
miatt nem volt rá a múlt évben lehetőség.  

Két témáról kell röviden szólnunk, és utána nyilván kérdésekre fogunk válaszolni - 
legalábbis az eredeti tervezet szerint: egyrészt a programfejlesztésről, másrészt a Sulinova 
keretén belül zajló értékelési tevékenységről. Gondolom, ez nem változott. 

Én egy rövid prezentációval kezdeném. Megpróbáltam mindent kihagyni belőle, 
amiről úgy gondolom, hogy egy ilyen testület tagjai számára nyilvánvaló. Ha ennek ellenére 
hiányosnak tűnik a dolog, akkor természetesen mindig fogom jelezni, mire utalok, és amit 
konkrétan nem mondok el, természetesen bármikor szívesen elmondom. 
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Hogy a dolog teljesen korrekt és jogszerű legyen, idevarázsolom azt a három logót, 
ami nélkül el se kezdhetném ezt a prezentációt… - és most, hogy idevarázsoltam, most már 
elkezdhetem. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az utóbbi időben rengeteg fórumon hangzott el 
különböző megközelítésekben és különböző hangsúlyokkal, hogy mostanában mennyire 
divatos kompetenciáról beszélni. Több helyütt az is elhangzott, le is írták többen, hogy ez 
tulajdonképpen valamilyen divat; sokan beszélnek róla, kevesen tudják, hogy mi az, és így 
tovább. Nem akarok én ebbe a vitába most nagyon belemenni, de természetesen, ha 
szükséges, beszélgessünk erről. Amikor kompetenciafejlesztésről beszélünk, akkor két dolgot 
mindenképpen le kell szögeznünk.  

Az egyik az, hogy a kompetenciáknak vannak olyan területei, vannak olyan 
kulcskompetencia-területek, amelyekben azért már meglehetősen komoly összhang alakult ki, 
mondjuk úgy, hogy európai uniós körökben. Tudjuk jól, hogy az Európai Bizottság egyik 
munkabizottsága, az életfogytig tartó tanulást megalapozó kulcskompetenciákkal foglalkozó 
munkabizottság félévenként kiad egy-egy kommünikét arról, hogy hol tart az a folyamat, 
amelyben ők a kompetenciák mibenlétét tisztázni akarják. Jelzem, hogy az egyik 
kiindulópontunk ennek a 2002. évi változata; van egy újabb is, a 2004. évi változat, és van 
egy ennél is újabb. Én ezeket most csak stáblistaszerűen még egyszer bemutatom, hiszen ezek 
meglehetősen közismert dolgok. 

Ha végignézi az ember, és végigolvassa magát a kommünikét teljes egészében, akkor 
pontosan tudja, hogy ezeket a kulcskompetenciákat az Európai Bizottság adott 
munkabizottsága elég pontosan definiálja, lebontja, kibontja, és mindenfélét csinál velük. Ha 
most még harmadszor is megnézzük, akkor azt fogjuk látni, hogy ezek a kompetenciák három 
nagy területre oszthatók. Az egyik valamiféle kommunikációs stratégiákról beszél. A másik a 
matematika-természettudomány és mindkettőhöz kapcsolódóan az infokommunikációs 
technológia elnevezésű, eléggé kellemetlen hangzású kifejezéssel megnevezett terület. A 
harmadik pedig, amit úgy neveznek, hogy tartalomfüggetlen kompetenciák, amelyek nem 
köthetők tudományágakhoz, tantárgyakhoz, műveltségi területekhez, hanem ezek fölött 
lebegő, ámde hallatlanul fontos dolgok. Ilyenek a tanulás tanulása, a szociális kompetenciák, 
satöbbi, amiket háromszor lehetett látni. Elnézést, hogy nem állítottam meg, de ezeket csak 
úgy felvillantottam annak érdekében, hogy tisztázzuk, honnan indulunk el, mi az 
alapgondolatunk. 

Ugyanez a dokumentum tartalmaz egy nagyon terjedelmes leírást arról, hogy végül is 
mit tekint ez a dokumentum és az e mögött meghúzódó bizottság kompetenciának. Most 
elkezdhetnénk ennek a történeti áttekintését Chomskytól napjainkig. Isten ments, hogy én ezt 
megtegyem; egyrészt nincs rá idő, másrészt ehhez nem értek, és ez rögtön kiderülne. Az 
Európai Bizottság adott munkabizottságának kulcskompetencia-definíciója nagyon egyszerű. 
Három mozzanatot ötvöz: az ismereteket, az ismeretek alkalmazási képességeit és a 
motivációt vagy attitűdöket. Ez utóbbit ritkán szoktuk kompetenciának tekinteni, de alaposan 
végiggondolva hihetetlenül fontos kompetencia éppen az iskoláskorú gyerekek esetében. 
Tehát az ismeretek, ezek alkalmazási képessége és az alkalmazáshoz megfelelő motiváció, 
illetve attitűd együttesen jelölik azokat a képességrendszereket, képességhalmazokat, 
amelyeket egy adott terület kompetenciájaként meghatároznak. Ha erről a tisztelt tanács 
részletesebben akar beszélni, természetesen lehet róla szó, de én ezt most hagyom. 

Azzal folytatom, hogy ebből következően többek között, meg más okok miatt is, miért 
alakult ki az a hat plusz egy kompetenciaterület, amelynek a taneszköz- és programcsomag-
fejlesztéséhez a SuliNova Kht. hozzáfogott; a tervek kialakításához mintegy három évvel 
ezelőtt, a fejlesztéshez pedig a múlt évben. Hat plusz egy kompetenciaterületről beszélek, 
hiszen a mi fejlesztéseink hat területre terjednek ki, a hetedik pedig az Educatio Kht. feladata.  
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Az első helyen a szövegértés-szövegalkotás, a másodikon a matematikai 
kulcskompetenciák szerepelnek. Ebben a körben most nem mondom el, hogy mi az oka 
annak, hogy úgy gondoltuk, ezeket a képességcsoportokat kisgyerekkortól nagygyerekkorig 
nagyon alaposan, nagyon differenciáltan, nagyon átgondoltan és nagyon tervszerűen kell 
fejleszteni. Aki ismeri az elmúlt 30 év mérési, értékelési eredményeit – vagy 25 év; Báthory 
tanár úr vagy Nagy tanár úr majd kijavítanak, ha rosszul mondtam –, visszatérő jelzések 
vannak arra vonatkozóan, hogy komoly baj van az olvasási képességgel és a matematikaival; 
ezt van, aki kompetenciának, van, aki eszköztudásnak, van, aki műveltségnek, van, aki valami 
másnak nevezi, de ezekkel a területekkel nagy baj van. Azért mondtam ilyen nagy számot, 
mert nem a PISA 2000 jelentéssel kezdődött a vészharangok kongatása - ezt mindenki tudja. 
A közvélemény akkor kapta fel a fejét egy picit - egyébként nagyon picit, ha összevetjük, 
hogy a németek hogy kapták föl a fejüket. Döbbenetes adatokat tudnánk erről sorolni. De a 
monitormérések már a korábbi évtizedekben nagyon pontosan jelezték, hogy ezekkel a 
területekkel komoly baj van - akkor is, ha egyébként a magyar közoktatásról Európa-szerte 
közismert, hogy a matematikatanításunk valami fantasztikusan jó, és ezerszám jönnek 
hozzánk matematikatanítást tanulni angol matematikatanárok. Van itt egy érdekes 
ellentmondás, ami önmagában is megérne egy konferenciát - aki ilyet szeret szervezni. 

A következő terület, amire gondot fordítottunk: az idegen nyelvek. Gondolom, ezt 
megint nem kell különösebben magyaráznom. Köztudott, hogy a magyarok idegennyelv-
ismerete meglehetősen alacsony. Publikációk jelentek meg az EU-hoz való 
csatlakozásunkkor, hogy a csatlakozó országok közül ez nálunk a leggyengébb. Nagyon jól 
tudjuk, hogy az EU-s országok körében is elég gyenge helyen állunk, bár az angolok még 
kevésbé beszélnek idegen nyelveket mint mi, és ez vigasztalhat minket. (Közbeszólások.) 
Nem igaz? Már egyforma? Feljöttek az angolok? Elkeserít… 

Négy nyelven indult el a fejlesztés: a három hivatalos uniós nyelv - az angol, a német 
és a francia - mellett a negyedik a magyar mint idegen nyelv, aminek a fontosságára 
szeretném külön felhívni a figyelmet. Elég sok olyan populációt ismerünk ma 
Magyarországon, amelynek iskolakezdő gyermektagjai nem beszélik vagy nagyon gyengén 
beszélik a magyar nyelvet. Itt jelzem, hogy a programcsomagokat tesztelő, kipróbáló 
úgynevezett TIOK-intézmények sajnos erre a programcsomagra egyáltalán nem jelentkeztek, 
tehát ezt senki nem akarta kipróbálni - nem is próbálja éppen ezért senki. A minisztériummal 
többször egyeztettünk arra vonatkozóan, hogy jó lenne, ha lenne egy olyan intézménycsoport, 
amelyik teszteli ezeket a programcsomagokat, hiszen ezek egyre fontosabbak lesznek, hogyha 
különféle demográfiai és migrációs adatokat nézünk. 

A következő két terület olyan kompetenciák fejlesztésére vállalkozott, amelyek - 
nagyon óvatosan fogok fogalmazni - hagyományosan hiányoznak a magyar közoktatásban 
uralkodó praxisból. Remélem, elég óvatosra sikeredett a dolog. Hagyományosan hiányoznak 
az átgondolt szociális, életviteli és környezettudatos gondolkodást elősegítő kompetenciák, 
noha természetesen számtalan olyan iskolát tudunk, sőt, olyan iskolaszervezettípust is 
ismerünk - ökoiskolák -, amelyek ennek egyik vagy másik mozzanatára komoly gondot 
fordítanak, és a legnagyobb tisztelet hangján kell róluk beszélni. Ezek ennek ellenére 
sporadikus, többnyire helyi innovációk. Rendszerezetten és a három területet egybefogva 
ilyen fejlesztésről nincs tudomásunk. Ugyanakkor persze ez kritika is lehet, hogy a szociális, 
életviteli és környezettudatos kompetenciákat vajon tényleg egy területre kell-e fejlesztésben, 
kipróbálásban, illetve implementációban fókuszálni. Hozzá kell tennem, hogy ennek 
alapvetően technikai, nem elvi okai voltak. 

Az életpálya-építési kompetenciák fontosságát megint nem nagyon szeretném 
hosszasan fejtegetni. Egyetlenegy ilyen - kissé populista - érvet hadd hozzak föl: hogyha 
komolyan vesszük, hogy a mi gyerekeink ugyanazon a munkaerőpiacon fognak különböző 
állásokért indulni, versengeni, mint az olyan országokban iskolázott gyermekek, akiknek a 
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tantervében, illetve a tanítási-tanulási folyamataiban jelen vannak az életpálya-építéshez 
szükséges képességek, készségek és gyakorlati ismeretek, akkor eleve egy hátránypozícióból 
indulnak a mi gyerekeink. Ehhez még egy hátrány kapcsolódik, ami ott van közvetlenül 
fölötte: nem beszélnek három idegen nyelven, és nem igazán rutinszerűek azok a képességeik, 
amelyek például egy állásinterjú kapcsán fölvetődnek. 

Én tudom, hogy a hagyományos iskolai értékek között ez kevésbé szerepel, de úgy 
gondolom, mégsem jó, hogyha behunyjuk szemünket, és nem vesszük észre ezeket a 
változásokat, nem reagálunk rájuk. 

Végül a hatodik terület az óvodai nevelés, ahol két nagyon fontos dolgot el kell 
mondanom. Egyrészt nagyon jó véleménnyel vagyok személy szerint az óvodai pedagógiai 
tevékenységről. Mi öt gyermeket nevelgetünk otthon a háztartásunkban, tehát elég jó 
rálátásunk van a magyar közoktatásra laikus szemszögből is. Az óvodával kapcsolatban mint 
laikus és mint féllaikus is úgy gondolom, elégedettek lehetünk. Ugyanakkor nyilván megint 
nem kell felhívnom a jelen lévők figyelmét egy sajátos helyzetre, amely alapvetően a magyar 
közoktatásnak szerintem legmélyebb válságát okozó rákfenéjéből táplálkozik: abból ugyanis, 
hogy a magyar közoktatás a mai napig hivatalosan is szegregáló, pontosabban szelektív 
közoktatás. Itt van egy fontos különbségtétel, de erről most nem tartunk egymásnak 
kiselőadást: a szegregációt tiltja a jog, ám alkalmazza az iskola, a szelekciót nem tiltja a jog, 
és hivatalosan támogatjuk felvételikkel, központi felvételi feladatlapokkal és mindenféle 
finomsággal. Ugyanakkor, ha ezt végigelemzi az ember, látja, hogy a szelekció végighat az 
egész iskolarendszeren. Picit szélsőségesen fogalmazva, ha azt kérdezik tőlem, mi a tartalmi 
szabályozás legfontosabb eszköze ma Magyarországon, akkor azt mondom, hogy a szelektív 
iskolarendszer. Ez után kullognak különböző hagyományos eszközök, mint a mérési rendszer, 
a Nemzeti alaptanterv és hasonló dolgok. 

Miért beszélek én erről ilyen röviden, de mégis arcátlanul hosszan? Hát éppen azért, 
mert ez a szelekciós mechanizmus lehatott az óvodáig. Nagyon jól tudjuk, hogy az 
óvópedagógusok néha - környezeti, szülői és egyéb kényszerek folytán, más eszközhöz nem 
tudván nyúlni - kezdik átvenni az iskolai funkciókat, amelyek nemcsak pszichés szempontból 
károsak, hanem más szempontból is nagyon károsak. Mi mindent elkövetünk annak 
érdekében, hogy olyan eszközrendszert biztosítsunk az óvoda pedagógusainak, amelyek az 
iskolára való felkészítés helyett azon alapképességek fejlesztését tűzik ki célul, amelyek 
lehetővé teszik majd az iskolai sikerességet anélkül, hogy lehoznák az iskolát az óvodába. 

A hetedik terület az infokommunikációs technológiai kompetenciák. Ezekről azért 
nem beszélek, mert egyrészt nem a mi feladatunk ennek a területnek a fejlesztése, másrészt 
pedig ez olya szakirányú ismereteket igényel, amelyekkel én sajnálatos módon nem 
rendelkezem.  

Két további rövid bekezdést arról, hogy mik is ezek a programcsomagok - merthogy 
érkezett ilyen kérés, mondjam már el, hogy miről van itt szó -, és hogy milyen típusai vannak. 
Én az utóbbival kezdeném, mert talán ez a nehezebb, vagy, ha tetszik, szokatlanabb. 

Abból indultunk ki, hogy az általam bemutatott kompetenciaterületeket a közoktatási 
rendszerek általában tantárgyakhoz, műveltségi területekhez rendelik, az első hármat 
legalábbis feltétlenül: a szövegértés, szövegalkotás hagyományosan a magyartanárok dicső 
feladata, a matematikai logikai kompetenciák fejlesztése pedig a matematikatanároké, illetve 
később - kihelyezett tagozatokként - más természettudományos tantárgyak is feliratkoznak 
erre a listára. Mi pedig, teljesen furcsa módon, úgy gondoljuk, hogy magyar közoktatás 
feladata ezen kompetenciák fejlesztése. Hogyha iskolai nézőpontból nézem, akkor 
kereszttantervi feladatok is megjelennek, és, különösen ezen a két kiemelt 
kompetenciaterületen, tantestületi feladatok is megjelennek. Nagyon egyszerűen 
megfogalmazva ez azt jelenti, a mi programunkban megpróbálunk arra lehetőséget biztosítani, 
hogy a szövegértési, szövegalkotási kompetenciákat például ne csak a magyarórákon, hanem 
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más órákon - matematikaórákon is, természettudományos órákon is, stb. órákon - is 
fejlesszük, és ugyanígy a matematikai kompetencia bizonyos részterületeit, részképességeit 
vagy az ehhez szükséges bizonyos részképességeket szintén más tantárgyi keretek között is: 
történelem és egyéb tantárgyi keretek között is fejlesszük. 

Ezért alapvetően kétféle programcsomagot csináltunk - persze, háromfélét, de a 
harmadikról majd a végén fogok beszélni. Az egyik, amelyik egy vertikális műveltségterületi 
rendszer szerint építkezik, tehát a szövegértés és szövegalkotás alapvetően az anyanyelv és 
irodalom területén fejlesztett képességek fejlesztésére szakosodott, a matematikai pedig - 
most nem árulom el, ki fogják találni, hogy melyikre.  

A másik programcsomag-típus viszont horizontálisan, kereszttantervi rendszerként 
működik, az előbb elmondottaknak megfelelően. Ezekben a programmodulokban például 
történelem tantárgy keretében fejlesztenek a kollégák olyan képességet, amelyek elsődleges 
alkalmazása a matematika műveltségterület, másodlagos alkalmazása pedig az élet maga - de 
lehet, hogy ez fordítva van, ezt még nem döntöttem el. Ez azt jelenti, hogy maga a 
kompetencia, amiről beszélünk, az adott műveltségterület egyik vagy elsődleges fejlesztési 
feladata, célja, míg a másik esetben nem így van, a matematika műveltségterületnek nem 
elsődleges fejlesztési célja a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése. Íme a két példa, és egy 
felsorolás arról, hogy ezt a másodlagosan fejlesztett – mi B típusú fejlesztő csomagnak 
nevezzük – kompetenciahálót milyen műveltségi területeken megjelenő tantárgyakban 
próbáljuk istápolni. 

Van még egy harmadik típus, a C-nek nevezett, amelynek nagyon egyszerű a 
meghatározása: ez a tanórán kívüli foglalkozásra ajánlott programok gyűjtőneve.  

Végül arról, hogy mi is ez a dolog; mert meg kell mondanom, sokan misztifikálják, 
sokan úgy gondolják, hogy nem lehet megfogni, hogy egyáltalán micsoda, holott nagyon 
egyszerű. A programcsomag nem más, mint egy komplex taneszközegyüttes, ahol a 
taneszközt nagyon szélesen értelmezzük. Kollégáim biztos fognak mindenféléket mutogatni, 
ha tetszenek kérni, vagy én is, ha majd visszaülök. Elmondanám először a rendszerét, és aztán 
megnézzük, hogy hogyan működik. 

Mitől komplex taneszközegyüttes? Attól, hogy egyrészt van egy, az egész 
programcsomag célrendszerét meghatározó koncepció, amely koncepció nem más, mint 
magának a kompetenciának a leírása. A kompetenciát természetesen mint képességek 
rendszerét lehet leírni - önmagában ez csak egy adathalmaz vagy egy fogalomhalmaz lenne -, 
a képességek rendszerét különböző fejlesztési fokokhoz lehet hozzárendelni, és ezen 
koncepció alapján készülhetnek el a további elemek. Bemutatok egy példát, hogy hogyan is 
kell ezt elképzelni, minta gyanánt. Ha valaki végigolvassa a matematikai fejlesztési 
koncepciót, akkor azt fogja látni, hogy itt a különböző képességek és készségek rendszerezése 
az első lépés, amelyek között vannak matematikai képességcsoportok, és vannak általánosak, 
tantárgy feletti, tantárgyfüggetlen vagy tartalomfüggetlen képességcsoportok. Ezek közül a 
fejlesztők és a szakmai bizottságok, amelyek meghatározták a fejlesztés irányát, kiválogatták 
a legfontosabbakat, és különböző kutatások alapján - nem feltétlenül a saját kutatásuk alapján 
- készítettek egy fejlesztési ütemezést arra, hogy az adott képesség-, részképesség-halmazok, 
csoportok melyik életkorban fejleszthetők a leginkább. A betűket gyorsan föl lehet oldani: a 
G-vel jelölt a gyorsan haladó gyermekek, a másik kettő az átlagosan haladó és a lassan haladó 
gyermekek. Itt egy kicsit megállok, hogy két nagyon fontos jellegzetességét ezeknek a 
fejlesztéseknek kiemeljem. 

Úgy gondoljuk, hogy a tantermi folyamatok egyik nagy problémája a 
differenciálatlanság. Ezt most megint nem akarom kifejteni, mert nagyon messzire vezetne. 
Megpróbáltunk nagyon figyelni arra, és nagy gondot fordítani rá, hogy ezek a 
taneszközegyüttesek lehetőséget teremtsenek a differenciálásra, heterogén tanulócsoportok 
tanítására. Nagyon jól tudom, hogy a heterogén tanulócsoport bizonyos iskolatípusokra nem 
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jellemző a magyar oktatásban, vagy legalábbis azt hisszük, hogy nem jellemző, hiszen a 
szelekciós rendszerben az iskolák jól kiszűrik a tanulókat, és igyekeznek homogén 
csoportokat előállítani. Ennek ellenére a rangsor második helyén lévő iskolák esetében 
természetesen létrejönnek heterogén tanulócsoportok. 

Ehhez még egy apró adalék: nagyon jól tudjuk - éppen Nagy József publikálta 
legutóbb ezt a fontos adatot -, hogy az iskolába kerülő gyerekek mentális életkora között öt év 
különbség van. Ha differenciálatlanul állunk hozzá ehhez a populációhoz, akkor valószínűleg 
tartalmilag is elősegítjük azt a szelekciót, amelyet az iskolarendszer egyébként maga 
megteremt. Tehát amikor különböző fejlődési tempójú gyerekekről beszélünk, akkor ez a 
tanítónak, a tanárnak egy nagyon fontos információ, hogy hogyan tudja nivellálni ezeket a 
fejlődési különbségeket. 

Az alapra, a koncepcióra, a kompetencia meghatározására és az ezt kibontó mátrixra, 
vagy ha úgy tetszik, képességmátrixra épül aztán a programtanterv. Kaptam e-mailben egy 
kérdést, hogy milyen kerettantervre épülnek a mi programjaink. Nem épülnek kerettantervre, 
saját tantervük van. Ez természetesen következik abból, hogy saját koncepciójuk van, 
semmilyen kerettantervhez nem lenne értelme idomítani. A programtanterv egyébként egy 
nagyon részletes tanterv, ami nemcsak az adott területen fejlesztendő és az éppen adott 
modulokban fejlesztendő fókuszba állítandó képességcsoportokat határozza meg, hanem 
tartalmakat és egyéb dolgokat is. Ennek alapján készülnek el a tanulói és a tanári eszközök.  

A tanári eszközökről szeretnék néhány szót szólni. Van egy nagyon kellemetlen 
félreértés ebben a kérdéskörben - a sajtóban is lehetett olvasgatni erről -, hogy mi 
tankönyveket fejlesztünk, mi lesz így a tankönyvpiaccal, és hasonlók. Ezzel kapcsolatban két 
dolgot szeretnék - megelőzve bármilyen félreértést - leszögezni. Egyrészt mi nem 
tankönyveket fejlesztünk, bár vannak tanulói eszközei a programcsomagoknak. Hozzá kell 
tennem, hogy nem is ezek a legfontosabb eszközök. A legfontosabb eszközök a tanári 
eszközök. Ha valaki majd megnézi a statisztikai adatainkat, látni fogja, hogy ezeknek a 
terjedelme háromszorosa a tanulói eszközöknek. Ennek az az alapvető oka és célja, hogy mi 
elsősorban a pedagógusokat szeretnénk ezekkel a programokkal megcélozni, azon oknál 
fogva, hogy szeretnénk, ha a pedagógusok módszertani kultúrája, attitűdje és egyáltalán a 
közoktatásban való szerepvállalásuk felfogása jelentős mértékben megváltozna abba az 
irányba, hogy a differenciált, gazdag módszertani eszköztárral rendelkező, sokféle 
tanulásszervezési megoldást alkalmazó és a pedagógust sokkal inkább mentornak, 
katalizátornak, partnernek, semmint a tanok árasztójának tekintő személyiségként definiálja. 
Ezért a tanári eszközök hallatlanul sok módszertani javaslatot, tanulásszervezési eljárást 
tartalmaznak, amelyek közül a pedagógus természetes módon válogathat, illetve kiegészítheti 
a sajátjával, ha van neki jobb – mert hát miért ne lenne neki jobb? Vannak erre minták; ezeket 
most nem fogom megmutatni, de ha később szükséges, akkor vissza fogunk rá térni. Végül 
értékelő eszközöket is tartalmaznak ezek a programcsomagok; ezekre még külön ki fogok 
térni. Így áll össze az a modulrendszer, amelyik tehát komplex együttes, tanárnak, diáknak, 
iskolának, szülőnek, mindenkinek fog valamit üzenni, saját tantervvel, saját koncepcióval 
rendelkezik.  

Remélem – és komolyan mondom, hogy remélem –, lehetőség lesz arra, hogy ez a 
moduláris rendszer digitális eszközökkel is kiegészüljön. Ez egyrészt az Educatio Kht. 
feladata, másrészt viszont olyan hazai és nemzetközi, jó gyakorlatok beszerzésén, ennek 
sikerességén múlik, amelyek közismertek vagy kevésbé közismertek, de nagyon nagy 
számban léteznek; rengeteg nagyon jó digitális tananyag van a világban. Ezeket vagy újra 
kitaláljuk „spanyolviasz” eljárással, vagy pedig beemeljük őket a magyar közoktatásba; 
természetesen az utóbbi sokkal megfelelőbb eljárásnak mutatkozik. Hogy erre lesz-e 
lehetőség még ebben a fejlesztési ciklusban, vagy nem, ez olyan dolgoktól függ, amelyekről 
szívesen beszélek, de nem tartoznak a tartalmi oldalhoz. 
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Nagyon fontos, hogy egy ilyen innováció olyan támogató rendszerrel kapcsolódjon 
össze, ami nemcsak megkínálja a pedagógust újfajta megközelítési módok lehetőségeivel, 
hanem ezeknek az alkalmazását is segíti. Egyrészt továbbképzéssel, hiszen létezik egy 
akkreditált továbbképzés, ami az első lépés ahhoz, hogy valaki ezeket a csomagokat 
alkalmazni kezdje a tanórán.  

Másrészt alakulófélben van egy mentori rendszer, amelyet nevezhetünk tanácsadónak 
is természetesen - de szaktanácsadónak nem, mert az egy más funkció: ő a szakjához ért, itt 
viszont ennél jóval kevesebbről és többről van szó. Egy olyan mentori rendszer, amely a 
további implementációt tudja segíteni azokban a követő iskolákban, amelyekről egy kicsit 
később Puskás Aurél néhány adattal fog minket elkápráztatni.  

Említettem, hogy az értékelésről külön szeretnék három percet beszélni. Több szinten 
kapcsolódik ehhez a programcsomaghoz, taneszközegyütteshez - amelynek az elemeit most 
csak megismétlem - értékelési rendszer. A rendszer része egy bemeneti mérés – amelyről 
engem mindig felvilágosítanak a szakemberek, hogy nem bemeneti mérés, hanem valamilyen 
kezdeti állapotot feltérképező mérés –, amely ezeknek a kompetenciáknak a legfontosabb 
képességcsoportjait méri valamelyik kezdeti állapotban, nem biztos, hogy szeptember 1-jén. 
A kipróbáló intézmények esetében biztos, hogy nem szeptember 1-jén, de ez nem egy tudatos 
késés, hanem ennek millió és egy oka van, a közbeszerzéstől a nyomda késéséig és hasonló 
dolgokig. Ezekről szívesen beszélek, bár elég szomorú történetek ezek. 

Amikor a rendszer működni kezd, akkor ezt a bemeneti mérést a szakemberek tanácsai 
szerint valamikor ősszel meg kell csinálni, ezért is szokták mostanában őszi mérésnek nevezni 
a szegedi Képességfejlesztési Kutató Központ munkatársai, akik Vidákovics Tibor 
vezetésével ennek a mérőrendszernek, eszközrendszernek a fejlesztését végzik.  

Ennek a bemeneti mérésnek egy diagnózist kell adnia a pedagógusnak, amely 
diagnózis alapján tudja ő alkalmazni azokat a tanulói és tanári eszközöket, amelyek - még 
egyszer mondom, bár már említettem - nagyon sokféle módszert, nagyon sokféle 
tanulásszervezési technikát és nagyon sokféle differenciált feladatot tartalmaznak. Ez azért is 
fontos, mert ezekről a pedagógus kap egy információt, ami alapján ő válogathat mindezen 
eszközök között, útvonalakat, szinteket határozhat meg. Nagyon fontos, hogy ezenközben 
mindig folyamatos visszajelzést adjon a diákoknak. 

Itt megint egy zárójelet fogok nyitni: van egy olyan jellegzetessége ennek a 
fejlesztésnek, amiről még nem beszéltem, hogy nagyon erőteljesen tevékenységközpontú 
fejlesztés. Abból indul ki, hogy a gyerek úgy sajátítson el ismereteket, amelyeket nagyon 
fontosnak tartunk, úgy fejlesszük az ő képességcsoportjait - amelyeket még fontosabbnak 
tartunk -, hogy közben mindig valamilyen tevékenységhez kapcsolódjék az az elsajátítási 
folyamat, amely a dolog célrendszerét meghatározza.  

Tevékenységközpontú: azt jelenti, hogy mindenhez valamilyen feladat, valamilyen 
elvégzendő dolog kapcsolódik. Úgy gondolom, úgy gondoljuk, hogy a negyvenöt percig 
prédikáló - bocsánat: prelegáló - tanár, és negyvenöt percig hallgató gyerek modelljétől 
nagyon gyorsan el kell most már szakadni, és nagyon jól tudom, hogy a legtöbb iskolában 
erre már vannak jelek. Arra viszont talán kevésbé, hogy ez a folyamatos visszajelzés minden 
tevékenység, minden lépés után megtörténjék. Aki az utóbbi időben hallgatta-olvasta a 
fejlesztő értékelésről szóló előadásokat, konferenciákat, könyveket, tanulmányokat - legutóbb 
az OKI adott ki egy, eredetileg az OECD által kiadott kötetet a fejlesztő értékelésről -, az 
pontosan tudja, hogy a fejlesztő értékelés egyik legfontosabb módszertani eleme a 
folyamatos, rendszeres visszajelzés. Ugyanakkor minden egyes modult - már többször 
mondtam, hogy modulárisak ezek az eszközök - szintén értékelni kell a pedagógusnak.  

Végül van egy kimeneti vagy nem kimeneti - hiszen ez egy követő - mérés, amely a 
bemeneti méréssel vagy kezdő méréssel összevetve ad pontos információt. Természetesen jól 
látszik, hogy háromkörös ez a dolog: van egy közvetlen, fejlesztő értékelés jellegű, van egy 
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modulhoz kapcsolódó és nem feltétlenül szummatív értékelési rendszer, és van egy évenként 
vagy akár kétévenként ismétlődő diagnosztikus értékelési rendszer ezen a három szinten. 
Hozzá kell tennem, hogy még nem minden szinten jók az értékelő eszközök, különös 
tekintettel a modulértékelő eszközökre, amelyek még hiányosak, a fejlesztés folyamatában 
nem igazán készültek el jól. A diagnosztikus eszközök elkészültek - bár, mondtam, sajnos 
jelentős késéssel.  

Néhány számadat - és ezt ki is fogjuk egészíteni olyasmivel, ami nincs a kivetítőn. Én 
az első adatsort csak bemutatom, és közben válaszolok is egy kérdésre, és közben megkérném 
Puskás Aurél kollégámat, a Sulinova fejlesztési igazgatóhelyettesét, hogy jöjjön ide, mert 
megbeszéltük, hogy a további adatokról majd ő fog néhány dolgot mondani. 

Egy nagyon kedves kérés érkezett hozzánk önöktől: hogy az OKNT minden igen 
tisztelt tagja kapjon meg egy programcsomagot. Ezt én nem nagyon tudtam értelmezni, 
merthogy nem egy programcsomagról van szó, hanem sokról, sokféléről, sok típusról. Ez a 
táblázat pusztán iránymutató arra vonatkozóan - onnan sajnos hiányzik egy oszlop, valahogy 
kitörlődött -, hogy 200 féle eszköz készült el az elmúlt években, amelyeknek a tesztelése 
folyik. Ez a 200 féle eszköz mindösszesen 43 ezer oldalt tesz ki. Ezt sokféleképpen lehet 
értékelni - önök nyilván fogják is -, de, ugye, azt nem tetszenek elvárni tőlünk, hogy most 
idehozzuk mind a 43 ezer oldalt harmincnyolc példányban. Mustrákat hoztunk, és itt jelentem 
be önöknek is, hogy bemutatótermünk nemsokára el fog készülni, és mindenkit nagyon-
nagyon nagy szeretettel látunk a SuliNovában, aki közelebbről bele akar tekinteni ezekbe az 
eszközökbe, meg akarja őket vizsgálni.  

A további számokról, adatokról megkérem Aurélt, szóljon néhány szót. 
Volna egy ügyrendi kérdésem, elnök úr. Az értékelésről, az értékelési tevékenységről 

is tetszettek kérni információt. Válasszuk-e szét a kettőt, vagy az adatok után mutassam be azt 
a négy diát, ami az értékelés alaptényeit bemutatja?  

 
ELNÖK: Nekem az a javaslatom, hogy válasszuk ketté, mert jobban tudunk 

koncentrálni - de ha ellentétes vélemény van, meghajolok előtte. 
 
PÁLA KÁROLY: Akkor amíg az adatokat tetszenek hallgatni, addig ezt el lehet 

dönteni. 
 
PUSKÁS AURÉL: Jó napot kívánok, Puskás Aurél vagyok a SuliNova Kht.-tól. 

Remélem, hogy abban a tekintetben sikerül néhány információt átadni, ami azt világítja meg, 
hogy az előbb elmondott központi programfejlesztéshez kapcsolódó pályázati komponens mit 
jelent, milyen nagyságrendű, milyen iskolatípus, hány iskola, hány település kapcsolódott már 
be a fejlesztésbe, a közös fejlesztésbe. Hiszen az úgynevezett TIOK-os intézmények - éppen 
nem ezen a dián szerepelnek, de mindjárt elmondom az adataikat - már bekapcsolódtak a 
fejlesztésbe 2005 szeptemberétől. Az a várható iskolaszám, tanárlétszám, szakmai szolgáltatói 
kör, akik a fejlesztéshez kapcsolódóan nyilván egyfajta regionális munkát végezve, vagy a 
saját intézményeikben az innovációt folytatva, saját innovációt hozzáépítve, reményeink 
szerint a fenntarthatóságot és ezeknek az értékeknek az adott iskolai elterjesztését szolgálják.  

Az úgynevezett TIOK-os intézmények, tehát a tesztelő intézmények tekintetében 
annyit azoknak, akik ezeket a számokat kevéssé ismerik, hogy 12 nyertes konzorcium 
kapcsolódott be a fejlesztésekben. Talán a konzorciumok székhelyét felvillantom, ami azért 
az országos lefedettségről valamit mond: Tatabánya, Szeged, Kisújszállás, Budapest - 
Budapesten két ilyen konzorcium is van -, Eger, Szekszárd központtal szintén kettő, Miskolc, 
Székesfehérvár, Győr. Ezek azok a városok, amelyek tulajdonképpen a konzorcium vezetőit 
jelentik, de a konzorcium tagjai kistelepülések, közepes települések óvodái, általános iskolái, 
középiskolái. 
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A diákok létszáma mai tudásunk szerint mindösszesen 8200 és egynéhány fő - hiszen 
ez változik. Az első és második évfolyamos gyermekek száma 2384 és az 5-7-9. évfolyamon 
tanuló gyermekek száma 5852. 

Nem tettünk arról említést, hogy az első év fejlesztései a bemeneti évfolyamokat 
érintik, az 1., 2., 5., 7. és 9. évfolyamon zajlottak azok a fejlesztések, amelyek eredményeit a 
TIOK-os iskolák tesztelik, tehát a bementi évfolyamok és a felmenő rendszerben kezdő 
évfolyamok. A következő évek fejlesztései szépen kitöltik ezt a pillanatnyilag még létező űrt, 
és egészen a 12. évfolyamig tart a fejlesztés, a programterv szerint 2008 nyaráig. 

A 12 konzorciumban összesen 120 tesztelő intézmény van. A szakmai szolgáltatók 
száma, akik általában a konzorcium vezetését látják el, 10, valamint 2 olyan 
konzorciumvezető van, aki nem szakmai szolgáltató, hanem iskola; így lesz 12 a 
konzorciumok száma. 18 óvoda vesz részt a fejlesztésben, az általános iskolák, 
szakközépiskolák, szakiskolák, vegyes intézmények száma összesen 92, ebből 45 általános 
iskola. A TIOK-számok, tehát a tesztelő intézmények száma azt hiszem, elégséges. 

Az ő feladatuk a 2005/2006-os tanévben nagyon erős, ami a 2006/2007-es tanévben 
folytatódik, majd lezárul. Az általuk negyedévenként kötelezően visszaküldendő tesztlapok, 
visszajelző lapok feldolgozása után azonnal megkezdődik a korrekciós folyamat. Ez nem 
olyan könnyű, mert miközben a további évfolyamok fejlesztése zajlik, a tesztelés nyomán a 
korrekciós folyamatnak is meg kell történnie. Különösen azért, mert – ahogy ezen a dián 
látszik – megjelennek olyan szolgáltatók és iskolák, akik már a korrekció nyomán előálló 
változatok alapján egy erős képzés nyomán elkezdik ezt kipróbálni a maguk iskoláiban, vagy 
képzéseket folytatnak e tekintetben egy szélesebb intézményi körnek, szélesebb pedagógusi 
körnek. 

Az úgynevezett 3.1.3. pályázat egyéni pályázat, tehát iskolát, óvodát szólít meg a 
tekintetben, hogy legalább két kötelező és egy választott kompetenciaterületen vállaljon 
munkát, és ennek a fejlesztésnek az eredményeit a maga szintjén hasznosítsa. A két kötelező 
kompetenciaterület a szövegértés-szövegalkotás és a matematika - azt hiszem, evidens, hogy 
miért ezek a kötelezők -, azonban a további kompetenciaterületek közül saját választásuk 
szerint tehettek ajánlatot, és nagyon sok intézmény többet is vállalt, mint minimum még egy 
kompetenciaterületen történő fejlesztés. 

Összesen hat pedagógus egyenként 120 órás képzését jelenti a követő pályázatok 
ellátása. Ennek a 120 órának a tartalma négy 30 órás akkreditált blokk. Az első két 30 órás 
blokk kötelező, mert meg kell ismernie az adott szakterületére vonatkozóan – hiszen ő 
matematikatanárként vagy földrajztanárként jelentkezett – a programcsomag logikáját, 
tartalmát, filozófiáját, eljárásait, és az IKT-s taneszközök használatára szolgáló másik 30 órás 
képzésen is részt kell, hogy vegyenek. Ezek az úgymond kötelező penzumok. 

Bocsánat, amikor iskolát mondok, akkor mindig óvodát is értsünk alatta. Az óvodákról 
sok szép dolog elhangzott, és ezekkel egyetértve talán nagy hibát nem követek el, ha nem 
jelzem mindig az óvodát is. 

A másik 60 órás - kétszer 30 órás - képzés egy meglehetősen széles ajánlati tárból 
pedagógiai módszertani jellegű képzések, tehát olyan képzések, amelyek a pedagógus 
személyes kompetenciáját fejlesztik a tekintetben, hogy az osztálytermi munkája színesebb 
legyen, vagy olyan módszerek elsajátítására legyen módja, amiket mindig is szeretett volna 
alkalmazni, sőt alkalmaz, csak adott esetben ilyen típusú formális képzésen még nem vett 
részt. 

Nagyon fontos, hogy az iskola vezetését is megtámogatja egyfajta szervezett 
fejlesztés. Ez körülbelül két 30 órás, a vezetőket megcélzó képzés. 

Amikor ez a körülbelül 360 intézmény – mert ennyi tud nyerni a pályázati 
komponensben – dolgozni kezd, akkor először a kötelező képzések, majd a pedagógiai 
módszertani képzések azok, amelyekben ők részesülnek, és 2006 szeptemberétől elkezdődik 
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az általuk vállalt gyermekcsoportokban a most már korrekción átesett taneszközök használata. 
Azonban nem maradnak egyedül, mert egyfajta mentori szolgáltatásra minden pedagógusnak 
van egy bónusza, egy bizonyos kvótája, hogy mentori szolgáltatást kaphasson. 

A 3.1.4. pályázatban szakmai szolgáltatóknak volt módja arra, hogy fejenként 60-80 
millió forint közötti kvótából a velük együttműködésben kiválasztott legalább 300 
pedagógusnak és/vagy szülőnek, fenntartó képviselőjének egyrészt kötelező képzéseket, 
másrészt az ő szolgáltatói kosarából ajánlott választható képzéseket nyújtsanak. A 
pedagógusokra vonatkozó két kötelező képzés ugyanaz, mint az előbbi esetben; a 
programcsomag mibenlétéről és az informatikai eszközök, informatikai jellegű tananyagok 
használatára képessé tevő képzésről van itt szó. Ezenkívül a szakmai szolgáltató a saját 
legjobb gyakorlatai nyomán keletkezett módszertani, mérési, mentori feladatokat is nyújthat 
az intézményeknek ebből a korlátozott forrásból. Mindegyik pályázatban van 30 százaléknyi 
eszközbeszerzésre lehetőség. Ezek az eszközök részben informatikai eszközök, de adott 
esetben – például egy óvodában vagy bármely iskolában – természetesen más típusú eszközök 
is szóba jöhetnek, amelyek elsősorban a módszertani kultúra megújítását szolgálják. 

A tematikus hálózatépítés egy nagyon nagy kérdés és nagyon fontos dolog. Zárójelben 
megneveztük a TIOK-intézményeket, hiszen azzal, hogy ők önmagukban konzorciális módon 
az óvodától a középiskoláig lefedik a 12 évfolyamot és a kisgyermekek nevelését, itt már 
kialakulnak olyan hálózatok - nekik van is egy ilyen, nyilván konzorciális belső fejlesztői 
feladatuk -, amelyekre mindenképpen építeni kell. A központi programnak nagyon véges a 
hatóköre - és szerintem ez így van rendjén -, hogy ezeket a regionális fejlesztéseket meddig 
tudja támogatni; nyilván a központi program által kifejlesztett eszközök és eljárások 
eljuttatása kulcsfeladat. A TIOK-ok tehát bázisintézmények lehetnek, hiszen a 3.1.3-as 
pályázók számára bizonyos tekintetben előnyt jelent az, ha TIOK-os tesztelő intézményekkel 
felveszik a kapcsolatot, és mintegy előre bemutatják azt, hogy együtt kívánnak velük 
működni a későbbiekben. Tehát abban lehet bízni, hogy ennek a körülbelül 350-360 
óvodának és iskolának, valamint a 120 TIOK-os intézménynek a bázisán egyfajta olyan 
fejlesztői hálózat jön létre, amelyik – és ez már nyilván értelmezés kérdése – az én 
értelmezésem szerint nem feltétlenül doktriner módon az itt kifejlesztett taneszközök 
letanítására való, hanem azt a célt szolgálja, hogy részben ezeknek az eszközöknek a 
felhasználásával, adaptálásával, továbbfejlesztésével, részben a saját fejlesztéseik közös 
regionális szintű megerősítésével egyfajta pedagógiai módszertani, taneszközbeli 
innovációnak legyen a részese. 

Röviden ennyiben szerettem volna ismertetni az adatokat és a pályázati komponenst. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Hogy folytassuk, Károly? Te kérsz még szót, vagy jöhetnek 

a kérdések? 
 
PÁLA KÁROLY: A kérdés az, hogy most az értékelésről beszéljek-e nagyon röviden. 
 
ELNÖK: Hallgassuk meg most? (Bólogatások.) Jó. 
 
PÁLA KÁROLY: Szeretném jelezni, hogy abban, amit itt ketten elmondtunk, nagyon 

sok minden keveredik, és a köztudatban sem teljesen világos, hogy mi kinek a feladata. Tehát 
amiről beszéltünk, a SuliNova feladata gyakorlatilag a fejlesztéssel lezárul. A fejlesztéshez 
hozzátartozik a képzésfejlesztés is. De például néhány kérdésre, ami érkezett hozzánk - 
nemcsak innen, máshonnan is - azért sem tudunk válaszolni, mert vannak más játékosok, más 
szereplők is ebben a nagy programban. Itt három szereplőt szeretnék kiemelni: az Oktatási 
Minisztériumot, az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságát, amely a pályáztatást 
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végzi és az Irányító Hatóságot, amely a TIOK-okkal például a szerződéseket előbb-utóbb 
megkötötte. Nagyon fontos és érdekes jogi helyzetet teremt, hogy noha a TIOK-ok az általunk 
koordinált fejlesztésben kialakult eszközrendszert tesztelik, mi a TIOK-okkal nem vagyunk 
jogi, szerződéses kapcsolatban - ennek az összes előnyével, összes hátrányával. 

Köszönöm a segítséget Aurélnak, és most szeretném bejelenteni, hogy iszonyatosan 
udvariatlan voltam, mert másik kollégámat, Rátki Györgyit, a programfejlesztési központ 
vezetőjét elfelejtettem bemutatni - ezt most pótolom. Lesz olyan kérdés, amire ő tudja 
szakavatottan megadni a választ.  

Az értékelési központ és a Sulinova értékelési feladatai 2006-ban, különös tekintettel a 
kompetenciamérésekre és a nemzetközi mérésekre - ilyen felkérést kaptam. Nagyon röviden 
le tudjuk bonyolítani. A kivetítőn látható mérési feladatok lebonyolítása a Sulinova Kht. 
feladata. Itt tetszenek látni, hogy három nagy nemzetközi mérésről van szó: ezek egyike 
2007-ben lesz, de az előkészítése és a próbamérése 2006-os feladat, illetve a 2006. évi 
országos kompetenciamérés lebonyolítása, amely először a mérés története során négy 
évfolyamra terjed ki. Ezek közül a 6., 8. és a 10. évfolyamon az értékelési központ végzi a 
mérést, a 4. évfolyamon pedig a Képességfejlesztési Kutató Központ - tehát szegedi 
központunk. Az előbbit Balázsi Ildikó irányítja, az utóbbi Vidákovics Tibor, illetve Nagy 
József professzor úr irányításával folyik. Mindegyikről néhány dolgot, hogy hol tartunk, mi 
történik éppen most.  

A PISA-méréssel kapcsolatosan zajlanak az utolsó optikai ellenőrzések, tehát itt egy 
nagyon szoros kapcsolat van a PISA-központ és az értékelési központ között. Az iskolákkal 
való kapcsolatfelvétel folyamatban van. A mérésre március 20-a és 31-e között kerül sor - itt 
tetszenek látni - 148 középiskolában és 65 általános iskolában, és ezek után következik a 
kódolási, adatbeviteli munkák elvégzése, amire a közbeszerzéseket kiírtuk, folyamatban 
vannak. Pillanatnyilag minden időben zajlik, tehát az előre megtervezett és nemzetközileg 
előírt menetrend szerint. Hogyha az OM és a Sulinova közötti szerződések megkötésére is 
időben sor kerül, akkor nem fog elmaradnia PISA-mérés 2006-ban. Erre minden reményünk 
megvan.  

Ugyanez a helyzet a TIMSS-méréssel. Nem is mondom el, gyakorlatilag csak a 
számok különböznek. Itt is minden az ütemezés szerint zajlik. Picit szorosabbak a határidők, 
más típusú feladatok is vannak. Itt március legeslegelején mindennek készen kell lenni, 
rendben kell lenni. Amennyiben az OM-mel időben meg tudjuk kötni a szerződést, akkor a 
TIMSS-mérés sem fog elmaradni 2006-ban. 

A PIRLS-méréssel kapcsolatban ezek a feladatok, ilyen ütemben zajlanak - kevésbé 
sürgetős, kevésbé veszélyes a dolog. 

Az országos kompetenciamérésről egy picit többet szeretnék mondani. Úgy gondolom, 
hogy Vári Péter és munkatársainak több éve tevékenysége során kialakult az a kompetencia-
mérési rendszer, amely már megbízható adatokat tud szolgáltatni a közoktatásnak bizonyos 
pontjairól. Nagyon jól tudjuk, hogy az első időszakban - ezt maga Vári Péter is mindig 
elmondta - ezek kevésbé voltak megbízható adatok, hiszen a rendszer kidolgozása, 
beüzemelése több időt vesz igénybe, mint ahogy azt annak idején a döntéshozók gondolták. A 
döntéshozók mindig rövidebb távon gondolkodnak, mint a fejlesztők. Ezt a mi 
fejlesztésünkről is mindig elmondom: én úgy gondolom, hogy ezt a programfejlesztést egy 
nyolcéves szakaszban lehetett volna igazán jól megvalósítani, e helyett két és fél év állt 
rendelkezésre - de ez már csak így megyen… 

A kompetenciamérés felmérési anyagainak az előállítása a két központban zajlik, 
folyamatban van, és mindannyian tudjuk, hogy a felmérésre május 31-én kerül sor - és most 
nem mondanám még egyszer, hogy ennek milyen feltételei vannak. Ami a tartalmi feltételeket 
illeti, a tesztek előállítása és a közbeszerzések kiírása vonatkozásban még időben vagyunk. 
Nagyon reméljük, hogy minden rendben lesz.  
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Egy apró mondatot azért hozzá kell ehhez tennem. A negyedikes mérés új eleme a 
mérésnek, más központunk is végzi - erre az országos mérési nemzeti - nem tudom, hogy 
hívják - tanács döntése alapján kerül sor. Hogy hívják ezt a grémiumot? (Brassói Sándor: 
Nemzeti Közoktatási Értékelési Tanács.) Tehát a Nemzeti Közoktatási Értékelési Tanács 
döntése nyomán kerül sor erre. Maga az, hogy a negyedikben mérés lesz, komoly vitákat 
váltott ki a szakmában. Az általam ismert szakmai, szakemberi álláspontok jelentős része 
szerint ez nem volt jó döntés, negyedikben kompetenciamérést csinálni nem igazán jó és 
megalapozott dolog. De én ehhez nem értek… (Nagy József: Nem kompetenciamérés van, 
hanem alapkészségek mérése.) Igen, de a jogszabály kompetenciamérést ír, a közoktatási 
törvényben és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben is ez szerepel. 

Összefoglalva tehát, úgy tűnik, minden mérésünk rendben van technikailag, a 
határidők tarthatók lesznek - egy feltétel hiányzik, de gondolom, csak technikai okok miatt 
van így. 

Én megköszönöm szíves figyelmüket, és kollégáimmal együtt állunk rendelkezésükre, 
hogyha kérdéseket tesznek föl. 

 
ELNÖK: Nagyon köszönjük a nagyon részletes, informatív tájékoztatást. Most 

kérdések következnek. Az előterjesztőhöz lehet kérdéseket intézni.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA: Megköszönöm a tájékoztatást. Hat kérdést szeretnék 

nagyon röviden föltenni. 
Az első, hogy a közoktatás egyik legjelentősebb fejlesztésének elképzeléseibe kaptunk 

végre beavatást. Azt szeretném kérdezni - bár lehet, hogy költői a kérdés -, hogy erről a 
jelentős tervről miért nem tájékozódhatott előre az OKNT, hogy esetleg érdemben hozzá 
tudjon szólni, és ne csak utólag tudjon tájékozódni. 

Ezzel szorosan összefügg a következő kérdésem - és lehet, hogy ehhez az OKNT-nek 
lehetett volna szava: mi indokolja, hogy pont ezt a 6+1 kompetenciaterületet választották ki? 
Elég fontos például a tanulás tanítása, a tanulás tanulása - ez hiányzik belőle. Lehet, hogy ez 
megért volna egy alapos szakmai vitát, hogy ha történetesen a pénzügyi keret szűkössége 
indokolta, hogy az alapvető kompetenciaterületeket szűkítsék, miért pont éppen ezek 
születtek. Nem akarok részletekbe belemenni. 

A harmadik: láthatnánk-e - most nyilván nem, mert nem erre készültek, de akár a 
következő ülésen - egy alapos projektterveket? Hiszen ez egy óriási projekt, annak minden 
egyes tartozékával, ahogy egy projekttervnek ki kell nézni: befejezés, ellenőrzési pontok, 
részletek és így tovább. 

A negyedik: hallottuk, hogy ez egy sokszereplős fejlesztési folyamat, amelyben, ha jól 
érzékeltem, azért vannak koordinációs zavarok. Ki ennek az egész projektnek a fő felelőse? 
Ha most nem, később kaphatunk-e betekintést abba, hogy kinek milyen a kapcsolódási pontja, 
tehát ki áll az egész projekt feje fölött? Mert itt az OM szereplőként hangzott el, nem pedig az 
egész irányítójaként. 

Az ötödik kérdésem az, hogy mi indokolja a négyféle mérést a közoktatásban, és 
milyen ezeknek az egymáshoz fűződő kapcsolata. Ki döntötte el azt, hogy ezek a mérések 
legyenek? Hallottunk arra célzást, hogy vannak ennek vitatható pontjai. Ez is egy olyan 
kérdés, ami megérdemelte volna, hogy az OKNT legalább véleményt nyilvánítson róla. 

A hatodik kérdésem pedig az, hogy ennek az egész óriási projektnek a 
költségvetésével megismerkedhetünk-e. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Szenes György! 
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DR. SZENES GYÖRGY: Három és fél kérdésem van. Az első… A programtanterv, 
amiről Pála Károly beszélt, egy nagyon részletesnek tűnő tanterv. Ennek milyen a viszonya a 
helyi tantervhez? Van-e ebben valamifajta mozgástér? Vagy ez már egy olyan kerettanterv, 
ami helyi tanterv, vagy olyan programtanterv, ami kerettanterv is, meg helyi tanterv is? Tehát 
ezeknek az egymáshoz való viszonya milyen? 

A második kérdés… Azt már látjuk, hogy mi lesz 2006-ban. De mi lesz 2007 után? 
Iszonyatos fejlesztési összegekről van szó. Hogyan lehet ezt továbbvinni? Van-e rá lehetőség? 
Ha ugyanis nem lehet továbbvinni, tovább finanszírozni, akkor ez egy kidobott pénz. 

A harmadik kérdés a pedagógusok felkészítésére vonatkozik. Információim arról 
vannak, hogy a TIOK-ok a szerződésben néhány, talán hat kompetencia van, és egy-egy 
pedagógusnak kellett elvállalni, hogy részt vesznek a továbbképzésben. Okoz-e az problémát, 
hogy vannak nagyon előremutató módon olyan kereszttantervi fejlesztések, amelyeket 
valószínűleg egy-egy tantárgyba nem lehet beépíteni, és ez önmagában nem egy pedagógus 
egy iskolában vagy osztályban, hanem az összes pedagógus továbbképzését kellene, hogy 
jelentse? Ilyen például az életpálya-építés tipikusan. Erre lehet-e valami megoldást találni? 
Mert ez komoly feszültséget jelent. 

Végül a fél kérdés… Ez a négy mérés gyönyörű szép, és tudom, hogy 
Magyarországnak nemzetközi kötelezettségei is vannak, de hát annyi pénzünk azért talán 
nincsen, hogy amikor PISA is van, akkor még csináljuk azokat a kompetenciaméréseket is, 
amelyeket most megcsináltattunk ebben az évben a hatodik, nyolcadik osztályokban, meg 
most már tizedikben és negyedikben is. Nagyon fontos a mérés, én ezt belátom. De nincs egy 
kicsikét túllihegve? Köszönöm szépen. 

Átvenném az elnöklést egy rövid időre. A sorrendben Dobos Krisztina a következő. 
Tessék! 

 
(Az ülés vezetését dr. Szenes György, az OKNT alelnöke veszi át.) 

 
DR. DOBOS KRISZTINA: Köszönöm szépen. Hadd mondjam először el azt, hogy 

nagyon jó, hogy a teljes folyamatot látja az ember. A fejlesztés tekintetében a közoktatás 
elmúlt időszakában ritkán volt erről szó, tehát ezt nagyon pozitívnak tartom. Három kérdésem 
van. 

Az első a szokásos szabályozási kérdés. Mindenfélét, NAT-ot, kerettantervet, helyi 
tantervet elfogad valaki. A programcsomag viszont lebeg az űrben; már többször felvetettük, 
hogy a közoktatási törvény nem szabályozza. Ezt én nem tartom helyesnek. Ezt akkor is 
megmondtam, most is megmondom. Ez egy szabályozási eszköz, de senki sem hagyja jóvá, a 
miniszter megrendelése alapján elkészül. Nem tartom jónak, hogy kilóg ebből a rendszerből. 

A második: ez az a terület, amelybe az elmúlt három-négy évben a legtöbb pénzt 
fektettünk. Nem tudom pontosan, mekkora összeget, nyilván majd Aurél elmondja. Ha 
nagyon koncentráljuk a pénzt, merthogy szegény a közoktatás, akkor borzasztóan izgalmas az 
a kérdés, hogy a mostani 360 intézmény után hogy fog eljutni máshova, ha jó a fejlesztés. Azt 
gondolom, hogy a magyar közoktatásnak és talán az oktatásnak is az egyik legnagyobb 
problémája az, hogy újat szeretnénk kipróbálni, ki is próbáljuk, értékeljük, és aztán el is 
felejtjük, azzal már nem foglalkozunk. Tehát szeretném a hálózatbővítés technológiáját látni, 
ha nem most, akkor a későbbiek során. 

A harmadik: igen nagy problémám az, hogy – igyekszem finoman fogalmazni – 
bevallja-e a programfejlesztő, hogy ha valami nem sikerül. Nagyon őszintén megmondom, 
hogy az összes területen, a pályázatok területén meg egyéb területeken mindig csak a 
sikerekről számolunk be, és amikor valami kudarcos, arról nem igazán. Én azt gondolom, 
hogy a kudarcokból is lehet tanulni, tehát érdemes lenne azt is megmutatni, hogy ha valami a 
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fejlesztés során nem sikerült, akkor mik voltak az okok, mert ebből azok, akik a továbbiakban 
fejlesztéssel foglalkoznak, esetleg tudnak tapasztalatokat levonni. 

Az utolsó kérdésem… Lehet, hogy nem figyeltem, de nem látom, hogy ebben a 360 
iskolában, óvodában mennyi az általunk már nagyon sokszor felvetett szakiskola. Tehát benne 
vannak-e egyáltalán azok a 20-25 százaléknyi gyerekkel foglalkozók, vagy be tudnak-e lépni, 
ha most nincsenek benne - mert az óvoda és az általános iskola van benne - tehát a 
szakiskolákban gondolkodik-e a programcsomag fejlesztése? 

Köszönöm. 
 

(Az ülés vezetését dr. Loránd Ferenc, az OKNT elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Szabados úr! 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Az első kérdésem ahhoz kapcsolódik, hogy lényegében el 

kellett készíteni programokat, programcsomagokat, ezek után meg kellett tervezni, és 
hozzákezdhettek a végrehajtáshoz. A végrehajtásnál érzékelem a pályázati lehetőségeket, 
konzorciumok alakítását. Mi van a kidolgozásnál? Ez hogyan történik? Kijelölték-e az 
embereket erre, hogy melyik programot ki fogja csinálni?  

A második egy konkrét kérdés. a NAT és a programtanterv viszonya milyen? 
A harmadik kérdés… Az iskolákban most NAT, kerettanterv, helyi tanterv vagy NAT 

és helyi tanterv tanmenetrendszerben dolgoznak. Most ezek az iskolák, amelyekről 
beszéltetek, kapnak egy programtantervet, programcsomagokat. Ez a két rendszer milyen 
viszonyban van egymással? 

Végül az utolsó kérdésem: ti személy szerint mit javasoltok a programcsomag 
akkreditálásával kapcsolatosan? Mert gondolom, mindenki úgy látja - a hozzászólások, 
kérdések is ezt bizonyítják -, hogy ez a levegőben lóg, ami nem szerencsés. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Köszönöm. Részben megerősítem az eddigi kérdéseket. 

Mint jogkövető magyar állampolgár és mint pedagógus kérdezem, hogy mikor találkozik 
majd ez a programterv a magyar tantervrendszerrel, amit nagyon keservesen, nagyon hosszú 
idő után, de végül is kiizzadott a szakma úgy, hogy szerintem ez egy nagyon jó 
tantervrendszer, de nem látok semmi kapcsolatot a programtervvel. Megnyugtató választ 
várnék, hogy ez valamikor találkozik a jogi részével is. 

Kettő: mikor találkozik a taneszközfejlesztés és a tankönyv? Mert akár mondjuk, akár 
nem, tankönyvek készültek, én magam is láttam. Rá van írva, hogy „kísérleti tankönyv”, de 
hát azt már Rákosi elvtárs feltalálta. Azelőtt mi olyanokból tanultunk, hogy ideiglenes 
tankönyv, most van kísérleti, lehet alternatívot is mondani, sokféle jelzővel lehet illetni, és 
akkor már kibújunk a tantervi szabályozás alól, de ettől még van egy tankönyvi szabályozás. 
Eleget óhajtanak-e tenni ennek a szabályainak, tehát jóváhagyatás, szempontrendszer, satöbbi, 
illetve mikor találkozik a legális rendszer ezzel a (Liskó Ilona: Fejlesztéssel.) fejlesztéssel 
vagy kísérlettel? 

A harmadik kérdés ugyanezen a vonalon: a továbbképzések ügyében is van egy 
jogrend, van akkreditáció, vannak bizottságok. Itt nyilvánvalóan olyan továbbképzések 
vannak, amelyek semmiféle rendszeren, jóváhagyáson nem mennek át. (Dr. Polinszky Márta: 
De!) Mikor fognak? Vagy van? Akkor megnyugtató válasz. 

A következő a finanszírozás. Itt az ember különböző számokat hall, olvas. Én 
olvastam már 8 milliárdot, olvastam 18 milliárdot. Megkérdezem, hogy mennyi az annyi, 
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meddig, tehát tényleg hogy is állunk, és honnan van-e a forrás: EU-nyeremény, vagy csak 
saját, vagy a kettő kombinációja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Trencsényi László! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: János, ne haragudj, de a jegyzőkönyv számára a 

történelmi igazságnak tartozunk annyival, hogy Rákosi Mátyás államférfiúi munkássága 
idején tudomásom szerint tankönyvre nem volt a kísérleti jelző - ezt korrigáltad ideiglenesre, 
de akkor itt viccesen mondtuk, hogy akkor még ezt se használta se Rákosi elvtárs, se Münnich 
Ferenc, hogy „a Magyarországon kísérletileg állomásozó szovjet hadsereg”… Tehát ne 
mossuk össze a kettőt, ezt nagyon kérem. 

Egyértelmű a dolog, Károly előadásából kitűnt, hogy itt fejlesztésről van szó, nem 
kísérletről. Ebben a vonatkozásban sem jó az analógia - szeretném, ha ezt tisztáznánk.  

Kérdésem a napirendhez igazodik: „Kérdések a Sulinova Kht. feladatairól, különös 
tekintettel a programfejlesztésre”. Tehát az elő kérdésem arról szól, hogy ez a tájékoztató, 
amelyik a Sulinova Kht. két feladatába adott betekintést, hogyan viszonyul a Sulinova Kht. 
többi feladatához, hogyan igazodik, hogyan alkot rendszert a dolog. Szoktunk viccelődni, 
hogy a minisztériumban emeletközi bizottságok. Én úgy is kérdezném, hogy a Duna Office 
labirintusában milyen szakmai kapcsolat van a 3., 5. és a 8. emelet között? Pilisborosjenőről 
nem is beszélve - mondja Gyuri. Tehát ebben a rendszerben hogyan helyezkedik el? 

„Különös tekintettel a programfejlesztésre.” Én is kíváncsi vagyok, hogy kik a 
fejlesztő szakemberek, és hogyan válogatódtak ki. Mind a kettőre kíváncsi vagyok. Nem 
most, de ha egyszer kapna az OKNT egy névsort ezekről a kollégákról, akik programot 
fejlesztettek, megköszönnénk. 

A Sulinova mikor változtatja SuliRef-re a nevét? Vagyis mennyire van meg a 
fejlesztésnek a népi innovációra támaszkodó eleme a Sulinova működésével véget ért, 
lezárult-e ez a szakasz a közoktatás fejlesztésében, és átvette a profi fejlesztő műhely, amit 
reform típusú fejlesztésnek nevezünk, vagy maradt szerepe az észinnovációnak? Ez a 
kérdésem. 

A másik kérdésem, hogy van-e a SuliNovában olyan részleg, olyan feladat vagy olyan 
költséghely, amelyik a NAT-2 implementációjával – akkor ugyan nevettem, hogy ezt 
nevezzük el a NAT-2 minőségbiztosításának – foglalkozik, vagy lekerült a NAT promotálása 
a közoktatás-fejlesztés terveiről.  

 
ELNÖK: Kertész János! 
 
KERTÉSZ JÁNOS: Egy korábbi kérdéshez szeretnék kapcsolódni. Hallottuk, hogy 

6+1 területre korlátozódik ez a program. Ezen túl pedig az iskoláknak már csak 2+1-et kell 
ebből kiválasztani. Azt szeretném kérdezni, hogy a mérések konkrétan ezekre a 
kompetenciaterületekre vonatkoznak vagy szélesebb körűek? Magyarul: nem fenyeget-e az a 
veszély, hogy miközben az egyes kompetenciaterületek nagyon jól fejlődnek a program 
következtében, mások háttérbe szorulnak? Köszönöm. 

 
ELNÖK: További kérdés? Egyelőre nincs. Pála úré a szó. 
 
PÁLA KÁROLY: Megpróbálom valamilyen rendszer szerint: sorba megyek, és 

hogyha ismétlődés van, arra kitérek. 
Az OKNT előzetesen miért nem kapott tájékoztatást? Kapott tájékoztatást az OKNT: 

Pertl Gábor és jómagam tájékoztattuk az OKNT-t a Sulinova megalakulása után. Az egy 
másik kérdés, hogy ebből nem kerekedett olyan szakmai vita, amelyet Hoffmann Rózsa 
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igényel. Nyilván fontos lett volna, jó lett volna. Az OKNT felkérésére egyszer tartottunk ilyen 
tájékoztatót, hogy ez pontosan mikor volt, annak nyilván utána lehet nézni. 

Hogy miért pont ez a hat terület? Ezzel kapcsolatban csak egy nagyon furcsa választ 
tudok adni. Hihetetlenül hosszú egyeztetési és fejlesztési folyamat zajlott az Oktatási 
Minisztérium, az Irányító Hatóság, bizonyos ködös brüsszeli hatóságok és egyebek között, 
mire kikristályosodott ez a hat terület, mint hat olyan terület, amely fontos a magyar 
közoktatás szempontjából, és jóváhagyja az Unió. Úgy szokták megfogalmazni az ehhez jól 
értők, hogy támogatható az SZA-ból. Ezzel rögtön arra a kérdésre is választ adok, hogy ez a 
fejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében zajlik. Amikor az előadásomat elkezdtem, 
akkor behúzott három logó. Ezek közül az egyik kötelező - most már nem „Európa itt épül”, 
hanem valami új szlogen, „Magyarország célhoz ér” vagy valami hasonló. Ez az embléma 
jelezte, hogy ez egy NFT-s fejlesztés, és ezért az uniós hozzájárulás kellett. Akkor voltak 
olyan viták és tárgyalások, amelyek során kikerültek bizonyos fejlesztési területek és 
bekerültek bizonyos fejlesztési területek. Mondok egyetlen példát mindkét típusból. Tudjuk, 
hogy a nemzeti tantárgyi fejlesztéseket az Unió nem szívesen támogatja, hiszen ezek nemzeti 
ügyek, a jogharmonizáció tilalmának vannak ilyen mozzanatai is. Ezért mindig tantárgyközi 
vagy tantárgyak fölötti fejlesztésekre gondoltunk, leszámítva a matematikát, ami egybeesik 
egy tantárggyal, de ez általában így van a közoktatás rendszerében, szinte mindenhol, illetve 
egy olyan területet, ahol úgy gondoljuk, hogy a magyar nyelv és irodalom tantárgy mellé 
alternatívaként föl kellene ajánlani ennek a közoktatásnak egy sokkal inkább szövegértést, 
szövegalkotást fejlesztő, egyébként a világban nagyon elterjedt típusú programot is. Ezek 
mellé azonban sokkal inkább tantárgy fölötti dolgokat helyeztek. 

Egyébként az a konkrét igény, amit Hoffmann Rózsa megfogalmazott, a tanulás 
tanulása, olyan kereszttantervi és tantárgyak fölötti ügy, amiről úgy gondolom - és majd 
bevalljuk, ha kiderül, kedves Krisztina, hogy nem sikerült -, célunk, hogy erre minden egyes 
programcsomag szinte minden egyes modulja odafigyeljen. Ha ez sikerül, akkor pontosan 
tantárgyközi és tantárgy fölötti módon ez meg tud valósulni. 

De mondok egy ellenpéldát. Mi nagyon fontosnak tartottuk - azt hiszem, az 
előadásomból kiderül, hogy miért - annak a komprehenzív típusú iskolának a támogatását a 
magyar oktatási rendszerben, amely, jól tudjuk, számos országban elterjedt, és jól tudjuk, 
hogy Magyarországon is vannak kísérleti hagyományai - azt hiszem, ezt ebben a körben nem 
kell nevesítenem. Ez kikerült a programból, mert azt mondták, hogy ilyen 
intézményfejlesztéssel párosuló programelemet az Unió nem támogat. Én nem vagyok uniós 
szakértő, másrészt nem voltam a SuliNovában, amikor ezek eldőltek, tehát nem tudom 
megmondani, hogy ezek a döntések megalapozott döntések voltak-e vagy sem. Mindenesetre 
a dolog genezise ez volt, így alakult ki a hat kompetenciaterület. Zárójelben hadd jegyezzem 
meg: én azért alapvetően egyetértek azzal, hogy ez a hat kompetenciaterület nagyon fontos a 
magyar közoktatás számára - az indoklást el is mondtam. Nem mindenre fogok ilyen 
hosszasan válaszolni.  

Természetesen rendelkezésre áll egy olyan részletes projektterv, hogy aki eljön 
hozzánk, és azt tanulmányozza, én utána nagyon meg fogom köszönni, és gratulálni fogok, 
hogy ehhez türelme volt, hogy pontosan végigvigye. Ennek részben a programfejlesztéshez, 
de az egész Sulinova tevékenységrendszerében nagyon sok mindenhez van köze. 

Elfelejtettem a legeslegelején azt mondani, hogy mi átküldtünk rengeteg anyagot. 
Ezek között például szerepel a fejlesztők névsora, a szakmai bizottságok névsora, tehát ez 
mind megtekinthető itt. Ez egy terjedelmes névsor, mert hiszen rengeteg fejlesztővel 
dolgozunk, akiket pályázati úton gyűjtöttünk be; megjelent egy pályázat, amire lehetett 
jelentkezni. Természetesen vannak olyan fejlesztők, akik kezdettől mostanáig dolgoznak 
velünk, és vannak olyanok, akikkel nem kötöttünk újabb szerződést, vagy azért, mert beláttuk, 
hogy nem lett jó az a termék, amit létrehoztak, tehát már felismertük, hogy nem jó, vagy más 
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okai voltak. Vannak olyan fejlesztések egyébként, amelyekről nem tudjuk eldönteni - és ez a 
zöme -, hogy sikeres fejlesztés volt, vagy sem. Jeleztük, hogy folyamatosan érkeznek a 
modulértékelő lapok, ezeknek zajlik a feldolgozása, a módosítás, a korrekció, és arról a 
termékről lehet majd elmondani, hogy sikerült vagy nem, amelyik a végső változatban, 
sulinovás változatban – mert ez az utolsó változat – elkészül, és a további pályázó iskolák 
alkalmazzák sikerrel vagy nem sikerrel. A visszajelzések persze már sporadikusan 
megvannak, és nagy tételben azt tudom mondani, hogy általában jól sikerültek ezek a 
modulok és programcsomagok. Természetesen lesznek olyanok, amelyekre azt fogjuk 
mondani, hogy nem sikerült - és ezt el fogjuk mondani ország-világ előtt -, annak alapján, 
amit a visszajelzésekből tudunk. A szubjektív megítélések persze ettől nyilván eltérhetnek. 

A négyféle méréssel kapcsolatban - csak hogy sorba menjek - nem az én 
kompetenciám válaszolni, azt kell mondanom. Azt, hogy ennyiféle mérés van 
Magyarországon, részben a parlament döntötte el, amikor az oktatási törvénybe beszavazta a 
negyedikes mérést anélkül, hogy konzultált volna a szakmával. Én nem tudok olyan szakmai 
konzultációról, amelyik megalapozta régen ezt a negyedikes kompetenciamérést; mert, tanár 
úr, ez itt szerepel a jogszabályban. Az egy más kérdés, hogy ez a szakma szempontjából 
értelmezhetetlen. (Nagy József: Majd hozzászólok.) Köszönöm szépen előre is. Tehát, hogy 
miért pont ezek a mérések, és miért pont ennyi, ez nem a mi döntésünk volt. Másrészt 
természetesen ez az Oktatási Minisztérium döntése is volt, és mi ebben törvénytisztelő 
normaszöveg-végrehajtók vagyunk, mint mindenben egyébként. 

A programtanterv, helyi tanterv egy nagyon izgalmas dolog. Három dolgot szeretnék 
mondani ezzel kapcsolatban. Egyrészt a programcsomag programtantervi részének, de az 
egésznek is megvan a helye a tantervi szabályozásban, illetve kvázi szabályozásban, hiszen 
tudjuk, hogy tartalmi szabályozó eszközként jogi szempontból csak a NAT és a helyi tanterv 
tekinthető. A kerettanterv ajánlás, és ugyanilyen ajánlás a programtanterv, ami összekötő 
kapocs a kerettanterv típusú szabályozó és a helyi tanterv típusú szabályozóeszköz között, 
hiszen jóval részletesebb a kerettanterv, de ugyanúgy nem legitim szabályozóeszköz, és nem 
is akar az lenni - isten ments, hogy az akarjon lenni. Ha az iskola ezt a programot alkalmazni 
akarja, megteheti, hogy a saját helyi tantervébe beilleszti a programtantervet, és azt mondja, 
hogy én a matematika tantárgyat ezen matematikai kompetenciafejlesztő programcsomag 
tantervi elemei és taneszközrendszere alapján tanítom.  

Hogy ezt jóvá kell-e hagyatnia a fenntartójával? Persze, hogy jóvá kell hagyatnia a 
fenntartójával. Ebben a fázisban természetesen nem kell jóváhagyatnia ilyen értelemben, és 
mi nem is ajánlottuk az iskoláknak, hogy erre az átmeneti, ideiglenes időszakra a helyi 
tantervüket alaposan átdolgozzák, hiszen egyáltalán nem biztosított, hogy hosszabb távon is 
ezt alkalmazni fogják. Azt ajánlottuk, hogy mellékletként tegyék oda a helyi tanterv mellé a 
programtantervet, amely egyébként helyi tanterv elem szerepét be tudja tölteni. 
Természetesen ez sokszor a helyi tantervet egy kicsit átírta, és mi mindig segítséget 
nyújtottunk az iskoláknak, amikor problémát okozott számukra, hogy hogyan kell beilleszteni 
a helyi tantervbe a programtantervet.  

De, még egyszer mondom, a kvázi szabályozó funkciója részben annak belátásából 
fakad, hogy Magyarországon 1777 óta tantervekkel próbáljuk szabályozni a közoktatás 
rendszerét, és ez 1777 óta soha nem sikerült. A tantervek közvetlenül az iskolai folyamatokra 
csak nagyon-nagyon áttételes módon hatnak. Erről is szívesen tartok egy expozét, ha erre 
bárkinek igénye van, alá tudom támasztani nagyon sok mindennel. Úgy gondoljuk, hogy az 
iskolai folyamatokat olyan közvetlenebb eszközökkel lehet befolyásolni, amelyek lehatnak a 
tantervi folyamatokra, mert a pedagógust célozzák meg, és nem adminisztratív eszközökkel. 
A programtanterv és a hozzá kapcsolódó eszközrendszer éppen ezt a célt szolgálja. 

Még valami: nincsen kőbe vésve ez az egész úgy, ahogy van. Az, hogy kapcsos 
könyvekben vannak taneszközök, nem pusztán divat vagy egy kitalált forma. Azért van így, 
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mert ezek modulok, amelyeket nem kötelező végigcsinálni. Van egy felépítettségük, mert 
vannak olyan elemek, amelyeket nem jó kihagyni, viszont ha valaki a helyi tantervében egy 
adott téma helyett egy másik témát akar használni, de azt a know-how-t, azt az eljárás- és 
módszertanrendszert, amit a programcsomag sugalmaz, tudják alkalmazni más tartalmakra, 
akkor ki kell belőle venni, és betenni helyette a másikat, mert ezek nem kőbe vésett dolgok. 
Egyébként is úgy gondoljuk, hogy nem a tartalomban kell megfogni a szabályozást és a 
pedagógiai folyamatok befolyásolásának lényegét. 

Remélem, a tantervi ügyekről eleget beszéltem. Egyetlenegy dologról még nem: ha a 
jogi ismereteim nem csalnak, a közoktatási törvény rendelkezett a programcsomag-
akkreditációról, aztán ez kikerült a közoktatási törvényből valamilyen oknál fogva. 
Természetesen maximálisan, mélyen, szívből egyetértek Dobos Krisztinával és mindenkivel, 
aki azt mondja, hogy a programcsomag-akkreditáció hihetetlenül fontos dolog. Nemcsak 
azért, mert kilóg a rendszerből, hanem mert ez evidencia, nem is kell magyarázni egy olyan 
rendszerben, amelyik akkreditációkra épül. Ahhoz a teljesen furcsa és magának a 
programfejlesztésnek a lényegét tagadó megoldáshoz kell majd folyamodnunk, ha a jogi 
szabályozás nem változik, hogy ki kell emelnünk egy elemet a programcsomagból – ami 
önmagában is csonkítás –, és ezt keresztül kell hajtani a tankönyvi akkreditáción annak 
ellenére, hogy, még egyszer mondom, nem tankönyveket fejlesztünk, hanem komplex 
csomagokat. Ez persze nem azt jelenti, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ezeket nem lehet 
tankönyvnek nevezni – lehet tankönyvnek nevezni, bár most jogilag nem –, de ez önmagában 
nem elegendő ahhoz, hogy ezt az egész rendszert egy tanár, egy pedagógus, egy iskola 
átvegye. Én óva intenék mindenkit attól, hogy kiemelve a tanulói eszközöket a hozzá tartozó 
összes többi elem nélkül kezdje el alkalmazni. Említettem már az elején, hogy alapvetően a 
pedagógusok a mi célcsoportunk, a gyerekek pedig természetesen ebből nyilván, ha jó, 
profitálnak, tehát akkreditációs szempontból közöttünk nincs vita. Nem tudom, miért került ki 
ez a törvényből, szerintem vissza kellene bele pakolni. 

2007 után mi lesz, hogy lesz, fenntarthatóság… Természetesen semmi más esélye 
nincsen a programnak a fenntarthatóságra és a további fejlesztésre, csak az, hogy ha a 
következő nemzeti fejlesztési tervben helyet kap, mert nem hivatalosan, de meggyőződésem 
szerint arra a fejlesztésre, amit itt csinálunk, nem lehet másképpen tekinteni, mint egy tipikus 
pilot projektre – pilótaprojektre, ha így jobban tetszik –, hiszen az időhatárok, az egész 
fejlesztés körülményei tipikusan ilyenek. Tulajdonképpen a nagyságrendje is ilyen, az érintett 
iskolák, tanulók számát tekintve. Most kellene elkezdeni egy komolyan vett fejlesztést. Ehhez 
az kellene, hogy valaki a fejlesztést mint olyat végre komolyan vegye ebben az országban, és 
ne kényszerítsenek fejlesztő teameket, csoportokat, műhelyeket két és fél, hároméves 
periódusokba. Ha külföldről ide látogató, nagytekintélyű kollegákkal beszélgetek, akkor 
engem rendszeresen kiröhögnek, amikor elmondom, hogy milyen periódusban kellett 
létrehoznunk ezeket az eszközöket. Az, hogy lesz köztük kidobandó, többek között ebből is 
fakad. Hogyha a következő Nemzeti Fejlesztési Tervben ennek nincs helye, akkor valóban 
jelentős részében elbúcsúzhatunk a dologtól - éppen azért, mert egy fejlesztés első fázisában 
vagyunk.  

A fejlesztés további fázisaiban egyébként természetesen ennek az egész 
eszközrendszernek - Trencsényi Lászlónak válaszolva - elsősorban infiltráló, 
megtermékenyítő hatása kell hogy legyen. Nekünk pontosan az a célunk, hogy ilyen típusú 
fejlesztések országszerte, helyi műhelyekben is folyjanak. Mi itt elég beképzelt módon azt 
gondoljuk, hogy amit körülbelül négyszázan kitaláltunk, abban van elég sok olyan dolog, ami 
alapján ez a fejlesztés hatni tud más fejlesztésekre is. 

Az alapvető célokat, az alapvető jellegzetességeket elmondtam. 
A mérésekre visszautalva - ez a kérdés ismétlődött - említettem ezt az általam nehezen 

megtanulható Nemzeti Közoktatási Értékelési Tanácsot. Ennek a grémiumnak lenne - illetve 



 22

nem lenne, hanem van - az a feladata, hogy egy országos mérési rendszert koncipiáljon, és 
ennek alapján a fölösleges párhuzamosságokat valóban megszüntesse.  

Dobos Krisztina kérdezte, hogyan fog eljutni a termék a felhasználóhoz. Ez volt a 
kérdés? (Dr. Dobos Krisztina: Széles körben.) Erről egyrészt beszéltem, másrészt kapcsolódni 
fogok tantervi, tankönyvi és akkreditációs kérdésekhez is, bár részben ezek is elhangzottak. 

Az egyik, amit erre válaszolni tudok, hogy hosszú távon nem tudom, és nem is 
kompetenciám tudni, a következők miatt. Mi itt fejlesztünk valamit, megpróbáljuk a lehető 
legjobban korrigálni, és itt a Sulinova feladatrendszere le fog zárulni. Én már nagyon sokszor 
elmondtam, most is elmondom: A Sulinova nem könyvkiadó, nem tankönyvkiadó. Nem fogja 
kiadni ezeket a tankönyveket. A tankönyvpiacról, a tankönyvesek szövetségétől, mindenfelől 
érkeznek ezek a jelzések. Van, aki egy az egyben, van, aki áttételekkel üzen nekünk, hogy mi 
itt le akarjuk tarolni a tankönyvpiacot és hasonlókat. Szó sincs róla. Mi nem fogunk 
megjelenni a tankönyvpiacon. Ezeket a fejlesztéseket a tankönyvpiac vagy befogadja - mert 
komolyan veszi, hogy az innováció elől nem rángathatja el tovább a fejét a magyar 
közoktatás -, és nem mindent fog befogadni, hanem egy rostálási, szelekciós folyamat el fog 
indulni. Ami ebben jó, úgy gondolom, érdeke a tankönyvpiacnak, hogy befogadja, érdeke a 
tankönyves vállalkozónak, hogy ezt átvegyék, hogy ebbe invesztáljanak, hogy ezt terjesszék. 
A Sulinova ebbe aktívan nem fog beavatkozni, legfeljebb annyiban, hogy valamilyen módon 
föl fogja kínálni ezt a lehetőséget, és nagyon bízunk benne, hogy ezzel élni fognak. 
Amennyiben a termék jó, nyilván élni fognak vele.  

A tervezés, végrehajtás, kidolgozás… Érkezett egy ilyen kérdés, hogy kik a fejlesztők: 
erre válaszoltam, elolvasható a névsor. Sokan vannak. A pályázatra sokan jelentkeztek. 
Jelentkeztek egyének, jelentkeztek tömörülések, fejlesztő csoportok, cégek is, és ők kaptak 
különböző megbízásokat. Itt több száz fejlesztőről van szó, ami a mi dolgunkat annyiban 
nehezíti, hogy ezeket egységesebb csatornákba kell beterelnünk a későbbiek során. 

Azt hiszem, a tantervi ügyekről mindent elmondtam. (Közbeszólások.) A 
továbbképzéssel kapcsolatban mondtam, hogy az a továbbképzés, ami már lezajlott, 
akkreditált továbbképzés. Átadom a szót Aurélnak, és ha valamit kihagytam, majd szólni 
fognak. 

 
PUSKÁS AURÉL: Én azt hiszem, hogy az anyagi áttekintéssel folytassuk, hiszen ez 

eddig nyilvánvalóan nem szerepelt. 
Magának a programfejlesztésnek a költsége 2,2 milliárd forint. Az úgynevezett 3.1.1-

es központi programban több más, nagyon fontos fejlesztés is szerepel. Szerepelnek az 
Educatio Kht. fejlesztései 2 milliárd forintos nagyságrendben, szerepel a Közoktatási 
Minőségfejlesztési Központunk által nyújtott nagyon sok szolgáltatás és fejlesztés - 
szolgáltatás elsősorban a TIOK-os intézmények számára, és fejlesztések is. Ezek 
nagyságrendben megközelítik az 1 milliárd forintot. A fejlesztés határideje 2004 
szeptemberétől 2008 nyaráig tart, tehát így kell a fejlesztés volumenét is tekinteni.  

Szerepel az OKI-nak több nagyobb és kisebb programja - ezek 500 millió forintot 
érnek el -, az OKI és az Educatio Kht. a 3.1.1-es, tehát most szereplő központi programnak 
konzorciumi partnerei. Tehát a Sulinova Kht. konzorciumi partnereiként működnek. 

Az egész programterv, amely ennek a 3.1-es programnak a teljes terve 7,2 milliárd 
forint. Szerepel még benne kutatás, több kutatási tárgyú több éves munka. Ezek meghaladják 
a 200 millió forintos nagyságrendet. 

Szerepel benne az országos kompetenciamérés 6., 8., 10. évfolyamon - amiről szó volt. 
És nyilván szerepel még benne több nagyon fontos olyan elem, amelyről nem 

beszéltünk, és nyilván szerepel a 2,2 milliárd forintos programfejlesztést érintő, nyomdai 
költségeket érintő fejlesztésen túl, hogy magának a kht.-nak a működési költségeinek egy 
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része is szolgálja a programfejlesztést, szolgálja azt, hogy a pályázati komponens 
intézményeivel való kapcsolattartás normális, a szolgáltatás megfelelő legyen.  

Nagyon fontos, hogy a központi programhoz tartozó pályázati komponens teljes 
összege 10,2 milliárd forint, amiből a TIOK-os fejlesztés - tehát az első pályázói körre az 
Irányító Hatóság és az OMAI pályázata alapján nyertes TIOK-ok - 1,4 milliárd forintnyi 
forrást kapott. Hogyha száz iskola és óvoda 1,4 milliárd forintnyi forrást kapott - nyilván a 
vállalások mértékének megfelelően visszaosztva -, akkor körülbelül látszik, hogy egy-egy 
intézmény mennyivel gazdálkodik. Egy óvoda nyilván kevesebbel, mint egy több évfolyamon 
működő, többet vállaló intézmény. 

A második pályázati kör, amely kapcsolódik a központi programokhoz – nem a 
Sulinova által kezelt pénzekről van szó, de az egésznek a nagyságrendjét talán érzékelteti: a 
3.1.3-as pályázók - tehát ez a 360 körüli nyertes intézmény - 6 milliárd forintos fejlesztési 
pénzre pályázhatott, és úgy tűnik, el is fogja költeni, mert ötszázhuszonvalahány pályázat 
érkezett, és nem nagyon nyerhet háromszázhatvannál több intézmény, mert iskolák esetében 
18 millió forint, óvodák esetében 14 millió forintot lehet maximum nyerni. Még nincs konkrét 
döntés, csak nagyságrendjében lehet látni, hányan fognak nyerni. 

A szakmai szolgáltatók számára egy 2 milliárd forintos nagyságrendű összeg állt 
rendelkezésre a pályázati körben: 21 szolgáltató nyert. 

Azért lehetnek különböző számok, mert ha a központi program 2004-es indulásakor 
egy 7,2 milliárdos összeg szerepel - még egyszer mondom, ezen belül a programfejlesztés, 
ami a témánk most, 2,2 milliárdnyi összeg, beleértve nyilván az iskolákhoz eljuttatott 
taneszközöket is -, és a pályázati komponens 10,2 milliárdját hozzáadjuk, az megint egy más 
szám, mint a 7,2 vagy mint a programfejlesztés 2,2 milliárdja. Nagyságrendben tehát ennyit a 
számokról.Egy másik témakör az volt, hogy… (Friss Péter: Ennek az egynegyede hazai 
forrás, a háromnegyede pedig európai uniós forrás.) Volt egy kérdés, amire talán szintén 
nekem célszerű választ adni. A 3.1.3-as pályázók, tehát az egyéni iskolai pályázók esetében 
valóban hat pedagógust lehetett erre a bizonyos 120 órás moduláris képzésre küldeni, és az 
intézményvezetők számára is biztosított képzést. Az végtelenül fontos és jogos kérdés, hogy 
ha ők három-négy-öt kompetenciaterületet vállaltak, és nem mindet, vagy ha akármennyit is 
vállaltak, hogyan tudnak együttműködni abban, hogy a B típusú programcsomagok jól 
üzemeljenek, tehát, hogy maga a tantestület vállalja fel ezt a fejlesztést. Kétségtelenül 
tantestületi képzés nincsen ezekben a programokban kötelezően, azonban több lehetőségünk 
is van. Egyrészt van egyfajta mentori szolgáltatás. Másrészt a vezetésre irányuló képzés 
kifejezetten az iskola nyitottságára, tehát a vezetők olyan irányú tevékenységére koncentrál, 
amelyek az egész tantestület megmozgatását jelentik, hogy befogadóvá váljanak ezekkel a 
fejlesztésekkel kapcsolatban. Ezenkívül az iskola 18 millió forintjában olyan típusú belső 
fejlesztés is szerepel, hogy ő maga belső képzést ad a nem érintett pedagógusoknak, és erre 
ugyanúgy forrást szentelhet, mint a központi képzéseken való ingyenes részvételre. Tehát 
ilyen értelemben ez bizonyos tekintetben megoldott. 

Az úgynevezett tematikus hálózatépítésben is nagyon lehet bízni, hiszen ezeknek az 
iskoláknak a legnagyobb része már utalt arra, hogy TIOK-okkal együtt fognak működni, 
előadót hívnak, jó gyakorlatot néznek meg, tehát a tantestület egyre nagyobb részének, és 
nemcsak annak a hat pedagógusnak fontos mindez. Ráadásul későbbi évfolyamok 
bekapcsolását is vállalták, ötéves fenntarthatóságot – ezt minden ilyen pályázaton vállalni –, 
tehát kényszerű módon további pedagógusok bevonása is szükséges lesz.  

Fontos, hogy az NFT-II 2010 után reagáljon ezekre a helyi fejlesztésekre. Nyilván 
nem annyira a központi program lehet a fókuszában az NFT-II-nek; szerintünk vitathatatlan, 
hogy erre is gondoljon, de a helyi fejlesztések megerősítésére az NFT-II-nek mindenképpen 
célszerű reagálnia. 

Most pedig visszaadom a szót Pála Károlynak. 
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PÁLA KÁROLY: Megtaláltam, amire nem válaszoltam, legalábbis egy részét. 

Elhangzott a SuliNova többi feladata, és hogy hogyan tud ez rendszerbe szerveződni. Mi 
megpróbáljuk rendszerbe szervezni. Aki ismeri a történetét a SuliNovának, illetve a PTMIK-
nek, az tudja, hogy nem szervesen épült ki ez a dolog. Mindent elkövetünk annak érdekében, 
hogy rendszerbe szerveződjenek ezek a kapcsolatok. Ez természetesen nem minden esetben 
sikerül. Ezenkívül van egy sor olyan feladat a SuliNovánál, ami nem igazán tud beépülni a 
fejlesztési szintű tevékenységekbe, de amit tudunk tenni, az az, hogy a programfejlesztési és 
az értékelési központ együttműködjön. A programfejlesztési központ számára a programokat, 
az értékelési eszközöket, a Képességfejlesztési Kutatóközpont szállítja Szegedről, a 
továbbképzések szervezésében az oktatási központ tevékenyen részt vesz. Megpróbálunk 
valahogy „hálózatosodni”. Nyilvánvaló, hogy a tankönyvi akkreditáció kapcsán fölmerülő, a 
SuliNovánál lévő feladatok nem fognak illeszkedni, ha egyáltalán a SuliNovánál maradnak. 

A hat terület mérése… Igen, ebben a programban ennek a hat területnek a mérései 
tudnak megvalósulni, más területek, más kompetenciák mérése pedig háttérbe szorul. Nagyon 
bízom abban, hogy az országos mérési rendszerek nemzetközi mérési rendszerekhez való 
kapcsolódása és általában a kompetenciafejlesztésnek egy szélesebben értelmezett 
elképzelése elterjed annyira a magyar közoktatásban, hogy erre mérőrendszerek is 
ráépüljenek. Ugyanakkor – erről Nagy József biztos fog szólni néhány szót – ennek van már 
hagyománya, éppen Szegeden, ami vagy be tud épülni ebbe a rendszerbe, vagy nem; néha 
egészen furcsa akadályai vannak, hogy miért nem. 

A szakiskola az egyik neuralgikus pont a dologban. Hazánkra jellemző módon sok 
gazdája van ennek az egész folyamatrendszernek, és ezek a gazdák nem mindig 
kommunikálnak egymással kellőképpen. A kompetenciamérés kapcsán már említettem ezt a 
sajnálatos tényt. Amikor a program tervezése elindult, akkor a szakiskolára külön területként 
azért nem gondoltak a fejlesztők, illetve a tervezők, mert arról értesültünk, hogy az Oktatási 
Minisztériumnak van egy nagy szakiskolai fejlesztési programja, a SzakMa. Az, hogy a két 
fejlesztés ütemezése eltér, és a kapcsolódási pontok nem kristályosodtak ki, részben a mi 
hibánk, de az, hogy nekünk szakiskolákra szabott programokat is kellene fejlesztenünk, akkor 
derült ki számomra, amikor megjelent a TIOK-os pályázat, amit én előtte nem láttam. Akkor 
két dologról értesültem igen nagy meglepetéssel. Az egyik az volt, hogy ott szerepelnek 
szakiskolák. 

A másik az volt, hogy mivel szerepelnek benne szakiskolák, középiskolák, mindenféle 
iskola, ezért – ahogy Aurél jelezte – a bemeneti pontokra nekünk valamit fejleszteni kell: 
elsőre, ötödikre, hetedikre, kilencedikre. A második osztály egy további átgondolás 
eredménye volt, részben a minisztérium jogos igénye folytán, részben pedig annak révén, 
hogy mi az első két évfolyamot nem választjuk el egymástól, éppen a differenciált fejlődés és 
a különböző fejlődési utak híján. Tehát a szakiskola mostohagyerekként került bele a 
rendszerbe, és azóta próbálkozunk azzal, hogy ezeket a programokat részben a moduláris 
jellegből adódó lehetőség folytán beválogatással, adaptációval szakiskolák számára is 
alkalmassá tegyük, de ez eredetileg nem volt a feladatunk; logikus módon, hiszen erre egy 
nagy projekt működik a közoktatási rendszerben. 

Hogy ki minek a felelőse, nagyon szépen lehet ebből egy ágrajzot csinálni: a SuliNova 
a fejlesztéséért – ezt el is mondtam –, az irányító hatóság az egészért, az OMAI a 
pályáztatásért felelős. Bizony kommunikációs problémák előadódnak, de maga a fejlesztés 
konzorciális formában folyik. Van két konzorciumi partnerünk – a költségek kapcsán ez 
elhangzott –: az egyik az OKI, a másik az Educatio Kht. Az OKI-nak vannak kisebb kutatási 
projektjei, és van egy nagy értékelési-mérési projektje, ami elsősorban az érettségi felé fordul, 
de a fejlesztő értékeléshez fejlesztett feladatok is benne vannak, az Educatio pedig a teljes 
kompetenciáért felelős. De mondom, ha erről többet szeretne tudni a tisztelt testület, tanács, 
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akkor meg kell hívni az Educatio Kht.-t, és megkérdezni, hogy hol tartanak. Nagyjából tudjuk 
természetesen, de pontos és szakszerű beszámolót nem tudok erről tartani. Azt tudom, hogy 
az ő programjaik még nincsenek az iskolákban, valamikor tavasszal fognak odajutni. 

A népi kezdeményezések iránti maximális tiszteletünk abban is megnyilvánul, hogy 
gyűjtjük a jó gyakorlatokat, és ezeket közzé tesszük, javasoljuk, ajánljuk, noha kész hazai jó 
gyakorlatokat megvásárolni nem áll módunkban, hiszen ezt megint nem támogatja az Unió; ő 
fejlesztésre adott megbízást, erre szól a mandátumunk. 

Végül az implementációról. Ez két különálló dolog. Az egyik az, hogy a NAT-
kompatibilitás ezekben a programcsomagokban alapkövetelmény, ezt garantáljuk. Ha valahol 
vannak kérdések és viták, akkor azokat minden esetben megpróbáljuk a fejlesztőkkel 
tisztázni. Az egy másik kérdés, hogy ezek mennyire kompatibilisek az érettségi részletes 
követelményrendszerével egy-egy tantárgy esetében. Itt nagyon komoly viták vannak. A 
teljes rendszer, ha megéri azt, hogy a tizenkettedik évfolyamig kifejlődjön, akkor 
érettségikompatibilis rendszer lesz. Az érettségi a tizenkettedik évfolyam után szokott 
bekövetkezni – az előre hozott érettségiről most nem beszélek –, a NAT-tal való 
kompatibilitás, úgy gondolom, nem okoz problémát. (Dr. Szenes György: Melyik NAT-tal?) 
Az érvényben lévő NAT-tal. (Friss Péter: Azért született a program, mint a NAT 
implementációjának az eszköze. Az egésznek ez az egyik értelme.)  

Egyébként, például olyan területeken, ahol óraszámarányok és hasonló dolgok 
merülnek fel, ez komoly problémát okozott a TIOK-os intézményeknél. Mi mindig 
fölajánlottuk a segítségünket. Ezek adaptálható programok. Tehát hogyha ilyen óraszám- és 
egyéb kompatibilitási problémák vannak, mindig lehet őket helyi igényekhez szabni, és ehhez 
mi a segítséget megadtuk. 

A NAT-tal kapcsolatos második, kevésbé örömteli mondandóm az, hogy amikor a 
programfejlesztés elindult, ennek volt egy Nemzeti Fejlesztési Terv háló vagy ernyő alatt 
működő része, és volt egy NAT-implementációs része. Ez utóbbi fejlesztés hosszas viták és 
egyetértések, egyet nem értések hullámai után leállt, egész egyszerűen azért, mert az Oktatási 
Minisztérium a 2006. évben ezt a fejlesztést nem támogatta. Én értetlenül állok előtte, és 
borzasztóan nagy bajnak tartom - de ez van. A NAT-os fejlesztéseket le kellett állítanunk.  

Ugyanakkor - hogy jót is mondjak - ezzel párhuzamosan az Oktatási Minisztériummal 
való közös gondolkodás eredményeképpen igyekeztünk nagyon sok mindent beemelni a 
kompetenciaalapú fejlesztésbe, hogy az NAT-os igényeket is kiszolgáljon. De a teljes 
rendszer lefedettségét nem tudtuk biztosítani. NFT-s pénzből nem is lehet, nem is szabad. 
Normakövetők agyunk. Az OM pedig valószínűleg finanszírozási problémák miatt nem tudta 
ezt a továbbiakban vállalni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nem igényeltek szünetet? (Közbeszólások: De! - Ezt be kellene fejezni!) 

Akkor jönnek a hozzászólások vagy további kiegészítések, és csak a napirend befejezése után 
lesz szünet. Szeretnél valamit mondani? 

 
FRISS PÉTER: Néhány kiegészítést tennék még a kérdésekre adott válaszokhoz - nem 

mintha azok nem lettek volna teljesek, de talán még néhány szempont. 
Kezdem a tankönyvügyekkel, amit szeretnék a következő napirendre áttolni, mert ott 

lesz alkalom, hogy adott estben ennek a sajátos vonulatairól beszéljünk, és ezt a napirendi 
pontot ettől tehermentesítsük. Ott erre van konkrét jogi szabályozási javaslat, hogy valóban a 
tankönyvpiac érdekeltségi körébe eljuttatható legyen mindaz, ami itt megszületik. Az 
egésznek az értelme és a célja, hogy eljusson a mindennapi gyakorlathoz a lehető 
legszélesebb körben. Ez az egész fejlesztés erről szól. 
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Ehhez kapcsolódik a Nemzeti alaptanterv implementációjával kapcsolatos gondolat, 
ami a végén hangzott el. A Nemzeti alaptanterv implementációs folyamatának egyik 
meghatározó eszköze maga ez az egész oktatási programcsomag készítése. A mindenki által 
jól ismert NAT-rendelet mellékletében megfogalmazza, és egyfajta leírást ad az oktatási 
programcsomagról, azzal a megfontolással, hogy ha van, ha megszületik majd - ez 2003-as -, 
akkor nyilván lesz módja, hogy ez beépüljön, és esetleg még a tartalmi szabályozás 
rendszerében is megtalálja a helyét. A törvényben mindig kétféle gyakorlatot lehet látni: 
vannak, amik megszületnek, és iksz évig nem valósulnak meg, majd egy idő után vagy 
kikerülnek belőle vagy tovább élnek benne - tudnék, de nem fogok most ilyen példákat hozni. 
A másik lehetőség, hogy ami megszületik, az adott esetben beemelődik egy szabályozási 
rendszerbe. Az oktatási programcsomag kapcsán úgy tűnik, hogy mindkét irányban volt példa 
történetileg: benne volt, kikerült, de adott esetben elképzelhető, hogy újra bekerül, hogyha 
van mit akkreditálni, és valóban van mit beemelni a rendszerbe. Hogy ez egy fejlesztés 
kapcsán jogilag szabályozandó-e ilyen módon, az persze külön kérdés. 

A NAT itt nem implementálódó, itt fejlesztésre nem kerülő elemeivel kapcsolatban 
valóban az a helyzet, hogy a közoktatás-fejlesztésre rendelkezésre álló források alapvetően 
ebben az egynegyed magyar részbe épültek be, oda kerültek átadásra. Ez azt jelenti, hogy más 
fejlesztésekre a források szűkössége miatt csak nagyon-nagyon elvétve, adott esetben 
jelképesen vagy szűk körben kerülhet sor. De azért ilyeneket látunk - akár az Oktatásért 
Alapítvány legutóbbi pályázatai is ilyen irányokba mutatnak, és nyilván vannak olyan elemek, 
amelyekben próbálkozunk. A rendelkezésre álló kereteket nem a közoktatási szakterület, 
bizonyos értelemben nem is az Oktatási Minisztérium szabja meg. 

A fejlesztési folyamattal kapcsolatban még egyet érdemes tudni, most már a 
SuliNovára és az egész konzorcium minden tagjára vonatkozóan: itt egy nagyon szigorú 
szabályrendszer alapján, negyedéves elszámolás, értékelés, ütemterv szerinti haladás 
monitorozása folyik. Azt kell mondanom, hogy magyar fejlesztésekben eddig olyan nagyon 
meg nem tanult metódussal kell eljárni, és ezt nem az OM végzi, hanem a külön erre 
kialakított szervezetrendszer, az Irányító Hatóságon keresztül. Persze az OM nem ebben a 
részében, de magában az együttműködésben részt vesz, egy más, számunkra sok szempontból 
talán szokatlan eljárásrenddel. Hogy „számunkra”, azt úgy értem, hogy a magyar tradíciók 
számára szokatlan eljárásrendben, de nem biztos, hogy ez ügyben nem célszerű ezeket 
átvennünk, és jól megismernünk. 

A mérésekkel kapcsolatban hangzott el néhány észrevétel. Még az előadásban 
hangzott el kérdőjel nélküli kérdésként, hogy rendelkezésre állnak-e a források erre a dologra. 
Igen, tehát a mérésekre a források rendelkezésre állnak, a szerződések szerintem nagyon rövid 
időn belül megkötésre kerülnek. Erre - beleértve a nemzetközi és a hazai méréseket - az 
Oktatási Minisztériumon belüli belső átcsoportosítással sikerült biztosítani a forrásokat. 

Természetesen az megfontolandó, hogy valamennyi nemzetközi és valamennyi hazai 
mérést együtt kell-e folytatni. Erre Károly utalt, hogy ezzel kapcsolatban kértük ezt az 
újonnan létrejött értékelési tanácsadó testületet, hogy alakítson ki új koncepciót, ha az új 
koncepció kialakítását indokoltnak tartja. Ugyanakkor azt is érdemes tudni, hogy azért itt 
más-más korosztályokról, más-más területek méréséről van szó. Kérdés, hogy azt a tradíciót, 
hogy a nemzetközi mérésekben részt veszünk, és azokat a viszonyítási pontokat, amiket ezek 
a nemzetközi mérések adnak, célszerű-e feladni. Ez számomra kérdés, de ez megint egy 
önálló téma, amit, gondolom, egyszer majd az OKNT is szívesen megismer és megtárgyal, 
hogyha ezt szükségesnek tartja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Aurél kért kiegészítést, utána Nagy Józsefé a szó, Horn, Szenes - ez a 

sorrend. 
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PUSKÁS AURÉL: Bocsánat, nagyon rövid leszek. Egy dologra nem tértünk ki. A 
Sulinova fejlesztéseinek együttműködése, ez az úgynevezett 2.1-es program, amely a 
hátrányos helyzetű, különösen roma tanulók integrációját, valamint a sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrációját szolgálja. A két programnak vannak olyan horizontális, logikus 
együttműködési felületei, amelyek nagyon-nagyon fontosak. Ha a kompetenciaalapú 
programcsomagok fejlesztéséről beszélünk, akkor ez egy nagyon széles értelemben vett 
eszközrendszert jelent, a 2.1-es programban pedig elsősorban pedagógusképzések, 
módszertani jellegű képzések, amelyek dominánsan megjelennek. A két típusú fejlesztésnek 
nagyon fontos érintkezési pontja, hogy sem a hátrányos helyzetű sajátos nevelési igényű 
gyermekek oktatási integrációjában nem járunk eredménnyel, sem - nyilván - a 
programcsomagok, új típusú tananyagok oktatásában, amennyiben az osztálytermi folyamatok 
nem változnak, nem alakulnak át - mondjuk a frontális módszer sokféle mássá. Tehát a két 
fejlesztés logikája egymást kiegészíti, és rendkívül fontos, hogy ez a két fejlesztés ugyanazt 
az iskolarendszert - mondjuk úgy, hogy a többségi iskolarendszert - legalább annyira érinti, 
mint például a 2.1-es fejlesztések, ahol látszólag nem többségi iskolarendszerről van szó. 
Dehogynem! A magyar oktatás egészéről van szó. A két típusú fejlesztés együttműködése 
kulcskérdés, hogy ezek a programok célt érjenek.  

 
ELNÖK: Nagy József! 
 
NAGY JÓZSEF: Kedves Kollegák! Egy kis kiegészítést szeretnék a negyedik 

évfolyamos méréssel kapcsolatban tenni, de nem önmagáért, mert most nem ez a központi 
téma, hanem azért, hogy belelássunk néhány problémába. A tanév rendjéről szóló rendeletben 
szerepel ez a téma, ami alapkészségek mérését írja elő tételesen. Hogy tudják, miről beszélek: 
az íráskészség, az olvasási készség és az elemi gondolkodási képesség került elfogadásra, ami 
három tanórát vesz igénybe, félórás szünetekkel. Ebbe mentem bele, azt vállaltam el, hogy 
elkészítem korábbi kutatásaink alapján az eszközrendszert, aminek a határideje január 31-e 
volt eredetileg. Aztán fölmerült a múlt év végén, hogy nem is kellene csinálni ezt a mérést, és 
megváltoztatják a rendeletet, de úgy döntöttek végül, hogy mégis kell, és hozzárendelték a 
pénzt.  

Mi hozzáfogtunk a munkához, de mind a mai napig nincs szerződés azokkal az 
emberekkel, akik ezt csinálják. Ahhoz a megoldáshoz folyamodtam, hogy fölajánlottam: 
csináljátok meg a munkát szerződés nélkül, én ki fogom nektek fizetni saját zsebből, átutalom 
kölcsönként, amíg nem jön meg a pénz. Ezt a többség elfogadta. Egy kollega nem fogadta el; 
azt mondta, hogy megcsinálja a munkát, de csak akkor adja át az eredményt, ha lesz 
szerződése. Mind a mai napig nincs szerződése, és a jövő héten úgy fogom tudni menteni a 
dolgot, hogy ennek az embernek kifizetem a munkáját saját zsebből. Ezt azért mondtam el, 
mert tele vagyunk ilyen problémákkal. Tehát én nem vagyok kivétel, csak nem tudtam, hogy 
mibe mászok bele. A kutatásokhoz voltam hozzászokva. Amikor az OTKA-t megnyertük, 
annak alapján keményen elszámoltattak, és ha nem produkáltam, akkor még egyszer nem 
pályázhattam. Ez egy teljesen más rendszer. De nem mondok mást; a jövő héten kifizetem az 
embert, ezzel újra kinyitom a kaput. Nagyon örülök az új információnak, nagyon szépen 
köszönöm, ezek szerint rendben lesz, de másutt is tele vagyunk ilyen problémákkal. 

 
FRISS PÉTER: Ha egy mondatot lehet mondani, hogy ne ennek mentén menjünk, 

szerintem érdemes lenne ezt házon belül tisztázni, mert a pénz már ott van egy csomó 
dologra. Szerintem ezt kár itt az OKNT előtt felhozni. 

 
NAGY JÓZSEF: Csak hogy érezzék a kollegák, hogy vannak adminisztratív 

problémák, amelyekbe beleütközik a szakma. 
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DR. SZABADOS LAJOS: Egyáltalán nem kár egyébként, Péter. 
 
FRISS PÉTER: Azért kár, mert nem tényszerű, és nem valószínű, hogy erre itt van 

idő. 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Akkor Nagy József hazudik? 
 
FRISS PÉTER: Nem, természetesen nem. 
 
NAGY JÓZSEF: Semmi probléma, csak ezt szerettem volna érzékeltetni. Ezzel 

lezártam a témát, köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Horn György! 
 
HORN GYÖRGY: Pár témát szeretnék felvetni a tisztelt tanácsnak, és a kérdésekre 

adott válaszok kapcsán tennék néhány javaslatot. Nem határozati javaslatokat, hanem annyit, 
hogy meghallgatta a tanács a tájékoztatást, tehát erről nem szükséges határozatot hozni. 

Úgy látom, és a kérdésekből is ez látszott összeállni, hogy az a sajátos helyzet, hogy 
egyrészt modernizációra, fejlesztésre van szükség a közoktatásban, és ezt központosított 
módon tenné az állam, másrészt a pedagógiai underground eszközeit akarja bevinni a rendszer 
egészébe, egy nagyon súlyos szakmai, szervezési és egyéb ellentmondást eredményez. Itt a 
NAT-ra, a tantárgyakra, a tanárokra, a tanárszakokra, a program kontra tantervre és a többire 
utalok. Azok a technológiák, eljárásmódok, sőt maga a kompetenciafejlesztés mint alapcél a 
projektektől a taneszközök differenciált nyújtásáig mind a tradicionális értelemben vett 
pedagógiai undergroundnak voltak a részei, és ezeket beszívta magába, ugyanakkor 
bejelentett központi fejlesztésnek tekinti, noha az undergroundnak éppen az a lényege, hogy 
helyi jellegű, autonóm, kisközösségre épít, és az informális struktúrára, nem szervezett 
rendszerre. Én ezt egyébként tavaly nagyon dühödten és vehemensen meg is írtam egy hosszú 
cikkben az Alternatív iskolákban, ugyanis az a Friss Péter által is elmondott kijelentés, 
miszerint elvonta az állami forrásokat minden fejlesztéstől, és betette a SuliNovába a magyar 
állam, ellehetetlenítette az autonóm fejlesztés egész hálózatát. Tehát szerintem nem áll az a 
helyzet, hogy az Oktatási Közalapítványnak pénze van, mert nincs pénze, effektíve ott 
tartunk, hogy be kell csukni, ha így marad.  

Tehát itt van egy olyan alapvető dilemma, aminek az a lényege, hogy a magyar 
közoktatás egészének a mozgásiránya, a fejlesztés iránya mi legyen, és ezt milyen 
technológiákkal, hogyan lehet megtenni. Erre egy egyszerű válasz volt az előző kormányzati 
ciklusban. Azt mondták: kerettanterv, ez az előírás, ezt kell csinálni, kijelöljük az embereket, 
akik ezt megcsinálják, odaadjuk, csináld. Ez ellen én is, mások is nagyon erősen tiltakoztunk. 
Itt most egy más típusú megközelítés van, ami azt mondja, hogy modernizáció, fejlesztés, 
ajánlás, továbbképzés, differenciált eszközrendszer, de egyrészt ez lényegesen lassabb, 
másrészt folyamatosan legitimációs dilemmákba ütközik, amit egyébként az egyes 
kisfejlesztések átéltek az elmúlt 15 évben külön-külön. A jog betartása, valamint az, hogy 
milyen tantárgynál hogy néz ez ki, most mind egyszer csak kvázi állami szinten jelenik meg. 
A Köznevelési Tanácshoz az az egyik tiszteletteljes kérdésem, hogy támogatja-e azt, hogy a 
fejlesztés iránya a kompetenciafejlesztés legyen a magyar közoktatásban. Ha igen, akkor ezt 
ki kell mondani, de ha kimondja a Köznevelési Tanács, ez azzal jár, hogy beszélünk arról, 
hogy például a tantárgy típusú tanulásszervezési rendszertől nem baj, ha eltér a rendszer; 
marad vagy nem marad, de nem baj. 
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A másik ugyanilyen alapkérdés az, hogy támogat-e központilag ilyen típusú 
fejlesztéseket, vagy visszalöki ezeket az autonóm helyi szerveződések irányába. Tudniillik a 
kérdésekből azt vettem ki, hogy egyrészt kétségbe vonják a legitimitását a rendszer ilyen 
típusú működésének, másrészt viszont nem világos, hogy miről is beszélünk egyáltalán, hogy 
egy mérési rendszerben hány mérés van, hogy itt egy jól szervezett, tudatos 
kompetenciarendszerről van szó, noha tudjuk jól, hogy olyan, hogy kulcskompetencia, 
valójában nem létezik. Személyiségfejlesztés van, amire persze központilag különböző 
technikákat lehet szervezni - például arra, hogy hogyan lehet fejleszteni a szövegértést -, de a 
tanulási folyamatban ennek nincs releváns, elkülönült megjelenési formája, kivéve ha 
tantárgyakban van. Akkor viszont nem áll az az alaptézis, amit itt állítunk, nevezetesen, hogy 
például a logikai fejlesztésnek itt is, itt is, meg itt is van feladata, merthogy az le fog 
fordítódni a matematikára, ugyanis ebben a tárgyban tanítja a mai magyar rendszer. Az a 
kérdés, hogy lehet-e ez központi fejlesztési rendszerben, a jogrendszer fölé lépve; mert a 
pedagógiai underground a jogrendszer alatt működött, és ez most a jogrendszer fölé lépett. 
Olyan dilemmákat vetett fel, mint például az, hogy van-e programakkreditáció, vagy nincs, 
vagy hogy hogyan kerül be egy fejlesztő a rendszerbe, milyen eljárással, kik a fejlesztők, 
miért pont ők, miért pont a pedagógiai underground, miért nem inkább a matematika 
módszeres tanítása lesz a feladat, miért nem kerül be a mátrixszállítás az érettségi anyagba, és 
így tovább.  

Tehát itt egy olyan alapvető kérdésről van szó, amit úgy látom, az itt ülők - beleértve 
engem is - nagyon különböző szempontokból, egymástól alapvetően eltérő fejlesztési 
stratégiában gondolkozva ráborítanak azokra, akik erre vállalkoztak. Tőlük kérdezünk 
olyanokat, amikre evidens módon nem fognak tudni válaszolni: Tudniillik az az álláspont, 
hogy a SuliNova az adott keretek között igényesen, hatékonyan, eredményesen és nagyon jól 
dolgozik – csak szerintem tök értelmetlenül. Még egyszer hangsúlyozom, ez az én 
véleményem. Azok a fejlesztések, amelyek ott elkészültek, külön-külön értékelhető, jó 
megoldások, csak éppen alkalmatlanok arra, amire a feladat maga kijelölődött.  

Most arra kérem tisztelettel a Köznevelési Tanácsot, hogy mivel a feladat, a mai 
napirendünk az volt, mit gondolunk most a Sulinova projektfejlesztéséről, nyilatkozzunk 
nekik, hogy egyetértünk. Szerintem ugyanis, bár értelmetlenül, de ami feladatot csináltak, azt 
jól csinálták. Nem tudom, érthető-e. Ugyanakkor meg ezt a dilemmát egymás között valahogy 
tisztázni kellene. 

Mondom, én ezt látom. Az alternatív iskolák egész hálózata - Aurél ott volt, amikor ez 
a vita zajlott -, összeült, amikor ez az egész elindult, hogy itt nagyon nagy baj van. Ugyanis 
effektíve eleve hátrányban lévő intézményekről van szó, eleve alulfinanszírozott 
intézményekről - hiszen még az önkormányzatinál is kevesebb támogatást kapnak -, és még a 
fejlesztést is kiszívták belőle, és áttették egy központi zsákba. Odatették, arról nem is 
beszélve, hogy egy csomó pedagógus is innen bement oda, mert úgy döntött, akkor most 
államilag csinálja, amit helyileg tett eddig. Szerintem ez egy alapdilemma, mint ahogy az 
ellenkezője is, nevezetesen, egyetért-e egyáltalán a Köznevelési Tanács, hogy itt központilag, 
államilag olyan típusú fejlesztések legyenek, nem kellene-e inkább fejleszteni a magyart, a 
történelem érettségi követelményt, a matematikát, a tantárgyszerkezetet stb., amiről az előző 
kormányzati ciklusban egyértelmű válasz született: álljunk vissza a tantervi szabályozásra. 
Ezt mondta az előző kormány. Mint tudjuk, előtte volt ilyen ötven évig - lehet, hogy még 
tovább is -, de vajon nekünk ebben nem kell egyetértenünk, de exikálni kell a különbséget, 
vagy egyet kell értenünk valahogy, legalábbis eszmét kell cserélni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szenes György! 
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DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. Örülök, hogy Gyuri után kaptam szót, 
mert pont ilyen típusú hozzászólásra is készültem. Veled ellentétben, és egy dologban 
egyetértve, én azt gondolom, nagyon profinak tűnik az a fejlesztési munka, amit a Sulinova e 
rövid két év alatt elvégzett. Én a maximális elismerést és főhajtást szeretném a magam 
részéről megtenni. Azt gondolom, más megoldás a magyar valósában nem volt, mint egy 
központi fejlesztés. Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehetett másként megcsinálni, mert 
akkora innovációs potenciál nincs a magyar pedagógustársadalomban, hogy ezt önmagától 
kivágta volna. Én tehát azt gondolom, ezt muszáj volt egy központi fejlesztéssel megcsinálni. 
Ha azt fogadjuk el - és abban már nagyon sok esetben egyetértettünk -, hogy a 
tantárgyrendszerből, nem megszüntetve, de folyamatosan a kompetenciafejlesztés irányába 
kell elmozdulni. Akkor azt gondolom, ez volt a hasznos módja, hogy egy olyan profi fejlesztő 
intézetben kellett ezt megcsinálni, amely képes erre, még ilyen nagyon szűk idő alatt is. Én 
nagyon köszönöm ezt, mert annak ellenére, hogy látszik a rengeteg probléma, ami az egész 
buliban volt, óriási szellemi és anyagi erőforrások bevonásával megjelentek az anyagok. És 
hogy majd a kipróbálás során, a kísérleti projektben mi módon hasznosul, várjunk erre néhány 
évet.  

De pontosa ezért, mert én összeszámolgattam, mintegy 18 milliárdról van szó innen-
onnan-amonnan, egyáltalán nem közömbös - és azt gondolom, az OKNT-nek ebben állást kell 
foglalnia -, hogy ezt a fajta fejlesztést az NFT II-ben tovább kell vinni, mert ha ezt nem 
csináljuk, kidobott pénz. Tehát nagyon fontos dolognak tartanám. 

Pála Karcsival nem értek egyet. Röviden azt mondta, hogy a Sulinova nem egy 
tankönyvkiadó, hanem egy fejlesztő valami. Azt gondolom, ha ezeket nem fogjuk kínálni - 
mindegy, hogy tankönyvkiadóként -, valami módon folyamatosan nem tesszük közkinccsé a 
komplett programcsomagot, ha nem kapják meg folyamatosan az iskolák, ha nem lesz 
hozzáférhető, ha piaci alapon gondoljuk valakikkel - ha tetszik nekik, ha érdekükben áll, 
csinálják, ha nem, nem -, akkor ez a dolog megint meghal. Azt gondolom, ennek a felelőssége 
sokkal nagyobb annál, mintsem hogy ezt piaci alapra lehessen helyezni. Mert hogyha azt 
mondjuk, az a fejlesztés egy előremutató, hogy kompetenciafejlesztés irányába kell a 
dolgokat vinni, ehhez az eszközrendszert biztosítani kell. Lehet, hogy ilyen központosított 
módon. 

Végül a harmadik, ami nem annyira lényeges kérdés. Azt kérdeztem - eléggé el nem 
ítélhető módon közbeszólva -, hogy ez melyik NAT-ról szól. Azért kérdeztem, mert a NAT 
2003-at mondtátok mindketten, ugyanakkor a NAT 2003. nem hatályos, mert még csak a 
második osztályban jár pillanatnyilag, felmenő rendszerben van. Amelyik iskolában most az 
5., 7., 8. osztályban helyi tantervek alapján tanulnak, azok a NAT 1995. alapján dolgoznak, 
mert a NAT 2003. még a második osztálynál tart. Nem annyira egyértelmű, hogy ez az egész 
fejlesztés a NAT 2003. alapján kell hogy történjék, mert hiszen nem tart ott. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Báthory Zoltán! 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Egyrészt azt szeretném mondani, hogy amit ma délelőtt itt 

hallottunk, az egy profi munkáról szóló beszámoló volt. Hogy valójában profi vagy sem, azt 
egy tanács sohasem tudja eldönteni természetesen, de azok a beszámolók, amelyek erről 
szólnak, úgy gondolom, szakmailag jól átgondoltak, rendszerbe illeszkedők voltak. 

Amit nem lehet megérteni, ennek a környezete, ahol a kérdések fölmerülnek. Például 
szerintem - és ezt már sokan érintették előttem -, ha egy közoktatási fejlesztő rendszer 
kizárólag központi forrásokból, központi akaratot visz keresztül, az nem jó, az nem a XXI. 
század. Ha van egy fejlesztő intézetünk, az jó, dolgozzon, ugyanakkor hagyjon életteret az 
alulról jövő kezdeményezésnek - amit Gyuri undergroundnak nevez, amit én a pedagógusok 
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kreatív képessége begyűjtésének tartok. Azt gondolom, a felülről lefelé és az alulról felfelé 
hatoló logikának a fejlesztésben találkozni kell, ehhez szervezeteket, pénzt kell hozzátenni, 
különben a dolog nem működik. 

A másik a környezet. Egy magára valamit adó európai országban a következő 
funkciók vannak: fejlesztés, kutatás, értékelés. Kellemes megoldás, ha ezekhez a funkciókhoz 
független intézetek társulnak, vagy pedig az illetékes intézmény háttérintézményként 
működik. A fejlesztésben tehát ezt az alulról-felülről egyensúlyt gondolom fontosnak. Az 
értékelésnek teljesen függetlennek kellene lennie a fejlesztéstől, és természetesen a politikától 
is. A kutatásnak pedig sok mindent lehet az egyetemekre delegálni, nem muszáj központi 
kutató intézetet fenntartani. 

Ami hiányzik, e három funkció szakmai képviselőinek valamiféle egyeztetése. Már 
régen meg akartam kérdezni, hogy van az, hogy az érettségi fejlesztése az OKI-ban történik, 
az adminisztratív lebonyolítás az OKÉV-hez tartozik. Ugyanakkor van egy értékelési 
központunk, ahol nemzetközi felméréseket, kompetenciafelméréseket bonyolítanak. A 
funkciók és az intézmények totális diszharmóniája! Nincs rendszer. Én nem azt mondom, 
hogy mindent decentralizálni kell, de azért ráférne, és azt mondom, ezeket a funkciókat szét 
kellene szépen simogatni, és akkor bizonyára kevesebb problémával szembesülnénk, mint a 
jelenlegi helyzetben.  

Nem itt kellene elmondani, hogy ez a három nemzetközi felmérés közül az igazán 
presztízsfelmérés a PISA, és bármennyire szeretjük is, a TIMSS és a PIRLS mintha kezdene 
fakulni. A kompetenciánál pedig, hogy a negyedik hogy kerül bele? Most már tényleg egy 
Sherlock Holmes kellene, hogy ez kiderüljön, amikor úgy tudom, majdnem minden szakértő 
azt mondta, hogy hatodik alatt nem kell folytatni, és nem kell versenyszellemet bevinni az 
iskolába, elég, ha majd hetediktől, amikor az életet kell szimulálni az iskolában, akkor indul 
be ez a dolog.  

Kertész János feltett egy érdekes kérdést, amire nem kapott választ, az az érzésem. 
(Kertész János: Elmosott választ kaptam.) Ez az volt, hogy a TIOK-okban mindig csak egy 
kompetencia van. Jól mondom, Károly? (Pála Károly: Kettő plusz egy.) Tehát van egy iskola, 
amelyik kipróbálja a ti csomagjaitokat. A hat közül hányat? 

 
PUSKÁS AURÉL: Az iskoláknak mindegyiket vállalniuk kell, mert ők 

tesztelőiskolák. A következő pályázati körben résztvevő iskolák azok, amelyek választhatnak. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Tehát a kísérleti hatás csak partikulárisan érvényesül az 

iskolákban? 
 
PUSKÁS AURÉL: Nem, az egész. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Totálisan? Hogy bírja? 
 
DR. SZENES GYÖRGY: A TIOK-os iskola mind a hat kompetenciaterületet vállalja. 

(Közbeszólás: Nem!) 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN (Kertész János felé fordulva): Akkor választ kaptál, csak 

nem megnyugtatót. (Kertész János: Ami kimarad, az nem titkoltan a természettudományok! – 
Nagy zaj.)  

 
ELNÖK: Kérek szépen rövid, határozott, felkiáltójellel végződő választ. 
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PUSKÁS AURÉL: Az óvodai programcsomagból három variáns készült. Az óvoda, 
amikor TIOK-os óvodaként pályázik, akkor egyet tesztel, és meg fogja kapni a többit is, attól 
függően, hogy mikor jár le a tesztelési szakasza. Az általános iskolák és középiskolák első, 
második, ötödik, hetedik és kilencedik évfolyamai, attól függően, hogy hogyan szerveződtek, 
mindegyik kompetenciaterületre kellett, hogy vállalást tegyenek, tehát rájuk nagyon súlyos 
teher nehezedik. Nyilván nem minden évfolyam, hanem bizonyos tanulócsoportokat és 
tanárokat jelöltek ki a tesztelőiskolák. A most, 2006-tól belépő új iskolai kör, ez a 350 
intézmény nincs arra kárhoztatva, hogy mindent kötelezően azonnal bevállaljon, hanem a két 
kötelező, tehát a szövegértés és a matematika, valamint a benn maradó többi 
kompetenciaterületből legalább egynek a választása a feladatuk, hat pedagógus képzése és az 
ő tanulócsoportjainak a beindítása van napirenden.  

Az is nagyon nehéz, hogy egy iskola hirtelen egy ilyen fejlesztésbe milyen mértékben 
tud bekapcsolódni. A TIOK-ok mint tesztelők nagyon bátor lépést tettek, mert nagyon erősen 
kénytelenek befogadni ezt a fejlesztést, és együttműködnek a tesztelésben, a fejlesztésben. A 
követőiskolák egy szolidabb vállalást kellett, hogy tegyenek; nyilván ízlésüknek és 
bátorságuknak megfelelően ez lehet egy szélesebb kör is. 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Akkor János kapott választ, de én még szeretnék egyet 

kérdezni. Lehet? 
 
ELNÖK: Kielégíthetetlen kíváncsiságodnak helyt adok… 
 
KERTÉSZ JÁNOS: Az én fő problémám az, hogy kimaradnak egyes 

kompetenciaterületek. Az előbb már említettem, hogy nagymértékben a természettudományos 
kompetenciákra gondolok. Nem lenne-e helyes párhuzamosan vizsgálni, miközben ezeket a 
nagyon fontos kompetenciaterületeket fejlesztik, és ezekre koncentrálnak, hogy amik 
kimaradnak, azok milyen hatást szenvednek? Erre nem kaptam választ, illetve azt a választ 
kaptam, hogy ezt nem vizsgálták. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Akkor mégis csak kaptál választ. Neked még volt kérdésed? 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Lenne egy megjegyzésem. Mondták sokan, hogy a 

kétpólusú tartalmi szabályozásnak, amit úgy hívunk, hogy NAT és helyi tanterv, van egy 
köztes területe, ahol lehetséges, hogy az iskola nem vesz át semmit, amit a központ ajánl, 
hanem maga dolgozza ki - átvesz egy kerettantervet, vagy programcsomagot, egyet vagy 
többet, és ebből szerkeszti össze - a helyi tantervét. Ez szerintem nem károsítja az eredeti 
elgondolást, tehát ha ebben az összes mezőben három lehetőség van azáltal, hogy 
programcsomagok vannak, hogy mindegyiknél kimutatható, hogy illeszkedik a NAT-hoz és 
akkreditálják, akkor tökéletesen rendben van. A kérdés csak az, hogy ezek a versenytársak 
egyenlő elbírálásban részesülnek-e. A kerettanterveket is fejleszti valaki? Volt egy jó kis 
pályázat, be is jöttek a régi fejlesztők jelentős részben. Most mi van ezekkel? Ezeket valaki 
támogatja, szakmai segédletet ad nekik, vagy hogy van ez? A három egyenértékű, vagy nem? 
Program vagy kerettanterv? 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: A levegőben marad ez a kérdés - nekem majd lesz rá válaszom egy konkrét 

példán keresztül. 
Brassói Sándor következik. 
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BRASSÓI SÁNDOR: Két dologhoz szeretnék hozzászólni. Az egyik a kompetencia 
kérdése, a másik pedig a mérés-értékelés. 

Jól látszik, hogy a SuliNova és a mostani kompetencia alapú fejlesztés nagyon 
korszerű és előremutató, és amikor elkezdték kialakítani ezt a fajta kompetenciatartalmat és 
ezt a keretet, akkor nyilván építettek a kapcsolódó nemzetközi tapasztalatra. Van azért egy 
dolog, amire felhívom a figyelmet, illetve korábban is felhívtam rá a figyelmet több helyen. 
Az Európai Unió a kulcskompetencia fogalmát igenis rendkívül fontosnak gondolja. Ez 2001 
óta van így, azóta folyik az a tagállamokra kiterjedő munka, amelynek eredményeképpen egy 
államközi egyeztetés során a kulcskompetencia fogalom és az ahhoz kapcsolódó nyolc darab 
kulcskompetencia kifejtése megtörtént. Ez jelenleg olyan stádiumban van, hogy úgy néz ki, 
április közepén az Európai Parlament fog rábólintani. Ez azért fontos, mert az NFT-II kapcsán 
is és a jelenleg futó kompetenciaértelmezés mentén is nyilvánvalóan ezeket a dolgokat, a 
hazai fejlesztéseket át kell tekinteni. Ez az egyik, amit akartam mondani. 

A másik az értékelésekhez, mérésekhez kapcsolódik. Nem megyek bele abba, hogy a 
magyarországi oktatáspolitika az elmúlt húsz év óta miért tartja fontosnak, vagy miért nem 
tartja fontosnak az értékelésnek a teljes rendszerbe foglalását, ezt nem fejtegetném. Viszont 
szerencsére eljutottunk mostanra odáig, 2003-ban az Országgyűlés hozott egy olyan 
határozatot, hogy egységes közoktatási ágazati minőségértékelési rendszert kell létrehozni. 
Erről én egy előterjesztést itt a tárca részéről bemutattam már az előző évben, és ennek a 
továbbéléséről is beszámoltam. A miniszter úr, nagyon jól fölismerve az értékelés 
fontosságát, és ez úton is megköszönve az OKNT figyelemfelhívását, hogy erre egy nemzeti 
bizottságot létre kell hozni, létrehozta ezt a bizonyos Nemzeti Közoktatási Értékelési 
Tanácsot, amelybe az OKNT is delegált képviselőt; Báthory tanár úr képviseletével ez a 
tanács működik. Igaz, hogy nem régóta, mert ez egy új képződmény, ez a tanács keresi a 
helyét, keresi az önazonosítását, és időt kell adnunk számára – és a tanács is ezt kéri 
mindenkitől –, hogy el tudjon kezdeni működni. Nem könnyű a helyzete, nincs jogszabályban 
nevesítve, mint a KT vagy az OKNT, erre csak egy miniszteri felkérés van, viszont ennek 
ellenére ez a testület nagyon keményen dolgozik. Egyrészt áttekintette az összes hazai és 
nemzetközi mérést… (Zaj.) Tehát annak ellenére dolgozik, hogy nincs jogszabályi, törvényi 
háttere – erre gondoltam. A jelenlegi struktúrát áttekintve, tehát a negyedik, hatodik, 
nyolcadik, tizedik évfolyamos hazai méréseket, amelyeket nem kompetenciamérés néven illet 
a törvény, hanem készség- képességfejlesztés néven, valamint a szakmai kereteit konstatálva 
abszolút módon elfogadta azt, hogy ezek a mérések hasznosak és nagyon jó irányba mennek. 
Tudva azt, hogy a negyedik évfolyamos mérés úgy került be, ahogy bekerült, ahogy itt valaki 
megfogalmazta, Sherlock Holmes-i nyomozást lehetne hozzá kapcsolni. 

A másik dolog az, hogy a nemzetközi mérések mindegyike mellett lándzsát tört, tehát 
nemcsak a PISA mellett, hanem a másik kettő mellett is. Ezt alátámasztja az a nemzetközi 
tapasztalat, hogy mind az OECD, mind az IEA mérések nemzetközi testületében szinte 
ugyanazok a szakértők vannak, és jelenleg úgy tűnik, mindegyik ország egyöntetűen kiáll 
mind a két mérés mellett. Tehát én itt egy kicsit vitáznék Báthory tanár úrral. 

A harmadik, amihez hozzászólnék – és ez az értékelés, Pála Karcsi fölvetése –, hogy 
van szerződés, vagy nincs szerződés. Jól tudjuk, hogy a mérések fedezete megvan, május 
végéig szerződésben kötött pénzek vannak, tehát semmiképpen nem kerülhet veszélybe sem a 
kompetenciamérés, sem pedig az idei évben futó mérések.  

Másrészt a dolog nagyon fontos kérdést vet föl - leginkább ezért szóltam hozzá, annak 
ellenére, hogy tulajdonképpen Péter ezt elmondta az előbb -, nevezetesen nem lehet úgy 
nemzetközi méréseket tervezni sem a SuliNovának, sem egy bármikori bármilyen értékelési 
központnak, hogy minden naptári évben újra meg újra kitaláljuk közösen, hogy mennyi pénz 
fog jutni ezekre. Ezek a dolgok csak úgy működnek, hogy a nemzetközi mérések mögött is, és 
a törvényben rögzített mérési feladatok mögött is egy folyamatos projekttervezés és egy előre 
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elkötelezettség zajlik, ami alapján nem kényszerül olyan helyzetbe egy Sulinova, hogy 
kivárja, amíg a minisztériumnak gazdálkodási szabályzata van, hiszen csak utána köthet a 
következő évre szerződéseket. Ez egy átgondolandó problémakör. Ennek a súlyosságát, 
szerepét mi is érezzük. Azt gondolom, közösen kell lépnünk azért, hogy egy PISA-vizsgálat 
lebonyolítását ne veszélyeztesse egy - amúgy teljesen érthető - államigazgatási csúszás egy 
adott költségvetési év megtervezése során. Ezeknek a működtetését valóban biztonságos, 
hosszú távon kiszámítható alapokra kell tenni. Nyilván ez a testület, ami létrejött, ezen is 
gondolkodik. A következő ülés éppen holnap lesz, és ezek a dolgok is előkerülnek, de ezek 
nem mennek egyik napról a másikra, hiszen előtte hosszú időn keresztül ez a dolog nem 
került a magyar közoktatásnak a középpontjába olyan szinten, hogy valóban megbízhatóan 
működtessük, inkább csak mindig előre egy évre történt az átgondolásuk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Liskó Ica - de előtted egy mondatot mondanék. Azt, amit Brassói Sanyi most 

mondott - amivel, azt hiszem, mindannyian egyetértünk, hiszen Nagy Jóska vetette föl 
drámaian -, OKNT-határozatként tegyük javaslattá, hogy a folyamatos elkötelezettséget 
vállaló állami feladatokhoz folyamatos finanszírozási elkötelezettséget is vállalni kell. Kérjük 
ennek a kimunkálását, de ez mint OKNT-javaslat, mint testületi javaslat, szerepeljen.  

Most Liskó Ica! 
 
LISKÓ ILONA: Két dologra szeretnék reflektálni. Az egyik, amit Báthory Zoli 

kezdett el, hogy mi van itt a központi meg a helyi fejlesztés viszonyával. Nekem az a 
benyomásom, hogy ami most itt létrejött a SuliNovában, programfejlesztés címén, 
tulajdonképpen annak az egyik tanulsága alapján született, ami az elmúlt években lezajlott. 
Világosan kiderült, hogy a helyi tantervek készítése idején az iskoláknak körülbelül 
kétharmada kudarcot vallott annak a feladatnak a megvalósítása során, mert nem tudtak saját 
helyi tanterveket fejleszteni, és olyan mértékben részt venni az innovációban, hogy azt a 
központi irányítás elvárta volna. Tehát ez, ami most történt, hogy egy központi szakmai 
intézmény kezdett el programcsomagokat fejleszteni, tulajdonképpen egy nagyon helyes 
beismerése volt az előző - valljuk be őszintén - eléggé kudarcos időszaknak, amikor a helyi 
tantervfejlesztésre gondolt mindenki, hogy majd onnan fog igazából megújulni a rendszer.  

Ráadásul úgy érzem, hogy ebben a fejlesztési változatban abszolút megvalósul a 
kettőnek az egysége, amennyiben az iskola mint kipróbáló és mint partner nagyon komoly 
szerephez jut. Én csak üdvözölni tudom ezt a felismerést, és azt is, hogy ezúttal ez a 
felismerés találkozott azzal a lehetőséggel, hogy az első NFT erre még pénzt is adott, és ez a 
kettő létrehozott egy igényes szakmai és fejlesztő műhelyt, aminek nagyon örülünk. Itt ebben 
a pillanatban - hogyha a vitát nézem, tehát hogy ki mit mondott erről a dologról - az a 
probléma, hogy ennek a szakmai fejlesztő műhelynek a tevékenysége nincs beillesztve abba a 
háttérkörnyezetbe, amit a minisztériumnak kellett volna biztosítania. Azzal párhuzamosan, 
hogy itt elkezdett egy szakmai műhely kinőni ebből a Sulinovából, nem zajlott le az a 
folyamat, hogy a minisztérium kidolgozta volna azt a koncepciót, hogy amikor már a 
fejlesztésnek van egy helye, hol van a helye a kutatásnak - mert a kutatás nélkülözhetetlen, 
mert ezek a dolgok nagyrészt a kutatási eredmények alapján kezdtek el fejlődni, különben 
még mindig ott tartanánk, ahol voltunk, ha nem lenne kutatás -, tehát hol folyik a kutatás, hol 
folyik a mérés-értékelés, és hol folyik mindennek a lebonyolítása. Hogyha ez a koncepció 
nincsen mellétéve, akkor hajlamosak vagyunk mindent a fejlesztő műhelyen számon kérni, 
ami szerintem nem indokolt - ebben itt teljesen egyetértünk.  

Én tulajdonképpen valami olyan állásfoglalásra buzdítanám az OKNT-t, hogy kérjük 
meg a minisztériumot, hogy ha már létrehozott egy ilyen jó kis fejlesztő intézményt, akkor 
teremtse meg ennek a szakmai és jogi háttérkörnyezetét. Mert a jogi környezete is hiányzik 
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azáltal, hogy senki nem tudja ebben a pillanatban, kell-e akkreditálni azokat a 
programcsomagokat, amiket ez a jó kis fejlesztő műhely kifejlesztett. 

Én hajlok arra, hogy ezeket igazából nem is kell akkreditálni, hiszen a minisztérium 
odaadta ezt a feladatot, odaadta rá a pénzt, és nyilván olyan szakembergárdát feltételez 
mellette, amelyikben ő megbízik. Tehát nyugodtan mondhatja a miniszter azt, hogy amelyik 
programcsomag itt elkészült, azt ő felhasználásra javasolja, mindenféle külön akkreditáció 
nélkül. Mert kik fogják ezt akkreditálni? Hát azok a szakemberek fognak róla véleményt írni, 
gondolom, akik a Sulinova körül dolgoznak.  

De lehet, hogy kell akkreditálni - én ebben nem akarok állást foglalni. Csak azt 
mondom, kérjen az OKNT szakmai és jogi elképzelést a minisztériumtól arról, hogy ezt az 
egész kiváló kis fejlesztő intézetet most akkor milyen környezetben kell itt tekinteni. 

 
ELNÖK: Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Csak egy-két gondolatot a tankönyvhöz. 
Elöljáróban annyit: közös érdekünk, hogy ebből az irdatlanul sok pénzből és irdatlanul 

sok munkából, ami ebben már benne van - és tényleg szakavatott munka -, legyen tartós 
eredmény. Ez közös érdekünk. Ennek érdekében szólok én, amikor kritikusan azt mondom, 
hogy a tankönyvek között, amelyeket áttekintettem - akár vannak, akár nincsenek, meg 
tudtam őket nézni -, vannak jó tankönyvek, de vannak rettenetesen gyengék. Már onnan 
tudtam, amikor a tankönyvpiacon kudarcos szerző, akinek a könyve nem ment el 100-200 
példányban, boldogan eladta a SuliNovának, és boldog volt, hogy ott megveszik… Jobban 
körül kellett volna és kellene nézni.  

Egy kulcsszó van itt. Megerősítem a Horn György és Báthory Zoltán által 
mondottakat, és az alulról jövő kezdeményezést én úgy fogalmazom, hogy az alul lévő 
szakmai szervezeteknek, amelyek létrejöttek taneszközben és tankönyvben is, már 
tapasztalataik vannak ezekről a tankönyvekről, minőségről, eljárásokról, tehát érdemes volna 
együttműködni - és ezt ezennel fel is kínálom. Ugyanakkor el is várjuk. A Tanosznál jobb 
szervezeteket mondok: a TT, a TVOT és a kamara, aminek feltétlenül benne kell lenni, vagy a 
TIE, vagy a Hundidac Szövetség stb. Érdemes ezeknek a szaktudását és tapasztalatait 
figyelembe venni, és bevonni őket a fejlesztő munkába. 

 
ELNÖK: Vágó Irén! 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Öt dologhoz szeretnék röviden hozzászólni. 
Az első a nagy fejlesztési programok és a Sulinova fejlesztése egyfelől, másfelől a 

műveltségterületek közötti esélyegyenlőtlenség címet viselhetné. Tulajdonképpen azt látom, 
hogy a NAT implementáció leállása ott jelentett problémát, hogy bizonyos műveltségterületek 
minden nagy fejlesztési programban kiemelt szponzorálást kapnak. Itt már elhangzott, hogy 
van egy szakiskolai fejlesztési program, aminek szintén kiemelt területe az idegennyelv-
fejlesztés és az informatikai fejlesztés. Van egy Világ-nyelv programunk, ami kifejezetten az 
idegennyelv-oktatásról szól, van ehhez kapcsolódóan vagy ettől különállóan ez a bizonyos 
nulladik nyelvi előkészítő évfolyam, ami szintén egy nagy költségvetésű projekt, nagy 
fejlesztésekkel a hátterében - ez mind a kettőről szól megint, nem csak az idegen nyelvről, 
mert ott az informatika is nagyon hangsúlyos -, és van a nagy SDT fejlesztési program, ami 
megint csak az informatikáról szól. Tehát itt vannak olyan műveltségterületek, amelyek 
nagyon sok forrásból jutnak fejlesztési pénzekhez. Egyfelől kérdezem, hogy van-e valamilyen 
összehangolása ezeknek a fejlesztéseknek, másfelől pedig megfontolásra javaslom, amit János 
mondott, hogy bizonyos területek olyan szinten ki vannak éheztetve, hogy ott már anomáliák 
vannak. 
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A második dolog az, hogy mire épülnek ezek a fejlesztések. Elhangzott itt a NAT 
2003, illetve az, hogy ez természetesen egyelőre csak az első és a második évfolyamon 
hatályos. Kérdezem én, és érintette már Zoli is ezt a dolgot, hogy ezekről a bizonyos 
ígérgetett, ajánlott, miniszter által kiadott dolgokról - mert sokféle műfajban léteznek ezek a 
kerettantervek - elmondható-e, hogy a SuliNova-fejlesztések valamely kerettantervre épülnek, 
vagy több kerettantervet is tekintetbe vettek. Tehát mi itt a kapcsolódás? 

A harmadik dolog, amit Ica kezdett el mondani, az, hogy az alulról jövő 
kezdeményezések hogyan élhetnek tovább a SuliNovában. Azt gondolom, nemcsak úgy, hogy 
az intézmények kipróbálják ezeket a fejlesztéseket, merthogy ezek a fejlesztők, akik 
becsatlakoztak a SuliNovába, úgy gondolom, meg tudok is néhány esetet, a már létező 
fejlesztőműhelyeknek a képviselői, mivel ezek nem nőnek ki egyik pillanatról a másikra a 
földből, nem lehet vadonatúj fejlesztéseket leakasztani. Én tehát azt gondolom, hogy valóban 
van a kettő között kapcsolat. Inkább azt kérdezném meg, hogy mennyi munkát jelent a 
SuliNova számára, hogy ezek az alulról bejövő, nyilván nagyon különböző szintű és 
koncepcióban is nagyon vegyes dolgok valami egységes egésszé álljanak össze. Tehát a 
SuliNovának milyen kapacitásokat kell ehhez mozgósítani, vagy ha ezt meg lehet határozni, 
akkor egy fejlesztési produktumban mennyi az eredeti fejlesztő munkája, mennyi a 
szerkesztőké, designereké és minden egyéb, amiket gondolom, a SuliNova biztosít? Erről nem 
hallottunk, csak el tudom képzelni, hogy kellenek ilyen típusú munkálatok. 

A következő az, hogy hogyan vannak elosztva a funkciók az intézményrendszerben. 
Annak vagyunk évek óta tanúi, hogy az OKNT bevonása nélkül folyamatosan történik a 
háttérintézeti rendszernek az úgymond racionalizálása. Ennek eredményeképpen például az 
érettségi vizsga fejlesztése most egy és negyed évvel ezelőtt visszakerült az OKI-hoz mint 
kutatóintézethez. Ha ezt komolyan veszem, akkor te most azt kezdeményezed, hogy őket 
ismét tegyék át az OKÉV-be, ahonnan ide jöttek hozzánk egy és negyed évvel ezelőtt? (Dr. 
Báthory Zoltán: A funkció!) A funkció, igen. Nincsenek tiszta profilú intézmények. 
Folyamatosan minden oktatási kormányzat erre törekedett, és akkor még nem sorolom fel az 
intézetben levő összes többi központot, mondjuk a nemzetiségieket, hogy ők hány éve mentek 
el, és mikor jöttek vissza hozzánk, ezt most nem ragozom. Érdemes lenne ezt a dolgot 
áttekintetni ilyen szempontból. 

Az ötödik: nem egy Kasszandra-dolog, de mégis csak látnunk kell, hogy egy 
gigantikus nemzeti oktatási gödör fog létrejönni, ha az NFT-II-ben ezeknek nem lesz 
folytatása. A prioritások, meg a társminisztériumokkal való egyeztetés és sok minden más 
tekintetében is erre nagyon fel kellene készülni, és adott esetben ebbe a folyamatba az OKNT-
nek is egy bizonyos ponton érdemes lenne bekapcsolódni, amikor már látszódnak azok a 
területek, hogy a tárca mit szeretne a nemzeti fejlesztési tervben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Szabados úr! 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Kedves Kollegáim! Én a szakmai kalapomat képletesen 

megemelem Pála Karcsiék előtt. Ezt azért mondom, mert novemberben én voltam az egyik 
legnyűgösebb ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. A nyűgjeim továbbra is élnek, de nem a 
SuliNovával szemben, hanem azokkal szemben, amik itt elhangzottak. Hiányolok egy 
központi agyat – bocsánat a kiszólásért – aki összefogja, megszervezi ezeket a dolgokat, mert 
itt esetleges kísérletezések, kezdeményezések vannak, amelyek sokszor ellentmondanak 
egymásnak. (Közbeszólás: Ez egy ilyen agy!) 

Az is idegesíti az embert, hogy Pála kollegám azt mondta, hogy szűnjön már meg a 45 
percig szövegelő tanár és a 45 percig hallgató tanuló, satöbbi. Én 30 éve a felsőoktatásban 
vagyok, de nem nagyon látok olyan tanárjelöltet, belőle lett tanárt, aki 45 percig a 
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szakmájában egyfolytában tudna beszélni. (Derültség.) Azt mondtad, hogy te is tanítottál 20 
évig. Én már nagyon régóta tanítok, és nincs már olyan diák, aki 45 percig képes lenne 
hallgatni. Tehát erre ne hivatkozzunk, mert ez már elmúlt. 

A természettudományos tantárgyakkal kapcsolatosan: vannak olyan felsőoktatási 
intézmények, ahol tanszékeket kell azért bezárni, mert nincs fizika szakra, kémia szakra 
jelentkező. Ezen a területen – ezt Irénke vetette föl – igenis nagyon komoly problémák 
vannak. 

A második dolog, amivel szeretnék foglalkozni, az a homogén, heterogén csoportban 
való foglalkoztatás. Úgy érzem, hogy megint az egyiket ki akarjuk zárni. Szerintem mind a 
kettőnek megvan a saját maga előnye, én nem hiszek abban, hogy csak heterogén vagy csak 
homogén csoportokban kellene foglalkoztatni. 

A következő a kompetencialisták kérdése. Én már néhánnyal találkoztam, ebből ti 
most kiemeltetek szintén néhányat. Mindegyikből a felosztási alapot hiányolom; nem tudom, 
hogy miért ilyen a felosztás. Azt mondja, hogy az óvodai nevelés nálunk nagyon jó, azért 
emeltük ki, és azért, mert az idegen nyelv nálunk nagyon fontos. Miért választottuk ezeket? 
Remélem, értik, hogy miről van szó. 

A tankönyvekről okvetlenül szeretnék szólni. Az a baj, hogy az információk egymás 
ellen mennek. Tehát mi tudtuk, hogy vannak ilyen tankönyvek, kaptunk tájékoztatást, hogy 
ezek a tankönyvek nem tankönyvek. Aztán kijött ez a két politikus program a tankönyvről, és 
akkor Horn Gábor a kormány nevében úgy nyilatkozott, hogy egyrészt a tankönyvek 
akkreditációja megtörténik – hát ez nem történt meg –, másrészt pedig a tankönyvíró szuverén 
joga, hogy beteszi, vagy nem. Tehát nagyon fontos lenne a minisztériumnak meg a 
kormánynak összehangolni az információkat, mert különben nagyon kellemetlen helyzetbe 
kerülünk. 

Végül az utolsó: én egy olyan főiskolának voltam a főigazgatója, ahol 1000-1500 
hallgató volt, 100-150 oktatót és egyéb, adminisztrációban dolgozót foglalkoztattunk, de soha 
nem értük el az éves költségvetésben az 1 milliárd forintot. Ez egy óriási nagy összeg, nem 
mindegy, hogy hova, mire megy ez a pénz. Az a probléma, hogy elindítunk egyfajta 
fejlesztést, amit támogatunk, - ez elhangzott a kerettantervvel kapcsolatban is - mások meg a 
saját pénzüket használják fel. Félek, aztán ez végül oda vezet, hogy jogos lesz az, amit 
Karlovitz János mondott, hogy megint egyféle elképzelés érvényesül, és mondjuk azt, hogy 
nem Nagy Rákosi, hanem Kis Rákosi tér vissza. Nagyon veszélyes ez. Ezen érdemes lenne 
elgondolkodni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Márta! 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Én elhatároztam, hogy nem szólok hozzá, de többen 

mondták, hogy úgyse fogom kibírni… 
 
ELNÖK: Minden hozzászólásodat így kezded… 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Másodszor mondtam. 
Vitatkozni szeretnék Icával - amit ritkán szoktam megtenni -, mert azt gondolom, 

igenis szükség van a programcsomagok akkreditációjára, vagy valamilyen értékelésére, vagy 
nem tudom minek nevezzem ezt a dolgot. Már csak azért is, mert ha azt gondoljuk, hogy ez a 
típusú fejlesztés, a programcsomagban való gondolkodás hasznos, előrevivő és jó, akkor nem 
zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy mások is elkezdenek ilyen fejlesztésekben 
gondolkodni. Ha az a cél, hogy az ilyen típusú fejlesztési gondolkodásmód elterjedjen az 
országban, és ne csak egy helyen legyen egy ilyen fejlesztés, akkor igenis szükség van egy 
olyan rendszerre, egy olyan akkreditációs rendszerre, ami világosan rögzíteni tudja, hogy egy 
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programcsomaggal szemben milyen elvárásoknak kell megfelelnie, aki egy ilyen típusú 
fejlesztésbe fog. Ezt én elengedhetetlennek tartom. 

A másik, amihez szeretnék hozzászólni - és itt meg Brassói Sanyival vitatkoznék -, 
hogy hiába tudjuk azt - és ezt most a Sulinova nevében mondom -, hogy rendelkezésre állnak 
a mérésre a keretek, és hogy milyen keretek állnak rendelkezésre, és hogy el kellene kezdeni 
dolgozni. Ebbe a Sulinova azért nem fog belemenni, mert pont a NAT-os fejlesztés kapcsán 
nagyon megütötte a bokáját. Nevezetesen, amikor azt tudtuk, hogy ennyi van: beadott 
projektterv, meglesz a NAT-os fejlesztés - aztán nem lett meg. Az lett a következménye, a 
NAT-os fejlesztők sajnos belefutottak abba a problémába, hogy ők elhitték, hogy van pénz, 
kiadták a munkát megszülettek a produktumok, és nem lehetett őket kifizetni. Tehát a 
SuliNovának az az álláspontja, hogy amíg nincsen szerződés, és abban nincs rögzítve az az 
összeg, amiről most azt mondja Sanyi, hogy tudjuk, megvan - mi is reméljük, hogy megvan… 

 
BRASSÓI SÁNDOR: Teljesen másról beszélek én, mint amit most mondtál.  
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Azt mondtad, hogy a minisztérium gazdálkodási 

szabályzatát meg kell várni ahhoz, hogy a szerződések megkötődjenek. Nem ezt mondtad? 
 
BRASSÓI SÁNDOR: De most nem ezt mondtad. 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Azt szeretném tehát mondani, hogy megütötte már magát 

jelentősen a Sulinova e miatt korábban, és nem megy bele szerződés nélkül a munkák 
elindításába. 

 
ELNÖK: Dobos Krisztináé a szó, aztán még Trencsényi kap, és lezárjuk a napirendet. 
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Igyekszem röviden.  
Az első problémám, hogy tulajdonképpen nincs egy Nemzeti Fejlesztési Terv 

oktatásügyben, mert igazából a Sulinova-fejlesztés azokat a fejlesztéseket támogatja, amit az 
EU elfogadott. Nyilván vannak nekünk ezen kívül sajátos fejlesztési céljaink - mondjuk a 
történelem vagy a művészeti neveléssel kapcsolatos célok -, amire ebben a pillanatban 
semmiféle forrást nem tudunk fordítani, vagy csak nagyon minimálisa. Illetve számomra nagy 
kérdés, hogy a 2003-as NAT-vita miért is volt fontos, hogyha a NAT lassan eliminálódik. 

A második problémám: azt gondolom, hogy a demokratikus oktatásirányítás egyik 
legfontosabb kérdését az arányok jelentik. A demokráciának az arány nagyon fontos 
jellemzője. Ha egyik területre nagyon nagy forrásokat tudunk tenni, a másik területre pedig 
minimális forrásokat, akkor itt bizony, a versenyben, ha úgy tetszik, egyenlő pálya, egyenlő 
esélyek helyett az egyik pár száz vagy pár kilométeres előnyt kap, ami azért kérdéseket vet 
föl. 

A harmadik - nagyon örülök, hogy Márta mondta, nem is mondanám -, én továbbra is 
azt gondolom, már többször elmondtam, hogy igenis, akkreditálni kell, megfelelő szabályok 
között. Ha nincs akkreditálva, azt gondolom, ilyen magántevékenységnek lehet elfogadni. Azt 
pedig semmiképpen nem tudnám elfogadni, hogy fejlesztő értékelje. A fejlesztő csinálja 
tudása szerint, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sok jó program van benne, de ettől 
független legyen az akkreditáció.  

A negyedik: továbbra is azt remélem, hogy a mérés-értékelés egyszer majd egy önálló 
intézményrendszer és egy független intézményrendszer lesz. Ez nem a Sulinova dolga, csak 
ennek kapcsán szeretném ezt jelezni, hogy azt hiszem, el kell jutnunk oda, hogy ez 
függetlenül működjék. Nem kht., hanem független intézmény.  
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Az ötödik kérdésem továbbra is az, hogy hogyan jut el a pedagógusokhoz vagy az 
iskolákhoz. Nagy pénzt fektettünk be, 350 intézményhez eljut - nagyon helyes -, és nyilván 
kell idő hozzá, hogy széles körben eljusson, ami jó, de erre semmiféle programot nem látok. 
Ez nagyon veszélyes, mert továbbra is azt jelenti, hogy fejlesztünk, de a továbblépéshez nem 
juttatjuk el. 

Az utolsó pedig - és ezt csak mellékesen szeretném mondani -, hogy azért nem teljesen 
zárta ki az alulról jövő kezdeményezést, mert például a KOMA-pályázati nyertesek átvitték a 
pályázatukat - pont Aurélnak mondom -, és most már megjelenik. Egy napja kaptam egy 
levelet, hogy az egyik programcsomagban, sőt, már az eszköz is elkészül, a 
matematikatanítási eszköz. A kettő összefügg, és nyilván a továbbiakban is össze kell 
függjön: aki saját maga kifejlesztett valamit, tovább tudja vinni. 

 
ELNÖK: Trencsényi László! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Úgy érzem, hogy nem tudom, határozat vagy 

állásfoglalás lesz-e, de három eleme már nyilvánvalóan van, a negyedik is körvonalazódik, de 
ezt nem sietném el - ehhez szólok hozzá. Amit Irén megfogalmazott, gondolom, egy 
állásfoglalás első helyén gondolom, hogy ha ez abbamarad, az katasztrófa, mert Dunába 
folyik az a milliárd, ami eddig erre költődött, tehát a fenntarthatóság és a folyamatos 
fejlesztés elve mellett mindenképpen a kalapelemeléseket deklarálhatja ez az állásfoglalás, de 
mindenképpen ki kell ezt mondani. Rögtön ehhez kapcsolódik, amit most Krisztina 
fogalmazott meg a legmarkánsabban - én ezzel nagyon egyetértek: a dolognak a stratégiához 
való összefűződése. Rendre arról beszéltünk, hogy hézagok vannak, mert kellene egy agy, 
mondtam, hogy egy ilyen agy - ezt divergenciának nevezi a kognitív pszichológia. Hogy azért 
legyen valami konvergencia is ebben az agyban, hogy ezek a dolgok rendeződjenek, ebben 
azért nagyon keményen kritizáltuk valamennyien a bemutatott elemeket is, meg a be nem 
mutatott elemeket is - amit én tréfásan az emeletek, Zoltán pedig az intézmények közötti 
koordinációs hiányként említettünk. Örkénytől tudjuk, hogy a madzag, ami a paprikát 
paprikafüzérré teszi - ebben éreztünk folyamatossági hiányokat. 

Ha viszont stratégia, akkor a Horn Gyuri-féle gondolatmenettel kell ebben az 
állásfoglalásban nagyon komolyan foglalkoznunk, azokban a dilemmákban, ahogyan ő ezt 
fölvetette. Nyilván ő is úgy gondolta, ahol kijelentő mondat van, az a mondat: nem 
következhet be az a helyzet, hogy az állami nagy hal felfalja az undergroundban létrejövő 
kreatív kezdeményezéseket… (Derültség.)  

Ami engem zavar – és a marketing oldalát és a legitimációs oldalát szeretném 
elmondani egy 4. pontban –, az a mi alulinformáltságunk, de még jobban zavar Bözsi néni 
alulinformáltsága a Vágás utcai általános iskolában. Nem jó a promóciója és a marketingje 
ennek a programnak. Úgy gondolom, hogy erre ez a jelenlegi, kicsit narcisztikus reklámfüzet 
nem alkalmas, nem erre van szükség; ennél jobbra, olyanra, mint amilyen egy új üdítőital 
promóciója. (Közbeszólásra:) Ez nem új, de erre – itt a reklám helye – úgy, mint egy új 
üdítőital promóciójára, egy ekkora összegből futhatná. Egy sokkal átgondoltabb 
marketingterv kellene, hogy igenis arra gondoljon a Vágás utcai tanítónő, hogy itt valami 
olyan történik, ami az ő munkáját meg fogja segíteni. Ez a dolgot visszamenőleg is 
legitimálná egyébként. Zárójelben szeretném elmondani, hogy az Új Pedagógiai Szemle 
szerkesztőbizottsága, amikor a Pedagógiai lapok válságban volt, az igazgató úrhoz levelet 
intézett, hogy az Új Pedagógiai Szemle hasábjai szívesen válnának a nyilvánosság 
eszközeivé. Illetlenség a főigazgató úrtól, hogy válaszra sem méltatja ezt a levelet – ezt 
üzenem a főnökeiteknek –, nem való. 

De például amiket Karlovitz János hiányol, abból nagyon sok minden egy jó szakmai 
kritika, ami nem botrányokra bukik, mint ez a bizonyos - ha jól tudom, nem akkreditált - 
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tankönyv, ami által szegény Károly a nyilvánosságban szerepelt. Azóta sem meg előtte sem 
szerepeltél annyit a nyilvánosság előtt, mint most, egy nem akkreditált tankönyv körül. Tehát 
egy normális, nívós, módszeres szakmai nyilvánosságot mindenképpen fontosnak tartok. 

A legitimitás bonyolultabb. Arra kérem az OKNT-t, hogy most ne foglaljunk állást 
erről. Az ügyrendi javaslatom az, hogy a továbbképzési, a tankönyves és a kerettantervi 
bizottság tartson ebben a témában egy együttes ülést, mert ez a három elem, ami ebben a 
programcsomagban van, tuti, hogy akkreditációt igényel, hiszen erre jogszabály van, de a 
többi eleme szerintem óvatosabban, vagy legalábbis körültekintőbben megítélendő, mert 
vannak olyan elemei, amelyek mondjuk a módszertani szabadság határait súrolják már. Lehet, 
hogy Márta engem meggyőz arról, hogy nem, én csak azt mondom, hogy most csak arról 
foglaljunk állást, hogy egy átgondolt legitimációs mechanizmus kell, amit ez a három, 
akkreditációban tapasztalt munkabizottság készítsen elő, és tegyen rá javaslatot.  

Az utolsó mondatom… Vízkeresztkor a G, M és B betűket szokták az ajtókra írni. Itt 
most a GY, L és Á betűket láttuk mint ilyen mitikus betűket: gyorsan haladók, lassan haladók, 
átlagosan haladók. Ha igaz az, hogy ezek a programok erre a három betűre épülnek, akkor 
ennek a tudományossága mocsárra épül, mert nem tudok ma magára adó pszichológusról 
Jensenen kívül, aki a gyermekek kognitív tevékenységét ebben a három dimenzióban képes 
leírni, vagy legalábbis ez az egyik lehetséges paradigmája a tanulási teljesítményben való 
előrehaladásnak. Ezen mosolyogtunk - Zsolnai József kitalálta a szegregációt a NYIK-ben, és 
a tempót tartotta meghatározónak -, és ha erre épül az egész, akkor legalább egy kalapot 
visszateszek a fejemre, amit Szabados Lajos megemelt. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Pála Károly! 
 
PÁLA KÁROLY: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, illetlenség lenne most 

mindenre válaszolnom, de ha ráérnek este hatig, akkor szívesen megteszem. Ezzel szemben 
illetlenség lenne nem válaszolni. Köztes megoldást javasolok: egy-két mondatot most 
elmondok, nagyon-nagyon keveset, és miután áttanulmányoztuk a kérdéseket, fogunk azokra 
válaszolni, kétféleképpen. Egy részükre akár írásban is nagyon szívesen válaszolunk, ennek 
semmi akadálya nincsen. A másik részükre nem tudunk írásban válaszolni, mert akkor egy 
egész kötetet kellene teleírnunk. Induljunk ki abból, amit Trencsényi László mondott, hogy 
erről most lehetne nyitni egy nagyon klassz vitát, idehoznánk azokat a fejlesztőket és 
kutatókat, akiknek a kutatásai alapján a matematikai kompetencia leírása, fejlesztési terve, 
koncepciója elkészült, ezt nyilván el kéne olvasni és alaposan átgondolni, és akkor vissza 
lehetne térni arra, hogy ott konkrétan abban a fejlesztési koncepcióban ez a gyors, lassú, 
átlagos értelmezhető, vagy nem értelmezhető. Ebből lehetne valami. Mint ahogy lehetne és 
kellene is egy olyan szakmai vitát folytatni – nem lefolytatni, hanem továbbfolytatni –, ami 
elindult ebben a teremben néhány héttel ezelőtt, ami az olvasás tanítása és ennek tankönyvi 
jóváhagyásával összefüggésben vetett föl egy sor kérdést. Én ehhez nem értek, tehát 
elkezdtem utánaolvasni, és nagyon világossá vált számomra, hogy itt nagyon sokféle 
álláspont van, nincsenek kőbe vésett igazságok, bölcsek köve, és így tovább, hosszasan 
folytathatnám. E helyett két dolgot szeretnék javasolni. 

Az egyik az, amit már elmondtam, hogy ezeket az anyagokat bárki tanulmányozhatja, 
ha ehhez kedve van, és akkor tényszerűen tudunk elkezdeni hasznos, előremutató vitákat, 
megbeszéléseket, műhelyeket szervezni konkrétan azokra a kérdésekre vonatkozóan, 
amelyekről szó van. Nagyon sok minden halmozódott itt föl, ezekről egy félórás 
prezentációban nyilván nem tudok elmondani annyit, hogy ez egy komoly szakmai vita alapja 
legyen, de nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen szakmai műhelyviták elinduljanak, tudniillik 
ebben az országban többek között ez is hiányzik. Hallatlanul izgalmas lenne a 
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természettudományos tantárgyak területéhez tartozó problémákról beszélni, amelyek 
kimaradnak a mi fejlesztésünkből, amelyeket az „ezt nem támogatja” típusú mondatokkal 
söpörnek le az asztalról. Ha hazai forrásból nem tudja ezt támogatni a mindenkori 
minisztérium, akkor valóban az a féloldalas fejlesztés bontakozik ki, amiről itt többen szóltak. 
Hozzáteszem, ilyen szándékunk természetesen nincsen, sőt egy csomó mindenbe beloptunk 
természettudományos tantárgyakat. Ha valaki megnézi, pontosan az életvitel és 
környezettudatos gondolkodásra nevelő kompetenciákat fejlesztő tárgyak tele vannak 
természettudománnyal – hogyne lennének tele –, de ez nem azonos státusz azzal, mintha 
fejlesztettünk volna integrált természettudományos típusú tantárgyakat, amik hiányoznak a 
közoktatásunkból. 

Amivel befejezném… Nagyon szívesen beszélek akár meghívásos alapon olyasmiről, 
ami bemutatja önöknek a fejlesztési folyamatot elejétől a végéig. Ha most megpróbálnám 
nagyon röviden összefoglalni, hogy hány emberen megy keresztül valami, amíg ebbe az 
ideiglenes állapotba eljut, az is egy nagyon érdekes dolog, ha jól szervezi az adott terület a 
fejlesztést. Persze van, ahol a szervezés során hibák csúsznak be a dologba, de hát az 
újságíróknak is élniük kell valamiből, én meg szívesen nyilatkozom; de ha nem tetszett, amit 
mondtam, akkor beszéljük meg. Az egy másik kérdés, hogy a TIOK-ban tesztelő tanár nem 
arra kapta a mandátumát, és nem arról szól a szerződése, hogy minket feljelentsen, de hát ez 
meg az ő dolga, ezért neki kell törnie a fejét, nem nekem. Tehát ezek ilyen fura dolgok, de én 
örülök, hogy innovatív tanárok úgy gondolják, hogy a tesztelés nagyon jól kitalált és 
bejáratott csatornái mellett a különböző sajtóorgánumokat használják föl erre. De ez az alfája 
és omegája a dolognak; nem arról van szó, hogy négy-öt jókedvű fiatalember összehajol, és 
egy programcsomagot lerak az asztalra, hanem ez valóban nagyon sokszoros szakmai 
véleményeken fut keresztül. 

Még valami, amit nagyon lényegesnek tartok, és nem tudom, mennyire ment át a 
köztudatba: a TIOK-ok nem pusztán tesztelnek, tehát a TIOK-ok ilyen értelemben, rengeteg 
vélemény alapján átíratják velünk a programcsomagokat. Márpedig a TIOK-intézményben 
működő pedagógusokat én nagyon nagyra tartom, és adok a véleményükre. Ez egy újabb 
dolog, újabb szűrő, ha úgy tetszik. 

Az utolsó mondat: ez egy infinitív, nem befejezett programcsomag. Ez egy 
továbbírható, továbbírandó, átalakítandó, kiegészítendő. Nem azért, mert van köztük jó meg 
rossz - ahogy Karlovitz úr mondta, bár tényleg így van. Milyen meglepő: van ezek között jó, 
meg van rossz - mint ahogy minden tankönyvkiadónál ez előfordul. De a dolog lényege az, 
hogy nem lezárt. Látom, nagy vitát kavar, amit mondok, vagy éppen az alternatív 
pedagógiákkal nagyon szoros kapcsolatban lévő kötetünk miatt alakult ki ott egy kis helyi 
zörej.  

Utolsó mondatom: mi úgy gondoljuk, hogy a kőbe vésett, tankönyvbe betonozott, sok-
sok évre akkreditált taneszköz a XX. században kifutott, lejárt az ideje. Nem a tankönyv kőbe 
vésése és bebetonozása felé kell haladni - ami, ettől függetlenül az akkreditációt nem teszi 
fölöslegessé. De a nyitott, változtatható, folyamatosan változtatandó taneszköz, úgy 
gondolom, a jövő útja, és erre különböző módszereket, különböző hordozókat - kapcsos 
könyveket, digitális eszközöket - kell fejleszteni. Igyekszünk a többi kérdésre is választ adni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Friss Péter! 
 
FRISS PÉTER: Elnézést kérek, nagyon rövid leszek.  
Az egyik alapkérdés, ami többször fölvetődött, de valóban nem tértünk ki rá, hogy az 

NFT II-ben természetesen folytatni akarjuk, hiszen különben nem volna értelme. Jogilag ezt 
ráadásul megalapozza az az EU-s szabály, hogy az előző fejlesztési tervben elindított 
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folyamatokat lehet folytatni, különösebb nagy újraakkreditálás vagy újraegyeztetés - bár 
nyilván a keretek újraegyeztetési folyamata mellett - nélkül. Folytatni lehet, folytatni is 
kívánjuk. Ebben az értelemben természetesen nagyon jó, ha ezt a szándékot megerősíti az 
OKNT is, és minden szakmai szerv és szervezet. 

A másik, hogy ennek a közkinccsé tétele. Egy picit az idő dimenzióra hadd hívjam fel 
a figyelmet. Én most érzek valami olyan sürgetést a beszélgetés során, mintha nem a tesztelés 
kellős közepén lennénk, és a kidolgozás fázisában, hanem kész anyagok állnának itt, 
amelyeknek már csak a terjesztéséről kell gondoskodni. Nem tartunk még itt. Még ebben a 
felgyorsított folyamatban sem, amiről Pála Károly beszélt, hogy az ő nyolcéves szakmai 
elgondolásához képest a két és fél, hároméves időszaknak is gyakorlatilag az első évében 
tartunk, ráadásul egy olyan időszakban, amikor ki akarjuk ezeket próbálni. Azt csináljuk, ami 
szerintem - ha a tankönyvekre utalok - minden tankönyvkiadótól minimálisan elvárható lenne, 
hogy mielőtt piacra dob valamit, próbálja ki. Ez a fázis zajlik. Nem tankönyvi értelemben, 
csak a hasonlat kedvéért mondtam. 

Most próbáljuk ki ezeket az anyagokat, és meglátjuk, hogy amikor elkészül, 
remélhetőleg nemcsak az alakul ki, hogy jó meg rossz, hanem ami nem olyan jó, abból is 
nyilván lehet majd jobbat csinálni. 

Szerintem ez az időprobléma vonatkozik arra is, amikor az undergroundból main 
stream lesz, tehát amikor a fő vonulatba bekerül, amit Gyuri underground fejlesztésnek 
jelzett. Lehet, hogy most egy olyan szakaszt élünk, amikor ez egy szerencsés megoldás. Úgy 
tűnt, hogy szerencsés - amire Liskó Ica utalt. Persze, elképzelhetők majd újabb és újabb 
időszakok, amikor ezek adott esetben harmonikusabb egységbe kerülnek egymással, és az 
egész fejlesztés logikájával. Mindezek mellett azért szeretném jelezni, hogy ha csak OM-
koncepción múlna valamely dolog, hogy az rendesen felálljon szervezetileg, funkcionálisan, 
és ennek a finanszírozása is megoldható legyen, akkor nagyon egyszerű lenne, mert 
koncepciógyártásban szerintem tudunk jók lenni - csak a feltételek megteremtése nélküli 
koncepciógyártásra is sok történetet lehetne elmondani az elmúlt évekből, évtizedekből. Ezt 
szeretnénk elkerülni, és nyilván szeretnénk összhangba hozni a koncepciókat és a feltételeket. 
Szerintem a következő években és az NFT II-ben is vannak erre jó esélyek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Most az a lehetetlen feladat áll előttem, hogy valamit ebből a sok elhangzott 

javaslatból megpróbáljak úgy megfogalmazni, hogy az mint testületi állásfoglalás legyen 
lehetséges. Néhány pontot szeretnék említeni - ha sok dolog kimaradt, a szó szerinti 
jegyzőkönyv átolvasásakor ezt pótolhatjuk. 

Az egyik, amit szeretnék leszögezni, amit kalapemelésnek vagy főhajtásnak 
fogalmaztak a kollégák. Én ennél kevésbé teátrálisan mondanám: az OKNT-n elhangzott 
hozzászólásokban meglévő koncepcionális viták, eltérések ellenére abban egységesnek 
mondható az OKNT álláspontja, hogy itt lelkiismeretes munka folyik, szakszerű munka 
folyik, az ország nagy részéről toborzott, profi szakemberekkel történő fejlesztő típusú 
munka. Az a kezdeti bizalmatlanság, ami nyíltan vagy csak a felhangokban érezhető, hallható 
volt - különösen, amikor először került szóba, hogy a Sulinova egyáltalán beszámoljon -, az 
az érzésem, eloszlott. Vannak egyet nem értések, vannak hiányérzetek, amelyek 
megfogalmazódtak - ezt a jegyzőkönyv rögzíti, majd a közleményben, amit összeállítok, 
ebből szövegesen is meg fogok jeleníteni -, de az OKNT elismeréssel nyugtázza azt a 
tevékenységet, ami ebben az óriási volumenű fejlesztő munkában folyik. 

Ennyit mondhatok? Rózsa? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA: Szeretnék szót kérni, hogyha lehet. 
 
ELNÖK: Mindig lehet. 
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DR. HOFFMANN RÓZSA: Sok mindennel egyetértek, de azzal nem értek egyet, 

hogy itt állásfoglalást hozzunk bármilyen kérdésben. Úgy gondolom, egy komoly testület 
akkor hozhat megfontoltan, felelősséggel állásfoglalást, hogyha az előterjesztés anyagát előre 
írásban megismerte, ha volt ideje a kérdéseket föltenni, és hogyha megnyugodhat a 
tekintetben, hogy mindenre kimerítő választ kapott. Itt ugyan a három és fél órás napirendi 
tárgyalásban sokat gazdagodott az a kép, amivel eddig rendelkeztünk, tehát nincs bennem 
elégedetlenség, de mégis úgy gondolom, hogy egyetlen elemét sem tudnám megnyugtatóan 
kiemelni, hogy itt állásfoglalást hozzunk. Mi több, a SuliNovának és az egész programnak 
nincs is szüksége a mi állásfoglalásunkra, hiszen a mi állásfoglalásunk és véleményünk nélkül 
indult el. Van egy jegyzőkönyv, amiből kiderülnek ezek a támogató és elismerő vélemények. 
Én magam nem támogatnék egyetlenegy kérdést sem. Ezért kértem most szót, hogy ebben 
testületi-e az álláspont.  

 
ELNÖK: Hányan vagyunk? (Közbeszólások: Sokan.)  
 
KOSINSZKY ZSUZSA: Tizennyolcan vagyunk.  
 
ELNÖK: A kérdés úgy szól, foglaljon-e állást bármilyen kérdésben - abban, amit én 

elmondtam, vagy még egy-kettőben, amit elmondandó vagyok - az OKNT, vagy ne legyen 
állásfoglalás. Aztán lehet csak arról beszélni, hogy ha legyen, mi legyen benne. Nekem az az 
álláspontom, hogy legyen állásfoglalás, Rózsának az, hogy ne.  

 
LISKÓ ILONA: Tedd fel szavazásra! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ügyrendi javaslat! Mondd el, hogy te mit hallottál az 

ülésből (Derültség.), viszont ne késztess most bennünket arra, hogy állást foglaljunk. Vállald 
magadra - én szívesen segítek, talán mások is -, hogy ebből a következő ülésre - hiszen 
annyira valóban nem kér enni ez a téma - az OKNT hozzon egy állásfoglalás-tervezetet, ami 
vitatható lehet.  

 
ELNÖK: Ezt én készséggel elfogadom, csak szeretnélek benneteket figyelmeztetni, 

hány hozzászólásban szerepelt az, hogy az OKNT ebben az anyagban állást foglaljon. Én 
elnökként próbáltam ezen felszólításoknak eleget tenni. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Mondjad, majd a zümmögésekből, morgásokból 

következtetünk arra, hogy azt a mondatot merre csiszoljuk. 
 
ELNÖK: Helyes. Akkor így hangzik: az OKNT felszólítja az elnökét arra, hogy a saját 

benyomásai alapján kialakult vélemény szerint, amelyet többséginek érez, vagy testületinek, 
fogalmazzon meg egy szöveget, és a 23-i ülésünkön e fölött a szöveg fölött lehessen vitát 
nyitni, illetve szavazni. Eddig rendben van? (Bólogatások.) Jó, akkor föl is vagyok az alól 
mentve, hogy nagyon cizelláltan mondjak el még néhány dolgot, most már az időre való 
tekintettel is. 

1. Nagyon fontosnak tartom, és szeretném majd abban az állásfoglalásban 
megfogalmazni, hogy az itteni hozzászólások azt jelezték számomra, hogy mind a bemeneti 
szakaszban, mind a kimeneti szakaszban hiányt érzünk. A bemeneti szakasz vonatkozásában 
ez úgy fogalmazódott meg, hogy nincs fejlesztési koncepciója a magyar közoktatásnak. Az, 
ami a nemzeti fejlesztési tervbe bekerült mint fejlesztési koncepció, Prokrusztész-ágyat jelent, 
mert bizonyos dolgoknak – amint erre Pála Károly is utalt –, amiket ugyan fontosnak tart a 
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magyar közoktatás a jövőjét tekintve, nincs helye a nemzeti fejlesztési tervben, nem lehet 
alapozni külföldi pénzekre idén. (Dr. Báthory Zoltán: Van viszont egy stratégia 15 évre 
előre.) 

2. A másik hozzászólást én úgy fordítom le, hogy kár volt elejteni az implementációs 
tevékenységet. A kérdések arra vonatkoztak, hogy mi lesz a folytatás, hogy jut ez be a 
köztudatba, hogy jut el Teri néniig, Erzsi néniig, vagy ahogy nevezte a népet Trencsényi 
László. Tehát szükség van arra, hogy az implementációs tevékenységre vonatkozóan is 
legyenek stratégiai elképzelések, mert akkor lehet hozzájuk pénzt rendelni. Most azért maradt 
el az egész implementáció, ha jól értettem, az eredetileg rendelkezésre álló pénzt azért kellett 
a nemzeti fejlesztési terv rendelkezésére bocsátani, mert ez az alapja annak, hogy a 
sokszorosát meg tudjuk szerezni az európai kasszából. Ugyanakkor ez csorbította azokat az 
elképzeléseket, amelyek az egész rendszerre ettől függetlenül vonatkoznak. 

Talán még annyit, hogy okvetlenül szükségesnek tartjuk, hogy a széles és a szakmai 
nyilvánosság bizonyos időközönként alapos, hiteles információt kapjon erről a fejlesztési 
munkáról. 

Az NFT-II-ről nem szólok, mert arról már beszélt Friss Péter. 
 
LISKÓ ILONA: Kimaradt valami, ami többször előkerült: a programcsomag jogi 

státusza, az akkreditáció kötelezettségének problémája. 
 
ELNÖK: Így van. Ezt is meg fogom fogalmazni, és szeretnék még egy mondatot 

mondani. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA: A fejlesztési és egyéb feladatok koordinálatlansága? 
 
ELNÖK: Igen, erről volt szó, hogy az NFT keretében zajló fejlesztések megfojtottak 

vagy elszívtak energiákat. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA: Nem arra gondoltam: a fejlesztési, ellenőrzési, kutatási, 

szolgáltatási feladatok koordinálatlanságára. Ezt is többen érintették. 
 
ELNÖK: Akkor én befejeztem, köszönöm a vendégeknek… 
 
PUSKÁS AURÉL: Vannak olyan elemek, amelyekről, bár a mi fejlesztéseinkben 

benne vannak, szót sem tudtunk váltani - ilyen például a kutatás -, mert nincs idő most erre. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA: Kevés az információ. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Erre jó az írásos anyag. 
 
ELNÖK: Az az utolsó mondat, hogy rendszeresen, részletesen lehessen tájékozódni 

arról, hogy mi zajlik. Ez nemcsak a szakmai közvéleményre tartozik, mert a pénz az 
adófizetők pénzéből van, és nem csak egy szűk elit rétegre. 

 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Én úgy érzékeltem, elnök úr, hogy ez a napirendi 

pont befejeződött. Ügyrendi kérdésben szeretnék szólni. 
 
ELNÖK: Igen, én is úgy éreztem, hogy befejeződött. 
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DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Akkor tisztelettel azt szeretném javasolni, hogy 
mielőtt még két további három és fél órás napirendi pontba belevágnánk, hozzuk előre a 
szavazással járó napirendi pontot, mert most még ugyan többen vagyunk 13-nál, de a 
következő hat óra után már biztos nem leszünk többen. 

 
ELNÖK: A számból vetted ki a szót, ugyanis ha a rendelkezésünkre álló időt két óráig 

ezzel szeretnénk tölteni, ez azzal a következménnyel jár, hogy az egész tankönyvkérdést ma 
nem lehet napirendre tűzni, mert ezt összecsapni nem lehet. 23-án úgyis lesz egy rendkívüli 
ülésünk, akkor beszéljünk róla.  

Most öt perc szünet következik. 
(Szünet: 13.36 - 13.51) 

ELNÖK: Meg kell nézni, hányan vagyunk jelen. Trencsényi László mondta, hogy egy 
mondatot kell mondania még a napirendi pont előtt. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az előző témához. Azt szeretném jegyzőkönyvbe 

mondani, hogy az a mondatom, amelynek szövegösszefüggésében Zsolnai József neve 
megjelent, nem kívánta dehonesztálni Zsolnai professzornak azt a tevékenységét, amelyben ő 
valóban a szegregáció ellen dolgozta ki fejlesztési programjait. Ha netán valaki ezt így értette 
volna, ezért a jegyzőkönyvben a korrekció jelenjék meg.  

 
ELNÖK: Egyetértünk. Mindjárt kiderül, hogy tudunk-e szavazni. 
Brezsnyánszky Laci, tiéd a szó. 
 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Tisztelt Tanács! Elnézést kérek, hogy a szünet 

előtt gyűlt bennem az aggodalom, hogy nem leszünk tényleg tizenhárman, mire ez a napirend 
szóba kerülhet, és itt kétségtelenül van határidő. A dolog lényege, hogy az előző OKNT-
ülésen exponált probléma, hogy a bolognai rendszer bevezetésével kapcsolatban az új 
felsőoktatási törvényben megjelent paragrafus alapján a Magyar Akkreditációs Bizottságban a 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság alakul, amelyik pedagógusképző bizottság névre fog 
hallgatni, és a mesterképzés program-, illetve intézményi akkreditációit fogja idővel végezni. 
Ebben az ügyben a legutóbbi alkalommal bejelentettük, hogy Loránd elnök úrral készülünk a 
MAB elnökéhez egy előzetes tájékozódó megbeszélésre. Szeretném jelenteni, hogy ez 
megtörtént: jártunk Fésűs László elnök úrnál, és - azt hiszem, közös véleményként 
mondhatom - ez egy konstruktív beszélgetés volt. Tulajdonképpen három dologban 
megállapodtunk, amiből kettő ehhez a napirendhez tartozik. 

Az egyik, hogy a MAB örömmel fogad az OKNT tagjai közül az alakuló bizottságba 
tagokat, akik a pedagógusképzésben, tanárképzésben tapasztalt, tájékozott személyek, és akik 
a képző oldal képviseletében vannak. 

A második pont, amiben megállapodtunk, és ami Fésűs elnök úrnak új felvetésnek 
tűnt, hogy a felhasználói oldal, ha úgy tetszik, a terep oldaláról - tehát ahol a tanári 
gyakorlatok folynak és várhatóan továbbra is fognak folyni -, ebből a közoktatási szférából is 
tehetünk javaslatokat ugyanennek a bizottságnak a tagjaira, tehát akik valamilyen módon az 
ország különböző iskoláiban a pedagógusképzésben - közelebbről a tanárképzésben - 
gyakorlatokat vezetnek, vagy amely iskolákban ilyen gyakorlatok folynak. 

A mai javaslat erre a két pontra vonatkozik. Szeretnék röviden beszámolni arról, 
hogyan jutottunk a jelölésekhez, utána pedig a ma reggel tartott pedagógusképzési bizottsági 
ülés javaslatát szeretném előterjeszteni azokra a személyekre, akikről szavazást fogunk kérni.  

Tehát az OKNT tagjai körében a pedagógusképző bizottsághoz levélben fordultam, 
hogy tegyenek javaslatot mind a két oldalra, mind a kétféle delegálási lehetőségre, azon kívül 
pedig a gyakorlati terepeken szerepet játszó országos testület vezetőjéhez fordultam, 
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nevezetesen a Gyakorlóiskolák Országos Szövetségének elnökéhez, és kértem, tegyen a 
bizottságával javaslatot vagy javaslatokat személyekre, akiket ők szívesen látnának ebben az 
új bizottságban. Ugyanezzel a kéréssel fordultam a Gimnáziumok Országos Szövetségének 
elnökéhez, és e mellett a bizottságunk tagjait kértem jelölésekre. 

Az eredményről röviden úgy tudnék beszámolni, hogy összesen tizenöt személyre 
érkezett javaslat erre a bizonyos második kategóriára, a gyakorlat területéről érkező 
pedagógusokra, az OKNT tagjai közül pedig az elsőző ülésen már elhangzott, hogy Hoffmann 
Rózsa és Hadházy Tibor neve szerepel ezen a listán. Újra megerősítették, hogy ha az OKNT 
delegálja őket, vállalják ezt a szerepet, az ezzel járó munkát. 

Itt egy kis kiegészítést kell tennem. A Fésűs elnök úrral folytatott beszélgetésben 
egyértelművé vált, hogy az új MAB-bizottság ebben a közeli ez évi vagy talán hosszabb 
működésében is a tanárképzési programokkal foglalkozik, tehát a pedagógusképzés egyéb 
ügyei most nem fognak ehhez a bizottsághoz kerülni, azok változatlanul megmaradnak az 
úgynevezett pszichológiai és neveléstudományi bizottság körében, amelyik egy korábban 
szerveződött bizottság. Ebből arra következtettünk, a ma reggeli ülésünkön is ide jutottunk, 
hogy bár szívesen küldenénk a tanító- és óvóképzés, valamint más pedagógusképzési 
területek nevében is delegáltakat, de most ez nem tűnik indokoltnak és valószínű, hogy a 
MAB sem fogadná most ezt.  

Az OKNT saját tagjai közül tehát változatlanul Hoffmann Rózsa és Hadházy Tibor - 
illetve ha az alfabetikus sorrendet vesszük, akkor Hadházy Tibor és Hoffmann Rózsa - neve 
szerepel. Ez lenne tehát az egyik javaslatunk, amit vitára és szavazásra kellene bocsátani.  

Szeretném mindjárt a nevekkel kiegészíteni. A MAB közlése szerint ez egy 15 fős 
vagy akörüli létszámú bizottság lesz, amelynek helyettes elnöke már van, tehát a plénum 
jóváhagyta. Nevezetesen Pukánszky Béla professzor úr lesz az elnöke ennek a bizottságnak, 
és Falus Iván az alelnöke. Valószínűleg őket is beleszámolva tervezik 15 fősre a bizottságot, 
amely – ahogy én értem a dolgot – három szegmensből épül föl. Az egyik a rektorok és 
főigazgatók, tehát a Rektorok Tanácsa; ők a diszciplináris oldalt fogják képviselni.  

Lesz egy másik - gondolom, arányosan kiválasztott - része, amelyik a 
pedagógusképzés felsőoktatási állományából van; ide célzottan két OKNT-tagot delegáltunk.  

A harmadik harmadba, ahogy én becsülni tudom, pedig gyakorló pedagógusok, vezető 
tanárok, vagy a tanárképzéssel valamilyen kapcsolatban álló, most jelölendő tanárok fognak 
bekerülni, tehát reálisan szintén körülbelül öt fő, aki ide beépülhet. Erről a harmadik 
harmadról beszélve a bizottságunknak az az állásfoglalása alakult ki, hogy ezen belül is 
kétféle státuszú szakértőket, pedagógusokat tudnánk javasolni. Az egyik része azok, akik 
jelenleg is a felsőoktatás által fönntartott gyakorlóintézmények pedagógusai, tehát 
úgynevezett gyakorlóiskolai szakértőknek kezelhetjük őket, szakvezető tanárok vagy ezzel 
foglalkozó vezetők. A másik pedig az, amit többféleképpen szoktak emlegetni, a képzéssel 
partneri viszonyban álló, de nem fenntartói értelemben hozzájuk kapcsolódó intézmények 
tanárai, az úgynevezett külső gyakorlatok mentorai, vezető tanárai, segítői. Ez lenne ezen az 
egyharmadon belül a másik összetevő. Ebből kiindulva a beérkezett 15 javaslatból 8 nevet 
hozunk itt szóba.  

A gyakorlóiskolák köréből névsor szerint javasolja a bizottság Arató Lászlónak, a 
budapesti Radnóti Gimnázium magyartanárának és vezető tanárának jelölését.  

Névsor szerint a második helyen Iker János urat javasolja, aki Szombathelyen a 
Bessenyei Tanárképzőben… (Dr. Hoffmann Rózsa: OKNT-tag is volt.) – OKNT-tag is volt 
igen – iskolaigazgató. (Dr. Hoffmann Rózsa: Főigazgató.) Most már igen. Ez egy kicsit 
színezi a dolgot. Hozzá kell tenni, hogy Iker János pillanatnyilag ennek a bizonyos 
pszichológiai, neveléstudományi szakbizottságnak a tagja, ami persze a jelölést nem zárja ki, 
csak, hogy úgy mondjam, ő már házon belül, mármint a Professzorok Házán belül van ebben 
a bizottságban.  
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A harmadik a névsorban Sejtes Györgyi; ő Szegeden a gyakorló általános iskolában 
igazgatóhelyettes, és egyben nyelvészeti-szakmódszertani kötődése van a Szegedi 
Egyetemhez, valamint számos publikációval és egyébbel is rendelkezik amellett, hogy 
gyakorló tanár. 

A negyedik Titkó István igazgató, a debreceni Kossuth Gyakorló Gimnázium 
igazgatója, akit két dologgal lehet jellemezni: 25 éve vezeti ezt a gyakorló gimnáziumot, 
Apáczai Csere János-díjas, és fontos szerepet játszik a tehetségfejlesztési program országos 
ügyeiben. Erre a négy személyre teszünk javaslatot a gyakorlóiskolák köréből. 

A külső gyakorlóhelyek, tehát az egyéb státuszú iskolák köréből összegyűlt 
javaslatokból szintén a névsort követve Csidey Adriennt javasoljuk, egy miskolci 
szakközépiskola vezető tanárát, aki részt vesz a Miskolci Egyetemen folyó tanárképzés 
vezetésében. 

Névsorban másodikként Dobos Krisztinát javasoljuk, aki körünkben kellően ismert, 
ezért nem kell róla többet mondanom. 

A harmadik a névsorban Köpf Lászlóné, aki a budapesti Öveges József Fővárosi 
Gyakorlóiskola vezetője – Laci felvilágosított bennünket, hogy ez nem pont ugyanaz, mint az 
egyetemi gyakorlóiskola, de kiemelt státuszú és a tanárképzéssel kapcsolatban álló iskola –, 
és különleges erényeket szerzett a diszlexiás és más tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek 
programjainak fejlesztésében. 

Negyedikként a névsorban Stefáni Juditot javasoljuk, az Alternatív Közgazdasági 
Gimnázium fiatal vezető tanárát. 

Többféle szempontot mérlegeltünk, majdhogynem humoros formában is kiszámoltuk a 
férfi-nő arányt, a vidék-főváros arányt és sok minden egyebet, tehát azt gondolom, elég 
körültekintő ez az ajánlás. Ráadásul az itt felsoroltakról elég részletes életrajzi és szakmai 
pályafutásról szóló írásos információnk van. Csak azért mondom, mert igyekeztünk ezt is 
előkészítésként beszerezni. Természetesen további nevek is felmerültek, azonban ez a 
végleges javaslatunk. Azt gondolom, bár elnök úr tudja az ügyrendet, hogy itt is valamiféle 
nem kizáró, hanem megerősítő szavazatokra volna szükség, amiből egy nem alfabetikus, 
hanem tényleges OKNT-sorrend alakítható ki, és ebben a formában tudnánk a MAB-nak mint 
OKNT-javaslatot továbbítani. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kérdezni szeretnék, hogy világos legyen. Itt most elhangzott nyolc – kétszer 

négy – név. Ez azt jelenti, hogy Fésűs úrékhoz nyolc nevet fogunk közvetíteni? Mert amikor 
erről beszéltünk, akkor nem mondott határozott létszámot, ez lebegett, körülbelül négy-öt 
látszott reálisnak, aki bekerülhet, de ezt ő sem tudta. Tehát úgy gondoltátok-e, hogy ha 
egyetért az OKNT ezzel a névsorral, akkor ez így megy be, vagyis nyolc névvel? 

 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Azt gondolom - de ugyanonnan vannak az 

információim -, hogy valószínűleg egyfajta sorrendi javaslatot várnak tőlünk, amit vagy két 
részre bontunk, vagy egy 8 fős sorozatra, szerintem ezt lehet mérlegelni. Azt valószínűleg 
Fésűs elnök úr sem tudja, hogy hogyan lesz ebből a valóságos bizottság. Tehát azért érdemes 
rangsorolni, mert akkor számon kérhetjük, hogy az általunk javasolt sorrendiséget figyelembe 
vették-e, vagy nem. Ha több, mint a várhatóan bekerülő négy-öt fő, akkor ez inkább biztosítja 
azt, hogy mindenáron legyen ennek az oldalnak képviselete, de ha kevesebbet vagy pont 
annyit küldenénk, akkor fájdalmas lenne, ha ebből a plénum – vagy nem tudom, ki lesz erre 
hivatott – tovább válogatna. Tehát ez a tartalék nem hiszem, hogy presztízsveszteségnek 
számítana. Egy kivételt én személyesen el tudok képzelni: ha most a tanács, hogy úgy 
mondjam, megerősítő szavazataiban nagyon nagy szóródás lenne, tehát ha valóban a nyolc 
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főből mondjuk ketten igen minimális számban kapnának igeneket, akkor talán 
meggondolhatjuk, hogy az ő nevüket ne továbbítsuk. 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Ha szabad, először kérdeznék, és aztán nekem van sajnos 

más szempontom, ami úgy érzem, elkerülte Laciék figyelmét annak ellenére, hogy nagyon 
korrekt a javaslatuk. Milyen országos szervezeteket kerestetek meg, ahonnan javaslat jött? 
Kettőt mondtál: az egyik a Gimnáziumok Országos Szövetsége. És a másik? 

 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: A Gyakorlóiskolák Országos Szövetsége. 
Bocsánat, hagylak beszélni, csak mindenre összesen alig egy hetünk volt - ahhoz 

képest a SuliNovának hatalmas gazdálkodási időkontingense van. Nekünk ennyi volt, ennyi 
jött össze. 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Azt gondolom, hogy persze, nagyon fontos, nagyon jó lett 

volna az általános iskolák országos szövetségével és a Magyar Szakképzési Társasággal mint 
országos szervezettel beszélni. Az a probléma, hogy itt megint csak a hagyományos 
tanárképzési reprezentáció van meg: bölcsész és TTK-s kollégák. Egyetlen szakmai 
pedagógusképzésben dolgozó nincsen benne. Aki a legjobb jelölés, egy magyar-történelem 
szakos tanár. Neki sem a szakmai pedagógusképzés a profilja. Akik itt ebben benne vannak, 
egyetlen olyan ember sincs, aki ezt a területet reprezentálná, holott - a szokásos, nagyon 
rosszízű szövegem - a gyerekek 70 százaléka ide jár. Valamit ebben lépni kellene, én úgy 
gondolom. Biztos, mindegyik nagyon korrekt, de én erre nem tudok szavazni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Irén! 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Egy picit én is azon morfondíroztam, mennyire sürgető ez a 

döntés, különös tekintettel a 23-ai rendkívüli ülésünkre. Azt gondolom, hogy az OKNT-
delegáltak ügye biztos, hogy teljesen egyszerű és tiszta történet. Mindannyian képben 
vagyunk, hogy erről tudjunk szavazni. A másik része, igaz, hogy megkaptuk ezeket, de nem 
nagyon tudtunk utánajárni, mert az idő szorított. 

Én azt javaslom, hogy ha erre van lehetőség, most csak az OKNT-delegáltakról 
szavazzunk, és a többiről esetleg rendezzünk egy kis gyűjtést vagy tájékozódást.  

 
ELNÖK: Laci, emlékszel rá, hogy volt egy határidő, ami sürgetett? 
 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Igen. 
 
ELNÖK: Akkor mondjad, mert én nem. 
 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Nekem február 13-a rémlik - lehet, hogy 

eltévesztettem a dátumot. Tartok tőle, hogy ha most még újabb hetek telnek el, és bizonyára 
feldúsul ez a lista - én ezt elfogadom a szakképzés szerintem is hiányzik, nem kaptunk 
javaslatot, azért nem szerepel, de szerintem pont ez az a hely, ahol bizonyára lehet bővíteni a 
listát -, ha a mi következő ülésünkig elhalasztjuk, lehet, hogy el is szalasztjuk. Én ebben 
óvatosabb lennék, a mellett, hogy elfogadom az indokolt kritikát.  

 
DR. HOFFMANN RÓZSA: A másik oldalról is sürgős, függetlenül attól, hogy van 

vagy nincs egy formális határidő: nagyon a körmünkre égett már a tanári szakok 
akkreditációja. Ennek a MAB-bizottságnak az összeülése már holnap is késő lenne.  
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Nem képzelhető el, hogy jelezzük a MAB felé, hogy egy helyet mindenképpen kérünk 
a szakképzés számára - amit nagyon indokoltnak tartok, és elsősorban inkább szakiskolában 
járatos tanárt tudnék elképzelni, hiszen ugyanaz a tanárképzés. Másfelől ez egy történelmi 
pillanat: ilyen még nem volt, hogy a közoktatás a fogyasztói részről valamiképpen artikulálni 
tudja a véleményét a tanárképzésben. Ne szalasszuk el ezt a lehetőséget! Ha egy olyan névsort 
terjesztenénk a MAB elé, hogy 1-től 8-ig sorrendben, de azt mondjuk, hogy a második helyet 
egyelőre nem nevezzük meg, mert keressük a megfelelő szakképzési embert - ketten biztos 
bekerülnek -, a többi pedig a sorrend szerint, akkor teljesítjük a 13-ai határidőt is, és van még 
időnk körülnézni.  

 
DR. SZENES GYÖRGY: Még egy kiegészítést tennék. Volt egy magántelefonom 

tegnapelőtt: Kadocsa László, aki ugyancsak ennek a grémiumnak a tagja, megkeresett engem 
telefonon. Nem tudom, hogy szerveződött ez, hogy pont a felhasználók részéről milyen 
szervezeteket keressenek meg, kiket delegáljanak. Úgy látszik, ez egy dupla szervezés ezek 
szerint, és én automatikusan azt mondtam, hogy természetesen Szebedy Tast keressék, a 
Gimnáziumok Országos Szövetségének az elnökét. Nem tudtam megmondani, hogy az 
általános iskolák szövetségében ma ki… (Horn György: Nincs ilyen szövetség. - Közbeszólás: 
Az általános iskolai igazgatóknak van.)  

Azt nem tudtam megmondani - azt mondtam, hogy a Magyar Szakképzési Társaságot 
keressék meg, és akkor tudunk mondani természetesen. Ez a tegnapi, nem hivatalos 
megkeresés. Kadocsa engem ismert, fölhívott, és megkérdezte. Nem tudom, hogy ez most 
hogy korrelál ide, tehát milyen módon keresték meg az OKNT-t ebben az ügyben, milyen 
módon a felhasználók részéről. Erről nincs információm.  

 
HORN GYORGY: Én azt a javaslatot támogatnám, hogy a két OKNT-tagról 

szavazzunk, a többieket pedig ajánljuk - úgysem mi döntünk, még arról sem, hogy hányan. 
Akkor bele lehet írni, hogy a szakképzést is ajánlanánk, de e pillanatban nincs név. A listát 
leírjuk, és Stefáni Jutkának megmondom, hogy fiatal tanárnőnek tituláltátok. Nagyon fog 
örülni, mert már sajnos nem annyira fiatal - tankönyvszerző… Egyébként a Közgázon tanít, 
de inkább az alternatív pedagógiák részéről. Én nem tudtam, hogy jelölik, engem nem 
kérdezett meg senki.  

 
NAGY JÓZSEF: Azt javaslom, hogy ne rangsoroljunk. Én például a túlnyomó 

többséget nem ismerem. Amit elmondtál, az mind jó volt, de hogy formálisan rangsoroljuk… 
Így, ahogy van, fogadjuk el a listát, hogy ezeket ajánljuk. 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Ábécésorrendben.  
 
HORN GYORGY: Az OKNT-tagokról pedig szavazzunk. Még azt is el tudom 

képzelni, hogy mivel Krisztina OKNT-tag, ne két embert javasoljunk, hanem mondjuk azt, 
hogy az OKNT-ből Dobos Krisztinát javasoljuk. Én - szemben Jóskával - a többséget 
ismerem, akik felsorolódtak, de azt gondolom, az OKNT kompetens módon azokról tud 
nyilatkozni, akik itt vannak. 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Szavazzunk minél előbb! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: És hogyha nem nyolcas lista, hanem kétszer négyes 

lista lenne? 
 
DR. SZENES GYÖRGY: És mi lesz a szakképzéssel? 
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DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Ezúttal véletlenül kimarad.  
 
DR. SZENES GYÖRGY: Mindig kimarad. 
 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Bocsánat, Horn György javaslata megoldja ezt a 

problémát, mert hogyha Dobos Krisztinát beemeljük az OKNT-szférába, akkor 
tulajdonképpen a második négy háromra szűkül.  

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Egy később megnevezendő szakképzőt keresünk. 
 
ELNÖK: A létszámra nem kaptunk határozott keretet, tehát van rá lehetőség, és ezzel 

a dolog számomra megoldódik. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Szavazzuk meg! 
 
SZILÁGYI JÁNOS: A Szakképzési Társaság egy szakembert javasoljon.  
 
ELNÖK: Tehát a határozat az, hogy a pedagógusképzési bizottság által beterjesztett 

névsort továbbítjuk mint javaslatot, illetve ebből a névsorból kiemeljük Dobos Krisztinát, 
akire a másik két OKNT-taggal együtt szavazzatok. 

 
NAGY JÓZSEF: És később delegálunk egy szakképzőt. 
 
ELNÖK: És egyúttal kifejezésre juttatjuk az igényünket, hogy a második négy közül 

az egyik helyet a Szakképzési Társaság javaslatára fogjuk nevesíteni.  
Elfogadható ez? Aki elfogadja, kezet föl! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez tizenöt, 

egyhangú.  
A következő az egyebekben nagyon egyszerű lesz.  
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Szavazni kellene az OKNT-tagokról! 
 
HORN GYORGY: Nem lehet nyíltan szavazni az OKNT-tagokról? 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Nem az OKNT bizottsága lesz. 
 
KOSINSZKY ZSUZSA: Lehet nyíltan. 
 
ELNÖK: Hajlandó az OKNT nyíltan szavazni? (Bólogatások.) Akkor még egyszer 

fölteszem a kérdést, hogy ezt a három nevet megszavazzuk-e. (Szavazás.) Igen, köszönöm 
szépen. 

Eljuttattam az OKNT-tagokhoz egy szöveget; Liskó Ilona és Trencsényi László írt egy 
feljegyzést szakképzés ügyben, amit eljuttattam már két ízben is az OKNT-tagoknak e-
mailen, és szeretnénk eljuttatni ezt mint OKNT-álláspontot a szakiskola reformjával 
kapcsolatban. Ott merült föl a vita a 40:60 százalékról a szak- illetve a közismereti tárgyak 
esetében, és akkor fogalmazódott meg a szakképzés és a szakiskola rangját, presztízsét, 
szerepét erősítő nyilatkozat. Trencsényi László úgy köröztette ezt először, hogy kéri a 
véleményeket, és tudomásom szerint nem érkezett ellentmondás. Mivel a múltkori ülésen nem 
tudtunk sort keríteni rá, javaslom, most szavazzunk arról, hogy ez a levél mint OKNT-
álláspont elmehet. 
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DR. VÁGÓ IRÉN: Én azt mondom, szavazzunk erről, de úgy tudom, hogy volt egy 

nyílt tanácskozás, amelyen az OKNT által delegált tagok is részt vettek. Kaptunk egy 
állásfoglalást a szülői oldaltól. Ha valahova beférne egy féloldalas napirendi pont 23-án erről 
az egész szakiskolai, szakképzési dologról, akkor nagyon szívesen meghallgatnám, hogy hogy 
vélekednek az okosok erről a dologról. 

 
ELNÖK: Miután a kocsi úgyis elment, mert a határozat országgyűlési bizottságban 

született, mint tudjátok, az OKNT megkerülésével, ez egy utánlövés, két héttel később. 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Akkor ez nem utánlövés, amit most megszavazunk? 
 
ELNÖK: Az, hogy megjelenik egy álláspont, abból a szempontból utánlövés, hogy 

azon a helyzeten már nem változtat, hogy született egy parlamenti határozat arról, hogy a 
szakiskolában a közismereti tárgyak és a szaktárgyak aránya milyen legyen, de az, hogy az 
OKNT ebben az ügyben állást foglal, és ez publikussá válik, nem utánlövés, mert ez az egész 
nyilatkozat, ami itt van, nem ebben az aktuális kérdésben foglal szám szerint állást, hanem, ha 
olvastátok a szöveget, ez a szakiskola jelentőségét, szerepét erősítő fogalmazás. 

Trencsényi tanár úr? 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Annyit fűznék hozzá, hogy én azért örülnék – bár ezzel 

hovatovább itt magam vagyok, meg voltaképpen hovatovább is –, hogy az állásfoglalásnak 
van egy olyam mondata, hogy az OKNT az elkészülő szakiskolai kerettantervet sem hajlandó 
máshoz mérni, mint a Nemzeti alaptantervhez. Nem az óraszám-ajánlásokhoz, hiszen azok 
ajánlások, hanem a Nemzeti alaptanterv egyéb tartalmi normái a szakiskolai kerettantervet is - 
hiszen ezért nem írtuk át az értékelési szempontsort sem - a NAT szerint készülő 
kerettantervként kívánják értékelni. Vagyis nincsenek kiemelt műveltségi területek, ahogyan a 
jelenlegi anyag tartalmazza, mert hiszen a Nemzeti alaptanterv kiemelt műveltségi területet 
nem ismer. Tíz műveltségi területet ismer a Nemzeti alaptanterv; ha ebből valaki kiemel 
egyet, kettőt, hármat, felet, az megsérti a NAT-ot. Vannak kiemelt fejlesztési feladatok, 
amiből meg nyolc van, de hát ezt más ismerjük. A dolog arról szól, hogy az OKNT – 
mondom, hovatovább egyedül a magyar közoktatásügyben – képviseli a Nemzeti alaptanterv 
2003-at. Sajnálom, hogy ezt Báthory Zoltán nem hallja. (Nagy József: Elmondjuk neki.) 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Itt több baj van. Először is nem a 2003-as Nemzeti 

alaptantervről van szó, hanem a ’95-ösről; nem hatályos a 2003-as, a 2003-as Nemzeti 
alaptanterv az általános iskola második osztályánál tart. Most tehát nem erről van szó, hanem 
arról, hogy jelen pillanatban azonnal, gyorsan valamit kell csinálni. A 2003-as Nemzeti 
alaptanterv megfelelését úgysem tudjuk vizsgálni. 

A második dolog az, hogy törvényt módosított a parlament, és a módosított törvény 
alapján megint nincs miről beszélni, mert ha a törvény engedi, akkor ettől a pillanattól kezdve 
az OKNT nem tehet ebben az ügyben semmit, nem nézhet semmi mást, csak a törvénynek 
való megfelelést nézheti. 

A harmadik dolog az, hogy megvolt ez a tanácskozás február 2-án. Erről Zsuzsának 
elküldtem e-mailben egy nagyon rövid tájékoztatót (Többen: Megkaptuk!), hogy miről volt 
szó; a sok ember összejött végre. Lehet minősíteni, hogy jó vagy rossz vita volt, mindenesetre 
hosszú volt, és kialakultak álláspontok. Erről lehet hosszasabban beszélni, de azt nem lehet 
csinálni, hogy a szakiskolát úgy hagyjuk, ahogy most van. Nagyon hosszú távon valószínűleg 
lehet egész mást csinálni, de itt egy rövid távú megoldást szorgalmaz mindenki, mert eléggé 
mélyponton van a szakiskola. Ennek a gyors tűzoltómunkának kell most valamilyen módon 
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eleget tenni, a törvény szabta lehetőségek keretein belül, és nem a 2003-as NAT alapján. Ezt 
többé-kevésbé leírtam. Lehet, hogy nem pont ezek voltak az egyetértés vagy a rövid távú 
megoldás irányába mutató dolgok, de többé-kevésbé ezek kristályosodtak ki. Tehát én 
semmiféle állásfoglalást e tekintetben, hogy a NAT-nak feleljen meg, nem tudok elfogadni, 
nincs miről beszélni. 

 
NAGY JÓZSEF: Bocsánat, az összes többi kerettantervet az új NAT szerint 

értékeljük. Tehát az mind érvénytelen, amit eddig csináltunk? 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Nem, akkor alternatív tantervként kell elfogadtatni. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA: Elnézést kérek, de megint hasonló tárgyú megszólalásom 

van. Én nem tartom jónak azt, hogy napirendi pontban nem szereplő témáról állásfoglalást 
hozzunk. Ismerem a két anyagot, de nem tudnám úgy felidézni, hogy most teljesen nyugodt 
lelkiismerettel azt mondjam, hogy megszavazom, vagy ellene szavazok. Ezért az a kérésem, 
hogy a két hét múlva esedékes OKNT-n vita nélkül ismételten kapja meg mindenki azt az 
anyagot, amit az elnök úr szavazásra akar bocsátani, de megfontolásra ajánlom, hogy ne 
inkább arról szavazzunk-e, ami a múlt pénteki vagy csütörtöki tanácskozásnak egy nagyon jó 
rezüméje. Szavazásra lehet bocsátani Liskó Ilona meg Trencsényi Laci anyagát is, de ezt én 
itt nem tudom felidézni, és nem nagyon kedvelem ezeket a kapkodó állásfoglalásokat. Miután 
sok napirendi pontunk lesz, fel lehet úgy tüntetni a napirenden, hogy vita nélkül ennek az 
anyagnak az igenlése vagy tagadása mellett döntsünk öt percben, és akkor megvan az 
állásfoglalás. Ezt szeretném javasolni. 

 
HORN GYÖRGY: El lehet ezt halasztani, és tényleg nincs ilyen határideje, mint az 

előzőnek, csak az dilemmám, hogy Laciék javaslata nem tudom, hány hete, tehát régóta itt 
van előttünk. (Dr. Hoffmann Rózsa: De ez egy állásfoglalási javaslat, ez azért más.) A 
következő a dilemmám. Itt folyik egy nagyon súlyos szakmai vita, aminek az egyik változata 
az, amit Gyuri is képvisel, a másik oldalról viszont ezt sajnos végigverték a törvényen is. A 
törvény kvázi felülírta a NAT-ot ebben az értelemben, ami egy kormányrendelet, de a 
közoktatás egészére vonatkozik. Szerintem, bár várhatunk 23-áig, de az OKNT-nak arról 
kellene döntenie, hogy keresztbe fekszik ennek az úthengernek, vagy nem. Itt ugyanis az 
alapkérdés a szakiskolák esetében nem egyszerűen arról szól, hogy közismereti tárgy vagy 
szakmai tárgy, hanem arról szól, hogy a gyerekek egynegyedével mi történik. Én ennek az 
előkészítésénél ott voltam, és pont akkorra tették át az eredeti időpontot, amikor Báthoryval 
egy másik kuratóriumi ülésen voltunk, nem tudtunk elmenni. Úgy gondolom, itt ezen a 
konferencián nem volt mód arra - nem is lehetett -, hogy az OKNT-nek egy testületi 
állásfoglalását akár elnök úr, akár Jóska vagy bárki - ráadásul köztük is vita van, méghozzá 
elég éles. Szerintem ezt nem kerülhetjük el. Értem, hogy ne ma, de szerintem arról dönteni 
kell… 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA: A fontosságáról én is meg vagyok győződve, és többször 

ki is fejtettem. 
 
ELNÖK: Szeretnék ehhez valamit hozzátenni. Amikor szó volt arról, hogy lesz ez a 

szakiskolai konferencia, mindannyian megkapták a levelemet, hogy én azon elvi okból nem 
vettem részt, pontosan azért, mert a megkerülésünkkel történt határozat volt. Akkor Báthory 
úr szólított föl engem arra, hogy ha lesz ez a másik, ahová most újabb meghívást kaptunk, én 
menjek el. Ennek én eleget tettem: elmentem. Kértem Szenes urat, mint aki szakképzésben 
illetékes, hogy ennek a tanácskozásnak akkor legyen egy szakmai anyaga. Hiszen ha azokról 
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az anyagokról fogunk csak beszélgetni, amik még a vonat elmenetele előtt készültek, nincs 
értelme az egész tanácskozáson részt venni. Liskó Icának szóltam, hogy az OKNT-t 
meghívták, és ő kereken kijelentette, nem hajlandó eljönni, mert nem csinál magából bohócot. 
Ha egyszer ugyanazt az anyagot vitatják meg a vonat indulása után, mint amit a vonat 
indulásának megakadályozása érdekében fogalmaztak, akkor nincs értelme, hogy ő elmenjen. 
Arra is felhatalmazott, hogy én ezt azon a tanácskozáson elmondjam. Ennyi a történet. 

Ettől függetlenül volt ez a bizonyos álláspont, amit megfogalmaztak, amelynek nem 
közvetlenül ahhoz a problematikához volt köze, amivel kapcsolatban az egész fölmerült.  

Én újra aktuálisnak látom, hogy ha az alapján a beszámoló alapján, amit Szenes Gyuri 
készített, meg voltunk ott néhányan - Rózsa is ott volt, te is ott voltál -, mondjuk el az 
álláspontunkat. Én egyet tudnék érteni azzal, hogy a következő ülés napirendjei közé vegyük 
föl a szakiskola helyzetével kapcsolatos OKNT-véleménynyilvánítást. Lehet, hogy ez 
feleleveníti azt a vitát, érvényes-e a NAT, amikor egy perspektivikus döntésről szavazunk 
vagy se - én nehezen tudom elfogadni, hogy egy nyolc évvel ezelőtti NAT alapján ítéljünk 
meg egy jelenleg működő iskolát, mert teljesen igaza volna akkor Jóskának: akkor minden 
érvénytelen, amit eddig kerettantervi jóváhagyás ügyben hoztunk. Ebben is állást kellene 
foglalnia az OKNT-nek. Az, hogy fokozatosan kerül bevezetésre az új NAT az első osztálytól 
kezdve, maga után vonja-e azt a konzekvenciát, hogy egy most benyújtott kerettantervet mi 
egy régen divatból kiment vagy fokozatosan elavuló, divatból kimenő szabályozás alapján 
hagyjunk jóvá. Ez egy elvi kérdés. Én nem vagyok jogász, nem tudom, mit lehet itt csinálni, 
de egy kicsit nevetségesnek tartom, hogy már itt van, szerepelnek a fejlesztési feladatok, és 
mi egy egészen… 

 
NAGY JÓZSEF: Bocsánat, de a 95-ösnek nem is volt kerettanterve: kétszintű volt a 

dolog! 
 
DR. SZENES GYÖRGY: A 98-as törvénymódosításból a 95-öshöz tartozik a 

kerettanterv. 
 
HORN GYORGY: Nem! 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Dehogynem! 
 
ELNÖK: Akkor úgy döntünk, hogy ezt az egész problematikát a következő ülés 

napirendjére tűzzük, méghozzá első napirendi pontként, hogy végezzünk is vele.  
 
DR. SZENES GYÖRGY: Én nem tudom, hogy van-e értelme. Nem látom az értelmét 

ennek. Lehet. Szakiskoláról nagyon szívesen vitatkozom folyamatosan, védem az érdekeit, 
csak amikor látom, hogy annyi fontos napirendi pontunk van, amiben dönteni kell, ebben, azt 
gondolom, az OKNT nincs döntési szituációban. Ha majd jönnek a kerettantervek vagy az 
alternatív kerettantervek, akkor az más. 

 
HORN GYORGY: A 131. § alapján meg lehet csinálni, de annak semmi köze nincs 

ehhez az eljáráshoz. 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Ezért nem gondolom azt, hogy a Liskó–Trencsényi-féle 

anyaggal kellene bármit is csinálni. 
 
NAGY JÓZSEF: A kerettantervi bizottság nevében többször elmondtam a szakiskolás 

szakembereknek, hogy nyújtsanak be különböző alternatív kerettanterveket, azokat mi el 
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tudjuk bírálni, és kezdjék meg a munkát. De általános kerettantervet, ami minden szakiskolára 
kötelezően érvényes, nem tudunk most elfogadni. Annyi jogi meg mindenféle problémába 
ütközünk!  

Ezért tehát újra megismétlem, hogy ezt javasoljuk a szakmának, és ugyanakkor ennek 
a változásnak, amit csináltak - én is nagyon dühös voltam, hogy a fejünk fölött hozták ezt a 
törvényt - nincs jelentősége, kollégák! Semmi nem fog változni komolyan a szakiskolai 
képzés színvonalában ettől, hogy 60-40 vagy 50-40 vagy 30-40. Nem ez a lényeg. Alapvető 
problémák vannak, és azoknak kell nekimenni. Az alternatív kerettantervekkel el tudunk 
indítani egy csomó folyamatot. Ez a meggyőződésem - csak csinálni kellene. 

 
HORN GYORGY: A törvény maga éppen a változást fogja megakadályozni. Igazad 

van, hogy nem fog változás történni, de a törvény maga éppen azt fékezi le ezekkel a 
százalékos előírásokkal. 

 
NAGY JÓZSEF: A kerettantervvel ki lehet nyitni.  
 
HORN GYORGY: A szakiskolákban előírt aránya lett a közismereti és a szakmai 

előkészítő, alapozó - ezeket mindig összekeverem - tantárgyaknak.  
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nota bene, a közismereti tantárgyat egy magyar 

jogszabály sem definiálja, tehát az Alkotmánybíróság ezt a törvényt mint a pillét, fújja el. 
 
HORN GYORGY: Mindenesetre lett ilyen törvény. 
 
NAGY JÓZSEF: De nincs jelentősége. 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Nincs ilyen arány. A szakmai előkészítő tantárgyak 

időkerete maximum 40 százalék - tehát nincs arról szó, hogy 60-40 meg kötelező, hanem egy 
keret. 

 
HORN GYORGY: Szerintem nincs benne. 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Fogadjunk! 
 
NAGY JÓZSEF: Ő jobban ismeri! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Írjatok olyan kerettantervet - Aurélék ilyet csináltak 

életút, pálya nem tudom, minek neveznek -, hogy énekórán pályaorientáció, és akkor a dolog 
kreatívan meg van oldva.  

 
ELNÖK: Most akkor mondjátok meg, hogy én mit mondjak! (Derültség. - Dr. Szenes 

György: Mondjuk el a véleményedet!)  
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szavazzunk arról, hogy erről most nem szavazunk. 
 
ELNÖK: Levettük a napirendről, és hogy mikor hozzuk vissza, arról vitatkozzunk. 
Köszönöm, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 39 perc) 
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