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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 53 perc)

DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Ugyan még nincs tizenegy óra, de felmértük a helyzetet, és elkezdjük korábban.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Ebben a körben az utolsó alkalom, hogy így vagyunk
együtt, a jövő meg majd a január 5-ei borítékbontáskor kiderül.

A mai napirend mindenki előtt ismert. Én javaslok egy sorrendi fordítást: javaslom, hogy
először erősítsük meg a kerettantervi bizottságban titkos szavazással már megejtett választást,
miszerint Trencsényi Lászlót választotta ez a bizottság egyhangúlag elnökének. (Horn György:
Velünk együtt meg is szűnik.) Jó, ez rendben van, hogy megszűnik, de ez a határozat akkor válik
OKNT-határozattá, hogyha a bizottság választását mi most megerősítjük. Elhangzott az a
javaslat, hogy – tekintettel arra, hogy ez a dolog ott egy titkos szavazással egyhangú döntés volt –
, most ne csináljuk azt, hogy cédulákat osztunk, és titkosan szavazunk, hanem, ha hozzájárultok,
azt javaslom, hogy kézfeltartással döntsünk arról, megerősítjük-e a kerettantervi bizottságnak ezt
a döntését. Most úgy teszem fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy ezt ne titkos szavazásos
eljárással bonyolítsuk le, tegye föl a kezét! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú.

Akkor felteszem a kérdést: aki arra szavaz, hogy az OKNT erősítse meg a kerettantervi
bizottságnak Trencsényi Laci megválasztásáról szóló döntését, az is tegye föl a kezét. (Szavazás.)
Van-e ellenszavazat? (Nincs.) Volt-e tartózkodás? (1) Egy tartózkodás volt. (Dr. Szabados Lajos,
a tartózkodását jelző Trencsényi Lászlóhoz: Ha nem akarsz elnök lenni, akkor minek választunk
meg? – Derültség.)

Az OKNT szeretettel köszönti a bizottság elnökét, és erre a rövid időre kíván neki sok jó
szövetségest a munkában. Ez körülbelül ma délutánig tart, illetve erre az első napirendi pontra,
amit most már mint elnök fog előterjeszteni. (Dr. Polinszky Márta: A jövő héten még ülés lesz!)

Akkor rátérünk az első napirendi pontra. Felkérem Trencsényi László – immár
hivatalosan is – elnök urat, hogy ismertesse a kerettantervi bizottság álláspontját a
programcsomagok véleményezésére vonatkozóan.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen a bizalmat, és igyekszem, hogy az
előttem álló két hétben a kerettantervi bizottság előtt álló feladatokban fontos és a bizottság
hozzáállását tükröző munkát végezzek. Olyannyira, hogy a bizottság ma reggel is ülésezett,
ugyanerről a napirendről tárgyalt, úgyhogy, amit ma Zsuzsa kioszt, az a reggeli bizottsági ülésen
korrigált szöveg. Szeretném jelezni, hogy a szövegen lényegi módosítás mindösszesen egy van –
pontosabban másfél –, ezt fogom értelmezni. Hogy a „perdöntő” nem perdöntő, hanem kizáró;
hogy a „témagazda” nem témagazda, hanem programösszeállító, ezek tényleg olyan stiláris
javítások, amik a dolog mondanivalóját nem érintik.

Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Országos Köznevelési Tanács a legutóbbi,
novemberi ülésén – amikor az úgynevezett programcsomagokról tárgyalt – egy olyan
konstrukciót vizionált – ez meg is jelent az állásfoglalásban -, amelyik a programcsomag
bizonyos elemeit diszkrét elemként kezeli, és az annak kijáró akkreditációt tekintette volna az
akkreditáció első szintjének, és az úgynevezett konzisztenciaelemzésnek ezeket a megfelelő
szakbizottságok összesítéséből kialakult véleményt. Közben annyi történt, hogy elnök úr ennek
az állásfoglalásnak megfelelően felkérte a SuliNova igazgatóját, Pála Károlyt, írásos és szóbeli
tájékoztatásra. Az írásbeli tájékoztatását most kaptuk kézhez, és a kerettantervi bizottság kapott
egy igen részletes, egész délelőttöt betöltő szóbeli tájékoztatót – bizonyos kérdésekben
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világosabban látunk. Nagyon fontosnak tartom előrebocsátani, hogy megkönnyítette a
munkánkat, hogy megtaláltuk azt a jogszabályi helyet, amelyik a programcsomag vagy más
néven pedagógiai programcsomag vagy pedagógiai rendszer jóváhagyásáról még annak idején, a
2003-as NAT jóváhagyásáról szóló rendeletben, a NAT kiegészítő értelmezéseinél megjelent, és
a kerettantervi bizottság elfogadta ezt a jogszabályi értelmezést. E szerint a programcsomag
esetében – összhangban egyébként az azóta kiadott miniszteri rendelettel – a szó szoros
értelmében vett szakértői véleményezés alá az úgynevezett programtanterv esik, és a
programcsomag többi eleme valóban csak a programtantervhez viszonyított konzisztencia
megállapításának a próbáját kell hogy kiállja. Ehhez az értelmezéshez az is segített, tisztelt
bizottság, hogy tisztázódott ezen a kerettantervi bizottsági ülésen, hogy a programcsomag
elemeiként felkínált eszközök közül a továbbképzési programok a saját csatornáinkon korábban
akkreditáltattak, és azok a nyomtatott dokumentumok, amelyeket a programcsomag használói a
gyerekek kezébe adnak, műfajilag – és ez egy lényeges, nem egyszerűen csak stiláris különbség –
nem tankönyvek, hanem valóban azok, amikről a NAT értelmező rendelkezései szólnak: tanulói
eszközök. Ezen azt értjük, hogy bizonyos szempontból kevesebbek, mint a tankönyvek – hiszen a
tankönyvrendelet szerint a tanév hosszát és tananyag egészét kifejtő információhordozó
tekinthető tankönyvnek –, más szempontból pedig többek is, hiszen a funkcionális használat –
éppen a program, a kompetenciafejlesztő program – sajátosságait tekintve gazdagabbak is,
például van egy íróasztal méretű bábjátékos szekrény, összerakható, textil elemekkel, amelyet a
legliberálisabb tankönyvelemző sem tud tankönyvként értelmezni. Tanulói eszköznek viszont
igen.

Ez a megtalált jogforrás volt a „kályhája” a további gondolkodásunknak. A kályha
begyújtása – hogy maradjak ennél a metaforánál –, mielőbbi bemelegítése mellett azok az érvek
tűntek meggyőzőnek, amit már itt a Köznevelési Tanács ülésén is például Brassói Sándor is
nyomatékosan hangsúlyozott, hogy a jóváhagyási ceremónia késlekedése többszörösen sérthet
diákjogokat, hiszen azok a tanulók, akik tudnák használni, hozzájuthatnának ezekhez a
programcsomagokhoz, az OKNT véleményezése utáni miniszteri kiadás késlekedése esetén
mértani haladványban késlekednének, hiszen a tanév rendje, a tankönyvlistára kerülés rendje
miatt nem egyszerűen napokat, hanem a napok késlekedése évek késlekedését is jelentheti. Ezért
a kerettantervi bizottság a múltkori ülésén és a main is hajlandónak bizonyult a szakszerűséget
nem sértő, de más szempontból mégis felgyorsított tempó felvételére, és erre kérjük a
Köznevelési Tanácsot is, hogy a szempontrendszer vitájával és vitája utáni jóváhagyásával
segítse, hogy a kerettantervi bizottság valóban a jövő héten érdemi lépéseket tudjon tenni, hogy a
véleményezési folyamat elkezdődhessen. Tulajdonképpen nem fait accompli elé akarjuk állítani
az új OKNT-t és az új kerettantervi bizottságot, hanem az a célunk, hogy folyamatban mehessen
az átadás az új testületeknek. Ezt fontosnak tartjuk.

A tartalmat illetően a kerettantervi bizottság a reggeli ülésén egyetértett azzal, hogy az
úgynevezett programtanterv és a programcsomagban szereplő – erről volt szó a különböző
tájékoztatókon, de az anyagban is – úgynevezett programkoncepció az a két dokumentum tehát,
amelyik a szakértői véleményezés első feladatkörét jelenti. Ennek a véleményezésnek a
végigvitelére a kerettantervi véleményezésre kialakított szempontrendszer – amelyet az OKNT
határozattal fogadott el annak idején – adaptációja alkalmas lehet.

Mit jelent itt az adaptáció? Azt jelenti valóban, hogy amely szempontok kizárólag
kerettantervre alkalmasak, azokat írtuk át ebben a javaslatban. Jól tudjuk, hogy a kerettanterv
véleményezésével kapcsolatos legfontosabb kiindulópont, hogy a kerettanterv csak teljes
műveltségi terület skálára, teljes oktatási ciklusra szóló tartalom lehet. Tudunk róla, sőt, a
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kerettantervi bizottság támogatásával, egyetértésével sürgetődik a kerettantervek jóváhagyásáról
szóló rendelet korrekciója abban az értelemben, hogy az innovatív gerillacsapatok egy-egy
tantárgy, egy-egy évfolyam programkészítői is kerettanterv-szerzővé válhassanak. Ez a mai
vitánknak nem tárgya, csak szeretném jelezni azt a kontextust, amelybe ez is beleillik. Ebben a
vonatkozásban tehát ez a szempont nyilván érvényesíthetetlen. Az összes többi szempont
tulajdonképpen érvényesíthető, sőt érvényesítendő.

Van még egy pont, ahol az érvényesítésben jelentős a programcsomaghoz való adaptáció
lényege: tekintve, hogy ezek kompetenciafejlesztő programcsomagok, ha emlékeztek rá, a
kerettantervi jóváhagyási szempontrendszerben a tantárgy-pedagógiai hitvallás elemzésében
nyitott a bizottság értékelő munkája – és végig ezt tette – bármilyen koherens tantárgy-
pedagógiai rendszer érvényesítése előtt, a kompetenciafejlesztő programcsomagok esetében
viszont kizárólagosan az úgynevezett progresszív tantárgypedagógiák vagy a tantárgypedagógiák
progresszív elemeit tekintjük számon kérendőnek, hiszen ennek a programcsomagnak ez a célja.
Ebből a szempontból tehát egy tantárgy-pedagógiailag elkötelezett fejlesztésről van szó, tehát itt
a véleményezés nem a „virágozzék minden virág!”, hanem „a liliomot szeretjük legjobban” elven
érvényesül – remélem, ezt még politikai szimbólumként, legalábbis az Anjou-k és a cserkészet
óta nem használják.

A ma reggeli bizottsági ülésnek két nagyon konstruktív javaslata volt az eredeti
előterjesztéshez képest, bár az egyik már az utódainkat érinti. Ebben a pillanatban, amikor a
kerettantervi bizottság magára vállalja, ha az OKNT így dönt, a programcsomagok
véleményezésének generálását is, ez már de facto nem kerettantervi bizottság. Volt olyan
javaslat, amely szerint érdemes újragondolni: volt egy rövid életű ilyen bizottságunk, a tartalmi
szabályozásokat követő bizottság, és ez akár a bizottság elnevezésében is tükröződhet. Ennek
megfelelően, ugyanezt a logikát követve, a módosított előterjesztés azt a szűkítést, hogy „a
HEFOP keretei között készült úgynevezett” elhagyni javasolja, és a ma reggel kiosztott
előterjesztésben már a kompetenciafejlesztő programcsomagok bírálati szempontjairól szól,
megengedve, sőt, kívánatosnak tartva, hogy a HEFOP-on és a SuliNován kívül is szülessék akár
kompetenciafejlesztő programcsomag, és akkor már egy létező szempontrendszer alapján
elemezhető.

Valamit még hadd mondjak a konzisztenciaelemzéshez. A programcsomag
programtanterv és koncepció komponensét vizsgálná elképzelésünk szerint a két szakértő, a NAT
kerettantervi jóváhagyás szempontrendszerének módosított változata alapján, és ez után – vagy
ezzel egy időben, ez már metodológiai kérdés – kerülne sor a konzisztenciaelemzésre. A
konzisztenciaelemzésről az volt a kerettantervi bizottság egyhangú álláspontja, hogy ez nem
egyszerűen tartalomegyeztetés – az volt ott a suta példám, hogy ha a programtantervben nyúlról
esik szó, akkor a programcsomag többi elemében is nyúlról essék szó, ne sündisznóról –, hanem
bizonyos értelemben, gondolva a rejtett tantervről való ismeretünkre, a dolog nyelvi és vizuális
megjelenési formája is megérdemli, hogy a konzisztenciaelemzés tárgya legyen. Előfordulhat
tehát olyan eset – és erre a szakértő véleményénél kíváncsiak vagyunk –, hogy tartalmilag
konzisztens a dolog, de a tanulói eszköz vizuális megjelenítése ellentmond annak az
értékvilágnak, amit a programkoncepció kifejt. Tudunk erre példákat a tankönyvvilágból, ezért
ilyen szempontból a nyelvi, a vizuális nyelvi és egyéb formai megjelenítési komponenseket úgy
gondoltuk, hogy a konzisztenciaelemzésben érdemes, lehetséges és szükséges megjeleníteni.
Ennyit erről.

Fölvettünk a bizottság javaslata nyomán egy 2.4. pontot, amelyik bizonyos értelemben
utal az OKNT novemberi állásfoglalására, csak fordított gondolatmenettel. Úgy vetődött föl a
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kérdés, mi van akkor, ha a jóváhagyott programcsomagban mint kerek egészben van olyan
komponens, amelyik valamilyen szempontból megérdemli, hogy önálló dokumentumként,
függetlenül a programcsomagban való rendszerszerű elhelyezkedésétől, megmérettessék.
Előfordulhat tehát, hogy egy tanulói eszköz – lám-lám! – mégse csak tanulói eszköz, hanem
tulajdonképpen megfelelhet tankönyvként is, és érdemes a tankönyvvé válás pályáján
szólistaként is elindítani, mert a kiadónak érdekében állhat. Ez tehát egy fordított logika, mint
ahogy novemberben fogalmaztunk, de ezt a lehetőséget logikailag meg tartalomfejlesztési
szempontból nem láttuk kizártnak, és a szakértők véleményezésére bíznánk, hogy a szakértő
szóljon, hogy „Gyerekek, ide figyeljetek, ebben a programcsomagban van egy olyan elem, ami
független a programcsomagtól”. Bár nem szeretjük a programcsomagtól független
komponenseket, mert hiszen abban látjuk, úgy tudom, az OKNT is, a tartalomfejlesztés jövőjét,
hogy programcsomagok töltik be hivatásukat, ennek ellenére mégis egy ilyen lehetőséget
fontosnak tartunk, hogy a szakértő ebben az esetben jelezzen.

A csillag alatt a kerettantervi bizottság tapasztalatai alapján írtunk egy eljárásrendet.
Megjegyzem, más bizottságok jóváhagyási tapasztalatai alapján nagyon fontosnak tartjuk, hogy
legyen a programcsomaghoz mellékelt előszakértői vélemény, tehát a programcsomag készítője,
felelőse – a SuliNova-programok esetében ráadásul általában készül is -, legyen egy önítélet,
önvéleményezés, ahogyan például a továbbképzéseknél ez kötelező tartozéka a pedagógus-
továbbképzések beadásának. Legyen tehát egy bázisa a szakértésnek. Ezt az elemet beépítettük.

Egy nagyon visszafogott költségtervet is próbáltunk modellezni. Szeretném megjegyezni,
hogy a kerettantervi bizottságnak nincsen arról hiteles tudomása, hogy ennek a bírálatnak a
forrásai léteznek-e, rendelkezésre állnak-e. Szüdi államtitkár úrnak volt egy tőle megszokott fél
szava, hogy „ezt meg kell oldani” – adta ki a feladatot a munkatársainak, akiken szintén a
megszokott mosoly futott végig. Tehát nem tudunk ennél többet.

Vélhetően tehát, hogy 21-én megkezdődjék a munka, ennek négy feltétele van: hogy az
OKNT ezt a szempontrendszert – vagy ennek egy javított változatát – támogatásáról biztosítsa,
meglegyen a bírálatra ajánlott vagy bírálatra kért programcsomag abban a kiszerelésben, amit a
szempontrendszer javasol – erről volt vita, de nehezen tudnánk elképzelni a „majd holnap küldök
még valamit” típusú engedélyezési eljárást –, meglegyen a politikai akarat mellett a költségek
finanszírozási helye, és meglegyenek azok a szakértők – ha felhatalmazást kapunk, akkor 21-én
kiválasztjuk őket –, akiket ennek a komplex véleményezésnek az elvégzésére alkalmasnak
tartunk.

Gondolom, ebben a sorrendben lehetséges a startpisztoly eldördülése – ebben a
legfontosabb az, hogy az OKNT mit szól ehhez a tervezethez.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Nagy József!

NAGY JÓZSEF: Elnézést, hogy először jelentkezem, de egyrészt el kell mennem,
másrészt pedig bizonyos értelemben érdekelt és érintett is vagyok. A véleményemet szeretném
elmondani erről az egész ügyről.

Először is legalább háromféle programcsomagról érdemes beszélni. Az egyik, hogy van
hozzá saját tanterve – bárminek is nevezi azt –, kerettantervszerű valami. Ez azt jelenti, hogy
annak a használatával működhet a programcsomag, mással nem. Van hozzá tankönyve, amit ő
maga írt, vagy tankönyvgyanús kiadványai. Ez azt jelenti, hogy ha a programcsomagot csinálja,
csak azt a tankönyvet használhatja, mást nem. A harmadik eset, hogy egyik sincs, olyan a
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programcsomag, hogy bármilyen kerettantervvel, bármilyen tankönyvvel használható. Különféle
taneszközök, segédletek, értékelő eszközök – amik mind ide tartoznak.

Az a véleményem, hogy kerettanterv vagy olyan jellegű dokumentum vagy anyag is van,
akkor csak úgy mehet, hogyha szabályosan elbírálja az a csoport – vagy nem tudom, ki -, aki lesz
majd. Ha tankönyvgyanús kötetek vannak benne, akkor, ha a tankönyvi bizottságon nem megy át,
szerintem nagyon nagy hibákat követünk el.

Végül, függetlenül attól, milyen fajta a programcsomag, egy programcsomagot csak
akkor lehet szerintem elfogadni, hogyha empirikus kísérlettel bizonyított, hogy hatékonyabb,
mint a jelenlegi rendszerek. Ha ezt nem tudja bizonyítani a programcsomag készítője, akkor
milyen alapon költsük rá azt a rengeteg pénzt, amibe ez kerül, és milyen alapon terjesztjük el? Ez
tehát szerintem kritikus feltétel, hiszen olyan eszközöket dolgoz ki a tankönyvön meg a
kerettanterven kívül, ami a hatékonyságot szolgálná, az eredményességet. Ha ezt nem szolgálja,
nem lehet bizonyítani, akkor mi értelme van a programcsomagnak?

Én szíves figyelmetekbe ajánlom, és ígérem, hogy többé nem fogok elkésni, illetve
korábban se fogok elmenni. Örülök, hogy együtt voltunk...

ELNÖK: Tíz perced még van fél tizenkettőig – akkorra kértél tőlem távozási engedélyt –,
azt meg tudod várni? (Nagy József: Így van. – Horn György: Magyarul, nem mehetsz még el!)
Akkor tíz percig nem engedlek el – mondom barátságtalanul -, hogy legalább a mostani
felvetésedre vonatkozó néhány reflexiót meghallgatnál... (Nagy József: Köszönöm szépen.)

Báthory Zoltán, Horn Gyuri és Szenes keze volt a levegőben, Irén, és talán Trencsényi
Lászlónak is kellene ehhez valamit mondani.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Nagyon rövid vagyok. Szerintem a programcsomag-
koncepcióban benne van az empirikus kipróbálás. Ezt hiányolni teljesen fölösleges.

NAGY JÓZSEF: De ha a bizottság nem fogja beírni és elvégezni, akkor...

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Milyen bizottság?

NAGY JÓZSEF: Lesz egy bizottság, amelyik ezt értékelni fogja!

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Az nem tudja az empirikus kipróbálást értékelni? Miért ne
tudná? Egy programot akkor nevezünk programnak, hogyha empirikus kipróbálás is történt.

NAGY JÓZSEF: Egyetértünk.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Amit a SuliNova csinál, ez empirikus kipróbálás alatt volt
vagy van.

NAGY JÓZSEF: De még az előmérés sem fejeződött be! És második éve megy. Ha át
akarják lépni – mert olyan ismeretem van, hogy át akarják lépni az egészet –, és nem várják meg,
hogy mi lesz a zárómérés, mert még az előmérés se zajlott le...

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Nem vagy jól tájékozott.
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NAGY JÓZSEF: Nem véletlenül mondtam el, amit elmondtam.

ELNÖK: Akkor most Szenes jön.

DR. SZENES GYÖRGY: Ugyanehhez a témához szeretnék szólni, egy kicsit a gyakorlat
oldaláról. Azt hiszem, nem elvárható, egy tudományos módon végzett kipróbálás és az eredmény
regisztrálása egy programcsomagtól. Ha ez nagy állami fejlesztésekkel történik – mint ahogy a
SuliNova tekintetében így van –, akkor ez a dolog még azt mondom, belefér, tehát tényleg egy
visszajelzések alapján működő korrekciós mechanizmuson keresztül lehet ezt vinni. Ennek egy
négy-ötéves átfutásának minimum kell legyen. (Dr. Polinszky Márta: Egy ciklus!) Így van! Egy
cikluson végig kell mennie.

Én azt gondolom, a programcsomagnak egy sokkal tágabb értelmezését kellene adnunk az
elkövetkezendő időszakban, nemcsak arra, amit most az NFT I. keretében a SuliNova
megcsinált – mert most erről beszélgetünk itt. Nem ez a programcsomag, hanem az egy komplex,
oktatást, a tanítás-tanulás folyamatát segítő eszközrendszer. Szerintem olyan ember a világon
nem lesz, de olyan fejlesztő társaság sem lesz, és annyi pénz sem lesz – ha csak az NFT II.-ben
megint nem lesz -, hogy normál módon egy pedagógiai műhely egy ilyen típusú korrekciós és
kipróbálási mechanizmust a szó pedagógiatudományi értelmében meg tudjon csinálni. Ezt a
megkötést nem tudom elképzelni, csak olyan állami pénzek esetében tudom elképzelni, amelyek
egy hosszú cikluson keresztül egy hosszú, államilag finanszírozott fejlesztést jelentenek. Ha egy
vállalkozási, üzleti alapon történő dolog – mint a tankönyvek jelentős része, hiszen onnan indult
az egész dolog –, akkor ezt elképzelhetetlennek tartom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Vágó Irén!

DR. VÁGÓ IRÉN: Nem Jóskához kapcsolódnék, csak a saját kérdőjeleimet tenném ki
ebben a dologban. Az a vicc jutott eszembe, amikor a papa bemegy a szülészetre, és ott ki van
írva, hogy „Fiúk”, aztán ki van írva, hogy „Lányok”, és ki van írva, hogy „Gabi” – és el lehet
dönteni, hogy az most fiú vagy lány, de az az ő csemetéje...

Nekem az a bajom ezzel az egész procedúrával, amit mi itt kitaláltunk, hogy ez ilyen
nagyon szükségállapotban fogant valami, ami erre az egy „Gabi”-ra érvényes megállapításokat
tesz. Ráadásul nemcsak az a bajom, hogy eztán is lesznek majd programcsomagok, amikre ez
így, ahogy most van, valószínűleg nem lesz adekvát – nem elég csak a címből kihúzni, hogy
nemcsak a SuliNováról van szó. Én elég öreg vagyok, és tudom, hogy ilyen programcsomagok
már voltak meg vannak ebben az országban, és hogy a kerettantervi akkreditációra nyújtottak be
olyan anyagokat, amik tulajdonképpen egyben programcsomagok is. Itt a méltányosságot is meg
kell vizsgálni, hogy bizonyos típusú programcsomagok milyen akkreditációs eljáráson mentek
keresztül, van nekik egy kerettantervi akkreditációjuk, de mondjuk nincs például az egyes
műveltségi területekre programakkreditációjuk, holott ugyanezeket a szempontokat a
kerettantervi akkreditáció keretében is megvizsgáltuk.

Azt gondolom, még mindig kellene ötleteket, gondolatokat belerakni ebbe a dologba,
hogy ne egy ilyen Gabinak való szempontrendszer szülessék, hanem olyan, amit ténylegesen
lehet használni.

Kicsit problémásnak érzem ezt is, ami a programcsomagoknál teljesen adekvát, hogy egy
műveltségi terület, meg akár egy tantárgy lehet – de már mondta Laci, hogy kidolgozás alatt áll,
hogy a kerettanterv is lehessen egy tantárgyra, hogy az innovációs sziporkák ott is előjöjjenek.
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Azt gondolom, ha végre a törvényben szereplő szabályozási szint megjelenik, erre kidolgozunk
egy minőségbiztosítási akkreditációs eljárást, akkor ott pontosan helye van ezeknek a
sziporkáknak, mert bizonyos tantervi elemek megjelennek benne, hozzárendelődik a
továbbképzéstől kezdve minden, és meghagyhatnánk az én véleményem szerint a kerettantervet
arra, ami tényleg egységben képes kezelni legalább egy adott évfolyamon a műveltséget. Nekem
ezekkel a sziporkákkal az a bajom, hogy a kereszttantervi követelmények megvalósulását hogy
fogják tudni garantálni ezek a „tizenötféle dologból van harmadikra egy programcsomag, meg
van a hetedikre”-dolgok. Ez önmagában nagyon jó, hogy van, de azt gondolom, hogy ettől ez
még nem lesz kerettanterv.

Tényleg senkit nem akarok megsérteni, mert látszik, hogy sok munka van ebben a
dologban, de mégis van egy ilyen hirtelen összefércelt jellege a dolognak. Szerintem nagyon jó út
a programcsomagok, nagyon jó út a programakkreditáció – de nem erre az egy esetre érvényeset
kellene megszülnünk.

NAGY JÓZSEF: Muszáj mennem, ne haragudjatok!

ELNÖK: A többit elolvasod a jegyzőkönyvből.

NAGY JÓZSEF: Boldog új évet, szervusztok, viszontlátásra!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnézést, ha Jóska még az ajtóban azt a mondatot
meghallgatná, ami az ő harmadik felvetésére válasz, hogy mi van akkor, hogyha – bár itt többen
az egésznek a papírkosárba dobását is feszegetik – nem megy papírkosárba. Az 1.1-ben az
„illetve” alatt: csatolni kell a program összeállítója által beszerzett szakvéleményt, referenciát,
mely kitér a programcsomag beválásáról szóló empirikus tapasztalatokra. Tehát ez ebből a
szempontból ezt az elvárást megfogalmazza. És még egyszer mondom... (Nagy József: De
kapjátok meg az empirikus adatokat is, ne csak a véleményt róla!) Én úgy tudom, hogy a
SuliNovánál készült programcsomagokban – nem vagyok prókátora a SuliNovának, sem
fogadatlanul, sem fogadva, ezt szeretném jelezni – volt empirikus beválásvizsgálat, és a
szakbizottságok elnökei ennek alapján voltaképpen ezt az előszakértői véleményt elő is állítják.
Feladatuk, szerződésük van rá, hogy ezt előállítsák. Ebből a szempontból itt nyitott kapu van.
Más kérdés, hogy a nem sulinovás programoknál ez a szempont elég erős-e, hogy indíttatva
érezze magát a benyújtó, hogy empirikus módon szerezzen tapasztalatot a beválásról. Lehet,
hogy egy tanári életmű is elegendő beválásról szóló tapasztalatnak.

NAGY JÓZSEF: Azt hiszem, hogy a következő ciklusban lesz miről vitatkozni.
Szervusztok! (Távozik.)

HORN GYÖRGY: Onnan folytatnám, aho1 Irén befejezte. A kezünkben van egy piacilag
is már elkészült, mélynyomású, kész program, és arról beszélünk, hogy milyen eljárásban fogjuk
ezt utólag jóváhagyni. Ennek a világon semmi értelme nincs.

Ügyrendileg is a következőt javasolnám:
A Köznevelési Tanács önállóan, vagy javasolja az utódainak – nekem teljesen mindegy,

ez most hogy zajlik –, hogy hozzon határozatot, kívánja-e a SuliNova önálló programját
szakmailag így vagy úgy minősíteni, vagy átengedi ezt a mindenkori miniszteri felelősségnek. Itt
egy központi fejlesztési programról van szó, milliárdos nagyságrendről. Itt ez a kérdés. Tehát
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tűzze önálló napirendre a SuliNova kompetenciaalapú oktatási programjáról való
határozathozatalt, véleményezést a Köznevelési Tanács, és ne tegyen úgy, mintha általában
beszélnénk a programcsomagok fejlesztéséről. A két dolognak a világon semmi köze nincs
egymáshoz. Az egyik egy kiemelt, nagy finanszírozású, jelentős szakmai köröket megmozgató
program, amiről így vagy úgy már döntés született, nevezetesen arról van szó, hogy iskolákban
százas nagyságrendben megindult ennek a használata. A szakmailag erre felhatalmazott
testületnek – ez az Országos Köznevelési Tanács – módja, lehetősége van véleményt
nyilvánítani, javító formákat eszközölni, de csak egyetlenegy dolgot tehet: jelentős
konfliktusokkal ellenáll a bevezetésnek. Semmi más érdemi megoldása ennek nincs.

Mondhatja, hogy az egész, ahogy van, értelmetlen – most a SuliNováról beszélek -, de
annak sok értelme nincs, hogy mi részletekbe menően azt tisztázzuk, hogy mondjuk az „Én és a
kisöcsém” című projektben milyen szakmai dilemmák stb. vannak, tekintettel arra, hogy ez egy
zárt, egységes projekt.

Azt javaslom tehát egyrészt, határozati javaslatként, hogy a Köznevelési Tanács önállóan
a SuliNova fejlesztési programjáról hozzon valamilyen döntési sorozatban valamilyen
határozatot. Beszéljen erről, jelöljön ki ideiglenes bizottságot, kérjen fel szakértőket, vagy
mondja azt, hogy erről, tekintettel a méreteire, a nem tudom mire, nem kíván, nem tud, nincs
hozzá szakmai vagy pénze nincs hozzá – sorolhatnám, mi minden nincs. Ez az egyik kérdés.

A magam részéről ezt azért tartom fontosnak, hiszen eleve eltérő megítélésünk van
magáról a SuliNova-projektről. Arról beszélni, hogy megéri-e rákölteni vagy nem éri meg, vajmi
kevés értelme van, mert ez a dolog elköltődött... Nem tudom, érthető-e: véleményről beszélünk
csupán. Nagyon szívesen venném, ha a következő OKNT ezt külön megtárgyalhatná, hogy ez
hogyan zajlik.

A másik, hogy a kompetenciafejlesztő programcsomagok bírálati szempontjai, amit a
bizottság előterjesztett. Arról van szó, van-e annak önálló napirendi, bizottsági szintű értelme,
hogy a kerettantervi, a NAT és a tankönyv- és taneszközbizottságon túl egy koherens, egységes
programszükségletként bizottságok szempontjait hozzuk létre, hátha ilyen további milliárdokkal
még egyszer születik. Szerintem nincs. Én azt gondolom, az az eljárási technológia, ami jelen
pillanatban a szabályozásban, a szakmai véleményezési eljárásban van, elegendő annak
eldöntésére, hogy egy anyagot, ami az OKNT törvénye kötelezettségének teljesítése során
eljárásban van, véleményezzen, megakadályozzon vagy elősegítsen. Önmagában annak az esélye,
hogy további ilyen anyag Magyarországon készüljön, egyrészt rendkívül kicsi, másrészt, ha
mégis előfordulna, ugyanúgy egyedi eljárásban lehet szabályozni, mint ahogy a SuliNova
esetében ezt javaslom. Azt gondolom, hogy itt egy túlméretezett eljárásról van szó. Jóska azt
mondta, hogy „és akkor majd az empirikus tapasztalatok tudományos eredményének összegzése”
– elképzelhetetlennek tartom, hogy ilyen bármikor nem állami, nem központi forrásokkal
létrejöjjön. Azt pedig, hogy egy szakmai fejlesztés egy adott helyen egységes programként
megjelenjen, minimum kritérium bármely intézmény esetében. A törvény előírja, hogy
pedagógiai programja legyen meg koherencia legyen – ezek törvényi ügyek. Jól szabályozott
módon. És ha ennek elterjesztési igényével bárki megjelenik bárhol, akkor van tantervi bizottság,
van tankönyv- és taneszközbizottság, tehát nincs rá szükség, hogy még egy kérdést feltegyünk
ugyanerre vonatkozóan, hogy vajon a Szemere utcán kívül a Városmajorban is teljesíthető-e. Ez
ugyanis az ő ügyük.

Úgy ítélem meg, hogy ebben az esetben nincsen külön szabályozásra szükség, illetve
erről, ami van, dönteni kell. A magam részéről azt támogatnám – mert szerintem egy ilyen
nagyságrendű program testületileg nem vizsgálható, tehát hogy akadályozható vagy
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elősegíthető – hogy ezt a miniszteri felelősség hatáskörébe kell helyezni, és ki kell mondani,
hogy a miniszter személyes felelőssége. Mint hogy az is egyébként. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Karlovitz, aztán Trencsényi.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én talán egy kicsit liberálisabban gondolkodom, mint az
átlag, és úgy vélem, hogy a programcsomagokat elő kellene segíteni. Itt van a Báthoryék nagy
álma, hogy legyenek programcsomagok. Voltak erre utalások, csak nem tud megszületni, hogy
tényleg hogy nézzen ki, hogy ne csak tankönyvek, ne csak taneszközök, hanem komplett
továbbképzéssel, méréssel, mindennel egybekötött dolgok. Azt hiszem, ebben a legtöbben
egyetértünk, hogy ilyenek legyenek – vagy nem? Csak itt a miként a fura, hogy különválasztjuk
ezt a SuliNova-mamutot a többi kisebb programtól. Talán helyes út, ez egy különleges dolog, ez
a milliárdos ügy, és van előzetes felelősség, ami nem a miénk volt. Ez helyes, hogyha erre
rámutatunk, hogy ezt nem mi hordozzuk, de nem tudom, hogy meg tudjuk-e oldani. Viszont hogy
helyet adjunk további programcsomagoknak, kisebbeknek esetleg vagy újaknak, és jöjjön az
innováció, ezt azért elő kellene segíteni. Én úgy tudom elképzelni, hogy lassan maguk a
tankönyvek is át fognak alakulni programcsomaggá. Máris megindult ez a folyamat:
audiovizuális elemek, programok hozzá, tanfolyamok hozzá, továbbképzések stb., stb. Ez lenne a
jó.

Akkor most azon gondolkodjunk, hogy ezt elősegítjük-e vagy nem – persze, ez meg a
következő bizottság dolga. Ilyen szempontból mi még két hétig mondhatunk valamit, aztán majd
a következő, de én úgy vélem, hogy előbb-utóbb érdemes erre tenni, hogy legyen egy ilyen. Pont
azért kerültük el, hogy megnevezzük ezt a konkrét SuliNova-csomagot a tervezetben, hogy
tényleg utat nyissunk a programcsomagoknak majd.

Egy kicsit mindenkinek igaza van, de talán azt kell eldönteni, hogy merre akarjuk a
folyamatot indítani. Akkor talán úgy érdemes mégis elfogadni, hogy esetleg ebből a kerettantervi
bizottságból tényleg egy ilyen tartalmi szabályozást figyelő bizottság legyen, és akkor abba már
belefér ez, vagy akár el tudom képzelni, hogy programbizottság. A jövőt nem tudom, de arra felé
próbálok egy kicsit gondolkodni. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Szabados úr, utána Trencsényi – de előtted még hadd mondjak
én két mondatot!

DR. SZABADOS LAJOS: Kedves Kollégák! Azzal szeretném kezdeni, hogy a bizottság
jegyzőkönyvéből látjuk a fejlesztés ütemezését: első-második-harmadik szakasz. A harmadik
szakasz: 2006. szeptembertől 2007. augusztusáig az óvodai programcsomag folyamatos fejlesztés
alatt áll, tehát a nagy programcsomagja a SuliNovának nincs kész! Folytatom tovább. Nincs most
olyan programcsomag készen, amiről tudnánk. Kérdezem én, miért sietünk annyira. Nem értem.
Én azt gondolom – egyetértve Gyurival –, hogy egyszer a jövőre nézve foglalkozni kell a
sulinovás programcsomaggal, mert ez már kész van, hogy lehet-e vele valamit csinálni, de
azokkal is egyetértek, akik azt mondják, hogy a most megkapott anyagnak megfelelő, a
kompetenciafejlesztő programcsomagok bírálati szempontjai szerint pályázatot ki kell írni, hogy
ne csak egy programcsomagunk legyen, mert ezt már régen túlhaladta az idő.

A következő, amit Nagy Jóska mondott. Szeretném elmondani, én is azt gondolom, hogy
programcsomag kerettanterv és tankönyvek vagy tankönyvszerű eszközök nélkül nem működhet.
Mi kaptunk Trencsényi Lacitól egy rövid tájékoztatást, Karlovitz János pedig elmondta az abban
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a bizottságban szerzett tapasztalatait a tankönyvi bizottság előtt. Nem volna szerencsés az, hogy
ha valamit programcsomagba ágyazunk, azt másként bírálnánk el, mint ami nem
programcsomagba van ágyazva. Tehát legyen egységes a követelményrendszerünk.

Aztán azt szeretném még elmondani, hogy engem rendkívül rosszul érintett a következő
két mondat – jegyzőkönyvből idézem: „A tankönyvi bizottságot meg kell győzni, hogy békés,
elfogadó viszonyulást hozzon a programcsomagokkal kapcsolatban. Amennyiben a
tankönyvbizottság ’rábólint látatlanban’ a programcsomag tantervére, és ..., akkor a
’tankönyvszerű’ tanulói eszközök piacra kerülhetnek.” Nincs a világon olyan bizottság, amelyik
ehhez így a nevét adná – mi sem adnánk ehhez a nevünket. (Dr. Báthory Zoltán: Hol van ez?) A
jegyzőkönyv harmadik oldalán van.

Befejezésül annyit szeretnék mondani, hogy körülbelül harmadik alkalommal tárgyalunk
erről. Megint szeretném elmondani, hogy én Pála Károlyt Jászberénybe lehívtam, ott egy komoly
pedagógus-továbbképzést tartottunk, tehát nem a programcsomaggal van nekem bajom, hanem
ezzel a kapkodással. És bocsánatot kérek, de azt mondta az új miniszterünk, hogy most már nem
lesz olyan, hogy nekünk majd rá kell bólintani dolgokra, mint ezelőtt, hanem majd érlelhetünk
dolgokat. Hát, ez most sem jött be.

Én nemmel fogok szavazni, bármilyen kérdés lesz, akkor is. Köszönöm.

ELNÖK: Polinszky Márta, Dobos Krisztina, Loránd Ferenc.

DR. POLINSZKY MÁRTA: Az előbb visszavontam, de most mégis elmondom, mert
Szabados úr felvetésére, erre az egész kapkodásos helyzetre kénytelen vagyok sulinovásként
válaszolni, miközben én magában a programfejlesztésben nem vagyok benne, de tudom a
folyamatokat.

A probléma akkor kezdődött, amikor a közoktatási törvényből mindenféle indoklás és
mindenki megkérdezése nélkül egyik napról a másikra kikerült az, hogy programakkreditáció.
Ugyanis a közoktatási törvény teremtette volna meg annak a lehetőségét, hogy ezt a rendszert ki
lehessen dolgozni. Zárójel: engem kértek is, hogy segítsek egy ilyen akkreditációs rendszer
kidolgozásában, amikor aztán kiderült, hogy nincs min gondolkodni, mert ez az egész dolog
elveszett. Itt kezdődött.

Közben megindult ez az NFT-s program, és elkezdtek készülni a programcsomagok.
Szabados úrnak válaszolnék, hogy miért ilyen sürgős a dolog. Ahogy Gyuri is mondta, jelenleg
körülbelül hatszáz intézmény használja ezeket a programcsomagokat, ebből 360 olyan van, aki
azokat a programcsomagokat használja, amik már tesztelés után korrekcióra kerültek. Tehát ezek
a 3.1.3-as intézkedések. 120 iskola, aki a tesztelést is csinálja, most a következő évfolyamokat
teszteli, amiknek aztán elkészül a korrekciója. Az iskolák egy része, akik ezeket használják,
szeretnék tovább folytatni egyrészt a bemenő évfolyamokon, másrészt felmenő rendszerben.
Jelen pillanatban ezt nem tudják megtenni. Azért nem tudják megtenni, mert ez a dolog
kereskedelmi forgalomban nincs és nem is kerülhet a SuliNova által. Van egy nagyon nehéz
átmeneti év, amire biztos, hogy ezt a megoldást kell találni. Az egyetlen dolog, ahogy ehhez
hozzájuthatnának az iskolák, ha ez forgalomba tudna kerülni.

Itt volt az OKNT előtt többször a 11/1994-es rendelet módosítása, mert ez volt az a jogi
csavar, amit a programcsomagokkal kapcsolatban be lehetett hozni, mert a törvényhez
hozzányúlni nem lehetett. Az eredeti változatban, ami itt van az OKNT előtt, annyi volt csak
benne, hogy a miniszter kiadja a programcsomagokat. Tehát amit Gyuri mond, hogy a miniszter
felelősségébe kell utalni a dolgot, ennek megvolt a lehetősége, de az OKNT kérte – és a
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minisztérium ezt tudomásul vette, jóváhagyta és módosította e szerint az eredeti elképzelését –,
hogy a miniszter az OKNT véleményének ismeretében adja ki a programcsomagot. A miniszter
eredetileg ezt a felelősséget bevállalta volna, és az OKNT kérte, hogy ez ne l egyen az ő
felelősségi köre. Tudom, mert a jogszabályok véleményezésre ott voltak nálunk. Én pontosan
tudom, hogy ez volt az eredeti változat, és az OKNT kérte, hogy ez kerüljön bele.

Jelen pillanatban egyetlenegy olyan jogszabály van, ami a programcsomagról mint
programcsomagról rendelkezik, ez pedig nem más, mint a NAT-kormányrendelet. A NAT-
kormányrendelet írja le a programcsomag műfaját, a programcsomag elemeit, a hét elemet, és
egyedül a NAT írja le, mi az, hogy programakkreditáció. Ami a NAT-rendeletben benne van,
annak az a lényege, hogy a programcsomag-akkreditáció során vizsgálni kell, hogy a
programtanterv megfelel-e a NAT-nak, tehát a programtanterv NAT-hoz való viszonyát, és
hogyha a programtanterv és a NAT összhangban vannak egymással, akkor kell vizsgálni a többi
eszköz koherenciáját, a programtantervet. Jelen pillanatban jogilag ez az egyetlen út, ami
rendelkezésre áll.

Amit Szabados úr mond, hogy nincsenek programcsomagok. Igen, valóban, nincs olyan
programcsomag, ami jelen pillanatban az 1-12. évfolyamig kész lenne. Ezt mindenki pontosan
tudja, mert most van a tesztelés második szakasza, és jövőre lesz... Tehát ami le van írva a
jegyzőkönyvben, ez úgy van. De, ami már tesztelve van, annak kell megteremteni a lehetőségét.
Amikor a 11/1994-es rendeletet módosítottuk, akkor került bele a tankönyvrendeletbe, hogy ha a
miniszter kiadja a programcsomagot, akkor a programcsomag automatikusan fölkerül a
tankönyvjegyzékre, tehát megrendelhető lesz az iskolák számára kereskedelmi forgalomban. A
minisztérium pályázatot akar kiírni a kiadóknak, hogy ki az, aki ezt a cuccot ki akarja adni, de ezt
csak akkor tudja megtenni, hogyha ez az egész procedúra véget ér.

Most itt tartunk. Sokkal könnyebb lenne az élet, hogyha nem került volna be a 11/94-esbe
az, hogy a miniszter az OKNT véleményének ismeretében adja ki, mert ő akkor saját
felelősséggel kiadta volna. Sajnos, az igazsághoz ez is hozzátartozik.

HORN GYÖRGY: Bocsánat, szeretnék reagálni! Márta, elnézést, de ez tényszerűen nem
állja meg a helyét, amit elmondtál. Nevezetesen arról van szó, hogy ma Magyarországon minden
egyes könyv bekerülhet piaci forgalomba – erre a SuliNovát kell felhatalmazni. Nem állja meg a
helyét az, hogy bármilyen akkreditációs feltétel szükséges lenne ehhez. Itt arról van szó, az
OKNT abbéli igényét fejezte ki – és ezt próbáltam itt jelezni, hogy a SuliNova-program
fejlesztésével kapcsolatban voltak dilemmák –, hogy megússza az egyedi szakmai bírálatot. Az
alapkérdés tehát nem ez. Arról van szó egyrészt, hogy a SuliNovának módja és lehetősége lett
volna korábban beadni tankönyv- és taneszközbírálatra, vagy kerettantervi bírálatra, megfelelő
akkreditációs rendszerben, azokat a taneszközöket, amiket a listára akar venni, másrészt enélkül
is értékesíthetné. (Dr. Polinszky Márta: Nem értékesítheti.) Ez a SuliNova felhatalmazásának
kérdése. (Dr. Polinszky Márta: Nem a SuliNova felhatalmazása! NFT-s forrásból...)
Végigmondom, jó?

Azt én értem, csakhogy arról van szó, hogy egyrészt a 11/94-es egy miniszteri rendelet.
Ezzel szemben az OKNT jogállását törvény szabályozza. Az a dolognak az értelme és logikája,
hogy két dolgot akar a SuliNova egyszerre elérni. Még csak azt sem vitatom, hogy bizonyos
értelemben nincsen igaza. Az egyik: azt szeretné elérni, hogy ebből pénz legyen, értékesíthető
legyen, tehát induljon meg ennek piaci értelemben is a hasznosulása, hiszen óriási pénzt költöttek
rá. Másrészt pedig itt van egy szakmai fejlesztés, amit szeretne mielőbb elterjeszteni. Erre azt
mondta az OKNT, hogy látni szeretné, mielőtt elterjeszti – és most ennek a megúszási kísérlete
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folyik. Ha összevonjuk az egészet egy rendszerbe, letesszük az asztalra, akkor nem történhet
meg, hogy az „Én és a kisöcsém”-programra bárki oda tudna figyelni, hiszen itt egy olyan nagy
méretű, rendszerszerű igenről van nemről van szó, hogy nyilván az OKNT testületileg nem fog
nemet mondani az egészre. De nemet tudna mondani, ha akar – még egyszer mondom: nincs
állításom arra, hogy akar vagy nem akar –, bármelyik eleméről, amit úgy ítél meg, ha erre
jogosítványa van, hogy nem ért vele egyet. Ezzel ezt most meg lehet úszni, és erre mondtam azt,
hogy ez legyen akkor a miniszter felelőssége. Azt gondolom, sem a jelenlegi, sem a jövőbeni
OKNT nem arra való, hogy szakmailag az egészet legitimálja anélkül, hogy megnézné.

Hangsúlyozom, nem értek egyet azzal, amit Szabados Lajos mond – vagy János mondta?
-, hogy azért kell ilyen bizottság, hogy elősegítsük a programcsomagok fejlesztését. A
bizottságok csak akadályozni tudják, elősegíteni nem. Arra jó, és kell is, hogy akadályozzák, ha
úgy gondolják, de azért bizottság, hogy elősegítsük, nem kell. (Dr. Báthory Zoltán: Kritizálja!)
Persze, azt mondom. Amivel nem ért egyet. Elősegíteni nem tud a bizottság.

Én azt gondolom, itt egy felgyorsított eljárásról beszélünk, és tényleg úgy látom, még
egyet is értek, induljon meg ez az egész – de miért kell ehhez a Köznevelési Tanácsnak egy olyan
fajta felhatalmazása, hogy az itt ülők szakmai sarzsija legitimáljon valamit, amiről nincsen
tudomása, nem tud lenni tudomása. Nekem az a bajom az egésszel – és nem igaz, hogy ez üzleti
vagy elterjesztési kérdés. Azért nem igaz, mert tőlünk függetlenül is végig lehet ezt csinálni.
Csak azt nem akarom, hogy az legyen rajta, hogy „Az OKNT jóváhagyásával”. Azért nem, mert
nincs mód rá, hogy igazi jóváhagyás legyen – de, szemben Lajossal, én nem szavaznék ellene,
mert egyébként meg fontosnak tartom. Én nem akarok ebbe a csapdahelyzetbe belekerülni.

Bocsánat, hogy ilyen vehemensen mondom, nem ideges vagyok, csak így beszélek.

DR. POLINSZKY MÁRTA: Nekem ezzel nincs gondom, csak annyit érts meg, hogy a
SuliNova ezt nem értékesítheti, a SuliNovának ebből egy fillér bevétele nem származhat.

HORN GYÖRGY: Hozzon a miniszter rendeletet vagy a kormány ezt csinálja meg.
Ehhez mi nem kellünk.

DR. POLINSZKY MÁRTA: Ténykérdés, hogy NFT-s, EU-s pénzből folyó fejlesztésből
semmi, egy fillér bevétele nem származhat.

HORN GYÖRGY: Tőlünk mitől lesz, Márta?

DR. POLINSZKY MÁRTA: Nem akar a SuliNova ebből bevételt! Itt az az óriási
félreértés! Így adja oda bármelyik kiadónak, hogy fogjad, vigyed, add ki! Ebből nem lesz nekünk
pénzünk soha, és nem is akarunk. Ez a téveszme, hogy ezen akar a SuliNova meggazdagodni.
Nem, így adja oda. A minisztérium kiírja a pályázatot, és ingyen odaadja a tankönyvkiadónak,
aki azt mondja, hogy ki akarja adni.

ELNÖK: Azt hiszem, hogy most Dobos Krisztina, utána esküszöm, hogy én szeretnék
szólni, és aztán kap csak, mert én folytonosan hátrébb sorolom magam – amivel senki nem veszít
semmit, csak én mint exhibicionista... (Dr. Báthory Zoltán: Ez az elnök sorsa!) Kiélvezitek,
ugye?

DR. DOBOS KRISZTINA: Igyekszem rövid lenni, mert megfogadtam, hogy miután
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három-négy évvel ezelőtt többször elmondtam a programcsomaggal kapcsolatosan, hogy
definíciós problémáink vannak, a törvény nem jól szabályozza, ennek következtében biztos, hogy
zűr lesz belőle, a zűr megérkezett, tehát a váteszi szemléletem érvényesült – nem akarom
elmondani.

Azt gondolom, Horn Gyurinak teljesen igaza van: ez a programcsomag elkészült. Az nem
igaz, hogy csak a tankönyvlistán lévő tankönyveket használhatja az iskola, mert a szülők
jóváhagyásával a polcról levehetek egy könyvet, és azt használhatom. Nem igaz, hogy nem
használhatok kísérleti tantervet – azt is használhatok. Azért veszekszünk-vitatkozunk – nem
tudom, mit csinálunk – harmadik alkalommal, hogy hogyan is tudják elterjeszteni. Azt kell
mondani, hogy nincsen semmi közöm hozzá. A miniszter úr – az aktuális miniszter – megnézte a
fejlesztést, megtörtént a fejlesztés, abban vannak biztosan kiváló dolgok, és vannak pocsék
dolgok, de nem a mi ügyünk. A magam részéről ezt szeretném véglegesen lezártnak tekinteni: az
elterjesztés, hogy hogyan tudja elterjeszteni, nem lehet a Köznevelési Tanács feladata. Ha a
SuliNova átadja a miniszter úrnak – miután kapott egy fejlesztési megbízást –, hogy elvégezte a
munkát – egyébként szerintem nincs kész a programcsomag, mert a programcsomag arról szólt
volna, hogy elejétől a végéig, most pedig elemek vannak készen –, és onnan kezdve ő
gondoskodik arról, hogy az általa megrendelt fejlesztést hogyan fogja tudni elterjeszteni. Ehhez
nekünk ilyen legitimációs problémákat teljesen felesleges felvetni.

A bírálati szempontokról pedig azt gondolom, erről most vitatkozhatunk, mondhatjuk,
hogy jó vagy nem, ez tetszik, az meg nem, de igazából nem releváns a történet, mert létezik,
megvan, és már terjed anélkül is.

Én azt gondolom, le kellene zárnunk. Nem tudunk ebben dűlőre jutni, de az biztos, semmi
értelme nincs annak, hogy az elterjesztési problémákat mi akarjuk megoldani. Nem a mi dolgunk.

ELNÖK: Akkor nagyon röviden én szólnék.
Addig értek egyet Gyurival, hogy két dologról van szó, ami most összemosódik. Az

egyik: adva van egy konkrét produktum, ami a SuliNova által fejlesztett programcsomag-
tömböket jelenti – mert nem a tizenkét évfolyamra van készen. Szeretném az állandó
bizalmatlansági felhangokkal szemben azért azt hangsúlyozni, hogy itt nem négy-öt magyar
összehajol, és egy suskus-bizniszt csinál, hanem több száz magyar iskola, több ezer pedagógus
szakvéleményének birtokában, korrekciós folyamatok után előállított termékekről van szó.
Nekem ezzel semmi problémám nincs.

Emlékezetem szerint arról szólt az OKNT megszólalása, hogy a programcsomaggal mint
olyannal megjelent egy új műfaj, ami eddig nem volt, ami abban különbözik a komponenseitől,
hogy van vagy nincs közöttük koherencia. Ha van, akkor beszélhetünk programcsomagról, ha
nincs, akkor önálló elemek futják egymással párhuzamosan a maguk útját. Amit az OKNT
emlékezetem szerint kért – ebben Brassói út is megerősített itt -, hogy kíváncsi, ha
programcsomagnak nevezünk valamit, annak alkotóelemei között van-e koherencia. Eddig szólt a
mi kíváncsiságunk.

A másik kérdés, hogy ha megjelenik a programcsomag mint műfaj, akkor van értelme a
programcsomag akkreditációjáról beszélni, és annak egy szempontrendszerét megvitatni. Nem
biztos, hogy most, de ha van ilyen műfaj, hogy programcsomag, akkor ennek az akkreditációjáról
beszélni kell, mert ez a tantervi vagy a tartalmi szabályozás részét képezi.

Én is azt javaslom, ne foglalkozzunk azzal, hogy a jelenleg SuliNovánál kifejlesztett
produktumok milyenek. Nem a mi dolgunk. Ezzel teljesen egyetértek. Gyuri egyszerűen intézi el
a dolgot: azt mondja, ez miniszteri hatáskör. Még mondanék valamit a miniszternek, ha kérdezne:
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hogy milyen alapon mondjon igent vagy nemet. Akkor hozzon létre erre külön minősítő
bizottságot, vagy azt mondjuk, hogy mi mossuk kezeinket, és magadra hagyunk ebben a
témában, oldd meg. Ezt is mondhatja az OKNT. Ez nekem azért rokonszenves, mert soha nem
foglalkoztunk egyébként olyan részletekbe menően tartalmi kérdésekkel mint OKNT. Volt
kerettantervi bizottságunk, tankönyvbizottságunk, és ha az jóváhagyott valamit, arra mi
egyszerűen rábólintottunk, mert a szakmai véleményezést oda kihelyeztük.

Tehát vagy létrehoz az OKNT egy olyan bizottságot, amely azzal foglalkozik, hogy
valami mint programcsomag megfelel-e a programcsomag kritériumainak – ehhez szólt a
Trencsényi Laci által beterjesztet minősítés -, és akkor ez a bizottság fog elénk terjeszteni egy
igent vagy egy nemet, vagy egy újabb szakértői véleményre való felszólítást. Jelen pillanatban
nem javasolnám az OKNT-nek azt, hogy abban a konkrét programcsomagban foglaljon így vagy
úgy állást, amit a SuliNova eddig kifejlesztett. És nem – ezt hangsúlyozom – az ezzel szembeni
bizalmatlanság okán, hanem egyszerűen mert nem vagyunk kompetensek, nincsenek
birtokunkban azok az információk.

Foglalkozzunk azzal, vagy ajánljuk az utódainknak, hogy a programcsomaggal mint
műfajjal foglalkozzon. Én nagyon alkalmasnak tartom azt a szöveget, ami a Trencsényi
szerzőségében előttünk van, hogy ez egy értékelési szempontrendszer legyen. Tudomásul kell
venni – és ebben Karlovitznak igaza van -, a felé megy az út, hogy minden rendszerben kezd
gondolkodni, és ebben az esetben jogosultsága van a programcsomagnak mint rendszerben való
gondolkodásnak.

Summa summarum, kívánjunk jó szerencsét a SuliNova eddigi tevékenységéhez – minden
okunk megvan a bizalomra –, hangsúlyozzuk – én szeretném, ha ezt elfogadnátok, hogy ez a
megfogalmazás helyet kapjon a jegyzőkönyvben –, hogy nem bizalmatlanság merült föl
részünkről, mert több ezer pedagógus munkájával szemben nincs okunk-jogunk bizalmatlannak
lenni. És válasszuk el ettől a programcsomag műfaját, és azzal pedig foglalkozzunk, vagy
döntsünk úgy, hogy átadjuk utódainknak.

Rézné volt, utána Ilona.

RÉZ GÁBORNÉ: Jól emlékszem, amikor az iskoláknak két évvel ezelőtt kiírták a
pályázatot, annak a tájékoztatójában bizony az szerepelt, hogy ez egy folyamat lesz, tehát amit az
iskolák most elkezdenek, az az első szakasza ennek a kompetenciaprogramnak, és ennek a
folytatása fog következni. Én magam azért nem léptem bele, mert nem voltam benne biztos, hogy
tényleg következni fog a folytatás. De hatszáz iskola ezt elfogadta, és várja a folytatást.

DR. SZABADOS LAJOS: Ki írta ki? Tessék már mondani!

HORN GYÖRGY: Az NFT-ben volt.

RÉZ GÁBORNÉ: Megjelent a pályázat, amit az iskolák megpályáztak, és úgy léptek bele
ebbe a programba.

A másik, hogy megfelel-e a kerettantervnek a program vagy nem, ezt nyilván nem nekünk
kell eldöntenünk. Én elmentem a nagy Madách színházbeli bemutatóra és egyebekre is, és
vannak kapcsolataim olyan iskolákkal, ahol csinálják ezt a programot, és az a vélemény, lehet,
hogy kevesebb ismeretanyagot tartalmaz, mint a kerettanterv.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Bocsánat, kerettantervnek mit nevez? Hadd pontosítsa,
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hadd evezze meg!

RÉZ GÁBORNÉ: A NAT-on alapuló kerettantervet...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De ilyen nincs! Tizenhat ilyen van. Melyikre tetszik
gondolni? (Közbeszólások.) A NAT-nak felel meg, vagy valamelyik kerettantervnek? A
programcsomagnak nem kötelessége bármely kerettantervnek megfelelni.

RÉZ GÁBORNÉ: Akkor azt mondom, hogy esetleg a NAT-nál kevesebb ismeretanyagot
tartalmaz.

HORN GYÖRGY: De abban nincs ismeretanyag!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az kizárt dolog!

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Hagyd hozzászólni! (Zaj.)

RÉZ GÁBORNÉ: Pontosan azt szeretném ebből kihozni, hogy nem ez a lényege a
dolognak, hanem az a lényege, hogy egy olyan új metodikával és tanulási módszertannal
ismerteti meg a tanárokat és a gyerekeket, amire évtizedek óta szükség van. Ebből a szempontból
kell megítélni ezt az egészet. Hogy élményt adjon a gyereknek a tanulás, ahhoz végre az iskolák
megkaphatnák az interaktív táblát és egyebeket, akik pályáztak, tehát én azt gondolom, hogy ezt
jó lelkiismerettel lehet támogatni. Én ezt tartom a dolog lényegének. Hogy a SuliNova csinálta,
és hogy elterjed vagy nem, az már piaci kérdés, és majd az iskolák eldöntik, hogy megveszik a
tankönyveket vagy nem, és csinálják vagy nem a későbbiekben.

Ennyit szerettem volna elmondani.

ELNÖK: Liskó Ilona!

LISKÓ ILONA: Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, egyrészt Gyurihoz,
másrészt Erzsikéhez. Nekem ugyanis nagy élmény volt itt együtt dolgozni veletek ebben az
OKNT-ben ez alatt a ciklus alatt, mert végig volt egy olyan érzésem, hogy ez a társaság az
oktatási rendszeren belül – függetlenül attól, hogy milyen összetételű, milyen színű, milyen
érzelmű emberekből áll – a progressziót képviseli az oktatási rendszerben, és valahogy mindig
azt érzékeltem, hogy e miatt olyan jó itt beszélgetni. Most meglepve hallgatom ezt a vitát, és egy
kicsit úgy érzem, mintha nem vennénk észre, hogy itt miről van szó. Mert miről van szó?

Egyrészt arról van szó, amit Gyuri mondott, hogy a mi régi szervezeti felépítésünket és
rendszerünket egyszerűen fel kell váltani egy újjal, mert vége van a tankönyvnek meg a
tantervnek, és van a kettőt összefoglaló programcsomag. És nem érdemes a tantervi bizottságnak
meg a tankönyvi bizottságnak különböző tradícióit védelmezni, hanem föl kellene sorakozni, és
azon kellene gondolkodni, hogy lehet akkor ezentúl a programcsomagokat értelmezni, és mit is
kellene itt most csinálni. Itt most ez az újdonság.

A másik pedig, hogy itt van ez az NFT-fejlesztés, amit Erzsike mondott. Végülis hosszú
évtizedek óta az egyetlen olyan fejlesztés volt, amikor tényleg tisztességes, részben európai
pénzből lehetett csinálni egy fejlesztési programot, és mi elkezdünk ezen fanyalogni? A helyett,
hogy örülnénk neki, hogy végre egy ilyen létrejött, és a helyett, hogy kezünket-lábunkat törnénk
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annak érdekében, hogy ennek a pozitív eredményei elterjedjenek a magyar rendszerben, most itt
dobáljuk a labdát, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, foglalkozzék vele a miniszter, a miniszter
majd visszaadja, majd csinál egy bizottságot – miközben az iskolák arra várnak, hogy
alkalmazhassák azt az eredményt, amit hosszú évek során hatalmas munkával kiizzadtak
magukból, és ami feltehetően az a kompetenciaalapú pedagógia, amit mi is mindig szerettünk
volna, és amiről mindig és állandóan beszéltünk, és aminek az elterjesztésén mostanáig
dolgoztunk.

Ráadásul azért is nagyon fontos, hogy Laciék ezt most megcsinálták – nemcsak azért,
mert programcsomag –, mert az NFT-nek nincs vége, és remélhetőleg a következő NFT-ben
hasonló programok és talán nem is egy lesz, ami ugyanígy fejleszteni fog mindenféle kiváló
programcsomagokat az iskolák részére. Lehet, hogy már nem ennek a társaságnak, de végülis
nem az a dolgunk, hogy ezt most mi egy ilyen fanyalgó, gyanakvó, akadályozó módon fogadjuk,
hanem én azt hiszem, hogy ezt a legnagyobb mértékben támogatni kellene, és azt kellene
kitalálni, hogy lehetne itt zöld utat adni ezeknek a nagyon pozitív eredményeknek.

ELNÖK: Karlovitz és utána Trencsényi.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: A fanyalgás talán azért van, mert itt történtek azért olyan
lépések, diszkrimináció, ami ezt a SuliNova-programot ellenszenvessé tehette. Nekem például az,
hogy a minisztérium elrendelte, hogy kötelezően fel kell venni a tankönyvjegyzékbe. Most akkor
vagy tankönyv, vagy nem az. Ha nem tankönyv, akkor minek kerül oda? A minisztériumnak ki
kellett volna találni, hogy egy programcsomag-jegyzéket állít elő, és arra kerüljön föl. Miért a
tankönyvjegyzékre?

A tankönyvvel szemben is van egy ilyen megkülönböztetés. Se a negatív, se a pozitív
diszkrimináció nem jó. És ha demokratikusan gondolkodunk, akkor azt mondom – szemben
azzal, hogy ezt most tárgyaljuk vagy nem tárgyaljuk -, a SuliNova is ember, neki is joga van
beadni, mint ahogy bármelyik fejlesztőnek joga van beadni, tehát ne különböztessünk meg se
negatívan, se pozitívan: aki beadja, beadja, induljon el egy folyamat. És hogy ilyen nagy vita van,
azt hiszem, jót tesz majd neki. Ez most látszólag ez véres vita, de valójában így haladunk előre,
hogy még sokat fogunk ezen vitatkozni, de a jövő a programcsomagoké, és úgy érzem, hogy ezt
azért elősegítjük.

ELNÖK: János, bocsáss meg: hová adja be?

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Értem... Én úgy gondolom, hogy a leendő – még nem tudom,
milyen nevű – programcsomag-bizottsághoz, vagy tantervi szabályozást elősegítő valamiféle...
Én felvállalnám az OKNT helyében, mert az OKNT-nek mindent fel kell vállalni, akár ilyen,
akár olyan. Itt azért nehéz egy kicsit, mert ez már egy előrehaladott állapotban lévő dolog.
Csapdahelyzet van, egyetértek Horn Gyurival, de valahogy ki kell lábalni.

HORN GYÖRGY: Szeretném megnyugtatni Icát, hogy részemről nem volt fanyalgás. Azt
állítom, hogy ez önálló kérdés, és nincs köze a programcsomagok egészéhez. A SuliNova
önállóan kezelendő. Én a magam részéről támogatom a kompetenciafejlesztést, egyetértek azzal,
hogy sok ember fejlesztette, nagy elterjesztési rendszerrel. Az a véleményem, és ezt szeretném
újra aláhúzni, hogy ennek szakmai részletekbe menő minőségére az OKNT sem szakmailag, sem
anyagilag nincs felkészülve. Ezért állítom azt, hogy a miniszternek magának kell vállalni a
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felelősséget. Szemben Karlovitz Jánossal, szerintem nem kell beadni, hanem a miniszter adja ki,
terjessze, és oldja meg azokat a pénzügyi-gazdasági problémákat, amiket az előbb Márta
felvetett. (Liskó Ilona: Fél évbe fog kerülni, mire a miniszter ezt megcsinálja.) Erre nem tudok
válaszolni, de ha meg nálunk marad, akkor meg évekig fog tartani, mert itt nincs rá mód, hogy
ezt a dolgot megcsináljuk. (Zaj, közbeszólások. – Dr. Trencsényi László: Gyuri, ezzel, ami itt
leírva, tagadod.) Tudjátok, hogy azért kompetenciaügyekben azért eléggé sok mindent tettem le
az asztalra, és ezzel egyetértek, hogy ilyen legyen. Az én kollégáim ott hagytak engem jó páran,
és ott dolgoznak a SuliNovában – ez a bajom éppen, hogy a történet hogyan zajlott. Úgy
gondolom, egy központosított fejlesztés esetében annak kell vállalni a felelősséget, aki ezt a
dolgot végigcsinálta. Ebben nekünk a jelen felállásban meg a következőben sincs kompetenciánk.
Ha az a kérés, hogy az OKNT szavazzon meg olyat, amit elnök úr elmondott, hogy támogat egy
ilyen irányú fejlesztést, meg fogom szavazni. De azt ne kérjék tőlem, hogy mint az OKNT
valamelyik bizottsága, erre együtt, a dolgok részletes vizsgálata nélkül mondhasson igent, mert
erre nincs felkészítve és nem is lesz. Ezt állítom.

ELNÖK: Brassói Sanyi, utána Vágó Irén, és befejeztük.

BRASSÓI SÁNDOR: Hallgatom a vitát, és nagyon érdekes dolgok hangzanak el – nehéz
is kapcsolódni, hiszen az ember sok mindenkivel sok mindenben egyetért. Azért felhívnám én is
a figyelmet arra, amit Ilona mondott. Itt egy fejlesztésbe ágyazott olyan állami, központosított
folyamatszabályozás történik, ami azért ténylegesen egyedi – ezt a múltkori ülésen is
hangsúlyoztam. Egyedi, nem volt ilyen, ehhez igazodnunk kell, a jövő is e felé mutat, tehát a
jövőbeli fejlesztési források, amelyek rendelkezésre állnak majd a közoktatás számára, meg más
ágazatok számára is, azt mutatják, hogy át kell alakítani azt a struktúrát, amelyik befogadja
ezeket, és amelyik felkészül ezeknek a fogadására. A programcsomag egy ilyen dolog. Ez egy
próba volt – a múltkor szó szerint ugyanezt mondtam –, az első próbája ennek a folyamatnak. Jól-
rosszul, döcögve produkált, sok-sok kutató-fejlesztő szakértő bevonásával, egy belső
minőségbiztosítással, más típusú ellenőrzéssel, méréssel olyan eredmények, amelyek itt vannak,
és aminek az elemeit jobban vagy kevésbé, de használják, és kiválóan alkalmas arra, hogy ezt a
korszerű dolgot az országban terjessze.

Nem is mondok ezzel eddig újat, hiszen a vita nagyjából e körül zajlik már régóta, de van
itt egy olyan probléma, ami viszont nem áthidalható, és ezt egy kicsit mintha felejteni látnánk. Ez
pedig az, hogy ha az iskola mint végfelhasználó oldaláról nézzük ezt az egész folyamatot, akkor
az iskolák azért várnak ebben a dologban egyfajta megerősítést. Eddig azt hallották, hogy ez egy
korszerű dolog – nagyon helyesen hallották: ez valóban az –, csináljátok. De egyre többen
tekintenek arra, hogy akkor mi lesz a folytatással, illetve mi lesz ennek az elfogadási
mechanizmusa. Annak idején ezt a dolgot elővéve született egy rendelettervezet, egy javaslat,
ami ezt az igényt próbálta meg kielégíteni, és jól-rosszul megfogalmaztuk ebben az egészen
egyedi helyzetben – ahol más oldalról nagyon szigorú akkreditációs rendszerek működnek –,
hogy ezt a fajta struktúrát mégiscsak legitimmé kell tenni. Legitimmé kell tenni azért, mert
ezeknek a széles körű terjesztése mögé ez egyfajta társadalmi elvárás ma Magyarországon. Nem
Hollandiában élünk, nem a tengerentúlon, ilyen értelemben várják azt az intézmények is –
bizonyos értelemben talán, azt gondolom, a kiadók is –, vagy nem várják, nem foglalkoznak
azzal, hogy az állam ezt legitimálja vagy nem, de várnak egyfajta legitimációt.

Annak idején ezt a rendeletet elkészítettük, és ebben nem szerepelt, hogy az OKNT
vizsgálja ezt a dolgot. Ezen is vita volt házon belül, mert sokan úgy gondoltuk – és itt válaszolok,
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azt hiszem, talán Gyurinak -, hogy igaz, központi forrásból és állami fejlesztésből történt, de ez
olyan, mint egy érettségi fejlesztés, mint egy Nemzeti alaptanterv-fejlesztés. Az is központi
fejlesztés, és mivel ennek is van egy programtanterv-része, ami – ha tetszik, ha nem – egy
kőkemény tartalmi szabályozó eszköz, ezért mi is hezitáltunk, hogy az OKNT-t betegyük vagy
nem, aki ebben a dologban vizsgálni fog valamiféle szakmaiságot. A dolog úgy jött be, hogy nem
volt benne az OKNT, és valóban, az OKNT is lefolytatta egyszer már ezt a vitát, és ebben a
vitában úgy döntött a testület – és nagyon alaposan megnéztem az emlékeztetőt, meg a határozati
részt, amikor ezt a rendeletet továbbvittük –, hogy az OKNT ezt a tartalmi-logikai koherenciát
szeretné vizsgálni. Az OKNT ezt kérte. Ott van az emlékeztetőben, a határozatban: kérte.

Utána megvívtuk ezt a meccset házon belül: beleépítettük a rendeletbe, elfogadtattuk,
hogy az OKNT szeretné ezt a logikai koherenciát vizsgálni az egyes elemek között – nem
akkreditálni, hanem az egyes elemek között a pedagógiai, logikai rendszert vizsgálni.

Ezek után jelenleg ott tartunk, hogy a rendelet kihirdetésre került, és sorban csilingelnek
az ajtón az elkészült, több körben egyeztetett, a belső EU-konform minőségbiztosítási értékelési
rendszerhez illeszkedő programcsomag-elemek, amelyekkel nyilván tennünk kell valamit. Most
már a kocka el van vetve, mert számunkra egy rendkívül kellemetlen helyzet fog kialakulni. A
miniszter korábban minden további nélkül kiadhatta volna ezt a dolgot úgy, hogy azt mondja, ő
kiadja. Most is kiadhatja, de nem elegáns dolog, hogy miután az OKNT kéri, hogy koherenciát
vizsgáljon, most helyből visszatereli, és azt mondja, adja ki a miniszter. Persze, megtehető, de
nem annyira lesz szimpatikus ez a döntés. Egyrészt nyilván föl kell erre kérni valami olyan
szakértői bizottságot, akinek azért a fő szakemberei itt vannak – ha van egy ilyen tartalmi,
rendszerkoherenciát vizsgáló szakértői kör és bizottság, akkor mégis itt van a szaktudás. Ez egy
eldöntendő kérdés. Azt gondolom, itt ezt el kell dönteni, merthogy a koherenciavizsgálattól nem
törik le talán a kezünk, és ennek az elemei rendelkezésre állnak, amiket a kerettantervi, illetve
tantervi szabályozást követő bizottság – nem tudom, most hogy nevezzük – kidolgozott. Nyilván
majd Trencsényi úr el fogja mondani, hogy alaposan megnézték ezt az egész dolgot.

Mi úgy látjuk most, hogy ez a koherencia vizsgálható, és utána lehet javasolni valamit a
miniszternek ezek alapján, és a miniszter majd megteszi. De hogy abszolút nem foglalkozunk
ezzel a kérdéssel, és ugyanakkor meg elég sürgető a dolog, hiszen terjeszteni kell, az nem járható.
Ez elbizonytalanít egy csomó szereplőt, és amit Réz Gáborné mondott, hogy az abszolút
előremutató, progresszív módszertani eszköz jellege lassan ki fog ürülni a rendszerből, és meg
fognak gyengülni a szereplők. Ez viszont, úgy gondolom, egy nagyon komoly pedagógiai kárt
okoz. Ezért hívnám fel a figyelmet arra, hogy ezt a koherenciát érdemes lenne sürgősen vizsgálni.

ELNÖK: Trencsényi Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Van két bevezető mondatom, és utána
határozati javaslatom.

Az egyik bevezető mondat személyes. Én mint Trencsényi László érdekelt vagyok – nem
jó szó, hogy „érdekelt” –, szakmailag fontosnak tartom a programcsomagok terjedését. Mint a
kerettantervi bizottság elnöke ehhez nekem semmi közöm, a kerettantervi bizottság elnökeként
arra kaptam megbízást, hogy a kerettantervi bizottságon keresztül csak olyan programcsomagok
kerüljenek, amelyekről tiszta lelkiismerettel tudjuk mondani a miniszternek, hogy ajánljuk. A két
dolgot tehát én magamban elkülönítettem. Nekem most az a feladatom, feladattudatom abban
van, hogy hiteles vélemények keletkezzenek ezekről a csomagokról. Akkor fogok jól aludni.

Egyébként én is hallottam azokról, amikről Erzsike beszélt, hogy ezek progresszív és
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előremutató dolgok, és beszéltem olyan lektorokkal, akik hajukat tépték, mennyi
kompetenciaellenes dokumentum is van ezekben a hihetetlenül nagy csomagokban. Tehát
személyesen, ha már, akkor abban vagyok izgatott, hogy megtaláljam azokat a fekete szemeket
ebben a tálban, amelyekre azt mondjuk tiszta lelkiismerettel, hogy ezt azért nem. Én úgy
gondolom, a kerettantervi bizottság körül gyülekező szakértők, kerettantervek jóváhagyásában
gyakorlatot szerzett szakértők, ennek a szempontrendszernek a végigvitelére alkalmasak, illetve
alkalmassá tehetők.

A másik: azért voltam illetlen többször terminológiai ügyekben, mert arról viszont a
kerettantervi bizottság győződött meg, hogy ezek a nyomtatott szövegek nem tankönyvek, hanem
tanulói eszközök – a bevezetőmben is említettem, hogy ez nem szófacsarás, hanem más műfajú
tanítást segítő dokumentumok –, ezért fordultunk a tankönyvbizottsághoz, hogy ne tankönyvként
nézze, még akkor sem, ha kötve vannak, és betűk vannak benne, meg képek, meg diagramok,
hanem tanulói eszközként legyen hajlandó értelmezni őket, az objektív igazságnak megfelelően.

Hogy ez milyen kerettantervre támaszkodik? Itt volt közöttünk ez a tantervelméleti vita.
Számomra teljesen indifferens: mint a Magyar Köztársaság állampolgárát, egy dolog izgat, hogy
a hatályos Nemzeti alaptanterv érvényesülését segíti vagy sem – amelyben, mint tudjuk, a
tananyagok, hála istennek, nincsenek, és remélem, ezen a Vass Vilmos-bizottság se fog
változtatni.

A határozati javaslat. Tulajdonképpen, elnök úr, te három javaslatot tudsz feltenni
szavazásra. Fel tudod tenni a kerettantervi bizottság eredeti javaslatát, hogy az OKNT megbízza a
kerettantervi bizottságot, hogy ezen szempontrendszer és ezen eljárásrend, ezen ütemterv
érvényesítéséhez kezdjen hozzá, attól a startpillanattól kezdve, hogy a SuliNova leszállítja az első
értékelésre felkínált programcsomagot, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium az elbírálás
erőforrásait biztosítja, és erről megnyugtatja a kerettantervi bizottságot. Akkor ez a munka
elkezdődhet. Ez volt az eredeti javaslat.

A másik két javaslat abban volt közös, hogy ne maceráljon vele egy bizottság se, ezért,
azért, amazért, különböző érvek voltak. Az a megoldás, amit Gyuri mond, és Krisztina is
tulajdonképpen ezt feszegette, csak egy kicsit máshogy, hogy vigye el a balhét a miniszter, azért
nem tehető meg – szándékosan csúnyán mondtam –, mert a miniszteri rendelet azt mondja, hogy
a miniszter csak akkor léphet, hogyha megismerte az OKNT véleményét. Itt körvonalazódott
Loránd Ferenc, Erzsike, Horn György szavaiban egy olyan megközelítés, és az Ilona véleménye
is az volt, hogy ez akár egy vélemény erről az egész szénakazalról: itt van, erről azt hisszük, hogy
jó, az az OKNT véleménye, hogy ez biztos van annyira jó, mint az összes többi. Ez a mi
véleményünk, tehát ez egy ilyen látatlanban, általánosan a felelősséget nem vállaló, de a
felelősséget nem is elhárító vélemény. Ez egy támogató vélemény. Ez ellentétes Szabados Lajos
javaslatával.

A harmadik az ő javaslata, ami azt mondja, hogy az OKNT elvi, praktikus okokból –
különböző érvrendszerek vannak – ma a programcsomagok OKNT-véleményezéséről nem hoz
döntést – ezzel nyitva hagyja az ablakot a következő OKNT előtt, hogy az majd vagy foglalkozik
vele, vagy sem. Ez gyakorlatilag - nem Lajost akarom bántani, a világért félre ne értse –, egy
obstrukciós döntés, hiszen ha most nemet mondunk, azzal a folyamat három hónapos késedelmet
szenved, ami a történelmi időt tekintve akár nem is olyan sok, abból a szempontból viszont sok,
amiről szóltam, hogy napokon tanévek is múlhatnak. Ezzel a kockázattal jár. Én ezt a javaslatot
ezért nem támogatom.

A kettes számú javaslatot, hogy látatlanban mondjuk, ez biztos jó, ezt meg azért nem,
mert magánemberként legalább két olyan, egy programcsomagban megjelent komponenst tudnék
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mondani, amiről azt mondanám, hogy ezt azért az én fiamnak nem adnám oda.
Én tehát kitartok az eredeti javaslat mellett, de úgy gondolom, elnök úr, hogy ezt a három

javaslatot érdemes megszavaztatni.

ELNÖK: Hogy könnyebb legyen az élet, Szenesnek egy negyedik is van.

DR. SZENES GYÖRGY: Igen, és ezt nem saját kútfőmből, hanem Brassói Sanyi
inspirálására. (Dr. Trencsényi László: Ezzel most javítod az esélyt, vagy rontod?) Felnézek a
minisztériumra...

Tehát a következőt gondolom negyedikként – és ez kompromisszumos megoldásnak
látszik. Az egész tartalmat úgysem tudjuk – mert tudjuk, hogy nem tudjuk –, viszont a
koherenciavizsgálatot tudjuk, és elvileg erre kértünk mi egyfajta felhatalmazást... (Horn György:
Ez az egyes számú javaslat!) De akkor ilyen módon... (Dr. Trencsényi László: Ilyen módon van.)
Azt gondolom, erre képesek vagyunk. (Dr. Polinszky Márta: Ez az egyes javaslat.) Én az egyesbe
azt is beleértettem, hogy tartalmilag is megvizsgáljuk, teljes egészében. Azt értettem az egyes
alatt – bocsássatok meg akkor -, hogy tartalmilag is vizsgáljuk az egyes elemeket. De nem,
hanem az egész programcsomag koherenciáját vizsgálja meg ez a bizottság, és erre szerintem a
bizottság képes. És így is szólna a határozati javaslat.

ELNÖK: Vágó Irén!

DR. VÁGÓ IRÉN: Valamelyik előző megbeszélésen is felvetettem ezt az ötletet, hogy
azért ezeknek a programcsomagoknak a kifejlesztése egy hosszú folyamat, és egy ciklus után
lehet majd ezeket értékelni. Azt gondolom, hogy a közbülső stádiumban talán azt lehetne
kritériumként szabni, hogy azokkal, amiket egy menetben kipróbáltak és javítottak, ebben a
minőségében elégedjünk meg, és bólintsunk rá. Hiszen a tankönyveknél is az van, hogy van vagy
akkreditáljuk előre, vagy nézzük a beválását. Ezek már egy korrekciós folyamaton átmentek, és
azt gondolom, semmi akadálya, hogy a miniszter ezeknek a használatba vételét javasolja – vagy
nem tudom, mit csináljon velük –, kihirdethesse.

Az egy másik dolog, hogy amik kipróbálás alatt állnak, amiket még egyszer se
korrigáltak, azokat tényleg szükséges-e most.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Azt nem is akarjuk.

DR. POLINSZKY MÁRTA: Csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy természetesen, ha az
első variáció, tehát a Trencsényi-féle javaslat kerül elfogadásra (Dr. Trencsényi László: A
kerettantervi bizottság javaslata.), csak olyan anyag megy a bizottság elé, ami már korrigált
anyag, tehát a tesztelés alatt álló anyagok nem. Itt most csak az 1-5-7-9. tesztelt, illetve tesztelés
után korrigált anyagról van szó értelemszerűen. Senkinek nem jutott eszébe, hogy a most
tesztelés alatt álló anyagokkal bármit is csináljon.

ELNÖK: Hadházy Tibor!

DR. HADHÁZY TIBOR: Sokat töprengtem. Nekem kevés információ áll
rendelkezésemre ahhoz, hogy igazándiból érdemben lehessen hozzászólni ehhez a nagyon nehéz
problémához, ami meggyőződésem szerint egy kicsit zsákutcába is szaladt már. Ezért is nem
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jelentkeztem korábban megszólalásra, most viszont néhány dolgot szeretnék elmondani, amit
plasztikusabban kezdek érezni a megkapott anyag, illetve a hozzászólások alapján.

Tényszerű az, hogy az Országos Köznevelési Tanács e kérdéskörrel kapcsolatban kért egy
lehetőséget egy koherenciavizsgálatra – és kapott is. Az is tényszerű, hogy ennek alapján a
kerettantervi bizottság elkészített egy konzisztenciavizsgálati szempontsort, amihez még igazán
hozzá se szóltunk, merthogy számtalan észrevételt fognak nyilván megfogalmazni a bizottság
tagjai, és fogok esetleg ezekhez kapcsolódni én is. Pontosabban egy tágabb szempontsort, aminek
egy nagyon fontos eleme ez a konzisztenciavizsgálat. Ugyanakkor megkaptuk az előző ülés
jegyzőkönyvét is, illetve most ezt az anyagot, és gondolom, hogy látensen mindenkiben
felvetődik néhány olyan kérdés, amelyet sem ez a konzisztenciavizsgálat vagy
koherenciavizsgálat, sem az a rendszer, amelyről beszélgetünk, nemigen tud kezelni. Mondom:

Azt én nehezen tudom ezek után értelmezni, hogy ha csak egy koherenciavizsgálatra
törekszünk, hogy akkreditálunk – ez itt szerepel a bizottsági beszámolóban. Ha akkreditáljuk,
akkor automatikusan legitimmé válnak a programcsomag információhordozó eszközei. Az
információhordozó eszközöket megtaláljuk a kompetenciaalapú oktatási programcsomagok
termékkatalógusában. Lehet azt mondani – és én egy pillanatig nem kételkedem benne -, hogy
ezek a tanulást segítő eszközök tartalmukban, alkalmazott metodikájukban abszolút újszerűen
kompetenciafejlesztőek – és biztosan így van -, de ez kinyomtatva úgy van, hogy „tanulói
munkafüzet”, „tanári útmutató”, „munkatankönyv”, hangzóanyagok, színes melléklet stb. Ez
számomra azt üzeni, hogy itt a tartalom az izgalmas, nem pedig a forma, amivel ez megjelent, és
biztos, hogy a tartalom zömmel hordozza azokat a kvalitásokat, amelyekkel az anyag készült. E
felől nincs kétségem. De abban a pillanatban, hogyha mi egy koherenciavizsgálatot végzünk, és
abban szerepelnek olyan szempontok, amelyek itt megjelennek a szempontsorban – amelyek
néha belecsúsznak a tartalomba... Mondok egy példát. Ha ebben a csomagban van egy olyan,
hogy az ember és természetben a geocentrikus világnézetből valami, és abszolút konzisztens meg
koherens a dolog, nem nézik meg a tartalmát, ez el van eresztve. És ezt érezte a bizottság, mert
ott van az 1.8. vagy 1.9. pontban a szempontok között.

Én abban az ellentmondásban vergődöm tehát, hogy egyrészt van egy kötelezettségünk,
hogy megnyilatkozzunk erről a programcsomagról, van egy olyan kötelezettségünk, hogy nem
fogjuk megúszni a programcsomag-akkreditációt, amelyet fel lehet építeni, hiszen van három
olyan bizottságunk, amelynek részhalmazai ezt meg tudják oldani - kerettantervi bizottság,
tankönyv, digitális –, nem kell létrehozni esetleg egy újat az ilyen típusú anyagok
akkreditálására. Egy problémát próbálunk kezelni, előreszaladunk, vagy próbálunk előre is
gondolkodni, ezért tehát azt javaslom, hogy egyrészt döntsük el, hogy eredeti javaslatunkhoz
ragaszkodva kívánunk-e körülhatárolt módon egy koherenciavizsgálatot e konkrét
programcsomaggal kapcsolatban. Ez egy alapkérdés. Ha igen, akkor meg kell nézni ezt a
szempontsort, ebből a szempontsorból ki kell jönni például annak, hogy mikor van például
elutasítás. Én nem látom ebből, hogy mikor van negálva vagy elfogadva, de biztosan ki lehet
olvasni, vagy úgy ki fog egészülni. Több pontnál oda van írva, hogy ez nem kizáró, de vannak
benne szerintem olyan szempontok, amikre ha nemleges a válasz, azok simán kizárók.

Abban kellene tehát állást foglalni, hogy tartjuk-e magunkat a koherenciavizsgálati
igényünkhöz, azt fenntartjuk, másrészt, perspektivikusan javaslatot teszünk arra, hogy egy
programcsomag-akkreditáció előkészülete – most még nyilván csak a szándék kinyilatkoztatása –
szükséges, és az milyen módon lehetséges, harmadrészt, hogy e szempontsor alapján lehetséges-e
az elsőt végrehajtani.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Horn Gyuri!

HORN GYÖRGY: Nagyon egyetértek Tiborral abban, hogy a jelenlegi fázisban a három
bizottság kontra koherenciát vizsgáló programbizottság elég abszurdnak tűnik, tehát hogy az
egyik bizottság tankönyvet vizsgál, a másik tantervet, a harmadik digitális izét, és közben van
egy bizottság, amelyik koherenciát vizsgál – tartalom nélkül. Ez egy elég furcsának tűnő dolog.
Elvileg elképzelhető az azon való gondolkodás, ajánlása a következő Köznevelési Tanácsnak,
hogy ezt hogyan lehet másként, magát a programakkreditációt kiterjesztve vagy szűkítve
megoldani. Ebben nem foglalnék állást, de ez egy kérdés.

Most viszont tényleg azt gondolom, az OKNT nincs abban a helyzetben, hogy Trencsényi
Lacinak ajánlja azt a két programot, amit a gyermekének nem ajánlana, hogy eldöntse, ajánlja
vagy nem ajánlja, ezért csak azt teheti – nem tudok mást mondani –, hogy eredeti szándékait
megerősítve kijelenti, hogy a kompetenciaalapú fejlesztéssel egyetért, ezt támogatja. Itt van a
programnak egy erőteljes kiterjesztése. Még egyszer mondom – és itt kezdtem: ha leválasztjuk
ezt a programakkreditációt a konkrét SuliNováról, és azt mondjuk, ha az a kérdés, a miniszternek
azt tudjuk mondani, hogy az irány jó, a részletekhez nem értünk, adja ki. Erre sem kapacitásunk,
semmink nincs. Ez miért nem megoldás? Miért kell ahhoz most egy bizottságot ajánlani a
következőknek, akik majd újra elkezdik ezt vizsgálni? Akkor legyen SuliNova-bizottság, hozzon
létre az OKNT egy SuliNova-programakkreditációs bizottságot, és vonja kétségbe – ezt
megteheti, és szerintem van is értelme a gondolatnak – azoknak a minőségbiztosítóknak, szakmai
szervezeteknek, szakértőknek a munkáját, és bírálja felül. De azt csak konkrétan lehet. Mondjon
arról valamit, hogy a SuliNova mennyire koherens programot csinált – de akkor ezt ne álcázza
kompetenciafejlesztő programcsomagok bírálati szempontjainak, hanem beszéljen magáról a
konkrétumról!

Én azt mondom, hogy erre az OKNT most sem rendelkezik és nem is fog rendelkezni
szakmai kapacitással, ezért nem ajánlok ilyen típusú kérdést. De ezt megtehetné. Nem tudok mást
mondani. Ha ez a három van, a középsőt kérem támogatni.

ELNÖK: Brassói úr!

BRASSÓI SÁNDOR: Ez akár jól is hangozhat, csak egy gond van: a hatályos rendelet
szövege. Elnézést kérek, de mi ebbe beletettük. Ettől kezdve azt mondani, amit te
megfogalmaztál... Ha ezt úgy fogalmazza meg az OKNT, hogy tájékozódott a koherenciáról, és
azt mondja, hogy ezt ajánlja, az egy más történet. Persze, örömmel vesszük bizonyos értelemben,
gyorsabban tudjuk az ügyet kezelni. De ha ez arról szól, hogy az OKNT megismerte a célokat, és
mond egy nagyon puha valamit a végére, amiből nem jön ki, az nem annyira jó, mert valamit
lépnünk kell. Amit a kerettantervi bizottság kialakított, az valóban a program különböző elemei
közötti koherenciát vázolná föl, és ahogy jönnek az újabb elemek, úgy csinálná meg.

Nem hoztam fel magammal a jogszabályt... (Dr. Polinszky Márta: Ez most lényeges
lenne, nagyon jó lenne, ha fölhoznád, mert most épp azt keresem.)

MAKKAI LÁSZLÓ: Egy olyan szempontra felhívnám a figyelmet, ami még nem merült
fel. Amennyiben a programcsomag tartalmaz pedagógus-továbbképzést... (Dr. Polinszky Márta:
Az mind akkreditálva van.) Az világos. De ha van ezen a programcsomagon belül egy pedagógus-
továbbképzési program, amire a miniszter engedélyt adott, egy kormányrendelet szerint a PAT
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elbírálta, a kormányrendeletben leírt kritériumrendszer szerint, akkor ez a bizottság mit fog erről
megállapítani, ha esetleg azt találja, hogy az nem koherens a többi részével? Akkor mi történik?

ELNÖK: Nem értem, hogy miről szól a kérdés – bocsáss meg! Nem azt fogja minősíteni.
Pont azt kértük, hogy a koherenciát minősítse.

Mondok egy példát. Én veszek egy piros színű nadrágot, hozzá egy lila színű inget, és a
feleségem lehány, mert ő az, aki a koherenciámat minősíti. Nem az inget, nem a nadrágot, hanem
az én ízlésemet, mert abszolút össze nem való dolgokat akasztottam erre a stelázsira. Erről szól a
koherenciavizsgálat.

MAKKAI LÁSZLÓ: Maga a PAT is koherenciavizsgálatot csinál!

DR. POLINSZKY MÁRTA: Laci, majd elmagyarázom!

KERTÉSZ JÁNOS: Kedves Kollégák! Nagy érdeklődéssel figyelem ezt a diszkussziót.
Nem értek a részletekhez, tehát előre is elnézést kérek. Az a benyomásom alakult ki, hogy szét
kellene választani a konkrét sulinovás problémát az általános programcsomag-akkreditációtól.
Kérdezem, nem lehet-e egy olyan megoldást találni, hogy az itt előterjesztett javaslat működjön
egyszer az életben a SuliNovára. Ezzel a hasonlattal én nem értek egyet, mert a nadrág színe és
az ing színe egy érdekes dolog, ilyen kérdésekben a koherencia és a tartalom nem választható el –
ahogy a mellékelt ábra is mutatja, erre felhívták a figyelmet.

Azt javaslom, hogy e mellett vagy erre a konkrét kérdésre fogadjuk el ezt, csak azért,
hogy gyorsan menjenek a dolgok, és az OKNT javasolja, hogy hozzanak létre egy
programcsomag-akkreditációs bizottságot – ahogy ez már itt elhangzott. Számomra ez nagyon
meggyőző. Ezeket a dolgokat csak együtt lehet vizsgálni, nem lehet külön eldönteni, és aztán
utólag, hogy ez koherens-e. Ez biztos, hogy nem hatékony módszer. Köszönöm.

ELNÖK: Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Annyit mondanék, hogy amit javasolsz, tulajdonképpen
annak az előterjesztésnek a címe, amit postai úton megkaptatok. A kiterjesztés a kerettantervi
bizottság ma reggeli elgondolása volt. Én úgy gondolom, ha ezen múlik, hogy a munka
elkezdődik a kerettantervi bizottság helyreállítja az eredeti címet, és akkor az egyes számú
javaslat erről szól. Ezt akár meg is tehetjük.

Csak arra szeretném felhívni a figyelmet – én is egyetértek azzal, hogy a koherencia nem
önmagában vizsgálható, hogy kell egy független változó, amihez képest a többit –, hogy a NAT-
rendelet arról szól, hogy ez a független változó a programcsomagnak a tantervi eleme, amit
programtantervnek nevez a SuliNova-program, és amit a beterjesztett javaslat így gondolt végig,
és ez a munka mennyiségét vagy kompetenciális oldalát azért mindjárt bizonyos mértékben reális
mederben tartja. Mondtam, hogy a programtanterv mértéke jellegzetesen a kerettantervnél is
kisebb, hiszen egy meghatározott tanítási feladat intenzív kimunkálását tartalmazza, voltaképpen
nem irreális a programtanterv-komponensnek a NAT-tal való szembesítése, illetve a kerettantervi
szempontrendszer értelmezése. Ez után következett volna a konzisztenciaelemzés. Ha
megállapítja a szakértő, hogy a programtantervet NAT-konformnak tartja, utána meg tudja tenni,
hogy ha ez független változóként jó, világít, oda vezet, amiről szó van, akkor a bolygói ennek a
NAT-nak a sugárzása alatt állnak-e. Ezt neveztük ebben a koherencia- vagy
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konzisztenciavizsgálatnak, amiről én bátorkodtam azt mondani, hogy egyszerre tartalmi és
formai, tehát éppenséggel a lila ing és a zöld nadrág alkalmas lehet egy olyan ember körül,
akinek ez az emberi lényege. És vannak ilyen férfiak, akiknek ez egy konzisztens megjelenési
forma, a feleségüktől függetlenül.

Ennyit, csak pontosításként ahhoz, amit Tibor mondott.
De nekem tetszik a kettes számú javaslat is. Nem fogom megszavazni, de tetszik, mert

ebből a csapdából kivezető utat mutat azzal, hogy ettől persze az OKNT felelőssége nem lesz
kisebb, mert hiszen a miniszter is azt fogja mondani az első helyesírási hiba után, hogy kérem, az
OKNT véleményezte.

ELNÖK: Légy szíves megismételni még egyszer a három javaslatot, hogy világos legyen!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az egyes az ős-javaslat. Ahogy János mondta, visszaírva
az eredeti pont, hogy ez a szempontrendszer most csupán Gabiról szól – hogy maradjunk a
metaforánál.

A második javaslat: az az OKNT véleménye, hogy ez biztosan jó, miniszter, tegyél, amit
akarsz – ez volt a Horn Gyuri-, Erzsike- és Ica-féle álláspont. De akkor ez egy OKNT által
felvállalt vélemény. Kisebb a kockázata a kiadásnak, mint a kiadás visszatartásának.

HORN GYÖRGY: Ha megengeded, beleszólnék. Arról van szó, hogy a célokkal
egyetértünk, a részletek eljárási mechanizmusa vagy működik, vagy nem, de ebben nincsen
kompetenciánk.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Jó. Ez egy vélemény, és a vélemény bármiről szólhat – a
miniszter mai nyakkendőjét is véleményezhetjük akár.

A harmadik javaslat pedig az, hogy az OKNT az OKNT nélkül meghozott döntést
nagyobb kockázatnak tartja, mint amennyire az első látásra látszik. Ez a Krisztina- és Lajos-féle
álláspont, hogy nyugi. Ez a harmadik javaslat.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Akkor nem lehet összehozni végre?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Most nem születik döntés róla.

HORN GYÖRGY: Krisztina azt mondta, ő már eredetileg is megmondta, hogy ha előre
nem gondolkodunk a programcsomag-akkreditációról, akkor a végén ebbe fogunk belerohanni –
és lám... Ezt mondta.

ELNÖK: De ez tőlünk függetlenül történt, hogy kikerült a törvényből ez a passzus – ezzel
kezdte Márta. És most benne ülünk ebben a...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Amit most mondtunk, amikor azt mondjuk róla, hogy ez
nem vélemény, ebben a pillanatban a miniszter lépését befékeztük. Ha azt mondjuk, hogy bármit
mondunk, az a véleményünk, hogy – így kezdődik a mondat -, akkor a miniszter már élhet a
felelősségével, hiszen a vélemény amúgy is egy puha érdekérvényesítő eszköz, csak akkor úgy
kezdődjék a mondat, hogy „Az a véleményünk, hogy...”. Az is lehet a véleményünk, hogy ezt
nem érdemes kiadni. A miniszter akkor is kiadhatja. A kettes számú javaslat az, hogy azzal
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kezdődik a mondat, hogy „Az a véleményünk, hogy”.

ELNÖK: Tehát az OKNT-nek az a véleménye, hogy...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: És utána bármit lehet írni, akár azt is, hogy csinos volt ma
délelőtt...

ELNÖK: Ilona!

LISKÓ ILONA: Az én javaslatomat Laci nem egészen pontosan tolmácsolja, amikor
besorol ebbe vagy abba a csoportba. Szeretném elmondani, hogy én Jánossal értek egyet:
fogadjuk el, hogy most egy koherencia-szempontú eljárásrend érvényesül itt és most, és fogadjuk
el azt a javaslatot, amit Laciék tettek, hogy ezt a programcsomagot így vizsgáljuk, és egyúttal
foglaljunk állást abban a tekintetben, hogy az OKNT javasolja a programakkreditációs bizottság
létrehozását, függetlenül attól, hogy ez a törvényből kimaradt. Mi ezt szakmai alapon javasoljuk,
mert úgy tűnik, hogy erre a jövőben nagy-nagy szükség lesz. És akkor tulajdonképpen mind a két
dolgot előmozdítottuk: egyrészt a SuliNova megkapja ha nem is a zöld, legalább egy sárga
jelzést, valami lámpát, hogy indulhasson tovább, másrészt pedig a programakkreditáció felé
teszünk még egy utolsó gesztusként egy lépést.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Ezt most gyorsan szavaztasd meg, mielőtt összekeverednek.
Most végre két világos javaslat született. Ilonka summázta az itt elhangzottakat.

ELNÖK: Megpróbálom nem összefoglalni, mert Zoli megelőlegezte, hogy ettől
összezavarodik a dolog. Ezt nem sértetten mondom, én tényleg teljesen egyetértek azzal, amit
Ilona mondott. Azt javaslom, hogy ez legyen a határozati javaslat – és megismétlem a
jegyzőkönyv számára.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A többit is mondd el, Feri!

ELNÖK: Volt egy javaslat, miszerint állítsuk vissza az eredeti címét a Trencsényi László
betűkkel jelzett javaslatának, amennyiben ez a HEFOP keretei között készült stb., stb. című
bírálati szempontjai. Ennek alapján lehet zöld utat adni annak, hogy a SuliNova által eddig
elkészített programcsomagok kikerüljenek a szakértői véleményezésre, és ennek megfelelően a
további publikációs lehetőségek megnyíljanak. Ez az egyes számú javaslat.

Laci?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ezt az utolsó felét hagyd el, mert ez zöld utat ad annak,
hogy megnyíljanak vagy bezáruljanak. Ne legyen prekoncepciója a bizottságnak, ne haragudj,
mert azt nem vállalom.

ELNÖK: A SuliNova előtti utak megnyílása...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Hogy beadhassa szakértői bírálatra – idáig tart a javaslat.

ELNÖK: Világos. Azzal indul el a folyamat, hogy ezen szempontok alapján, amiket mi
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most jóváhagytunk, megindíthatja a szakértői véleményeztetésere vonatkozó processzust – pont.
Ez volt az egyik javaslat.

A második javaslat az volt, hogy mi támogatjuk ezt az egész ügyet, nagyon fontosnak
tartjuk, és egyébként a miniszter, ha ránk hallgat, azt csinál, amit akar. (Többen: Nem! Nem!)

LISKÓ ILONA: A második javaslatot szeretném ismételni, mert ez így nem pontos. Arra
tesz az OKNT javaslatot, hogy jöjjön létre egy programakkreditációs bizottság, mert várható,
hogy a közeljövőben hasonló helyzetbe kerülünk, és nagy szükség lesz rá.

ELNÖK: Ez egy plusz, mert az adott kérdésben az van, hogy vagy levesszük róla a
kezünket, mondván, hogy ez nem a kompetenciánk, nem a mi eszközrendszerünkbe passzol, ez
miniszteri hatáskör, és döntsön róla a miniszter. Az elsőt már elmondtam, és ehhez most társul
még egy harmadik javaslat, amely azt mondja, hogy a jövőre nézve pedig – tekintve, hogy a
programcsomag mint új műfaj megjelent a piacon – az OKNT hozzon létre – javasoljuk
utódainknak – egy olyan bizottságot, amely programcsomag-akkreditációval foglalkozik.

HORN GYÖRGY: Bocsánat, elnök úr, csak annyit kérek, hogy az elsőt és a másodikat
alternatívaként, a harmadikat ettől függetlenül kellene. Itt arról van szó, hogy levettük róla, hogy
általában a kompetenciaalapú programcsomagok, hanem ennek a sulinovás fejlesztésnek nyíljon
meg az itt előterjesztett koherenciavizsgálata, és majd a bizottság előterjeszti a következő
OKNT-nek. Ez az első.

A második meg az, amit én mondtam, hogy szerintem ennek a SuliNova-programnak a
részletes vizsgálatára sem most, sem a jövőben nem lesz alkalmas az OKNT. Ezért, ha a célokkal
egyetért, és az eljárással magával, ami a belső minőségbiztosításban van, úgy látja, hogy azt sok
száz ember csinálta stb., akkor ámen. Ez a második javaslat.

BRASSÓI SÁNDOR: Az „ámen” mit jelent?

HORN GYÖRGY: Hogy menjen. Nem akarja a részleteket megvizsgálni, mert nem
kompetens benne.

ELNÖK: Azt mondja, hogy leveszi róla a kezét.

HORN GYÖRGY: Felolvassam? Az oktatási és kulturális miniszter a képességfejlesztő
program kiadása előtt beszerzi az Országos Köznevelési Tanács véleményét. Az Országos
Köznevelési Tanács abban a kérdésben foglal állást, hogy a képességfejlesztő program
pedagógiai, tartalmi és logikai szempontból egységes-e. Az oktatási és kulturális miniszter a
kiadott képességfejlesztési programhoz való hozzáférés lehetőségét és feltételeit az Oktatási és
Kulturális Minisztérium honlapján közzéteszi. 23/2004.

ELNÖK: Tehát a koherenciaügyben állást kell foglalni. És ehhez nyújtott be egy konkrét
vizsgálati szempontsort a kerettantervi bizottság.

DR. VÁGÓ IRÉN: Ami erre az alkalomra szól, és nem...

ELNÖK: Igen, mert azt a címet viseli.
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DR. VÁGÓ IRÉN: Nem akkreditálás, hanem csak azt mondjuk, hogy
koherenciavizsgálat.

DR. POLINSZKY MÁRTA: Én nagyon támogatom Icának azt a javaslatát, ami arra
vonatkozik, hogy legyen egy ilyen testület (Közbeszólás: Majd!), de ezt azért ki kellene
egészíteni azzal, önmagában az, hogy az OKNT létrehoz egy ilyen bizottságot, kevés. Ehhez a
jogszabályi feltételeket kell megteremteni, a programakkreditáció jogszabályi feltételeit. Mert
ülésezhet itt egy bizottság, és ugyanitt fog tartani, mint most tart a kerettantervi bizottság. Úgy
kellene fogalmazni, azt javasoljuk, hogy az oktatási kormányzat teremtse meg a
programakkreditáció jogi környezetét, és az OKNT majdan állítson fel egy ilyen bizottságot –
mert ez így teljes, most hiába van bizottság.

ELNÖK: Ez most teljesen letisztult, világos.
Ha most úgy teszem fel a kérdést, hogy akkor az első javaslattal ki ért egyet? Az első

javaslat ez „A HEFOP keretei között” kezdetű bírálati szempontsor elfogadása, ami
kizárólagosan a jelenleg folyamatban lévő, a SuliNova égisze alatt zajló programcsomag-
fejlesztés minősítésére, értékelésére, véleményezésére vonatkozik. Ami zöld utat ad a
fejlesztőknek, hogy benyújtsák szakértői véleményeztetésre. Annak függvényében, hogy az
pozitív vagy negatív vagy átdolgozás, lehet ebből bármiféle publikáció, kiadás és így tovább.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ez se kell bele, Feri, mert az már a miniszter
kompetenciája, hogy egy negatív véleményre azt mondja, hogy oké. A miniszter ezt is megteheti.

ELNÖK: Én azt mondtam, ennek alapján kerülhet sor. Tehát a szakértői vélemény
puvoárjáról szólt az én mondatom, ami nem köti meg a minisztert. A miniszternek joga van
fütyülni a szakértői véleményre is, de ezt azért mégse foglalnám bele a határozati javaslatba.

Aki ezzel az elsővel egyetért, tegye fel a kezét! (11) Ki tartózkodott? (1)
Ellenszavazat? (3)

HORN GYÖRGY: Szerintem nem ellenszavazat meg tartózkodás volt, hanem alternatíva.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Most tedd fel a másik javaslatot!

ELNÖK: Okafogyottá válik, de a korrektség kedvéért föl kell tenni. A második javaslat az
volt, hogy az OKNT...

HORN GYÖRGY: Támogatja a célokat, tudomásul veszi az eljárást és...

ELNÖK: támogató nyilatkozatot, véleményt fogalmaz meg, és azt a döntést a konkrét
ügyben a miniszter hatáskörében látja jó helyen.

BRASSÓI SÁNDOR: Elnézést, hogy megint közbeszólok: ez jó lehet, ha az a vége, hogy
ezzel az OKNT gyakorlatilag állást foglalt a koherencia kérdésében. Ez nincs benne, az OKNT
nem foglalt állást a koherencia ügyében. (Zaj, közbeszólások.) Hogyha nincs a javaslat a végén,
az nem jó javaslat, nem felel meg a jogszabálynak.
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ELNÖK: Az a változat, Laci...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szavaztasd meg! Hogyha ez a második több szavazatot
kap?!

DR. SZENES GYÖRGY: Vagy ez, vagy az – a kettő együtt nincs.

ELNÖK: Elnézést kérek, csak hogy tudatosodjon bennünk: a második javaslat
szövegében nem szerepelt az állásfoglalásunk a kérdésben, amire kötelezett bennünket a rendelet,
hogy koherensnek tartjuk-e a beterjesztett csomagot vagy nem.

DR. POLINSZKY MÁRTA: Minket nem kötelez. A minisztert kötelezi.

DR. VÁGÓ IRÉN: Mindegy, megvan a többség.

HORN GYÖRGY: A harmadik kérdést tedd fel, tanár úr!

ELNÖK: A harmadik kérdés úgy szólt a jövőre nézve, hogy az OKNT javasolja a
következő OKNT-nek, hogy hozzon létre egy programcsomag-akkreditáló bizottságot, és
egyúttal kezdeményezze – ez volt a Márta kiegészítése –, hogy a programcsomag-akkreditáció
jogszabályi környezete létrejöjjön.

DR. POLINSZKY MÁRTA: Csak a mondat első felében ennek kellene lenni, mert addig
hiába hoz létre a jövendő OKNT ilyet.

ELNÖK: Ezt a harmadikat meg lehet szavazni az első vagy a második mellett, mert
függetlenek egymástól. (Szavazás.) Ez egyhangú.

Ezzel ezt a napirendet lezárjuk. Dobos Krisztina kér egy mondatra lehetőséget.

DR. DOBOS KRISZTINA: Csak az utókor számára szeretném elmondani, hogy amit
megszavaztunk, törvénytelen. A magyar közoktatási törvény jelen pillanatban hatályos, és előírja,
hogy a környezetvédelemnek, egészségvédelemnek, fogyasztóvédelemnek benne kell lenni a
tantervben. Ha itt azt mondjuk, hogy mindegyikben benne kell lenni, kivéve a programcsomag,
ami előremutat, abban nem kell benne lenni, akkor azt gondolom, hogy a magyar közoktatási
törvényt annulláltuk, és én ezt nagyon nem támogatom. De ezt csak így, utólag mondom, és nem
is gondolom, hogy erről vitát kell folytatni. Ez van benne. (Közbeszólások.)

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnézést kérek, ezzel a kérdéssel foglalkozott a
kerettantervi bizottság, és mi ezt úgy értelmezzük, hogy annak a kerettantervnek, amelyik
valamilyen minisztériumi legitimáción keresztül jut el az iskolákba, sőt, annak a helyi tantervnek,
amelyet az iskola csinál, ezt a három tartalmat tartalmaznia kell. De, miután a programtanterv
jellegzetesen terjedelmileg, kiterjedtségében kisebb, mint a kerettanterv – hiszen egy
kompetencia fejlesztését vállalja, akár egyetlen évfolyamon, hiszen ilyen csomag is lesz –, nem
elvárás, hogy – nem mondok hasonlatot, mert belezavarodnék – ez az egység tartalmazza mind a
hármat. Lehet, hogy a kerettanterv másik eleme, például a természettudományos műveltségi
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területeken haladó kerettantervi rész megoldja az egészségvédelem, a tűzvédelem stb. ügyét.
Ebből a programtanterv valóban be kell hogy épüljön helyi tantervbe annak az iskolának,
amelyik ezt alkalmazza, de a helyi tanterv-fejlesztés szempontjából én úgy látom, hogy egy
jelentős skatulyát kivesznek a helyi tantervből – mondjuk a magyar nyelv és irodalom műveltségi
területet meg bizonyos cross-curriculumokat –, de a többi tartalmi szabályozás szempontjából
hatályban marad.

DR. DOBOS KRISZTINA: Semmi értelme nincs. Pont ezért támogattuk azt, hogy
programcsomag legyen, hogy egységes szemlélet, más metódus. Egységes.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Krisztina, ezt csinálják majd jövőre, akik fogják csinálni.
De a SuliNova-program nem egészlegesen vállal el egy teljes helyi tanterv lecserélését, hanem a
helyi tanterv egy – vagy akár kettő, három, négy, öt, hat – feladatrendszerének egy kordszerűbb
változattal való kicserélését tantervi szempontból. Tehát tananyagszervezés és
követelményszervezés szempontjából. Nem ígéri, hogy az egész kerettantervet mint szabályozó
elemet átírja. Elvileg működhet olyan helyi tanterv, hogy a szövegértést rakja a magyar nyelv és
irodalom helyébe, és ettől függetlenül a testnevelést ugyanúgy tanítja, ahogyan eddig – fütyülős
őrmester stb.

ELNÖK: Magyarán: egy részen nem kérhető számon az egész.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Így van!

ELNÖK: Egyelőre részek készülnek el.

HORN GYÖRGY: Soha az életben koherenciáról nem lehet. Megint olyasmibe megyünk
bele... A helyett, hogy azon gondolkodnánk, hogy azon a szinten, ami országos szabályozás, azon
gondolkodnánk, abban hogyan vagyunk kompetensek, most megint – anélkül, hogy a részleteket
megbeszéltük volna ebben, mert tényleg azt javasoltam, hogy ne beszéljük meg, vessük el –,
elfogadtunk egy olyan anyagot, ami viszont minden ellentmondást magában fog hordozni. (Dr.
Dobos Krisztina: Pontosan!) Az összeset. Azokra a kérdésekre, amiket fölvetettél, ebben az
eljárásban nem lehet érdemben válaszolni. Mert vagy visszaveted azzal, hogy ez nem taneszköz –
bár ezt nem teheted -, vagy visszaveted azzal, hogy nem továbbképzés – bár ezt nem teheted –,
vagy visszaveted azzal, hogy nem koherens – de ezt sem teheted, merthogy csak egy eleméről
beszélünk.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem! Nem egy eleméről beszélünk. Arról beszélünk,
hogy ez a programtanterv, az ezt körülvevő eszközi elemek, amiket a programcsomag tartalmaz –
mondjuk a felkészülés a felnőtt élet szerepeire, hogy ne mindig a szövegértést mondjam -, az ezt
támogató eszközrendszer továbbképzéstől támogató rendszeren át, tanulóeszközig, digitális
eszközig, értékelőlapig ezt szolgálja-e.

HORN GYÖRGY: Ezt én értem.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De ettől még a testnevelést ugyanabban az iskolában
taníthatják poroszosan.
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HORN GYÖRGY: De akkor mi a lényeg? Arra vagyok kíváncsi, hogy egy hülyeséget
kiűzött célként, és ehhez adekvát eszközöket tesz-e. Ezt mondod.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Azt mondtuk, hogy a SuliNova-programokat úgy látjuk,
hogy van bennük jobbság, de nem gondoltuk, hogy ez az adott helyi tanterv egészét átmozgatja,
mert nem így készült.

HORN GYÖRGY: Ezért mondtam, Laci, ha azt vállalod, hogy azt mondod, jók a célok,
és van egy világos eljárás, és arról beszélsz, hogy jók-e a célok, illetve hogy valóban működik-e
az eljárás, akkor nekünk ez elég, és kiszállunk belőle. Én ezt javasoltam. Azt mondtad, hogy
nem, e helyett legyen ez. De ezt nem beszéltük meg. Azt mondtuk, hogy legyen ez, amiben
viszont alapvetően például ez a dilemma, hogy meddig megy el tartalmi ügyekben. Elvárod a
teljes koherens rendszer benyújtását vagy nem. Te azt mondod, hogy nem. Akkor ezek szerint
kérdezem, hogy bármely ilyen koherenciavizsgálatnál lényegtelen kérdés-e annak tartalma – egy
a lényeges: megfelel-e a másiknak.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem ezt állítottuk. Azt állítottuk, hogy a
programtantervnek megfelel-e. A programtanterv átmegy egy olyan típusú, szigorú eljáráson,
ahogyan a kerettantervek eddig átmentek.

DR. DOBOS KRISZTINA: Hogy tud keresztülmenni, amikor ez egy kis szegmense?

HORN GYÖRGY: A manualitás fejlesztése. Hol van itt a programtanterv?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ha van olyan programtanterv, akkor azt meg tudjuk nézni,
hogy amit odaírt, az a NAT elvárásrendszerével összefüggésbe hozható-e.

HORN GYÖRGY: Én ezt problémának látom.

DR. SZABADOS LAJOS: Én most azért szavaztam igennel, mert látom a buktatót, meg
nem szerettem volna, hogyha az OKNT nem szavahihető. Ha mi azt kértük, hogy ez legyen
benne a törvényben – én megértettem -, ezt kell tenni. Egyébként is ez a legkisebb rossz, mert
legalább egy bizottság megvizsgálja. (Horn György: Majd.)

A szempontokról pedig annyit, hogy a tankönyves szempontok – én már második
ciklusban csinálom – soha nem kerültek az Országos Köznevelési Tanács elé, azt mindig az
illetékes bizottság hagyta jóvá, tehát itt nem mulasztunk semmit. Ez az ő lelkükön szárad.

HORN GYÖRGY: Az érettségi akkreditációs szempontok viszont idekerültek, meg is
vitattuk.

ELNÖK: Öt perc szünet.

DR. SZABADOS LAJOS: Nem leszünk határozatképesek!

ELNÖK: Nincs is már szavaznivaló.
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DR. SZABADOS LAJOS: De van!

ELNÖK: Akkor öt perc után még jöjjetek vissza, ne menjetek el!

(Szünet: 13.10 – 13.29)

ELNÖK: Tisztelettel kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Következő napirendi
pontunk előadója Horn György úr.

 HORN GYÖRGY: Kollégák, azt gondolom – legalábbis remélem -, hogy enyhén szólva
rövidebb napirend lesz. Arról van szó, hogy az Országos Érettségi Vizsgabizottság megtárgyalta
ezt a javaslatot, és egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja, azzal a zárójeles kitétellel, hogy
egyrészt az előterjesztésben a filozófia, a dráma és a művészettörténet már korábban napirenden
volt – és ott módosítás volt, hogy írásbeli is történik –, a másik ilyen, ami új tárgyként
tulajdonképpen kényszerpályán van, az a szerb népismeret, amit tanulnak, és már az idén kell
érettségizni. Tulajdonképpen itt mulasztásban is van az adminisztráció is, meg mi is az ügyben,
hogy ezt két évvel korábba kellene.

Ez a része a 100-as módosításának annyira formális, hogy utólag vagyunk. Azt kell
mondanom, hogy ha most nemmel szavaznánk, elég tréfás helyzet állna elő, merthogy túl
vagyunk rajta. (Brassói Sándor közbeszólására:) A 40-est akartam mondani. A részletes
követelményekről beszélünk. (Brassói Sándor: Azt elfogadtátok.)

Azzal egyetértett az Országos Érettségi Vizsgabizottság – szomorúan vállalva az előző
részét -, hogy azokat az apró korrekciókat, amiket az OKÉV a napi gyakorlata során
problémának látott, korrigálni kell, ezekkel a korrekciókkal egyetértett. Makkai Laci mindig
hozzáfűzi, persze, hogy az egész, úgy ahogy van, rosszul működik, és nem is nagyon érdemes
külön javítgatni, de az eljárás logikájában azért ezeket a korrekciókat támogattuk.

Végülis azt kérem az OKNT-től, hogy az OÉVB egyetértő támogatásával értsen egyet.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hozzászólás, kérdés van-e? (Nincs.) Megtárgyaltuk. Aki egyetért, kezét föl!
(Szavazás.) Ellenszavazat volt? (Nem.) Tartózkodás? (Nincs.) Köszönöm, egyhangú – mehetünk
tovább.

A következő napirendi pont a tanév rendje. Előadó Brassói Sándor főosztályvezető-
helyettes úr.

BRASSÓI SÁNDOR: Itt egy kifejezetten technikai módosításról van szó – ezt szeretném
hangsúlyozni. A tanév folyik. Ugyanakkor, miután a tanév rendjét előkészítettük egy évvel
ezelőtt – nyilván egyeztetve a testülettel és mindenkivel –, és elindult a tanév, a GKM a nyár
folyamán az éves munkaszüneti napokról alkotott egy rendeletet a saját jogkörében, és e miatt a
jövő naptári évre vonatkozóan bizonyos napok munkaszüneti nappá lettek minősítve. Ez olyan
értelemben zavaró, hogy a középiskolai felvételik rendszeréről a 11/94-es 8. melléklete
rendelkezik, és a tanév rendjébe ezek be vannak kalibrálva pontosan, hogy mikor van a szülőnek
meg a felvételizőnek különböző jogosítványa ezt-azt tenni.

Az anyagból látszik, hogy két nap megváltozik, illetve három intervallum: 2007. március
13., 19., 20. és 21. Muszáj módosítanunk tehát a tanév rendjét ezekkel a napokkal, hiszen a
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fellebbezési határidőnek van jogkövetkezménye, itt a jogszabályhoz kell alkalmazkodni. Azt
gondolom, mérlegelési lehetőség nem nagyon van, merthogy a középiskolai felvételik határideje
nagyon feszített. Erről van szó, kérjük a támogatást.

ELNÖK: Nincs más hátra, mint hogy megköszönjük a tájékoztatást, és egyetértésünkről
biztosítsuk Brassói urat. Aki ezzel az összefoglalóval egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.)
Ellenpróba? (Nincs.) Tartózkodás? (Nincs.) Egyhangú, köszönöm.

Köszönjük Brassói Sándor úr jelenlétét.
Az egyebek keretén belül már sikeresen lebonyolítottuk a választást.
A MAB – mint a mellékelt levélből láthatjuk – azt kérte, delegáljon az OKNT valakit.

Elhangzott az a javaslat szünetben vagy az ülés előtt Szenes úrtól – és teljesen egyetértek vele –,
hogy elegánsabb dolog lenne ezt a következő OKNT-re hagyni. Ne hozzunk mi most határozatot,
tehát ezt töröljük innen. Látom a bólogatásokból, hogy...

DR. SZENES GYÖRGY: Egy kiegészítést azért tehetek?

ELNÖK: Szenes úr kiegészítést tesz.

DR. SZENES GYÖRGY: A MAB is csak januárban alakul. Írjuk meg Fésűs úrnak, hogy
nagyon köszönjük mindezt, és januárban az újjáalakult OKNT fog majd delegálni valakit.
December 20-áig kéri, tehát levélben jelezzük, hogy ez hogy történik.

ELNÖK: Horn, Karlovitz!

HORN GYÖRGY: Én arra kérem az OKNT-t, hogy – szemben az előterjesztéssel – egy
személyt jelöljön meg, mert a következő OKNT-nek erre nem lesz figyelme januárban, és hogyha
van olyan egy személy – függetlenül attól, hogy tag lesz az illető vagy nem, akinek a személyes
legitimitása múlik azon, akkor ezt mindenki föl fogja vetni. A következő OKNT február előtt
nyilván nem áll fel, és – ahogy az előző két ciklusban velünk történt – először szervezeti
szabályzattal és mindenfélével el lesz foglalva, közben pedig a MAB-ból kimarad az OKNT. Azt
javaslom, hogy egy képviselőt mégiscsak jelöljünk azzal, hogy ő átmenetileg legyen érdekelt,
hogy az akkreditációs bizottságból ne maradjunk ki. Szerintem ez nagyon fontos kérdés. A MAB
jogosítványai jóval erőteljesebbek, mint az OKNT-é.

ELNÖK: Akkor elfordítanám ezt: tegyünk egy javaslatot az OKNT-nek, hogy mi kire
gondoltunk, de a döntést bízzuk rá.

MAKKAI LÁSZLÓ: Gyurit szeretném egy kicsit jobban megerősíteni. A MAB-ra
vonatkozó jogszabály ugyanis azt mondja, hogy január 1-jén fel kell állnia. Ha most az OKNT
nem delegál, akkor egy tag hiányozni fog, és már az elnökválasztás is esetleg veszélybe kerül. A
jogszabály tételesen megmondja, hogy már tulajdonképpen jelölni kellett volna. Ugyanez van az
FTT-nél. Meg volt mondva, hogy az összes delegálást december 20-áig meg kell tenni.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ne haragudjatok, de ez megvolt, legjobb tudomásom
szerint egyszer énrám szavaztatok.
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HORN GYÖRGY: Ha szavaztunk, jó – én nem emlékszem.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A MAB-ba az OKNT engem delegált.

DR. VÁGÓ IRÉN: Ez a másik MAB szerintem. (Közbeszólások: MAB csak egy van.)
Valahová beszavaztuk Trencsényit.

MAKKAI LÁSZLÓ: A Magyar Akkreditációs Bizottság. És január 1-jén annak lejár a
mandátuma, ezért december hónapban delegálni kell.

DR. VÁGÓ IRÉN: Most valahová megválasztották két napra Trencsényit.

ELNÖK: Elnézést kérek, a memóriátokat megpróbálom felfrissíteni. Akkor arról volt szó,
hogy a MAB keretén belül van egy pedagógusképzési bizottság, és oda kértek tőlünk egy
delegáltat. A mostani levél arról szólt, hogy a nagy MAB.

MAKKAI LÁSZLÓ: De január 1-jén már ott kell ülnie mindenkinek.

ELNÖK: Ez egy fontos felvilágosítás. Itt van, hogy január 1-jével újjáalakul a testület.
Ezt lehetett egy virtuális dátumnak is tekinteni...

MAKKAI LÁSZLÓ: Ugyanis a miniszter úr egyszerre fogja átadni az összes MAB-
tagnak. Hogyha most nem jelöl az OKNT, akkor az az illető, akit esetleg egyszer majd valamikor
jelölnek, ki tudja, mikor kapja meg a miniszterelnöki megbízólevelét.

HORN GYÖRGY: Bár Trencsényi se nem nő, se nem fiatal.

DR. VÁGÓ IRÉN: De ő már a kis MAB-ban van.

ELNÖK: Akkor ezt úgy kell értelmeznem tanácsod szerint, hogy nekünk most döntenünk
kell?

MAKKAI LÁSZLÓ: Szó szerint így van.

DR. SZENES GYÖRGY: Várjatok egy pillanatra! Én úgy értelmezem ezt, hogy minket
ugyanazokba a szakmai bizottságokba kérnek fel, és én nem értelmezem úgy, hogy a nagy MAB-
ba, hanem a szakmai bizottságok közül azokba, amelyekben az OKNT érintett.

KERTÉSZ JÁNOS: A levél hogy szól?

ELNÖK: Odaadtam mindenkinek.

DR. HADHÁZY TIBOR: Elnézést kérek, az én olvasatomban ez a levél arról szól, hogy
az újjáalakuló MAB kéri, hogy a szakbizottságaiban, a szakmai bizottságaiban képviselőkre
tegyen javaslatot az OKNT.
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DR. SZENES GYÖRGY: Nem a plénumra!

MAKKAI LÁSZLÓ: Egyébként, ha itt az van, hogy december 20-áig, akkor miért nem
akar... Nem értem. Hogyha kérnek egy december 20-át, akkor szerintem delegálni kell december
20-áig valakit. (Zaj, közbeszólások.)

ELNÖK: Akkor, ha jól értelmezem, itt van négy szakbizottság, illetve, ha az egyebeket
felbontjuk, akkor már nyolc. Tehát kellene valaki a természet- és műszaki tudományokhoz,
valamint az orvosi és agrártudományokhoz stb. Ezeket a neveket kell elküldeni...

MAKKAI LÁSZLÓ: Nem! Van még négy! Tehát hét ember.

ELNÖK: Ebből a Trencsényi megvan.

DR. SZENES GYÖRGY: Hadd tisztázzuk megint ezt az egészet! Ez megint nem így van.
Trencsényi Lacit mi delegáltuk valamikor, boldog békeidőben, a MAB tanárképzési
albizottságába, valamikor, egy fél évvel ezelőtt. (Zaj.) De most új MAB alakul. Ez egy új
felkérés, új MAB-ról van szó, nem a MAB plénumáról. És arról sincs szó, hogy nekünk az
agárbizottságba kellene delegálnunk, mert nem vagyunk kompetensek. Csak abba kell delegálni,
amiben az Országos Köznevelési Tanács kompetensnek érzi magát. Azt gondolom, hogy az
Országos Köznevelési Tanács egyedül és kizárólag a tanárképzési bizottságban érezheti
kompetensnek magát. (Dr. Trencsényi László: Meg a szakképzésiben! – Dr. Szabados Lajos: A
távoktatásban! – Közbeszólások.)

MAKKAI LÁSZLÓ: Arról kellene szavazni, mit gondol az OKNT, melyikben releváns.

ELNÖK: Nézzétek meg a listát! Szerintem az OKNT releváns a „pszichológia és
neveléstudományok”-ba jelölni, a tanárképzési bizottságba, a távoktatási bizottságba – ez három.
Van még javaslat? (Dr. Vágó Irén: A szociológia is belefér.) Hát, minden belefér. Milyen javaslat
van még?

DR. DOBOS KRISZTINA: A minőségbiztosítás nagyon fontos dolog. Ne csak a
gazdasági élet szereplői legyenek benne...

ELNÖK: Akkor az OKNT úgy határoz, hogy az alábbi bizottságokba delegál.

DR. SZENES GYÖRGY: Változatlanul azt szeretném mondani, hogy nem lenne igazán
sportszerű részünkről. Fogalmunk nincs, hogy ki lesz az új Országos Köznevelési Tanácsnak
tagja. Nem akarok senkit magunk közül megsérteni...

ELNÖK: Bocsáss meg, Gyuri, de ha itt van a december 20-a...

DR. SZENES GYÖRGY: Ez a nagy határidő, amit Laci is mondott, a plénumra
vonatkozó.

MAKKAI LÁSZLÓ: Itt van a levélben, hogy december 20.
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DR. SZENES GYÖRGY: Én ezt értem.

MAKKAI LÁSZLÓ: Akkor pedig nyilván ezt a testületet kérték fel, akkor ennek kutya
kötelessége embereket küldeni.

KERTÉSZ JÁNOS: Nem tudják, hogy lejár a mandátumunk.

DR. SZENES GYÖRGY: Nekik pont annyira nincs fogalmuk arról, hogy az OKNT-nek
mikor jár le a mandátuma, mint ahogy mi se tudtuk, hogy nekik most jár le.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Majd visszavonják!

DR. SZABADOS LAJOS: Az új OKNT vonja vissza!

HORN GYÖRGY: Vegyük bele a határozatba, hogy a következő OKNT megalakulásával
egy időben kerüljön ez újra napirendre.

ELNÖK: Hadházy Tiboré a szó – és utána én ezt eldöntöm hatalmi szóval.

DR. HADHÁZY TIBOR: Azt javaslom, az OKNT jelölése fejezze ki azt a szándékát,
hogy egy-egy-egy fővel akarja képviseltetni magát ezekben és ezekben a bizottságokban, és a
záradék úgy szól, hogy a nevesítés az OKNT-választás miatt januárban történik. Különben a
MAB is az után kezdi meg a működését.

ELNÖK: Ez egy jó ötlet. Aki elfogadja, kezet föl!

DR. VÁGÓ IRÉN: Így működik a MAB, hogy itt üres embereket meg fognak szavazni?
Ugyanis, akiket mi javaslunk, még nem biztos, hogy be fognak kerülni. Ők dönteni fognak, és azt
mondják, hogy egy üres hely. Az OKNT fog egyszer mondani valamit, hogy őt javasolja. Itt
személy kellene.

ELNÖK: Én teljesen el tudnám képzelni, hogy így fog a MAB állást foglalni.

DR. VÁGÓ IRÉN: Január 1-én felállnak.

ELNÖK: Január 1-jén alusszák ki a szilveszteri mámorukat – ne viccelj már! A január 1-
je egy virtuális dátum. Azt akarja jelezni, hogy a következő év első napjától kezdve egy új
felállás lesz. Ők se fognak odarohanni.

HORN GYÖRGY: Az OKNT sem január 1-jével áll föl.

MAKKAI LÁSZLÓ: Lehet, hogy ők előbb ülnek, mint az OKNT.

HORN GYÖRGY: Az lehetséges.
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DR. KELEMEN ELEMÉR: Ezzel úgy járunk, mint Polifémosz meg Odüsszeusz.

ELNÖK: Hiányos műveltségünk miatt fordítsd le ezt magyarra!

DR. KELEMEN ELEMÉR: „Ki vakított meg?” – kérdezik az óriástól. Azt mondja, hogy
„Senki.”.

ELNÖK: Akkor mit csináljunk? Javasoljunk embereket mi, és mondjuk azt a következő
OKNT-nek, hogy ezt mi eldöntöttük helyettetek?

DR. DOBOS KRISZTINA: Szerintem javasoljunk embereket, és azt mondjuk, addig tart
a javasolt emberek mandátuma, amíg a következő OKNT napirendre nem tűzi, és a napirendre
tűzés után vagy megerősíti, vagy azt mondja, hogy nem, helyette Gipsz Jakabot akarom...

ELNÖK: Bocsáss meg, Krisztina, ehhez hozzá kellene tenni a levélben, amit majd én
megfogalmazok a MAB részére, hogy ezt azért ne vegyék egész komolyan, hogy mi neveket
mondtunk, mert ez csak addig van, amíg a következő OKNT...

DR. DOBOS KRISZTINA: Nem. Én azt gondolom, hogy amikor az OKNT napirendre
tűzi, addig van. Lehet, hogy az újonnan alakult OKNT két hónapig nem tudja napirendre tűzni,
akkor két hónapig kimaradt ebből a bizottságból. Lehet, ez lesz az első dolga, és rögtön azt
mondja, hogy ezt tűzöm napirendre, az ötből kettőt megerősít, hármat lecserél... Ez működőképes
lehet.

Döntsük el, hogy melyik bizottságba javasolunk, és annak a mandátuma pedig addig tart,
ameddig az új OKNT napirendre nem tűzi és esetleg vissza nem vonja.

DR. SZENES GYÖRGY: Ebben igazad van, csak van egy apró szépséghibája. A mi
határozatunk a MAB-ot semmire nem kötelezi. Mi nem tudjuk visszavonni. Ha ők egyszer már
elfogadták, mi nem tudunk semmit visszavonni.

DR. POLINSZKY MÁRTA: Visszahívja az OKNT.

DR. SZENES GYÖRGY: Nem lehet. A MAB arra sincs kötelezve, hogy a mi tagunkat
befogadja. Arra sem, hogy mi visszahívjuk.

DR. VÁGÓ IRÉN: Név nélküli embereket meg nem fognak megválasztani.

HORN GYÖRGY: Szerintem mondjunk neveket!

DR. SZABADOS LAJOS: Mondjunk neveket!

ELNÖK: Csak akkor még azt tisztázzuk, hogy abban a levélben, amit a nevek mellett
nekem meg kell írni válaszként, szerepeljen-e az, amiről itt beszéltünk, hogy ezt meg kell
erősítenie a következő OKNT-nek vagy nem.

DR. DOBOS KRISZTINA: Ehhez a MAB-nak nincs köze.
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ELNÖK: Amennyiben nem ért vele egyet, forduljon korrekciós javaslattal a MAB-hoz.

DR. SZABADOS LAJOS: Ez a lényeg.

ELNÖK: Ezt majd megírjuk az OKNT-nek.

MAKKAI LÁSZLÓ: Az OKNT-t felkérték, hogy neveket jelöljön meg – és pont. Ennek
kell eleget tenni. Ez egy jogfolytonos testület. Hogy mások ülnek benne tök mindegy! A
következőnek is...

DR. VÁGÓ IRÉN: Nem a következő évi költségvetését költjük el a következő OKNT-
nek.

ELNÖK: Látszólag egyetértés volt abban, hogy mindenképpen fogunk javasolni valakit a
„pszichológia és neveléstudományok” című bizottságba. Van javaslat?

HORN GYÖRGY: Kelemen Elemért gondolom.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Vágó Irén.

DR. VÁGÓ IRÉN: Én valószínűleg nem leszek OKNT-tag.

ELNÖK: Ez független ettől.
Báthory Zoltán.

HORN GYÖRGY: Én őt a tanárképzésibe gondoltam.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Oda való vagyok. (Derültség.)

ELNÖK: Akkor kezdjük a tanárképzésinél! Abban volna egyetértés, vagy van a
tanárképzésibe Báthoryn kívül még javaslat?

DR. POLINSZKY MÁRTA: És mi van, ha ebben van benne Trencsényi?

ELNÖK: Akkor ketten lesznek.

DR. SZENES GYÖRGY: A tanárképzési bizottságban Trencsényi Laci nincs benne –
mert én voltam benne, de nem mint OKNT-jelölt, hanem a MAB jelölt engem oda be. A régi
tanárképzési albizottságnak én voltam a tagja.

ELNÖK: Tehát van egy jelöltünk – de ne szavazzunk még: Báthory a tanárképzésibe. Ha
megszavaznánk, elfogadnád?

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Igen.
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DR. VÁGÓ IRÉN: A neveléstudományiba is lehet.

DR. KELEMEN ELEMÉR: Oda kellene!

HORN GYÖRGY: Oda Elemért kellene javasolni.

DR. VÁGÓ IRÉN: Elemért a művelődéstörténetibe is lehet. (Derültség. – Közbeszólások:
Úgy van! Bizony!)

ELNÖK: Elemér, hová akarsz menni? Krisztina, hová menne? Melyik bizottságban venne
részt szívesen?

DR. VÁGÓ IRÉN: És a távoktatásba ki akar menni?

DR. SZABADOS LAJOS: Abba én szívesen beszállok, ha nincs más.

DR. DOBOS KRISZTINA: A minőségbiztosításban.

ELNÖK: Akkor maradt a tanárképzésben Báthory, Trencsényi vagy bent van már, vagy
nincs, a művészetek-médiakommunikációban?

HORN GYÖRGY: Azt mondja, hogy „releváns”. Mi vagyunk relevánsak?

MAKKAI LÁSZLÓ: Miért? A művészet nem tartozik a tanítás körébe?

HORN GYÖRGY: De, tartozik, persze, de...

DR. VÁGÓ IRÉN: De ez együtt van a művelődéstörténettel, amiben profi szakértő
Kelemen Elemér.

DR. SZABADOS LAJOS: Nem, nem, az másik!

ELNÖK: Maradjunk abban, hogy a művelődéstörténet Kelemen Elemér; ez a történelem,
régészet.

Ki volt, aki a szociológiára aspirált?

DR. POLINSZKY MÁRTA: Én!

ELNÖK: Szociológia, politikatudományok: Márta.

DR. POLINSZKY MÁRTA: És ha lehet jelentkezni a művészetek, média és
kommunikációra, akkor oda küldjük Makkai Lacit! (Közbeszólás: Ő nem tag.)

ELNÖK: Nem azt mondták, hogy OKNT-tagot kell jelölni, hanem azt, hogy jelöljünk
valakit – és ő valaki.



42

HORN GYÖRGY: Makkai művész, média vagy kommunikátor? (Közbeszólások:
Mindegyik. – Polisztirol... – Derültség.)

DR. POLINSZKY MÁRTA: Várjatok! Irén még nem megy sehová! Ő menjen a
szociológiába, ne én!

DR. VÁGÓ IRÉN: Én a szociológiát nem annyira – akkor már inkább az eredeti
szakmám: a pszichológia. De kérdés, hogy Elemér hová megy.

HORN GYÖRGY: Egyébként szerintem a pszichológia, neveléstudományok, tanárképzés
bizottságba nyugodtan jelölhetünk több embert is, mert az tényleg releváns. A többiről
beszélhetünk, de valójában ez a kettő releváns.

MAKKAI LÁSZLÓ: Ne korlátozzuk magunkat! Semmi vesztenivalója nincs az OKNT-
nek, ha egy sor embert próbál jelölni. Ezek mind értelmes emberek, ráadásul azt kell mondanom,
hogy nem árt, ha már végre a felsőoktatásban is megjelenik végre egy picit az alsóbb szint
szempontrendszere, mert a professzor urak mindig csak magukat látják. Ha egy kicsit a
közoktatás néhány vélemény szintjén megjelenik...

HORN GYÖRGY: Ehhez képest csak professzor urakat jelölünk... (Derültség.)

DR. SZABADOS LAJOS: De közoktatással átitatottak!

DR. VÁGÓ IRÉN: Mi az a felhasználói bizottság.

MAKKAI LÁSZLÓ: Aki majd a tudást felhasználja: a gazdasági szféra.

ELNÖK: Nincs több aspiráns?

DR. VÁGÓ IRÉN: Én Hadházyt is nagyon szeretném valahová.

DR. SZABADOS LAJOS: Fizika!

ELNÖK: Tibor, vállalod?

DR. HADHÁZY TIBOR: Igen.

HORN GYÖRGY: És még két ember van, aki érintett lehetne: Vekerdy és Loránd Feri.

DR. KELEMEN ELEMÉR: Pszichológia, pedagógia – bármelyikük. A történelem és ...
hosszú nevű bizottságtól tekintsünk el, Feri.

ELNÖK: Mit tekintsünk el? Tőled?

DR. KELEMEN ELEMÉR: Igen.
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ELNÖK: Akkor viszont menjél a pedagógia-pszichológiába.
Zsuzsa, olvassa föl, legyen olyan kedves!

KOSINSZKY ZSUZSA: A fizikatudományok: Hadházy úr;
a szociológia és politikatudományok: Polinszky Márta;
pszichológia és neveléstudományok: Kelemen úr és Vágó Irén;
művészetek, média és kommunikáció: Makkai László;Vekerdy Tamás
távoktatás: Szabados Lajos;
minőségbiztosítási és tanácsadási bizottság: Dobos Krisztina;
tanárképzési bizottság: Báthory Zoltán.

ELNÖK: Príma!

DR. POLINSZKY MÁRTA: Szerintem még Liskót be kellene írni a szociológiához.

ELNÖK: Vekerdyt meg a pszichológiához.

DR. VÁGÓ IRÉN: Szerintem a művészet, média és kommunikáció tök jó hely lenne neki.

ELNÖK: Vekerdyt oda? Jó!
Köszönöm. Ennek megfelelően fogom megírni a levelet.

DR. SZABADOS LAJOS: Még egy van!

KOSINSZKY ZSUZSA: A TTB szmsz-e – egy bólintás csak.

ELNÖK: Parancsolj!

DR. SZABADOS LAJOS: Szerdán fogjuk zárni a TTB munkáját. Elkezdtünk egy nagy
tankönyv-korszerűsítési projektet, aminek a zárása most történik meg. Ehhez tartozik, hogy a
tankönyvrendelet megjelenése után a szervezeti és működési szabályzatunkat módosítani kellett.
Mivel most, jövő szerdán, nyolcvan tankönyvet bírálunk el, várható, hogy az első foglalkozásra
százon felül megint összegyűlik. És hogyha ők elkezdik az szmsz-szel, nem fognak tudni
dolgozni. Én azt szeretném, hogyha most jóváhagyná az OKNT, és akkor ez alapján már
dolgozhatna az új TTB. Köszönöm szépen.

DR. VÁGÓ IRÉN: Egy fél mondatot szeretnék még ehhez hozzátenni. Gyakorlatilag a
2004-es tankönyvrendelethez igazított szmsz-ünk nem volt. Ezt így nagyon égő átadni a
következőnek. Ez technikai dolog, a minisztériumnevek vannak átvezetve, meg a rendeletből
következő dolgok. Nem őrültünk meg, hogy az utolsó pillanatban ilyet csinálunk, hanem ez egy
elmaradt dolog.

ELNÖK: A közlés megnyugtató, annál könnyebben teszem fel a kérdést szavazásra.
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

DR. SZABADOS LAJOS: Köszönjük szépen.



44

ELNÖK: Mindenkinek boldog új évet!

(Az ülés végének időpontja: 14 óra)



45

Tartalomjegyzék

Általános bevezető 4

Dr. Trencsényi László bizottsági elnökké választásának megerősítése 4

Az oktatási programcsomagok OKNT általi véleményezése 4

Döntés a filozófia, dráma és művészettörténet vizsgatárgyak írásbeli vizsgaleírásáról, valamint a
szerb népismeret részletes érettségi követelményének elfogadásáról 34

A tanév rendjéről szóló rendelet módosítása 34

Egyebek 35

Jelölés a MAB albizottságaiba 35

A TTB szervezeti és működési szabályzata 43


