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Napirend:

1. A „Koncepció a közoktatás rendszere működésének hatékonyságát, minőségét javító
intézkedésekhez” című szakmai dokumentum vitája alapján készült határozati javaslatok
jóváhagyása

A szerkesztőbizottsága javaslatait Trencsényi László ismerteti

2. Az OKNT tisztségviselőinek megválasztása
Levezető: dr. Szenes György

3. Döntés a kerettantervi bizottság javaslatáról

Előadó: Trencsényi László KTB-elnök

4. A NAT felülvizsgálata

Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes
Szakértő: Dr. Vass Vilmos, a NAT-bizottság elnöke

5. Egyebek

Elnököl: Dr. Szenes György, az OKNT ügyvezető elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet és Ferenc Zsuzsa (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos
Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc.)

DR. SZENES GYÖRGY, az ülés levezető elnöke –a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Tisztelettel köszöntöm az OKNT tagjait és meghívott kedves vendégeinket.

Napirend előtt egy nagyon szomorú kötelességemnek kell, hogy eleget tegyek. Karlovitz
János felesége meghalt. Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni az Országos Köznevelési
Tanács minden tagja részéről, János.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Nagyon köszönöm.

ELNÖK: Még a napirendi pontok előtt szeretném köszönteni Makkai Lászlót, aki
hivatalosan is a Felsőoktatási Tudományos Tanács részéről résztvevője lett az OKNT-nek; az
újonnan megválasztott FTT őt jelölte, hogy vegyen részt az Országos Köznevelési Tanács
ülésein. Szívből köszöntöm Lacit, ő törzstagunk itt már.

Ha már ennél a bejelentésnél tartunk, van egy viszontdelegálási vagy részvételi
lehetősége az Országos Köznevelési Tanácsnak a Felsőoktatási Tudományos Tanácsba. Az FTT
elnöke levélben fordult hozzám és azt kérte, hogy az OKNT tagjai közül egy személyt
delegáljunk az FTT-be. Ennek volt már hagyománya az elmúlt időszakban; ha emlékeim nem
csalnak, Hadházy Tibor képviselte az FTT-ben az elmúlt öt esztendőben az OKNT-t.
Megkérdezem Hadházy Tibort, hogy vállalná-e.

DR. HADHÁZY TIBOR: Igen.

ELNÖK: Vállalja, köszönöm szépen. Van-e ellene valaki, vagy szeretne-e valaki más is
ebben részt venni? (Senki sem jelentkezik.) Akkor Hadházy Tibornak köszönjük szépen, és neki
fogjuk a meghívókat folyamatosan küldeni.

A jelenléttel kapcsolatosan a következőket tudjuk. Hunyadi Györgyné és Iker János
bejelentették, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. Hasonlóképpen Szilágyi János, akinek a
mai napi OKNT-üléssel egybeesik az Országos Szakképzési és Felnőttképzési Tanács
megalakulása, és ő annak a tanácsnak is a tagja a kamara részéről; reméljük, hogy a
következőkben ezek az ülések nem esnek egybe. Horn György nemrég telefonált, hogy kisebb
afférja támadt a közlekedéssel, de igyekszik, ahogy tud, jön.

Az utolsó, kerettantervi napirendünkkel kapcsolatosan többen eltúlzott időpontnak tartják
a 17 órát, mert sajnos menniük kell. Akiről itt most első körben tudok: Pukánszky Béla, Cseh
Sándor. (Többen jelentkeznek.) Akkor legyetek kedves föltenni a kezeteket, hogy hányan vannak,
akiknek el kell menni. (9) Hát, tisztelt tanács, azért vagyok nagyon kellemetlen helyzetben –
mindjárt szavazunk a napirendről –, mert ez most nem olyan napirendi pont, amit megtárgyalunk,
hanem olyan, amelyről határozatot kell hoznunk; egyetértéssel vagy egyetértés nélkül, de a NAT-
tal kapcsolatosan döntést kell hoznunk, mert a jogszabály ide utalja, egyetértési joggal adhatja
csak ki a miniszter a felülvizsgált Nemzeti alaptantervet. Ahhoz, hogy a Nemzeti alaptantervvel
kapcsolatban határozatot hozhassunk, a hatályos vagy nem hatályos, de meglévő szervezeti és
működési szabályzatunk értelmében 13 tagnak jelen kell lennie, viszont úgy látom, hogy ma 13
tag nem lesz jelen akkor, amikor itt a határozathozatalra sor kerülhet, mert többen 13-14-15 óra
tájékán el kell hogy menjenek, tehát kizártnak tartom, hogy 13-an maradnánk, mire itt határozatot
hozhatunk. Úgyhogy el fogjuk kezdeni a tárgyalást. Majd ha lejön Brassói Sándor – mert ő a
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minisztérium részéről az előterjesztő –, akkor az lesz a kérdésem, hogy milyen határideje van a
minisztériumnak erre; mert ezt elkezdhetjük tárgyalni, de hogy határozatot nem fogunk tudni
hozni, az szinte borítékolható. Az OKNT következő rendes ülése – mert az már biztos, hogy nem
fogunk tudni rendkívüli ülést tartani – április 12-én lesz, tehát meg fogom kérdezni, hogy várhat-
e ez addig és egy első körös tárgyalást kezdenénk csak el. Tehát ezt csak előrebocsátottam.

Közreadom a jelenléti ívet. A napirendi pontokkal kapcsolatban – amelyeket gondolom,
időben megkapott mindenki – van-e valami ellenvetése valakinek? (Senki sem jelentkezik.)
Nincsen. Aki a napirendet elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Egyhangú,
köszönöm szépen.

Kezdjük el az 1. napirendi pontunk tárgyalását. Ahogy látjátok, időkorlátokat írtunk be,
ahogy ebben megállapodtunk a legutóbbi ülésen. Ez nem azt jelenti, hogy muszáj addig tárgyalni,
de ennél tovább nem tárgyaljuk, de annál tovább nem tárgyaljuk, így határoztunk akkor. Egy
szerkesztőbizottság alakult az előző OKNT-ülésen megtárgyalt koncepcióval kapcsolatosan. A
javaslatot Trencsényi László ismerteti. Ha emlékeim nem csalnak, két körben, egy eredeti meg
egy javított változatban küldte el a szerkesztőbizottság számunkra a javaslatot.

Laci, tiéd a szó.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Nem akarom szaporítani a szót. Úgy
érzem, a visszajelzések arról szólnak, hogy valamennyi időt megtakaríthatunk a mai napon.
Köszönöm mindenkinek, aki segített és együttműködött.

A második felvonásban egy szó javítás érkezett: az első változatban „konveniál” volt, a
másodikban „konvergál”, a harmadikban „összhangban van”. Ez a módosító javaslat nagyon
helyes – ráadásul nem is magyar szakos javasolta.

Én úgy érzékeltem, hogy a további válaszok elmaradása a szöveg iránti bizalom jele volt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel nagyon gyorsan ment, és úgy néz ki, hogy ebben
nagyon gyorsan konszenzusra juthatunk, megkérdezem, maradt-e valakiben valami, amiről úgy
gondolja, ezen anyaggal kapcsolatosan még el kell mondania.

Závodszky Géza!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Egy megjegyzésem van – ez a múltkor is elhangzott. Én azok
közé tartozom, akik már az első változattal is egyetértettek. Ezt e-mailben közöltem is Trencsényi
Lászlóval. Nagyra értékelem egyrészt a stiláris képességeit, másrészt azt, hogy valóban az
oktatás-nevelés feladatai jelennek meg és a gyermek a terminológiában és a hangsúlyokban.
Egyetlenegy dolgot azonban a jegyzőkönyv számára még egyszer megjegyeznék. Tudatában
vagyok, megértettem, értem, hogy a minisztérium hatáskörén kívül esik az, hogy bekerült a
konvergenciatörvénybe a közoktatási költségvetés. Értem, hogy ez kívül esik, de le kell szögezni
még egyszer, le szeretném szögezni, hogy ezzel nem lehet egyetérteni – miközben valószínűleg
vannak tartalékok egyik vagy másik helyen a közoktatás rendszerén belül. De azt nyilván a
közoktatási ágazaton belül kellene felhasználni, mert nemzetközi összehasonlításban is  magyar
közoktatás részesedése a nemzeti jövedelemből – amelynek a tömege eleve nem nagy – kicsi.
Csak ennyit szerettem volna megjegyezni. Egyébként ezzel az előterjesztéssel, mint korábban is
jeleztem, egyetértek.

ELNÖK: Tehát akkor, hogy pontos legyek, vagy próbáljam érteni: a megjegyzés a
jegyzőkönyv számára szól, de a szövegen nem kívánsz változtatni.
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DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Pontosan így van.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
További hozzászólás van-e még? (Nincs jelentkező.) Zsuzsáról tudjuk, hogy egyetértett

vele. Ha nincs több jelentkező, akkor kézfeltartással kérem szépen... (Szavazás.) Mint az OKNT
állásfoglalását erről az anyagról, közzé fogjuk tenni a Köznevelésben. Egyhangúnak látom,
köszönöm szépen. Ez példaértékű.

Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a szerkesztőbizottságnak, kiemelten Trencsényi
Lászlónak ezt az igen korrekt fogalmazást. Mindenki számára elfogadható szöveget ma
megfogalmazni nem könnyű feladat, de úgy látszik, még erre is van esélyünk. Még egyszer
köszönöm szépen.

Akkor léphetünk a második napirendi pontunkra: az OKNT tisztségviselőinek
megválasztására. Vagyis ismételten kísérletet teszünk elnökválasztásra.

A jelölőbizottság tagjai közül Szabados Lajossal tudtam beszélni: ő azt mondta, hogy
hozzá újabb információ nem érkezett. Tas, hozzád? (Szebedy Tas nemet int.) Hozzád sem.
Hozzám sem.

Akkor megkérdezem, hogy az elnökjelöltek – Loránd Ferencről és Závodszky Gézáról
van tehát szó – fenntartják-e, vállalják-e a jelölést. Loránd Ferenc? (Igen.) Závodszky Géza?
(Igen.) Köszönöm szépen.

Akkor ismételten megkíséreljük a szavazást. A jelölt neve mellett pipa, iksz vagy
kereszt – nem aláhúzás! – az elfogadható. Tizennyolcan vagyunk. A szavazatszámláló bizottság
majdnem teljes létszámban hiányzik, csak János van jelen. Légy szíves, válassz magad mellé két
tagot! (Dr. Karlovitz János: A két szomszédom...) Van-e valakinek kifogása az ellen, hogy a
szavazatszámláló bizottság tagjai Karlovitz János, Szakács Mihályné és Barlai Kati legyenek?
(Nincs.) Mutatom, hogy üres (Felmutatja a szavazatok gyűjtésére szolgáló dobozt.), és én dobom
az elsőt.

(Titkos szavazás.)

ELNÖK: Kilenc-kilenc. Ilyen még nem volt, csak tizenegy-tizenegy. Akkor köszönöm a
további bizalmat...

Tas, parancsolj!

SZEBEDY TAS:  A múlt alkalommal jeleztem, és most is ügyrendi javaslatként
szeretném megfogalmazni, az OKNT elnökválasztásának nehézsége ellenére elképzelhető, hogy
a bizottságoknak mégis tovább kellene működniük, vagy valamilyen módon létre kellene
jönniük. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül – mert megállapodásunk szerint ügyvezető
elnökünk azért változatlanul van, és a működésünk zajlik –, ha a bizottságok nem állnak fel,
előbb-utóbb komoly nehézséget fog okozni.

Tehát tisztelettel kérem, hogy rövid időn belül, illetve ma még legyen róla szó, és rövid
időn belül a bizottságok létrehozása kerüljön elő.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Egyetértés van-e ebben a kérdésben? (Nincs ellenvetés.) Metakommunikációs
eszközökkel – mindenki bólogat.
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Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Konkrétan azt javasolnám, hogy a következő ülés napirendjére
vegyük fel ezt azzal, hogy akkor nyilván lesz megint kísérlet elnökválasztásra, de ennek
eredményétől függetlenül sor kerül a bizottságok megválasztására.

ELNÖK: A javaslat tehát az, hogy az április 12-ei OKNT-ülés 1. napirendi pontja legyen
az elnökválasztás, 2. napirendi pontja pedig a bizottságok tagjai megválasztásának előkészítése.
A kérdésem az, hogy elfogadható-e ez így.

DR. NAHALKA ISTVÁN: Szerintem nem előkészíteni kellene már a következő ülésen.

ELNÖK: Igen, úgy értettem, hogy előkészítjük és meg is tartjuk.

DR. NAHALKA ISTVÁN: És jó lenne, ha valaki vagy valakik vállalnák ennek
előkészítését, hogy egy írásos anyagként tudjuk ezt elfogadni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megvan az előkészítése, mert a jelentkezések első körben
megtörténtek, tehát ezt az anyagot akár még a mai napon is ki tudjuk osztani, hogy mindenki
megkaphassa, gondolkozhasson és 12-én az előkészítés után meg is ejtjük akkor a bizottságok
választását.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Egy ügyrendi javaslatom van. Ezt be is adtam írásban, és
most van rá alkalom, hogy ismét felújítsam. A bizottságok úgy tudnak könnyen és flottul
megalakulni, hogyha elöljáróban már tudjuk, hogy kikből állnak – nyilván elsősorban az OKNT
tagjaiból. Régi kívánság, hogy a póttagokat is vonjuk be. Tehát kérem, tegyük fel szavazásra azt
a kérdést, hogy ha az OKNT tagjaiból nem áll össze egy bizottság – például ahogy a tankönyv- és
taneszközbizottság soha nem állt össze –, akkor elsősorban az OKNT póttagjait kérjük fel a
bizottságok megalakításakor.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Eddig is az volt a gyakorlat, hogy a póttagokat kértük fel,
illetve a jelen lévő rendes tagok között is vannak olyanok, akik póttagként, esetenként külsősként
vettek részt a bizottságok munkájában. Ezt figyelembe fogjuk venni.

Ezzel ezt lezárhatjuk. Tehát az első két napirendi pontunk 12-én az elnökválasztás és a
bizottságok tagjainak megválasztása, azzal, hogy a mai napon a jelentkezéseket még a szünetben
ki fogjuk osztani; mindenki megkapja, hogy lehessen ezen gondolkodni. Köszönöm szépen.

A 3. napirendi pontunk a kerettantervi bizottság javaslatáról szóló döntés meghozatala.
Trencsényi László az előterjesztő.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Tisztelt OKNT! Az elmúlt ülésünk végén tulajdonképpen
mint elvi kérdést feszegettem, hogy az OKNT azt a precedenst kívánja követni, hogy a
szakbizottságnak ebben a kérdésben az előterjesztésére bizalmat szavaz vagy vitát kíván folytatni
az előterjesztésről. Akkor ebben nem alakult ki konszenzus. A legjobb tudomásom szerint Géza
igényelte a bírálatokba és a dokumentumokba való betekintést, ha jól tudom, ez sikerült is.

Az előterjesztéshez megint csak nem kívánok sokat hozzáfűzni. Annyit, hogy nagyon
komoly és felelős szakértői munkát végzett Nemes Gáborné és Ligeti Csákné, mindkettőjük neve
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méltó arra, hogy a jegyzőkönyvbe kerüljön. Ennek alapján hozta meg a döntését még a régi
összetételű kerettantervi bizottság.

A pikantériája az egész feladatsornak az - emlékszünk rá, a novemberi ülésen itt voltunk -
, hogy mind a SuliNova, mind a minisztérium nagyon erőteljes nyomást gyakorolt arra, hogy ez a
folyamat szellemi és anyagi értékvesztést nem szenvedve minél gyorsabb folyjon le, ehhez képest
nem könnyű a SuliNovában előállítani a csomagokat. Bekértem az elkészülés ütemtervét, hogy
tervezni tudjunk; 2007. június 30-ára ígéri a SuliNova az utolsó programcsomag bírálatra való
benyújtását, tehát ez egy elhúzódó feladatunk lesz, nem is biztos, hogy lehet tervszerűen
ütemezni. Maradjunk a ténynél, hogy az első-másodikos szövegértés–szövegalkotás elkészült,
erről felelősen tudunk véleményt mondani. Szerintem ez a legártatlanabb része a
programcsomagnak, mert hiszen jól tudjuk, hogy a kezdő szakasz innovációi tényleg mozdonyai
a közoktatás fejlesztésének, tehát szerintem nem itt vannak az aknák az anyagban.

Egy ketyeg csak benne, hogy ez valamikor egy 1-4.-ig terjedő programcsomag lesz a
programalkotók alapvetően helyeselt szándéka szerint, hiszen az elnyújtott kezdő szakasz elvét
érvényesítették a készítők, ennek ellenére kész és kipróbált. Nagy József követelte, hogy a
kerettantervi jóváhagyás mögött kipróbálási tapasztalatok legyenek; ez történik, és ez az oka
egyébként a késlekedésnek, tehát ez ebből a szempontból egy tisztességes ok. Ezért van a
javaslatban az, hogy az 1-2. jóváhagyását javasolja a szakbizottság az OKNT-nek, abban a
tudatban, hogy ez a program kiteljesedni az 1-4.-ben fog és akkor újra az egészet meg kell
vizsgálni majd, hogy egészként megfelel-e a koherencia szabályainak. Bízunk benne, hogy igen,
de a vizsgálatot akkor el kell végezni, ezt az alkotók is tudják. Éppen az a folyamatosság, hogy a
használatba vevő, kipróbáló intézmények folytathassák a munkát, teszi indokolttá e két csomag
akkreditációjának javaslatát.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért egy elvi kérdés van, mielőtt az egészbe belefogunk.
Azt a gyakorlatot folytatjuk-e, mint amit az előző OKNT is, hogy a kerettantervi bizottság
javaslatát tájékoztatásként fogjuk fel, igazából szentesítjük csak a javaslatot, nem kívánunk
érdemben tárgyalni a kerettantervi bizottság javaslatairól. Az volt az előzetes kérdés, hogy ezek
mennyire betekinthetők. Természetesen bárki számára ezek az anyagok betekinthetők,
megnézhetők. Az én javaslatom az eddigi gyakorlatnak megfelelően most is az, hogy ezt a
gyakorlatot folytassuk, mert egyszerűen képtelenek lennénk arra, hogy érdemi tárgyalást
folytassunk ezekről az anyagokról, esetleg egy programcsomag méreteit tekintve is.
Felhatalmazást kell adnunk az én olvasatomban változatlanul a kerettantervi bizottság számára,
erről kell először szavazni, és utána jöhet az előterjesztés. Tehát ha ebben egyetértünk, hogy
ugyanaz a mandátum maradjon fönn, mint az előző OKNT-ben, akkor ezt kell először
megszavazni. Természetesen azzal, hogy bármely OKNT-tag számára ezek az anyagok
megtekinthetők, amennyiben erre igény van, részt vehetnek ezeken a megbeszéléseken, ha bármi
probléma van, javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak. Tehát két korrekt szakértő
véleményezi minden esetben ezeket, ha egybehangzó a szakértői vélemény, akkor tárgyalja a
kerettantervi bizottság, ha pedig nem egybehangzó, akkor kiadja egy újabb szakértőnek. Ugye,
jól emlékszem?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Igen.
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ELNÖK: A kérdés tehát az, hogy elfogadható-e ez a munkarend, ennek a hagyománynak
a folytatása. Géza, parancsolj!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Itt egy probléma van – nem tudom, hol kezdjem, nem
feltétlenül akarom az időt ezzel tölteni –: hogy a hozzáférés erősen korlátozott. Tehát az nem áll,
hogy bárki bármikor bármit megnézhet; én nem voltam erre képes. Trencsényi Lászlóhoz
fordultam, hogy hol vannak az anyagok, kihez forduljak. Aztán Polinszky Mártához fordultam.
Nem volt könnyű, mert bár ő nagyon udvarias volt és készséges, de amíg eljutottam hozzá
néhány agresszív kolleganőn keresztül, az nem volt olyan egyszerű. A SuliNovába odatelefonál
az ember és közlik, hogy nem lehet kapcsolni, nincs bent... Bent van. Ez a hivatal. Na jó, ezek
titkárnők...

Eljutottam Polinszky Mártához, aki rendkívül készséges, udvarias volt. Tisztáztuk, hogy
digitalizálva van a két  bírálat, és azt e-mailben el fogja küldeni. El is küldte néhány nap múltán –
nyilván neki is dolga volt ezzel -, és megadta a SuliNova-adatbank hozzáférhetőségét, hogy én
ott megtalálok mindent. A programcsomag ott nem szerepel, pontosabban nem nyilvános a
hozzáférés.

Tehát tisztázzuk, hogy én a programcsomagot és annak a legérzékenyebb részeit,
amelyekben elhangzott bírálat és a bírálatot nem tudtam értelmezni – például olyan dolgok, mint
amit Nemes Gáborné kifogásolt, és te megerősítetted, azt sem lehetett pontosan tudni, hogy ez
most a te véleményed vagy a bírálóé. Kiderült a Nemes Gáborné bírálatából. Nem tudtam tehát
hozzáférni – ez az egyik.

Kaptam viszont egy nagyon érdekes anyagot, ami kevéssé tükröződik – nyilván nem
veszed rossz néven – a Trencsényi László referensi jelentésében: a Fehér Zsolt, általam nem
ismert, de egészen biztosan kiváló szakember összegző véleményét. Te nyilván ismered Fehér
Zsolt összegző véleményét... (Dr. Trencsényi László: Ő a szerző.) Értékeli a bírálatokat, és
másképp elemzi vagy másként értékeli Nemes Gáborné egyik-másik megjegyzését, mint te. Te
inkább megerősíted vagy tovább hangsúlyozod, amit Nemes Gáborné említ.

Hunyadi Zsuzsa a múltkor említette, hogy azt a gyakorlatot kellene követni, amit ő a
NAT-szakbizottságnál tapasztalt. Én ezt támogatom, bár ő ezt úgy mondta, hogy náluk ez teljes
bizalom... Én is részt vettem a legutóbbi ciklusban a történelem, régészet, néprajz, művészet etc.
szakbizottságban. Valóban nem tudtuk az összes egyetemi tanári pályázat összes bírálatát
valamennyien elolvasni, szakalakítások futószalagon – magam is jó néhány szakalapítási
kérelmet, egyetemi tanári előterjesztést bíráltam –, de ezek az anyagok mindig ott voltak az
asztalon. Nem tizenkét példányban, de egyben. Bárkinek bármilyen kérdése volt... Az egy
intellektuális és demokratikus attitűd, hogy a lehetőség ott van, és ha bárki akar, belepillant. Ha
úgy érezzük, hogy semmi gond nincs... Itt azért abból a kevés információból is kiderült, hogy
hoppá! Azért kaptam fel a fejemet, hogy most van baj vagy nincs baj.

Előzőleg Trencsényi Lacival mi e-mailen – a NAT egyik túlhasznált szavával élve –
kommunikáltunk – ami nem kommunikálás, mert két ember nem kommunikál, magunk között
szólva ezt tudjuk, hogy rosszul használjuk ezt a szót, mert ez a dolog, a kommunikáció
közösségnek szól. De mindegy, megbeszéltük. Úgy tűnik, Laci egyetértéssel fogadta – nem
tudom, de viszonválaszodban úgy tűnt, hogy egyetértéssel fogadtad –, hogy a középosztálynak –
ami egyébként az anyagokban nem szerepel, de valahol megjelenik a fehér középosztály – jelen
pillanatban az összes legitim párt Magyarországon azt mondja, szerintem helyesen, hogy egy
társadalom annál egészségesebb, minél szélesebb a nagyon nehezen meghatározható
középosztály, középréteg. Akkor nyilván nem folytatunk osztályharcot a középrétegek ellen, és
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az integrációt értelmezhetjük úgy is, hogy nem engedjük, hogy leszakadjanak rétegek ebből a
középső részből, másrészt meg segítjük őket. Ez kemény, hosszú és sokszor nem is eredményes
munka. Úgy tűnik, hogy ezzel egyetértett.

Kérdeztem, mi az, hogy a „másság”. Nemes Gáborné azt mondja, hogy a másság nem
jelenik meg. Ez komoly probléma. Tudjuk, hogy ez a szó, hogy „másság” egy publicisztikai szó,
pontatlan, de értem, hogy mi van mögötte, és azzal teljes mértékben azonosulok, hogy az
valahogy... Na de hogyan? – kérdeztem. Illusztrációkban? Nyilván nem néger gyereket kell a
magyar tankönyvben ábrázolni, hanem nálunk az igazi probléma a cigányság. Akkor hogyan
ábrázoljuk a cigányt? Nyilvánvaló, hogy a magyar közösség – a többség, hogy így mondjam – mi
alapján azonosítja? Vannak esetek, amikor antropológiai jegyek alapján, de nem elsősorban:
kiejtés, viselkedés, ruha, életforma, öltözék. Lehet rajzos illusztráció? Ha arról van szó, hogy
irodalmi szöveg, mese, természetes, hogy ott kell lenni, meg is egyeztünk. Igen ám, de kiderült,
hogy van itt egy olyan dolog, amire vigyázni kell: Nemes Gáborné azt is észrevette, hogy nincs
egyetlen balkezes sem a rajzokon. Eltekintve attól, hogy az én fizikai és szellemi szempontból
egyaránt kiváló fiam például balkezes, és nem érzem, hogy valami kisebbséget jelent, de ha ilyen
módon kenjük el és mondjuk, hogy hiányzik valami – például a másság –, akkor rossz úton
járunk, lejáratjuk az egészet. Nem ártott tehát ezt tisztázni.

Fehér Zsolt azt mondja – ezt az egy mondatot talán hadd olvassam fel, mert teljes
mértékben egyetértek vele és meg is nyugtatott, hogy ilyen szakértő kezeli ezeket a dolgokat –, a
bírálat megállapítása szerint hiányoznak a hon- és népismeretre, az európai azonosságtudatra,
egyetemes kultúrára, a környezeti nevelésre, a testi és lelki egészségre stb., a felnőttlét szerepeire
való felkészülésre vonatkozó ismeretek, elemek. Nem kaptak kellő hangsúlyt a ... stb. Válasz:
Álláspontunk szerint – mondja  a szakértő, aki összegzi – a kisiskolás életkorban, és annak is
különösen első szakaszában pedagógiai szempontból indokolatlan a fenti normák befogadásának
direkt eszközökkel való erőltetése. Én nem vagyok szakember ezen a területen, de ez teljesen
meggyőzött és megnyugtatott, ha ezt valóban ilyen módon valósítják meg. A bírálat említett
sugalmazása egy sajátos attitűd, ami persze számos dokumentumban, szakanyagban és készülő
programcsomagban megjelenik, és jó volna visszafogni. Ez nyilván a NAT vitájában is elő fog
kerülni. Ne jussunk már oda, ahol a pártállami tantervek idején voltunk, hogy hol az eszmei
mondanivaló, hol a szocializmus építése, a proletár internacionalizmus a nevelési feladatok
között – még a matematikában is... Ne jussunk ide – mert van egy ilyen tendencia, van egy ilyen
veszély. Ezeknek a hipotetikus, megkonstruált, túlhajtott nevelési szempontoknak direkt anyagon
való direkt sulykolása átlépi az életkori sajátosságokat. Már a NAT-ra is utal, azért nem céltalan
itt elmondani: a SuliNova anyagaiban kalandozva – mondom, a legtöbbhöz nem lehet hozzáférni,
csak jelszóval stb., tehát nem nyilvános, ezt szögezzük le...

De egy anyagot találtam, egy kétórás modult – ez már nem másodikos, hanem harmadikos
volt –, ahol komolyan véve azt, hogy a gyermeknek a saját közösségét, európai közösségét, az
egész világ közösségét be kell fogadni – harmadik elemiben! –, bizony, illusztrációkkal perui
színes szőttes, délkelet-ázsiai Buddha-szobor – ebből tíz darab... Akkor kérdezem, hogy
harmadik elemiben tanulja a gyermek az amerikai kontinens földrajzát? Mert az üveghegyekről
lehet neki mesélni, meg az Óperenciás tengerről és Tündérországról is – Peru Tündérország –, de
ilyen módon, ismeretanyagként, amely egyszersmind nevelési célokat hordoz, nyilvánvalóan
elhibázott. Tehát van ilyen.

Köszönöm, azt hiszem, ennyit nem volt céltalan elmondani. Ilyen dolgokról kellene
nekünk inkább folyamatosan eszmét cserélni, mint a jogszabályok rejtelmeiről.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Illetlenség lett volna most megszakítanom Závodszky Gézát,
de a dolog nem arról szólt most, hogy tárgyaljuk-e részletesen ezt az anyagot, hanem arról, hogy
elfogadjuk-e a kerettantervi bizottság javaslatát. Most nem erről beszéltünk. Szeretném
megszavaztatni, és nem szeretnék vitát nyitni mindaddig, ameddig ezt nem szavazzuk meg. Mert
ha az lesz az OKNT véleménye, hogy itt tárgyaljuk meg az anyagokat, akkor helyt adok ennek a
dolognak. De mindaddig nem szeretnék erről vitát nyitni, ameddig ebben az ügyben nem
tárgyaltunk.

Én tehát azt a kérdést szeretném még egyszer feltenni... Mindjárt, Laci! (Dr. Trencsényi
László: A kérdés előtt szeretném mondani!) Tessék!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én úgy fogom megszavazni a te javaslatodat, hogy na
bizottság nem zárja ki azt a megoldást, hogy nyílt, eldöntendő álláspontot fogalmaz meg. Tehát
nem kötelességünk, hogy döntést hozzunk. Igyekszünk, de előfordulhat. Gézára majd később
reagálnék – ez most nem olyan előterjesztés volt, amelyben azt mondjuk, hogy a kerettantervi
bizottság olyan megosztott volt, hogy tárgyalja tovább az OKNT.

Tehát ezzel a megszorítással támogatom én ezt a precedensre vonatkozó javaslatot.

ELNÖK: Ez teljesen természetes; idáig is volt más bizottságoknál is eldöntendő
kérdésben való döntési lehetősége az OKNT-nek, de amikor egyértelmű volt, akkor erre nem
került sor. Természetesen azt is pártfogolnunk kell, hogy a nyilvánosság kérdésében, amit itt
Závodszky Géza joggal kifogásolt, az teljesen egyértelmű legyen, hogy ezekbe az anyagokba be
lehessen tekinteni, a bizottság ülésén ezek ott legyenek, mint ahogy a MAB üléséről is hoztad a
példát. Ebben semmi titok nincsen, nem is szabad, hogy legyen. Polinszky Mártával felvesszük a
kapcsolatot, hogy milyen módon lehet ezekhez az anyagokhoz könnyebben hozzáférnie minden
érdeklődő OKNT-tagnak.

Trencsényi László kérdését pedig külön nem teszem fel szavazásra, mert az teljesen
egyértelmű, hogy ha a bizottság bizonytalan valamiben, akkor eldöntendő kérdést fog idehozni.

Feri, parancsolj!

DR. LORÁND FERENC: Én egy kicsit szigorúbban fogalmaznék. Döntsük el vagy
határozzuk el, hogy abban az esetben fogadjuk el minden további nélkül vagy esetleg
hozzászólásokkal bármely bizottságnak az OKNT nyilvánossága elé küldött jelentését, ha azok a
dokumentumok hozzáférhetők, amelyekre a jelentés alapozódik. Természetesen nemcsak elvben,
hanem nagyon konkrétan, tehát erről valahol gondoskodni kell, hogy ezek a dokumentumok
meghatározott helyen, időben hozzáférhetők legyenek. E nélkül ne tárgyaljuk, mert abban a
hiszemben voltunk egészen mostanáig, hogy ezek hozzáférhetők, és kiderült, hogy a
gyakorlatban ez valami miatt nem működött.

ELNÖK: Értem, tehát akkor azzal a kiegészítéssel, hogy az anyag hozzáférhetőségére
felhívjuk a figyelmet.

DR. LORÁND FERENC: Feltétele annak, hogy mi egy ilyen anyagot referensi jelentés
alapján elfogadjunk.

ELNÖK: Tehát akkor szavazhatunk? Ez mindenki számára világos? Parancsolj!
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DR. HADHÁZY TIBOR: Szavazás előtt szeretnék még egy-két betűs módosítást
javasolni a referensi anyaghoz. Abban a három pontban, amit referenstársam nagyon korrekten
megfogalmazott, érződik valóban az, hogy egy alapos szakértői munkán nyugszik ez a
megfogalmazás. Számomra viszont ez azt is üzeni, hogy nemcsak a program jó hírének
veszélyeztetéséről van szó, hanem másról is. Ezért az 1. pontban – belenyugodva a 3. pontban
jelölt „ki fogja megnézni, mi történt” című intézkedésbe – az „átfésülés” szót mással váltanám ki,
„a szükséges korrekciók és javítás végrehajtása után” vagy valami hasonló kifejezéssel, mert az
„átfésülés” nem eléggé egzakt. Tehát teljesen értem én ezt, csak egy direktebb szerkezettel
javaslom fölváltani.

ELNÖK: Laci, elfogadható-e ez?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De nem erről folyik most a vita, úgyhogy engedjétek meg,
hogy majd akkor mondjak igent.

ELNÖK: Jó. A kérdés tehát az, hogy az Országos Köznevelési Tanács elfogadja-e azt a
gyakorlatot, hogy a kerettantervi bizottság javaslatát nem kívánja érdemben tárgyalni abban az
esetben, ha az egyértelmű referensi vélemények alapján döntést hoz. Azzal, hogy az anyagok
természetesen hozzáférhetőek legyenek minden OKNT-tag számára. Az is hozzátartozik, hogy a
kerettantervi bizottság üléseiről időben tájékoztatja az OKNT tagjait, tehát hogy részt tudjanak
venni megfigyelőként.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Az nem kizárt, hogy ha probléma van, akkor az az OKNT elé
kerüljön.

ELNÖK: Az egyáltalán nem kizárt.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Ebből ez következik.

ELNÖK: Ebből ez következik természetesen. Elfogadható-e ez így? Aki elfogadja,
kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 1 tartózkodás mellett elfogadtuk ezt
a gyakorlatot, így fogunk dolgozni.

Parancsolj!

DR. SZABADOS LAJOS: Azért kértem csak szót, hogy megindokoljam, miért
tartózkodtam. Mindenki tudja, hogy a SuliNova programcsomaggal kapcsolatos kérdéskörben
elég aktív voltam, szerettem volna, hogy minél jobban megismerjük ezt a dolgot. Eközben Pála
Károly Jászberényben, a munkahelyemen ott volt egy pedagógus-továbbképzésen, tehát még
jobban betekintést nyertem. De úgy érzem, elég sok olyan kérdés van ebben a
programcsomagban, amelyek még vitát gerjesztenek. Nem akarom részletezni, de nem
egyértelmű ennek a fogadtatása.

A másik napirendi pontunk a NAT. Én a NAT-ot áttanulmányoztam, és a végén
értelmezési kérdések vannak, hogy mi micsoda. Tehát én most szakemberként egy kicsit
bizonytalan vagyok, hogy ha a SuliNova nagy programcsomagjáról beszélünk, akkor hogy is van
ez: kisebb programokra bontható, és a kisebb programokat kell elfogadni? Milyen kötelező
viszonya van ennek a NAT-hoz? Mi lesz a kerettantervekkel? Tehát én, aki ezt tanítom,
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elbizonytalanodtam. Most az elképzelésem afelé tendál, hogy érdemes lenne ebben a
kérdéskörben, tehát a pedagógiai folyamatok tervezéséről más szinten - országos szinten, iskolai
szinten - és a tartalmi hordozóeszközök kérdéskörében egy megbeszélést tartani, hogy hol is
tartunk, kinek milyen a viszonya ehhez. Azért vagyok bizonytalan és azért nem fogadtam ezt el,
mert például nekem azt mondta Polinszky Márta, akihez Géza is fordult, hogy tankönyv ebben a
programcsomagban nem lesz, tehát nincs benne tankönyv. Vannak benne olyan eszközök,
amelyek tankönyvszerűek, de ezeket nem nevezhetjük tankönyvnek. Hogy lesz ez akkor? Egy
programcsomag készítői fogják elhatározni, hogy mi lesz az országos közoktatásban? Értitek-e a
bizonytalanságomat? Tehát én azért javasolnám, hogy foglalkozzunk ezzel behatóbban, mert
nagyon sokfelé megyünk, és ez nem tesz jót a közoktatásnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen Szabados Lajos hozzászólását. Ha lesz arra lehetőségünk,
hogy egy munkatervet készítsünk előbb-utóbb, akkor ilyen szakmai kérdésekkel is ideje lenne
foglalkozni és ehhez egy megfelelő előterjesztőt találni, de azt gondolom, ennek ebben a
pillanatban még nincs itt az ideje.

Laci, tiéd a szó.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Tisztelt OKNT! Az a javaslatom, hogy ennek a
napirendnek a vitája arról szóljon, ami a napirend, vagyis az első-másodikos szövegértés,
szövegalkotás programcsomag akkreditációs javaslata, amire ha az OKNT nemet mond vagy
igent mond, ezt a véleményt figyelembe véve a miniszter a jogszabályban foglalt hatáskörével
élve akkreditál és ennek megfelelően - ráadásul, hogy pikánsabb legyen a történet - a
tankönyvlistára helyez. Miközben való igaz, hogy a NAT-kormányrendeletben foglalt
programcsomag-definíció szerint, amit a szakértők vizsgáltak – hangsúlyozom, az első-
másodikos szövegalkotás-szövegértésben –, azok noha kemény borítású és illusztrált irományok,
tanulói eszköznek definiáltatnak, és ennek megfelelően értékelték őket a szakértők.

Annyit fűznék még hozzá, hogy a Köznevelési Tanács azt a referensi jelentést fogadja el,
vitatja vagy utasítja el, amit a kerettantervi bizottság többségi szavazással, sőt ha jól emlékszem,
egyhangú szavazással elfogadott, és ami valóban a szakértők véleményén nyugszik. A szakértői
véleményeket, illetve a szakértői véleményekre adott szerkesztői választ - Fehér Zsolt
szerkesztője ennek a programcsomagnak, ő ebben a szerepében az értékelési folyamat során
reflektálta meg a szakértők véleményét, amit köszönettel fogadtunk - be tudtuk vonni az
értékelési folyamatba. Ezt jeleztem a bevezetőmben, hogy ebből a szempontból  nem klasszikus
akkreditációs eljárás zajlott, mint a legelső programcsomag értékelése, mert bizony, menet
közben – ezt tartalmazza a referensi jelentés is – kellett kikényszeríteni úgymond az alkotókból,
hogy a NAT jogszabály programcsomag definíció szerinti programcsomagot produkálják. Az
elektronikus hozzáférés zavara is nyilván ez. Azt nem mondanám, hogy nem hozzáférhető, mert
ha Géza megkapta a kódot, akkor megtekinthette. Az abszolút nyilvánosságot azért nem teszi
lehetővé a SuliNova, hiszen ez még nem akkreditált, tehát éppen a mi döntésünk vagy
javaslatunk hiányában nem kaphat nyilvánosságot. A dolog kulcsát, a kódot a SuliNova tartja a
kezében, tehát egyetértek azzal, amit itt elfogadtunk, hogy ez ügyben nagyobb fegyelmet –
rögtön befejezem...

ELNÖK: Csak térjünk a napirendre!
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Annyit szeretnék tehát mondani, hogy az 1-2.
szövegértés-szövegalkotás programcsomagot ebben a viszonylag hosszú értékelési folyamatban –
mert hiszen először találkoztunk ekkora csomag értékelésével – fejeztük be a referensi
jelentéssel.

Még annyit, hogy a NAT-rólszóló rendelet, illetve a programcsomag-akkreditációról
szóló rendelet két kérdés vizsgálatát bízza az OKNT-re: hogy a programcsomag szívét képező
koncepció és programtanterv megfelel-e a hatályos Nemzeti alaptantervnek – erre a szakértők,
mindenféle véleménnyel együtt is igent mondtak –, és a másik kérdés, hogy a programcsomag
többi eleme – az a negyvenvalahány darab – koherens-e a programtanterv és a koncepció
szövegével, tartalmával, szellemiségével. Ha azok a kifogások, amelyek a referensi jelentésben
átfésülési feladatként vannak nevesítve – azért használtuk ezt a puha kifejezést, mert bármenyire
szívesen nézünk és olvasunk bele ezekbe az anyagokba, sem az OKNT-nek, sem a kerettantervi
bizottságnak ezeket a kérdéseket – stiláris kérdések, az illusztrációk probelmatikája, ha azok nem
sértik a NAT-ot – nem kompetenciánk értékelni. Volt egy gusztustalan illusztráció. Ezt vagy úgy
fogtuk fel, hogy ízlés kérdése, és nekünk nem tetszett, vagy – a referensi jelentés erre kitér
bizonyos mellékletekben ez elolvasható – megtaláltuk, ha úgy tetszik, jogi eszközökkel azokat a
támpontokat, amelyek ezt az illusztrációcsomagot a NAT-tal állítják szembe, a
természettudományos ismereteknek való meg nem felelés stb. Ezeket jeleztük. Az összes többi
esetben valóban annyit tehettünk – szinte azt mondanám, hogy a munkánk melléktermékeként –
hogy egyébként ezt még javasoljuk, kollégák, hogy nézzétek meg. Ebben a vonatkozásban egy
együttműködési folyamat volt az akkreditációs eljárás, és nem egyszerűen – mint akár a PAB-
ban, akár a hagyományos kerettantervek elfogadásánál – egy igen-nem kimondása. Úgy
gondolom, hogy ennek a nullszériás munkának kijárt ez az együttműködési készség.

Vitára változatlanul a referensi jelentést ajánlom.

ELNÖK: Természetesen.
Van-e még, aki ehhez a témához hozzá kíván szólni? Mert utána kérném, Laci, hogy a

kerettantervi bizottság javaslatát légy olyan kedves ismertetni, bár megkaptuk.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A kerettantervi bizottság javaslata, hogy a szövegértés 1-
2. a két kritériumra az OKNT mondja ki az igent, tehát a NAT-nak való megfelelését a
programtantervnek és a koncepciónak, és a kísérő eszközrendszer koherenciáját. Ezt mondja ki,
ajánlja a miniszternek akkreditációra – hozzáteszem, annak tudatában, hogy lám, mint Fehér
Zsolt, a szerkesztők hajlandóságot mutatnak arra, hogy a szakértési folyamatban megjelölt egyéb,
jóváhagyási kritériumként nem szereplő javításokat elvégezzék.

ELNÖK: Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Csak egyetlen mondat! Amit Laci elmondott, azt gondolom, teljes
egészében így van. Az utolsó megjegyzést én nem akarom meghallani. Vagy ragaszkodunk
ahhoz, ami a feladatunk ebben a dologban, vagy elkezdjük kiterjeszteni a feladatainkat az éppen
lehetséges – ma fölkeltem, ezt olvastam, ezt láttam, ehhez értek, ehhez nem értek – folyamatba.

Nem az a feladat, hogy szakmai lektorálást végezzen az egyes konkrét területeken. A
kompetenciája és a feladata pontosan rögzített ebben a dologban. Ezért én némi ellenérzéssel
hallgatom azokat a fejtegetéseket, amikből kiderül, hogy szakértői véleményeket fölemelnek,
másokat leejtenek, tulajdonképpen nem a szakértőt, hanem a szerzőt mint szakértőt idézik – és
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akkor én azt gondoljam, hogy ehhez nekem mint OKNT-tagnak itt bármilyen közöm van...
Szeretném hangsúlyozni, úgy gondolom, hogy nincs közöm hozzá.

Az OKNT-nek nem feladata, hogy tankönyveket, eszközöket megírjon, megcsináljon a
saját ízlése szerint, vagy meg akarjon csináltatni a szerzőkkel. Ez világos. Én azt kérem, hogy a
feladathoz ragaszkodjunk. Egyfelől parttalan vitákhoz vezet, másfelől lehet, hogy valakinek
kedve van önmaga pallérozására használni ezt a dolgot, de lehet, hogy valaki azért ül itt, mert
úgy gondolja, hogy az OKNT tagjaként van feladata ebben a dologban. Ezt nagyon fontosnak
tartom, mert amikor elkezdünk ezen túllépni, óhatatlanul részben személyes, részben
személyekhez kötött szakmai vagy még mélyebb viták lesznek belőle.

A feladat az volt, hogy véleményt formálni, és azt gondolom, nekünk meg erről kell
szavazni ebben a dologban.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Géza!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Egy kérdésem is lenne, meg egy rövid szakmai
megjegyzésem. A kérdésem ügyrendi jellegű. Történt egy szavazás, hogy az ilyen típusú
jóváhagyásokat akkor tesszük meg, hogyha itt van az anyag. Jelen pillanatban nincs itt az anyag,
amivel kapcsolatban nekem egy nagyon komoly kérdésem van.

Abban nem szeretnék vitatkozni, hogy mi az OKNT szerepfelfogása, hogy mi most
parlament vagyunk valamilyen mandátummal, és párutasításra vagy frakciófegyelem alapján,
vagy anélkül, mechanikusan szavazunk. Véleményem szerint az OKNT-nek oktatáspolitikai,
neveléspolitikai és a legáltalánosabb szakmai elvekről is bizony, véleményt kell mondani,
merthogy erre hozták létre. Ami a tankönyveket illeti, sajnos, törvényben nevesített feladata az
OKNT-nek. Az most más kérdés, hogy milyen mértékben, milyen ésszerű munkaszervezéssel
képes ezeket a feladatokat megoldani. Az teljesen nyilvánvaló, hogy nem fogjuk a tankönyveket
megtárgyalni, nyilván a kerettanterveket sem. Erről született döntés.

Az ügyrendi kérdésem tehát az, hogy ebben az esetben kell-e szavaznunk, miután a
feltétel nem teljesült. De ha itt lenne, és egyikünk-másikunk belelapozna, akit érdekel egyáltalán
az ország nevelésügye és a gyermekek jövője, és éppen belefér, az valószínűleg bele fog lapozni.
Ezzel kapcsolatban van akkor egy kérdésem Trencsényi Lászlóhoz – remélem, hogy
megnyugtató választ ad. Én láttam a bírálati szempontsort, mert végülis megkaptam – ha itt
lenne, mások is megnézhetnék –, de sem a bírálati szempontsor kérdései között, sem
értelemszerűen a szakértői vélemények között még említés szintjén sem, még az egyébként
markánsan ott lévő globalizációs problémák és európai uniós ismeretek – hat-hétévesekről van
szó – között sem szerepel a gyermeki létezés legtermésztesebb színtere, a család, a családi élet.
Kérdezem én: megjelenik ez ebben a programcsomagban? Ha már globalizáció van benne, meg
EU van benne, akkor például a család megjelenik-e benne? Természetesen közvetett módon,
hiszen itt szövegértésről van szó. Vagy az illusztrációk? Az egyik szakértő még azt is fölveti,
hogy nincs is balkezes gyerek. Vajon ábrázol-e teljes családokat, mondjuk háromgyermekes
családot? Franciaországban például törvény írja elő, hogy a tankönyvekben ilyeneket kell
ábrázolni. Tehát ez egy kérdés. Mert ha ez teljesen hiányzik, akkor én például nem tudom ezt
semmilyen módon támogatni, hanem ilyen értelemben át kell dolgozni.

Köszönöm.

ELNÖK: Különben a nyilvánosságot és a programcsomag meglétét nem ide gondoltam,
hogy hozzuk, hanem a bizottsági ülésen van jelen ez az egész. Ha 38 tankönyvet és
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programcsomagot tárgyal a bizottság, akkor nem tudjuk hova lerakni, teherautóval fogják
ideszállítani. Ez általában igaz, mert holnap ennyi lesz, holnapután meg 412, tehát nem azt
gondolom, hogy ezeket ide kellene lerakni az asztal közepére, hanem a bizottsági ülésen megvan,
ott betekinthető, oda bárki el tud menni. Szó nem volt arról, hogy ide kell hozni.

DR. LORÁND FERENC: Én is szeretnék hozzászólni, mert Géza nem jól értette, amit
mondtam. Én azt mondtam, hogy hozzáférhetőnek kell lennie. Ez nem azt jelenti, hogy jelen kell
lennie az OKNT ülésén. Az anyagot erről megkaptuk. Akinek kételyei voltak vagy nem volt
bizalma a szakértői jelentésekhez vagy a bizottsági jelentéshez, annak legyen módja utánanézni –
ezt gondoltam én feltételnek szabni, ennek kell biztosítani a tárgyi feltételeit. Nyilvánvaló, hogy
nem lehet egy programcsomag terjedelmű dokumentummennyiséget idehozni, semmi értelme.
Annak meg végképp nem lenne értelme, ha itt ad hoc belelapoznánk és annak alapján próbálnánk
véleményt alkotni. Ha valakinek kételyei vannak, nézzen utána, ennek biztosítani kell a
feltételeit. Ebben teljesen egyetértek Gézával, csak nem abban az interpretációban, hogy ez itt
legyen.

ELNÖK: Tehát akkor ezek szerint elvi akadálya, ügyrendi akadálya annak, hogy
szavazzunk, nincsen. Laci akar egy választ adni, és utána szeretném ezt lezárni.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Csak annyit - ez persze lehet bármikor felülvizsgálható -,
hogy azt az űrlapot, amelyik a szempontrendszert tartalmazza, az Országos Köznevelési Tanács a
decemberi ülésén jóváhagyta. Napirendre tűzhetjük ennek a felülvizsgálatát, mert új kollegák új
szemlélettel tudnak hozzáállni nyilvánvalóan, csak azt mondom, hogy a bizottság ebből
dolgozott, egy érvényes OKNT-határozatból, amely ezeket a szempontokat írta elő, a NAT-nak
való megfelelés, illetve a koherencia megállapítására a szakértők ezt a sillabuszt használták.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsolj!

GÖRBE LÁSZLÓ: Mint kerettantervi bizottsági tag mondanám, hogy mivel a SuliNova-
program négy évre készült és az első két évet akkreditáltatták csak, mi azzal járultunk hozzá és
volt egy ilyen megállapodás, hogy a négy évet együtt is fogjuk nézni, hogy lássuk, hogy teljes
egészében készen van-e. Ami az első két évre kész volt, azzal egyetértettünk, de hogy
befejeződik-e a program teljesen, azt a négyéves ciklusban lehet majd csak látni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt Laci itt az előterjesztésében mondta is, hogy amint
elkészül, egyben még egyszer tárgyaljuk. Köszönöm a kiegészítést.

Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki elfogadja a kerettantervi bizottság
javaslatát az 1. és 2. osztályos szövegértési programcsomagról, vagyis a miniszter úrnak javasolja
ennek kiadását, tehát megfelel a NAT-nak, illetve a kísérő eszközrendszer koherenciája is
megfelelő? Aki ezt elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze. (13) Ki az, aki nemmel szavaz?
(1) Ki tartózkodik? (5) Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk.

Tisztelt OKNT! Köszöntöm Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes urat, aki a NAT-
napirendünknek a… (Barlai Róbertné: Még a hivatalos napirend előtt szeretnék szólni.)
Parancsolj!



17

BARLAI RÓBERTNÉ: Elnézést, talán egy ügyrendi kérdés – nem tudom, annak
nevezhető-e. Az elmúlt két ülésen elég sok ilyen törvényjavaslatot vagy jogszabályi javaslatot
vitattunk, illetve volt, amire nem került sor. Közben jártam iskolákban, és ott nehezményezve
mondták, hogy ez a bizonyos feladatterv bekerült valamelyik rendeletbe, tehát az, hogy
félévenként feladattervet kell készíteni. Tehát az a javaslatom – nem tudom, megoldható-e –,
hogy kapjunk röviden tájékoztatást arról, hogy mely törvényjavaslat vagy jogszabálytervezet
került elfogadásra, vagyis lépett már hivatalosan is érvénybe, illetve az OKNT javaslatai közül
mi az, amit figyelembe vettek a törvényalkotók, tehát milyen módosítás került elfogadásra. Csak
ennyi, hogy az ember el tudjon egy kicsit igazodni ezek között. Igaz, hogy el lehetne most
olvasni, de ez rengeteg idő. Itt van például ez a feladatterv, amihez úgy emlékszem, hárman is
hozzászóltunk az óvodák, általános iskolák kapcsán - nem akarom elismételni, de ez a kérésem.
Nem tudom, hogy ez teljesíthető-e.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nem tudom, Brassói főosztályvezető-helyettes úr talán tud róla valamit
mondani. Én azt tudom mondani, hogy amit elfogadott vagy a miniszter, vagy a kormány, vagy a
parlament, az a Közlönyben megjelenik, és úgy jelenik meg szó szerint, ahogy azt elfogadták.
Mindenki észre veszi, hogy a javaslatainkból mit vettek figyelembe, mit nem. Nem tudom, hogy
mit kéne még ezenkívül tenni. Ezek nyilvánosak, hivatalos közlönykiadó jelenteti meg. Kati, nem
tudom, hogy mit szeretnél, mert ez megjelenik, mindenki látja, hogy mi jelenik meg. Mondjad,
hogy mit szeretnél, mert én nem értem.

SZEBEDY TAS: Senki nem támogatta a feladattervet.

ELNÖK: Hát ettől még megjelent.

SZEBEDY TAS: Erről kért Kati egy tájékoztatást, hogy volt egy állásfoglalás azzal
szemben, amit nem támogattunk.

ELNÖK: Azért lássuk, hogy a törvényekben nekünk nincs egyetértési jogunk.
Véleményeztük, a kormány, a miniszter vagy a parlament dönt, ahogy dönt. Tehát nem tudom,
hogy mi lenne a következő lépés, vagy mit kéne még csinálni.

SZEBEDY TAS: Fölösleges a róla való vita, ha egy egyértelmű OKNT-támogatás hiánya
mellett nyugodt lélekkel a törvény azokat a dolgokat, amiket a testület kifogásolt, változatlan
formában jelenik meg. Akkor fölösleges ezzel órákat eltölteni.

ELNÖK: Tényleg nem akarok erről vitát nyitni. Vannak jogosítványai az Országos
Köznevelési Tanácsnak. Van olyan jogosítványa, mint a NAT-nál, hogy az egyetértésünk nélkül
nem adhatja ki a miniszter, és nem adja ki mindaddig, ameddig mi ezzel egyet nem értünk. A
jogszabályokban nincs egyetértési jog. Nem mi vagyunk a kormány, nem mi vagyunk a
minisztérium. Hát azért próbáljuk meg helyre tenni magunkat. Mi lehet, hogy a legrangosabb
testület vagyunk, de ettől még a döntéshozó hoz egy döntést, ami az ő felelőssége, nem a miénk.

Parancsolj!
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BRASSÓI SÁNDOR: Csak egy nagyon rövid hozzászólást engedjen meg a tanács.
Természetesen számunkra borzasztó fontos az, hogy a testületek az összes jogszabály-tervezetet
véleményezzék. Ezért is hozzuk ide, tehát mindenképpen szeretnénk befogadni a véleményeket,
amennyire be tudjuk fogadni. Azt nyilván meg kell értenie mindenkinek, hogy a jogalkotási
folyamatban számos testülettel kell egyeztetni. Szebedy Tas is pontosan tudja, hogy például egy
Közoktatás-politikai Tanács és az OKNT egy adott kérdésben vagy egy részkérdésben nem
minden esetben ért egyet, sőt a különböző szakmai oldalak sem értenek egyet egymással, tehát ha
mindenkinek megpróbálnánk megfelelni, akkor egész biztos vagyok benne, hogy nem lehetne
egyetlenegy jogszabályt sem kiadni sem ebben az országban, sem sehol máshol. Emiatt van az
alkotmány alapján a kormány felhatalmazva egy választást követően egy program
megvalósítására, ennek megfelelően csinálja a programját és lefolytatja az összes szükséges
egyeztetést, amit neki a jogszabályok előírnak. Nyilván nekünk e testületek mellett az összes
érintett tárcával, az Ombudsmani Hivatallal, az Államkincstárral, mindenkivel egyeztetni kell,
számtalan érdek feszül egymásnak. A jogszabályokba igyekeztünk amit lehetett, beletenni.
Számos olyan dolgot tudnék mondani, ami a különböző rendeletekben megjelent, bekerült, amit
megköszöntünk. Nyilván a döntések különböző szinteken megszületnek, van, amit el tudott a
tárca fogadni, van, amit nem. Ebben az esetben – ne haragudj, Kati – fejből meg nem mondom.
Itt volt hét rendelet. Le kellett volna hoznom őket, egyenként végigmenni ezeken. Én nagyon
szívesen leülök mindenkivel valamikor munkaidő után: menjünk végig rajtuk. Én elhozom az
akkori OKNT-emlékeztetőket, és elmondom, mit tudtunk beletenni, mit nem. Nem hiszem, hogy
erre most mód lenne.

ELNÖK: Nagyon megy az idő, nem tudom, nagyon fontos-e még erről vitáznunk.
Szerintem ezek teljesen egyértelmű dolgok. Beszélgethetünk itt értelmiségiként, de...

Két hozzászóló ehhez a témához, aztán lezárjuk. János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Annyit tehetünk, hogy követjük a javaslatainkat, és az éves
jelentésünkben kitérünk rá, hogy mit nem valósítottak meg, annak ellenére, hogy javasoltuk.

ELNÖK: Loránd Ferenc!

DR. LORÁND FERENC: Tekintve, hogy minden OKNT-ülés jegyzőkönyvéből egy
közlemény jelenik meg a sajtóban, ebben a közleményben például benne kell lennie, hogy az
OKNT ezzel nem értett egyet. Tehát nem teljesen értelmetlen, hogy mi valamiről vitatkozunk.
Világossá válik a közvélemény előtt, hogy hoztak egy rendeletet, amivel az OKNT nem értett
egyet. Ez még nem azt jelenti, hogy az OKNT-nek volt igaza, csak arra mondom, hogy nem csak
abban a kérdésben érdemes vitatkozni, amiben nekünk vétójogunk van. Véleménynyilvánítási
jogunk van, és ez a vélemény publikus.

ELNÖK: Lezárhatjuk.
Elkezdenénk a negyedik napirendi pontunkat: a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát.

Szeretnék valamiféle javaslatot tenni a tárgyalás menetére. Mivel 17 órakor várhatóan már nem
leszünk határozatképesek – ameddig ezt az ülést terveztük –, elfogadható-e az, hogy
megpróbálunk a hozzászólásokra első körben egy időkorlátot, aztán meglátjuk, hogy jutunk-e
valamire? Elfogadható javaslat, hogy a hozzászólásokat öt percben korlátozzuk az első körben?
Kérném szépen, hogy kézfeltartással szavazzunk erről! (Szavazás.) Igen.
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Tehát a hozzászólásokra az első körben egy ötperces időkorlátot érvényesítünk.
Azt szeretném megkérdezni, hogy két óráig határozatképesek leszünk-e. Ki az, akinek

kettő előtt el kell mennie? (7) Nem leszünk határozatképesek kettőkor.
Egy óráig ki nem tud maradni, ki az, akinek egy óra előtt el kell mennie? (2) Egykor még

határozatképesek leszünk.
Célozzuk meg az egyórás szavazást – meglátjuk, sikerül-e.

DR. LORÁND FERENC: Ügyrendi javaslatom van.

ELNÖK: Parancsolj!

DR. LORÁND FERENC: Fejezetenként tárgyaljuk. Ne nyiss vitát az egészre, mert akkor
nem érünk a végére. Szakaszoljuk, úgy vitassuk meg, és abban jussunk valamilyen álláspontra.
Hogyha egyszerre az elejétől a végéig, akkor nem hiszem, hogy belefér öt percbe, és
használhatatlanul szétfolyik a vita. (Horn György: Én azt mondom, hogy beszéljünk az egészről,
és utána a részletekről!)

ELNÖK: Fel fogom tenni szavazásra ezt a javaslatot is, természetesen. Én annak a pártján
lennék, hogy – mivel a NAT egészéről van szó, ráadásul előzetesen valószínűleg a felvezetésben
is el fog hangzani, hogy nem egy új NAT-ról van szó, hanem egy NAT-felülvizsgálatról –, nem
nagyon kellene ma a részletekről tárgyalni, inkább az egészről lehetne. (Dr. Loránd Ferenc:
Visszavontam!) Akkor erről nem kell szavazni.

Első körben tehát ötperces hozzászólások – természetesen először az előterjesztőké a szó:
Brassói Sándor és Vass Vilmos. Öt-öt perc elegendő, Sándor? (Brassói Sándor: Igyekszem rövid
lenni.) Köszönöm szépen.

BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt Tanács! A miniszter a NAT-felülvizsgálat törvényi
előírásai alapján elindította ezt a felülvizsgálati programot, tudva és megismerve, hogy itt egy
olyan dokumentumról van szó, aminek annak idején, az előző kormányzati ciklusban a
társadalmi, szakmai vitáját elég széles körben lefolytatta a minisztérium. A jelenlegi
felülvizsgálatnál nem új NAT-ot, hanem csak egy felülvizsgálatot kezdeményezett. Ennek
megfelelően felkérte a bizottságot, elindította azt a felülvizsgálati programot, aminek keretében
ezek a bizottsági tagok kidolgozták azt a szempontrendszert, meghatározták azokat az elveket,
amely elvet mentén szándékoztak a vizsgálatot véghez vinni. Ez a szempontrendszer akkor járt az
egyes, jogszabály által előírt egyeztető testületeknél, így az OKNT-nél is október 19-én, amikor
az OKNT a szempontrendszer alapján véleményt nyilvánított, és elmondta a javaslatait. Ezt
követően Vass Vilmos projektvezető úr koordinálásával ez a munka lefolytatódott. Ehhez a
munkához jogi, oktatáspolitikai és egyéb szempontokat vett figyelembe a bizottság – ezeket Vass
Vilmos mindjárt el fogja mondani.

A minisztérium részéről több olyan szempont volt, amit fontosnak tartottunk a
felülvizsgálat során hangsúlyozni, hogy erre a felülvizsgálat során figyelemmel kellene vagy kell
lenni a vizsgálatot végzőknek. A közoktatási törvényben több olyan változás indult el – a
szakrendszerű-nem szakrendszerű oktatástól kezdve, a nyelvi előkészítő évfolyam bevezetésén
át –, amire vonatkozóan a NAT-nak ki kell térni, nem beszélve az Európai Unió által időközben
kiadott ajánlásról a kompetenciákhoz kapcsolódóan. Ezek mentén folyt a bizottsági munka.
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Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a munkafolyamatban szakmapolitikai,
szakmai és testületi egyeztetéseket már lefolytattunk, az Országos Közoktatási Intézetben elég
rendszeresnek mondható műhelybeszélgetések során december-január-februárban megvitatta egy
elég neves szakmai kör, másrészt pedig a kötelező testületekkel mi a dokumentumot már
megtárgyaltuk, ahogy előzetesen az ütemezését elvégeztük annak érdekében, hogy tudjunk
haladni ezzel a dokumentummal a kiadás érdekében. Így tárgyalta a Közoktatás-politikai Tanács,
az Országos Diákjogi Tanács, az Országos Kisebbségi Bizottság – és ezen testületek mindegyike
abszolút egyetértett a dokumentummal, azzal, ami itt van, és támogatták a kiadásra való
előkészítését. Szakmai oldalról is – különösen a Közoktatás-politikai Tanács szakmai oldala –
kifejezték elismerésüket az anyag szakmai irányvonaláért és jobbító szándékáért.

Nagyon röviden én ennyit mondanék felvezetésként, és átadnám a szót Vass Vilmosnak.

DR. VASS VILMOS: Elnök Úr! Tisztelt Köznevelési Tanács! Hasonló tömörséggel és
rövidséggel négy pontot szeretnék érinteni a felülvizsgálattal kapcsolatosan. Való igaz, az
alapelvek tekintetében október 19-én az Országos Köznevelési Tanács tagjai kaptak egy
tájékoztatót, és az az után született javaslatok közül kettő markánsan, nagyon erőteljesen beépült
az anyagba, nevezetesen az Európai Unió kulcskompetenciáinak nem egy az egyben történő
betevése a Nemzeti alaptanterv bevezetőjébe, hanem lehetőség szerint minél jobban történő
adaptálása a hazai viszonyokhoz, minél jobb és szakszerűbb fordítása.

A másik pont, amin szintén nagyon sokat vitatkoztunk a NAT-bizottságban, hogy a
szakképzés és a szakképzéssel kapcsolatos kérdések is jóval erőteljesebben jelenjenek meg a
Nemzeti alaptanterv egészében, különösen a bevezetőjében. Erre vonatkozóan mind a bevezető
elején, mind a bevezető végén, ahol a szakaszokat értelmezzük, igyekeztünk az Országos
Köznevelési Tanács javaslatait figyelembe venni.

Ami a másik oktatáspolitikai szempontot illeti, a tartalmi szabályozás rendszerében a
NAT szerepének további erősítését céloztuk meg, illetőleg a középső tartalmi szint
szempontjából egy olyan orientáló szerepet szerettünk volna hangsúlyozni a bevezetőben, ami
szintén elhangzott az október 19-ei megbeszélésen a javaslatok között.

Rövid beszámolóm második pontjában olyan alapelveket szeretnék érinteni, amelyek
elemezésekre, kutatásokra, kérdőíves vizsgálatokra épültek a felülvizsgálat során. Itt a teljesség
igénye nélkül szeretném kiemelni a „Jelentés a magyar közoktatásról” „A 2006. évi oktatás
tartalma” című fejezetét, illetve „A 2003. évi oktatás tartalma” című fejezetet, amelyek, úgy
gondolom, kellő kvalitatív és kvantitatív adatokat, elemzéseket biztosítottak a felülvizsgálat
számára.

A másik ilyen elemzés, kérdőíves vizsgálat során az Országos Közoktatási Intézetben
mind a mai napig is zajló obszervációs vizsgálatok keretén belül három kompetenciaterület
nyomon követése történt meg, különös tekintettel egyrészt a kezdő szakaszra, másrészt pedig a
Nemzeti alaptanterv és az érettségi viszonyára. Ilyen volt a kommunikációs kompetencia, a
problémamegoldás és az együttműködés. Jelenleg is folyik az obszervációs vizsgálat, tehát olyan
kérdőíves eredmények birtokában vagyunk, ami nyilvánvalóan nem elégséges, hiszen 2004.
szeptember 1-jével felmenő rendszerben vezették be a Nemzeti alaptantervet és jelenleg a 3.
évfolyamon tart, de úgy gondolom, amennyiben folytatódik az obszerváció, akkor ezek az
elemzések folyamatos muníciót biztosítanak a NAT felülvizsgálatához.

A harmadik ilyen adatbázisunk a kompetenciamérések tapasztalataiban foglalható össze,
azokban a mérési tapasztalatokban, amelyek a kompetenciának nemcsak a fogalmi területeit
járták körül, hanem annak a különböző évfolyamokon történő mérését is.
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Végül, de nem utolsósorban nemzetközi elemzések születtek az utóbbi három évben
elsősorban összehasonlító szempontból, tehát komparatisztikai kutatási területen, főleg a holland
programfejlesztési központ munkatársai jóvoltából, amely elemzések rendelkezésére álltak a
NAT-bizottságnak.

Néhány konkrétumot szeretnék kiemelni az anyaggal kapcsolatban. A felülvizsgálat
kezdettől fogva hangsúlyozta azt, hogy nagymértékben a Nemzeti alaptanterv bevezetőjét célozta
meg, a bevezetőben szerettünk volna még markánsabban fogalmazni. A műveltségterületi
fejlesztő feladatok tekintetében pedig egy szükség szerinti felülvizsgálat zajlott le, ahol
nyilvánvalóan eléggé szórt volt a beavatkozás az operatív munkacsoport tagjai részéről. Ez azt
jelenti, hogy például az ember a természetben vagy az ember és társadalom műveltségterületen
egy sokkal kisebb mértékű felülvizsgálat történt, mint mondjuk a testnevelés esetében, ahol az
egészségfejlesztési és balesetmegelőzési területek elég komolyan bekerültek az anyagba.

Ami még nagyon fontos a konkrétumok között, az az - a jelenlévők megkaphatták a NAT-
bizottság és az operatív bizottság összetételét -, hogy minden NAT-bizottsági tag felelősséget
vállalt több műveltségterületért annak érdekében, hogy az összhang a NAT-bevezető és a
műveltségterületi bevezetők között, illetőleg a műveltségterületi bevezetők és a fejlesztési
feladatok között lényegesen erőteljesebb legyen.

Végül szeretnék röviden érinteni néhány egyeztetési, lektorálási és véleményezési pontot.
A szakmai egyeztetések sorában rendkívül fontos volt az, hogy egyfelől olyan operatív bizottsági
tagjaink vannak – ez a névsorból kiderül –, akik igen jeles, elismert képviselői szakmájuknak,
másfelől pedig olyan társadalmi és szakmai szervezetekben tevékenykednek, amelyekkel
szeptember 11-e óta folyamatos egyeztetések történnek az anyaggal kapcsolatban.

Másodsorban valóban azok a szakmai műhelybeszélgetések, amelyek az Országos
Közoktatási Intézetben zajlottak, nagyon komoly muníciót jelentettek a felülvizsgálat során
nemcsak az Európai Unió kulcskompetencia-szövegével kapcsolatban, hanem például a
tekintetben is, hogy a hátrányos helyzetű rétegekre, a tanulási nehézséggel küzdőkre, a
lemaradókra történő reagálás markánsabban jelenjen meg a bevezetőben, a demokráciára nevelés
még erőteljesebben jelenjen meg a kiemelt fejlesztési feladatokban, nem pusztán a NAT
értékrendjében és nem pusztán a műveltségterületi fejlesztési feladatokban.

Végül, de nem utolsó sorban egy olyan lektorálási folyamat zajlott le szeptember 11-e óta,
ami egyfelől egy külső lektorálás volt - Zsolnai József professzor úr és Budai Mariann nevét
szeretném itt megemlíteni, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy az anyag szakszerűbb
legyen -, másfelől egy belső: úgynevezett kritikus barátunk – ahogy a kanadai mondja –, Ballér
professzor úr szintén nagyon hasznos lektorálási tevékenységet végzett.

Nem szeretném elhallgatni azt sem, hogy az európai uniós kulcskompetenciák
átdolgozásában, a hazai adaptáció munkálataiban, amint említettem, kitűnő szakembereink
segítettek, hogy olyan szöveg kerüljön a tisztelt tanácstagok elé, amely nagymértékben
illeszkedik a hazai pedagógiai folyamatokhoz. A teljesség igénye nélkül Trencsényi László,
Fazekas Márta, Szendrei Júlia és Nahalka István nevét szeretném kiemelni, akik nagyon hasznos
anyagokat küldtek ahhoz, hogy az európai uniós kulcskompetencia-szöveg minél jobb legyen.

Talán azzal kellett volna kezdenem, hogy nagyon fontos, ami 2004. szeptember 1-je óta
történt, a kompetencia alapú rendszerről való közgondolkodás mind az oktatáspolitikai
dimenzióban, mind a pedagógiai dimenzióban, ami - ha az utóbbi három év konferenciáit,
beszélgetéseit, akár csak tantestületi értekezleteit megnézzük - nagyon erőteljesen fókuszál arra a
fejlesztésre, amit 2004. szeptember 1-jén a Nemzeti alaptanterv az 1. évfolyamon elindított.
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Összefoglalva rövid bevezetőmet, egy olyan Nemzeti alaptanterv-felülvizsgálatban
gondolkodott kezdettől fogva a NAT-bizottság, hogy valójában a tanulásfejlesztésért, a jobb,
hatékonyabb tanulásért történjenek ezek a beavatkozások, és azokat a lépéseket, amelyeket most
hangoztattunk mint eredményeket, a NAT-bizottság és az operatív bizottság nevében szeretnénk
önök elé tárni.

Végül, de nem utolsósorban két kolleganőnek külön szeretném megköszönni az operatív
segítségét a munkálatokban: Balogh Györgyinek, illetve Berki Máriának, akik nagyon sokat
segítettek a technikai – és néha nem is csak a technikai – lebonyolításban.

Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm a bevezetőt. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy kaptunk
e-mailen kiegészítő anyagokat. Ezek talán mindenkihez eljutottak; ha nem, akkor most itt utólag
megkaphatják. A tartalomjegyzéket ígérte Vass Vilmos első alkalommal, és sajnálatos módon
kimaradt az egyes műveltségterületek százalékos arányával kapcsolatos rész a bekötött anyagból
– ez is itt van mindenki előtt.

Szilágyi János a kamara képviseletében nincs jelen ebben a pillanatban, de egy írásbeli
véleményt küldött a Nemzeti alaptantervvel kapcsolatosan.

Nem gondolnám, hogy itt most a kérdések külön lennének, mert egyben kellene
kezelnünk, de ha van kérdés esetleg az elhangzottakhoz, akkor lehet. Parancsolj!

DR. HADHÁZY TIBOR: Nagyon köszönöm Vass Vilmos úr bevezetőjét, mert az általam
fölírt kérdések közül lényegében kettőt már megválaszolt. Egy azért még maradt bennem, amit
most megfogalmazok. Nem akarok visszautalni az iksz évvel ezelőtti vitára, ahol emlékszem,
hogy ez felmerült. A kérdésem tehát az, hogy a felülvizsgálat kapcsán, tekintettel ennek az
alaptantervnek a szerkezetére, tartalmára, kvalitásaira – amire a hozzászólásomban én is utalni
fogok és nyilván mások is –, nem merült-e föl kétely az elnevezést illetően. Az én lelkemben
ugyanis a tanterv nem teljesen ezt jelenti, mint ami most itt van előttünk. Tantervi irányelveknek
vagy valami hasonlónak én ezt jobban érzem. Nem merült ez föl? Ennyi a kérdésem összesen.

ELNÖK: Köszönöm. További kérdés? (Nincs.) Ha nincs, akkor a válasz után jönnek majd
a hozzászólások. Parancsolj!

DR. VASS VILMOS: Emlékszem arra, egypár évvel ezelőtt komolyan felmerült, hogy
akkor irányelvek vagy tanterv. Említettem, a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok szerint, hogy
a curriculum-elméletben miféle megállapítások születnek, nemzetközi trend, hogy abba az
irányba mozdulnak el a curriculumok, hogy inkább stratégiaiak, inkább irányelveket, inkább
egyfajta zsinórmértéket tartalmaznak egy-egy tartalmi szabályozórendszer számára. Úgy
gondolom, ilyen szempontból ezt próbálja meg képviselni a Nemzeti alaptanterv.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kezdjük a hozzászólásokat – ezekre az öt perc már érvényes.
Menjünk sorban: Horn Gyuri, Pukánszky Béla, Hadházy Tibor, Szabados Lajos, utána folytatjuk
még Szakács Maricával, Karlovitz Jánossal és a végén Csermely Péterrel. Egyelőre ennyi. Aztán
folytatjuk, de most ez a sorrend.

Gyuri, tiéd a szó.
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HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! A sajátos helyzetem miatt kértem először szót, hiszen
tagja voltam a ’96-os NAT-bizottságnak, a 2003-asnak is, sőt, ennek is egy ideig, de aztán
lemondtam – alapvetően időhiány miatt, de vannak ebben szakmai dilemmáim is. Ilyen okokból
léptem ki ebből a – egyébként nagy tekintélyű és nagytiszteletű – felülvizsgálati csapatból. Úgy
gondoltam, hogy ezt az elején érdemes a hozzászólásomban jelezni.

A következő általános megjegyzéseim vannak a NAT egészére vonatkozóan:
A NAT teljes fejlődési irányában – gyakorlatilag 1993 óta folyamatosan nyomon

követhető – ezt a felülvizsgálatot és ezt a módosítási irányt indokoltnak, jó iránynak tartom. Egy
valós fejlesztési iránynak tartom, a közoktatás egészében is helyes iránynak. Úgy gondolom, ez a
fajta mozgása a NAT-nak – egy ilyen lassú, kicsit szakaszos, meg-megugró mozgás – a magyar
közoktatás és a magyar pedagógia szempontjából is hosszú távon meghatározó tud lenni, és
fontos. Ez az általános megközelítésem.

A másik ugyanehhez kapcsolódóan az, lényegében úgy ítélem meg, hogy a NAT
felülvizsgálatának igazán jelentős része ez a bevezető, hiszen a többi részleténél, a
műveltségterületi részben lobbytevékenységnek ítélek bizonyos változásokat, amik megjelennek,
mint a pénzügyi-gazdasági tárgyak vagy az egészségügy, amik egyébként indokoltak, de
egyediek és esetiek. Ugyanilyen erővel nyilván lesznek más ilyen lobbyk is – a kresztől kezdve,
tudnék ilyeneket mondani, amik időnként felmerülnek. Azokat az elemeket nem tartom érdemi
változásnak, és azt gondolom, az érintett szakértőkben, akik a szakterületet csinálták,
megbízhatunk, hogy ha csak nincs valakinek külön megjegyzése. Én az Ember és társadalmat
néztem meg, az abban lévő módosításokkal a magam részéről egyetértek.

Az általános részhez nagyon fontosnak vélem elmondani, hogy az a fajta megerősítése a
kompetenciáknak, amit az európai irányok jelentenek, egyrészt rendkívüli mértékben indokolt,
másrészt pedig azt gondolom, a következő időszakokban ez a rész lesz, ami a leginkább
átgondolásra, meggondolásra ad majd okot Magyarországon, elsősorban a szakmának. Ez az a
terület, amelyik lényegében új eleme a NAT-nak, amely megerősíti a kompetenciaalapú
szabályozást, és azt a kérdést, amire aztán a mondandóm második részében rátérnék,
nevezetesen, hogy hogyan kerül ez be a magyar közoktatásba, milyen implementációs
mechanizmusok útján, milyen módon lesz legitim a Nemzeti alaptanterv. Ez pontosan erre a
részre vonatkozik: hogyan keletkeznek ebből iskolában megjelenő tevékenységi formák, hogyan
lesznek ebből iskolában megjelenő tananyagtartalmak stb. Ebből a szempontból csak hosszú
távon látok érdemi változási lehetőséget. Azt gondolom, hogy az elmozdulás, ami a magyar
közoktatásban a hétköznapi gyakorlatban történt, ha csak a NAT-ot nézzük, az elmúlt
tizenhárom-tizennégy évben, az jóval lassúbb volt, mint ami a szabályozás egészében – például
most a NAT-ban – megjelent, és ez prognosztizálható a következő időszakra is.

Ebből következik a – fogalmazzunk úgy – olyan fajta kritikai észrevételem, ami az
alapvető egyetértésem mellett meg kell hogy jelenjék. Már most mondom, hogy igennel fogok
majd szavazni, de van néhány olyan alapkérdés, aminek ez a Nemzeti alaptanterv szakmai
meggyőződésem szerint nem felel meg, és a jelenlegi felülvizsgálat nem is volt alkalmas arra,
hogy ezeknek a követelményeknek megfeleljen. Elmondom röviden.

Továbbra is meggyőződésem, hogy az iskolaszerkezet kérdése nincs rendezve a Nemzeti
alaptantervben, ezt sem a szakma, sem a politikai megrendelés nem rendezte jól. Az
alapszakaszban a kompetenciafejlesztésnél az első négy, illetve hat évet rosszul rendezi a magyar
közoktatás. Még egyszer hangsúlyozom: én ezt ettől a NAT-tól nem várom el, úgy gondolom,
hogy ilyen fajta fordulatra jelen pillanatban sem szakmai, sem legitimációs esélyünk nincs. De ez
hosszú távon égető problémát hordoz tovább magában.
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A második: ugyanez vonatkozik a végére is. Én úgy gondolom, hogy az egységes és
általános képzés tizenkét, sőt, nyelvi-kommunikációs év esetén tizenhárom évre való kihúzása a
jelenlegi társadalmi  mechanizmusok mellett sem gyakorlatilag, sem elméletileg nem indokolt.
Az én szakmai meggyőződésem továbbra is, hogy a NAT-ot tíz évre kell meghatározni. Ettől a
NAT-tól – még egyszer hangsúlyozom – a jelenlegi felülvizsgálat mellett ez a mechanizmus nem
várható el. Azt gondolom, fontos, hogy ez rögzüljön, hogy míg az alapszakasz
meghosszabbítását, az egységes és általános képzés megrövidítését tartanám indokoltnak és
szükségesnek.

A harmadik nagyon fontos elem már konkrétan erre a részre a vonatkozik, nevezetesen
arra, hogy a szabályozás, tehát a NAT kormányzati szabályozása nem megoldott. Azaz, ha ez itt
marad, akkor a legitimitása gyengülni fog. Azért fog gyengülni, mert az iskolák az
implementációban nem fognak részt venni, nem fogják felülvizsgálni a pedagógiai programjukat,
tehát nem fog megtörténni az az áttörés, ami ebben általánosan megjelenik, mert egyszerűen
elegük van a folyamatos felülvizsgálatból. Ez a kettősség azonban azt jelenti, hogy ha nem
történik meg ez a modernizáció, még kevésbé fogják felülvizsgálni. Tehát azt gondolom, itt egy
szükséges, de rendkívül konfliktusos lépés van, aminek azonban az a kockázata, hogy a NAT
legitimitása, elfogadottsága tovább csökken, miközben szakmailag, szabályozástechnikailag is
egy rendkívül igényes, komoly, kiterjedt szakmai munka. Én ezt nagyon nagy problémának
tartom.

Végezetül egyetlen mondat. Fölmerült már korábban – ha jól emlékszem, Karlovitz János
többször is fölvetette –, hogy a felülvizsgálat és a beválásvizsgálat hogyan viszonyul egymáshoz,
és ezt miért azok vizsgálják felül, akik korábban csinálták. Ha jól emlékszem, ez volt a János...
(Dr. Karlovitz János: Brezsnyánszky volt, a szomszédom. Ő mondta.) Bocsánat, rosszul
emlékeztem!

Azt gondolom, erre a kérdésre ennek a felülvizsgálatnak nem kellene válaszolnia, hiszen
egy szakmai felülvizsgálatról van szó. Szeretném felhívni az Országos Köznevelési Tanács
figyelmét, hogy az Országos Közoktatási Intézet, illetve új nevén... (Dr. Vass Vilmos:
Oktatáskutató és –fejlesztési Intézet.) éves jelentései rendkívül igényes módon, a magyar
közoktatás gyakorlatának tényeit, információit és ezekhez hozzárendelt elemzéseket
tartalmazzák. Én tehát nem látom a továbbiakban szükségesnek a NAT felülvizsgálatának azt a
módszerét, amely  a hétköznapi gyakorlat és a NAT-teória összevetését tenné meg, hanem inkább
a NAT-nak az általános szabályozó funkcióját. Ebben viszont azt gondolom, hogy a szabályozási
rész újragondolandón – ez, ugye, egy kormányrendelet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kilenc perc volt.
Pukánszky Béla!

DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Kedves Kollegák! Elöljáróban megjegyzem, hogy mélységes
empátiával viseltetem azokkal a kollegákkal szemben, akik a NAT szövegét javítani kívánják;
alkalmasint magam is vállalkozom néha arra, hogy szövegeket gyártok, és pontosan tudom, hogy
sokkal nehezebb valamit átdolgozni, mint újra megírni. Bizonyos kritikai megjegyzéseim vannak.
Azt kérem, hogy ezt ne úgy fogjátok föl, mint egy felsőoktatásban tanító embernek a
nyüglődését: ez olyasvalakinek a szövege lesz, aki elsősorban történeti érdeklődésű, ez motiválja
a gondolatait – és nem biztos, hogy mindig jólfésült lesz, amit mondok. Ezért elnézést kérek,
előre is. Nem értetek jöttem, hanem értetek haragszom... - bocsánat a szóviccért! Ez egy kádári
szóvicc: „Értetek jöttem...”. Na jó, bocs, kész... (Derültség.) Köszönöm.
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Amit szeretnék elmondani, az a következő. A nevelésről lehet nagyon egyszerűen
beszélni - azt mondani, hogy ösztönösen jól nevelő, alkalmasint nagyon egyszerű kultúrában élő
emberek vannak -, meg lehet nagyon bonyolultan. Úgy gondolom, ez az az eset, amikor nagyon
bonyolultan, szofisztikáltan, összetetten kell a nevelésről, oktatásról beszélnünk, merthogy ez egy
olyan dokumentum, amit akár tetszik, akár nem, egyesek szent orákulumként fognak forgatni.
Tehát jól meg kell fontolni, hogy mit írunk le: a papír és a számítógép nagyon türelmes, de azt
gondolom, érdemes ezt a szöveget azért még egy kicsit fésülgetni.

Nekem ugyanúgy hiányzik ebből a szövegből a gyermek, mint ahogy Vekerdy tanár
úrnak hiányzott a gyermek megjelenítése. Fogadjuk el azt, hogy ez egy olyan műfaj, egy olyan
bürokratizált szaknyelv – majdnem azt mondtam, bükkfanyelv –, aminek vannak bizonyos stiláris
sajátosságai. Ezek nagyjából rendben vannak. Ennél azonban sokkal nagyobb, filozófiai szintű
aggályaim vannak: nem látom azt a filozófiát, ami az egészet koherens egységgé varázsolná,
pontosabban látok bizonyos tendenciákat, amik meg is riasztanak.

Megriaszt például az, amit alkalmasint én a pedagógiában valamiféle divathóbortnak,
konjunkturizmusnak – copyright by Ágoston György – értelmezek. Ez azt jelenti, hogy el kell
fogadni bizonyos EU-s normákat, jelesül a kompetenciafogalmat, sőt, horribile dictu, a
kulcskompetencia-fogalmat. Hozzáteszem, semmi bajom a kompetenciával, nagyon örülök, hogy
háromféle értelmezését is megkapom, és örülnék, ha mondjuk a Nagy József-féle értelmezés
mellett kötöttek volna ki a NAT átdolgozói, de ez egy rendkívül nehéz és összetett probléma.

Hogy rövid legyek, amitől félek, azok az olyan megfogalmazások, mint az, hogy: az Unió
valamennyi polgárának gyors és hatékony alkalmazkodásra van szüksége a változásokkal átszőtt
modern világban. Kaméleonembereket akarunk nevelni? Egy alaptantervben meggyőződésem
szerint mindig is filozófiai alapokra kell helyezkedni, és nagyon problémás az a filozófia, ahol
nem a kulturáción van a lényeg, nem a kultúrkincsekből derivált műveltséganyag átadásán,
hanem egy ki tudja, milyen jövőre való fölkészítést próbál meg prognosztizálni. Ezt David
Rheesman úgy fogalmazza meg: külsőkontrollos ember, akinek radar van a lelkében, nem
iránytű, és ez a radar teszi képessé arra, hogy a modern világban alkalmazkodjék. Tehát nagyon
röviden, tömören egyfajta individualizmust érzékelek és nagyon hiányolom a közösség fogalmát,
kedves kollégák. Nagyon hiányolom a közösség fogalmának szofisztikáltabb, tartalmasabb
kifejezését. Lejáratódott? Kompromittálódott? Igen. Na de hát azért, engedelmet kérek, lehet
közösségről beszélni, lehet fejlesztő hatással megáldott közösségről beszélni! Ha már felemlíti
valaki azt a kifejezést, hogy critical thinking – kritikus gondolkodás –, pontosan tudjuk, hogy ez
mit jelent: a kritikus gondolkodás azt jelenti, hogy elfogadom a más emberek felém irányuló
kritikáját is. De ha egy individualista alapattitűdre nevelnek, akkor hogy lesz erre alkalmam?

Tehát tényleg keresem benne a koherenciát, a filozófiai alapokat, látok egyfajta importált
filozófiát, amely engem mint elsősorban történeti érdeklődésű embert aggaszt, de pontosan
tudom, hogy nem nagyon van más út, ezért igennel fogok szavazni. Azonban nagyon örülnék, ha
ezek a fajta, a kultúrkincset előtérbe helyező aggodalmak némileg meghallgatásra találnának.

Végezetül azt szeretném mondani, ahonnan kiindultam, hogy a stílus maga az ember,
tehát aki egy anyagot megír, annak legyen kutya kötelessége, hogy hatvanszor megrágja, mert
utána már azt kinyomtatják, internetre pakolják, nem nagyon lesz alkalma javítani, formálni.
Ebben olyan megfogalmazások vannak, mint: az emberi kapcsolatok humanizálása. Az emberi
kapcsolat - aki minimális, basic latinnal rendelkezik, az tudja - milyen lehet, ha nem humánus?
Engedelmet kérek, tessék szíves lenni még egyszer átfésülni a szöveget. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadházy Tibor!
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DR. HADHÁZY TIBOR: Nagyon röviden néhány dolgot szeretnék én is elmondani.
Osztom Trencsényi Lászlónak azt a véleményét, amelyet írásban is megkaptunk és amely a
felülvizsgálat fogalmának körülírásával, illetve az ezzel kapcsolatos némi hiányérzetéről szól.

A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát én egy alapos munkának tartom, világosan látszik
a jelölésekből, az aláhúzásokból, hogy ez a felülvizsgálat a kompetenciákra koncentráltan jelent
meg, Bár hallottuk, hogy milyen fokrendszer van e mögött, a további részeinél ezt nyilvánvalóan
kevésbé lehet érzékelni. Ennek is összetett magyarázata lehetséges.

Átolvasva ezt az anyagot oktatástörténetileg is jelentős műnek, tanulmány jellegűnek és -
megismétlem, amit az előbb mondtam - bizonyos szempontból túlméretezettnek is tartom. Ki
fogok térni egy apró fejezetben arra, hogy ezt miért mondtam. Úgy gondolom, hogy ez egy
nagyon sok szereplős, környezetbe ágyazódó alapmű: a gyerek, a pedagógus, az iskolák és a
fenntartók képezik a legközvetlenebb környezetet, de beágyazódik egy gazdasági, társadalmi,
szociológiai környezetbe és szorosan kapcsolódik a pedagógusképzéshez. Egy-egy mondatot
szeretnék ezekkel kapcsolatban elmondani.

A pedagógusok… Nem tudom - biztos nagyon sok adat alátámasztja és van erre
vonatkozó felmérés, de kíváncsi vagyok -, hogy körülbelül milyen százalékban vették át a kész
tanterveket és milyen százalékban dolgoztak ki saját tanterveket, hogy a NAT biztosította
önállósággal hogy él a pedagógus.

A gyerek… A hatékony, önálló tanulás külön, jól kidolgozottan, kulcskompetenciaként
jelenik meg az anyagban. Baj van ám vele! Nem a megfogalmazással, hanem ennek a konkrét
megjelenésével. Nagyon sok kis rendelkezés gátolja ezt - például mikor lehet kérdezni, feladatot
adni, satöbbi -, tehát ez szintén egy megvizsgálandó kérdés.

A pedagógusképzéshez való kapcsolódását megvilágítandó én három kompetenciát
néztem meg, az érdeklődési területemhez közelállókat: a matematikát, a digitális kompetenciát és
a természettudományok és azok alkalmazásaihoz kapcsolódó kompetenciákat. Mindegyiket nagy
élvezettel olvastam és szakszerűnek tartom. Nekem a legjobban a természettudományok és azok
alkalmazása tetszett. Én itt most felsóhajtok, mert amikor odalapozok és megnézem, melyek azok
a részek, amelyek nagyon közel állnak a lelkemhez, hogy így kellene tanítani a
természettudományokat, akkor azt mondom, hogy egyetlen olyan tansegédletet, tankönyvet,
satöbbit nem ismerek kis hazánkban, ami ehhez adna egyáltalán segítséget. Ugyanakkor azt is
meg kell állapítanom, hogy remélhetőleg jól fordítják le majdan a saját tantervekben az
alkalmazók ezt a részt is, és olyan kezdeti ismeretanyaggal ruházzák fel a tanulókat, hogy ezen az
úton végig tudjanak menni, hogy vezethetők legyenek. Ez egy nagyon kompakt,
projektszemléletű, valóban természet felé forduló oktatást tesz lehetővé.

Szeretném ugyanakkor elmondani, hogy a pedagógusképzésben nem lehet elérni azt, hogy
a természettudományos alapismeretek BSC-ben megjelenjenek, tehát hogy ilyen jellegű
tanárképzés induljon. Szakkötődések vannak, óriási, klasszikus beidegződések működnek stb.
Nem szeretném kifejteni, mert nem tudom.

A differenciált foglalkozás és a lemaradók nagyon közel állnak a lelkemhez, de úgy
gondolom, a lemaradók mellett nagyon hangsúlyosan kell a legkiválóbbakkal is foglalkozni. Mert
addig figyelünk a lemaradók felhozatalára, míg elveszítjük a legkiválóbbakat.

Azt szeretném zárómondatként elmondani, hogy én ezt egy nagyon komoly, nagyon
alapos műnek tartom. Úgy gondolom, hogy hiányosságai mellett másfél évtized békén hagyás
után hozza meg az igazi eredményét.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabados Lajos volt a következő.

DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Azzal szeretném kezdeni, hogy az előző
hasonló munkánknál én, tiltakozásul a folyamat ellen, nem vettem részt a vitában: mindig itt
ültem, de nem szóltam hozzá. Ennek az volt az oka, hogy a miniszter végig mulasztásos
törvénysértésben volt. Most mi a helyzet? Szeretném citálni a törvényt: „Az oktatási miniszter
értékeli a NAT bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat. Szükség esetén, az
OKNT egyetértésével, kezdeményezi a kormánynál a szükséges módosítást, továbbá
gondoskodik az iskolai tantervek kidolgozásáról.”

Csak azért hozom ide, mert lényegében arról van szó, hogy a miniszternek van egy
törvényi kötelessége az értékeléssel kapcsolatosan. Most mit csinálunk? Napirend szerint a NAT
felülvizsgálata folyik. Az anyag, amit kaptunk, egy nemzeti alaptanterv, „a” Nemzeti alaptanterv,
2007. február, Budapest. Itt tehát nem arról van szó, hogy valaminek a módosítását kaptuk meg,
hanem egy önálló Nemzeti alaptantervet, amiben benne van jelölve, hogy aláhúzzuk azokat a
részeket, amik újak. Én vettem a fáradságot, és áttekintettem az első huszonkét oldalt, mert ez
rendkívüli módon meghatározó az egész Nemzeti alaptantervre vonatkozóan. Az ezen a
huszonkét oldalon szerepeltek ugyanis meghatározzák a műveltségterületek tananyagát – ha
szabad így fogalmaznom. A következőt találtam. A 22 oldalból 9 volt olyan, ahol az aláhúzottak
nagyon nagy többségben voltak, 8 oldal volt olyan, ahol vegyes volt, és körülbelül 5 oldal volt
olyan, ahol a másik oldal volt domináns. A 8 oldalból 5 volt olyan, ahol több volt az aláhúzott, és
3 olyan, ahol nem. Ha ezeket megnézzük még részletesebben, akkor én azt találtam, hogy az
elsőn 22 oldalon közel 500 sor van aláhúzva, szemben a 250 alá nem húzottal. Ez tehát azt
jelenti, hogy kétharmad-egyharmad a változtatás, illetve a nem változtatás. Akkor ez egy nagyon
nagy korrekciót jelent, és ellentétben van azzal, ami a közleményünkben megjelent, ahogy
Brassói Sándor mondta, hogy egyelőre csak minimális változásokat akarunk eszközölni.

Nem néztem tovább, mert elmondtam, hogy a bevezető 22 oldal meghatározó a
műveltségterületekre. Ezek után még egy mondattal egészítem ki, és azt mondom, hogy én nem
tudom ezt elfogadni. Azért nem tudom elfogadni, mert a kutatás logikáját nem tartja. Én azt
gondolom, hogy felül kellett volna vizsgálni, és ebből kellett volna egy miniszteri értékelésnek
születni.

Nagyon sokféleképpen fogalmaztátok meg ugyanezt a gondolatot. Nincs egy értékelés az
implementáció tapasztalatairól. Nincs. Egyes felmérések vannak, mondhatjuk ezt is valami
ilyesminek, de azt a miniszternek kell felelősséggel vállalnia. Ez a törvény, amely arról szól,
hogy a miniszternek ez a kötelessége és felelőssége. Ezt nem csinálhatja meg NAT-bizottság,
senki nem csinálhatja meg. Elvégeztetheti a felülvizsgálatot, de a végső értékelést a miniszternek
kell kimondani. És ezek után jön a változtatás. Itt meg ezek összekeveredtek, nem tartottuk ezt a
folyamatot.

Még egy mondat: én nem úgy érzem, hogy a kompetenciarendszer, ami ebben van, egy
Európai Unióban használatosnak az adaptációja, hanem úgy érzem, hogy ez egy zilált
kompetenciarendszer.

Éppen ezért én nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Marica!

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Köszönöm szépen. Sok olyan gondolat felmerült, amivel
én is szerettem volna foglalkozni, viszont az előterjesztés során néhány kérdésemre már választ
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kaptam. Éppen ezért a Nemzeti alaptanterv bevezető gondolataival kapcsolatos észrevételeimből
csak azt ragadom ki, amivel egyetértek. Jónak tartom: eligazít, tájékoztat. Tudom, hogy a
curriculum műfaja változhat, de azért én ezt a műfaji változást nem tudom elfogadni, mert ennek
a műfajnak azért mindig megvoltak a klasszikus jellemzői: az iránymutatás, a tartalmi
tevékenység irányítása, tehát a pedagógiai munka tartalmi irányítása, és sok egyéb olyan funkció,
amit nem szabad megváltoztatni. Például az első oldalakon kimondottan egy elméleti
eszmefuttatással találkozhatunk. Nem vagyok benne biztos, hogy tantervben kell megtanítani a
pedagógusokat arra, hogy hogyan kell értelmezni a kompetenciákat. Ennek ellentmond a
tapasztalatom, hogy fogalmuk nincs a gyakorlatban tevékenykedő pedagógusoknak, hogy a
készség-képesség fejlesztés az ismertközlést hogyan fogja majd kiváltani, vagy hogyan kell a
szemléletüket megváltoztatni. Azért merem mondani ezt, mert a pedagógusképzésben több
konferencia is szerveződött az elmúlt időszakban, hiszen most készítettük el az óvó-tanító képzés
képesítési kimeneti követelményeit – kompetenciaalapú képesítési követelményeket készítettünk.
Sajnos, azt tapasztaltam, hogy tudós kollégáim is nagyon nehezen tájékozódnak a
kompetenciákról kialakult nézetek útvesztőjében.

Két szakirodalmat ajánlottam, és át is tanulmányoztuk folyamatosan, amikor ezeket a
kimeneti követelményeket megfogalmaztuk: az európai kompetenciák adaptációja, tehát hogy
hogyan tudjuk igazán értelmezni a kompetenciát, tehát a kompetenciáról szóló európai kitekintést
tartalmazó tanulmány, amit az OKI szerkesztett. És én igen, természetesnek tartottam, hogy Nagy
József kompetenciával kapcsolatos elméletét ismerjük meg. Azt hiszem, ön is többször
hivatkozott a Nagy József-féle kompetenciarendszerrel. Még a mai nagyon komoly
kérdésfelvetések és gondok között úgy látom, hogy ez igazítja el a legjobban a gyakorló
pedagógusokat.

Azzal foglalkoztam az anyag jellemzésénél, hogy átnéztem a tanítóképzés
kompetenciaalapú képzési kimeneti követelményeit és összevetettem műveltségterületi, tantervi
elvekkel és egyáltalán leírásokkal. Nincs ellentmondás, csak egy kicsit közelíteni kell ezeket
egymáshoz. Arra gondoltam, hogy jó lett volna ezt a kettőt valahogyan egymással összhangban
elkészíteni, úgy, ahogy ezt sokszor megfogalmaztuk, hogy a pedagógusképzés a közoktatás
szolgálatában áll, és ha ismertük volna a kompetenciaalapú nemzeti alaptantervi elképzeléseket,
az nyilván egy kicsit segített volna minket, orientált volna a pedagógusképzés kimeneti
követelményeinek megfogalmazásában.

Nagyon kicsi és apró gondolatnak tűnik az, ami részben elismerő értékelés is, hogy az
óvoda eredményeire épít, amikor a kezdő szakasz követelményeit, feladatait megfogalmazza,
mindig felsikítok, hogy végre. Viszont nagyon jól tudom, hogy ez a gyakorlatban nem így van,
de legalább itt a Nemzeti alaptantervben mégis megfogalmazódik ez a nagyon fontos törekvés.
Azt is szeretném jelezni, hogy itt ülünk most már – én legalábbis – második ciklusban az
Országos Köznevelési Tanácsban, és az óvodai nevelés országos alapprogramját egyszer sem
vettük elő olyan szempontból, hogy vajon tényleg építhet-e rá a közoktatás következő nevelési
szakasza, vagy pedig azt mondjuk mindig, amit nagyon jó szívvel hallgatunk Vekerdy tanár úrral
- hiszen közösen dolgoztunk ezen a dokumentumon -, hogy ez egy kiváló dokumentum. Amióta
ez elkészült, azóta már sok minden történt a közoktatásban, és igazán nem foglalkoztunk az
óvodai nevelés országos alapprogramjával.

Egy utolsó gondolat: ahogy egybevetettem a pedagógusképzés kompetenciaalapú
kimeneti követelményeit és ezt a dokumentumot, azért rendre szembesültem azzal, hogy a
pedagógusképzés egy klasszikus, lehet, hogy kicsit konzervatív nevelési szemlélettel készült.
Tehát azok a személyiségfejlesztő törekvések, amelyek elengedhetetlenül fontosak a
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közoktatásban, megjelennek a pedagógusképzési követelményekben, de nem látom ezeket itt a
Nemzeti alaptantervben. Nem számoltam meg, hányszor fordul elő benne az oktatás, nevelés
társadalmi, gazdasági funkciója. Tudom, hogy az én szemléletem megkérdőjelezhető, de ez a
gazdasági funkció már tényleg egy kicsit túlzottan – bármennyire is az EU-s követelményekhez
kapcsolódunk – elburjánzott a Nemzeti alaptantervben. Én is szeretném, ha a gyerekeink együtt
tudnának egymással élni, tudnának viselkedni, igazán elfogadnák megfelelő toleranciával egymás
véleményét. (Az elnök jelzi az időkeret leteltét.) Tehát a „gazdasági” fogalmat én egy kicsit
átrendezném és ehelyett sokkal klasszikusabb és a nevelés lényegét megjelenítő fogalmakat
használnék.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Cseh Sándor!

DR. CSEH SÁNDOR: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanács! El kell
mennem, csak ezért kértem most szót.

Mindenekelőtt én elfogadásra ajánlom ezt az anyagot, nagyon pozitív munka. Nagyon
pozitívan ítélem meg a kompetenciák tárgyalását is. Ez a gyakorló pedagógusoknak nagy
segítséget jelent és egy kicsit elősegíti a közoktatás azon feladatrendszerét is, hogy mint
megrendelő a felsőoktatás felé hogyan fogalmazza a feladatait. Ugyanis úgy érzem, hogy a
pedagógusképzés és a közoktatás viszonya továbbra sem egyszerű feladat országunkban.

Látok azonban feszültséget a közoktatási törvény és a NAT között, tehát vannak olyan
problémák, amelyeknél egymásra utal a két dokumentum, ami nem biztos, hogy szerencsés.
Tehát ezek előjönnek.

Kapcsolódnék Maricához: a gazdaság szerepét határozottan jól sikerült úgy beépíteni,
hogy túlsúlyba került. Csak nézzünk meg az iskolai nevelés közös értékeinél egy mondatot, ha
szabad idéznem. A közoktatás közös tartalmi követelményeit és fejlesztési feladatait úgy
határozza meg a NAT, hogy elősegíti a nevelés és oktatás hozzájárulását Magyarország
gazdasági fejlődéséhez. Én szomorú lennék, ha a NAT csak a gazdasági fejlődést segítené elő,
mert ezenkívül sok-sok feladata van még.

Szintén fontosnak tartom a közösségek hangsúlyozását. Két helyen is előjönnek a
dokumentumban az alapvető közösségek, és nem egyformán definiálja. Ilyen például a felsorolás
a 23. oldalon és a 3. oldalon. Tehát ezeket merjük fölvállalni bátran a mai viszonyok között is.

Én a matematikát és a természettudományokat tekintettem át, és nagyon pozitívan ítélem
meg ezt a két témakört, de azért látjuk benne a sok-sok nehézséget, még a matematikánál is
vannak olyan megfogalmazások, amelyek nem tűnnek teljesen egzaktnak. Például azt mondja: az
egyén rendelkezzék azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai
folyamatokat az ismeretszerzésben, a problémák megoldásában a mindennapokban otthon és a
munkahelyen. Én azt gondolom, hogy bizonyos dolgokat sokkal egzaktabban is meg lehetne
fogalmazni. Tehát egy felülvizsgálat történt, aminek lehet, hogy túlnő a mérete a
felülvizsgálaton, de úgy ítélem meg, hogy egy jól sikerült felülvizsgálatról van szó.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Karlovitz János a következő hozzászóló.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Két pozitívummal kezdeném, illetve olyannal, ami nekem
tetszett. Az egyik, hogy megjelent az átdolgozásban a kerettanterv, tehát megszűnt az az
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egyoldalú szerelem, hogy a kerettanterv szerette a NAT-ot, de a NAT nem a kerettantervet. Most
ez bekerült, tehát a tantervrendszer teljes mértékben napvilágra került. Én ezt a hármas rendszert
jónak tartom a gyakorlatban, és követendőnek.

A másik, aminek végtelenül örülök, hogy megjelentek az értékek deklarált módon,
legalábbis így hangzatosan, hogy értékek pedig vannak. Sőt az értékek legalább húszszor is
előfordulnak egy-egy fejezetben, úgyhogy a keret- és a helyi tanterveken múlik, hogy hogyan
fogják ezeket lebontani konkrétumokra. Itt már két olyan értéket hallottunk, amit támogatni
tudnánk. Az emberi alkotás, a munka mint érték – nagyon kiürült, kiüresedett és értékvesztő
világban élünk, vissza kell térni az ősi értékekhez –, a közösség mint érték, satöbbi. Ennyit erről,
tehát ez két pozitívum.

Vannak javítható, apróbb hibák. Minden tizedik mondat érthetetlen, ezt meg kell
mondani. Nem számomra – mert én lehet, hogy elmaradottabb vagyok az átlagnál –, hanem
pedagógusok tömege számára. Csak a családban van húsz – most már csak tizenkilenc –
pedagógus aki ezt elolvasta és véleményezte körömben, és van benne olyan mondat, ami tényleg
érthetetlen. Csak egyet mondok példaként, rögtön a 2. oldalról: „A dokumentumok használata
során érvényesülhetnek a tanulói gyermeki jogok és a tanulási esélyegyenlőség.”. Hát miért
feltételes mód? Érvényesülhet vagy nem? Tehát egyértelműbben kéne nagyon sok helyen
fogalmazni. Én kétszáz helyen jelöltem be, most arra nincs idő, hogy mindet kifejtsem.

A mögötte lévő és nem javítható hibákkal van nekem inkább bajom. A felülvizsgálat,
pláne ha azt vesszük, hogy bizonyos szempontok alapján ment, oké, de itt van, ami magában a
NAT-ban benne maradt - és ezt most már harmadszor mondom ilyen ülésen -, például a 26.
oldalon. Ezt megint mintának szánom, hogy micsoda marhaságok maradnak benne. Itt a
kommunikációról, a metakommunikációról van szó, és kérdezem majd Vekerdy Tamást is, hogy
mit szól hozzá. A kisgyerek zseniálisan metakommunikatív, és akkor itt előírja a tanterv, a NAT,
hogy négy évig csak a nem verbális kommunikáció néhány elemének megfigyelésére
szorítkozzon, utána két évig a testbeszéd működésének megfigyelésére – nehogy ő maga
metakommunikáljon, csak megfigyelje! –, és végre hetedik-nyolcadikban metakommunikálhat. A
gyereknek micsoda nem ismerete, hát micsoda marhaság ez, tényleg! Gondoljunk bele: a gyerek
zseniálisan metakommunikál! Ezt nem megfigyelni kell neki, hanem gyakorolni, felhasználni,
kibontani belőle, mert zseniálisan metakommunikál. Hát az egy bürokratikus, nem is herbarti,
hanem a herbartizmus nem tudom milyen meggyalázása... Szörnyű dolog, hogy hat évig csak
figyelje, hogy hogyan metakommunikálnak az emberek, és csak utána térjünk rá, hogy ő is
metakommunikáljon! Nem akarok ilyen szégyent a fejemre, hogy ez benne maradjon – bocsánat!
Van még egypár ilyen, de ez egy olyan kirívó dolog.

A 25. oldalon pedig folyton a „törekvés”... Tíz „törekvés” fordul itt elő egy oldalon! Mi
az, hogy törekvés? Az egy üres dolog. Valamit tanítunk, megtanulni, gyakorolunk vagy
alkalmazunk – de hogy törekvés valamire, az üres. Vannak ilyenek...

A korszerűtlenségben nekem az a legnagyobb fájdalmam, hogy száz éve van a cselekvés
iskolája, és mi nagyon sok helyen megrekedünk – tisztelet a kivételnek, mert nagyon sok helyen
már túllépnek rajta – a magolás iskolájánál, valamilyen megfigyelő iskolánál, spekulatív
iskolánál. Lépjünk a cselekvő iskola útjára! Erre már minták vannak, gyönyörű tantervek vannak:
itt a Waldorf-tanterv stb. A kerettantervek is visszaüthetnek ide, hogy próbáljuk őket
felhasználni, a tanulságaikat, de elővehetjük a 30-as évek cselekvésiskoláit, vagy a még korábbi
cselekvésiskolákat: tevékenykedtetés stb., munkaiskolák. Mi mindent tudott a történelemben a
pedagógia! És akkor mi korszerű pedagógiáról beszélünk, amikor ezt a százéves dolgot sem...
Vannak még modernebb irányzatok: konstruktív pedagógia, reflektív pedagógia... Azt se  nagyon
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tapasztalom, hogy itt benne legyen – Nahalka Pistára nézek, aki ennek a nagy tudója, ezeknek a
még korszerűbb iskoláknak. De a cselekvés iskolája már nem is új, az már régi. (Az elnök
figyelmeztet az idő leteltére.)

Bocsánat, én is túllépem, mert mindenki túllépte... (Zaj.) Akkor majd újra jelentkezem.

ELNÖK: Csermely Péter!

DR. CSERMELY PÉTER: Tisztelt Tanács! Én az újonc szemével néztem a Nemzeti
alaptantervet, hiszen most első körben vagyok a tanács tagja. Állampolgárként elég sok vitáról
hallottam korábban a Nemzeti alaptantervvel kapcsolatban, tehát egy egészséges
szkepticizmussal vettem a kezembe a tantervet. Ehhez képest nagyon kellemes meglepetés. Azon
ritka dokumentumok egyike a pályafutásom során, aminek a döntő részével egyet tudok érteni.
Ez nagyon örömteli, mert manapság ezzel ritkán találkozik az ember.

A mostani vitában is nagyon sok olyan megnyilvánulás volt – én kettőt emelnék ki, talán
hármat –, amit viszont én is nagyon fontosnak tartok. Bizonyos értelemben ez a hangsúlyokban
azért kiegészítést is jelent.

Én is nagyon fontosnak tartom azt, hogy a közösség fejlesztése egy kicsit nagyobb
hangsúllyal kapjon szerepet, különösen a bevezető megfogalmazásában, mint ahogy az jelenleg
van. Gondolkodni kellene valami olyan beszúráson, ami ezt megfelelően, legalábbis jelzi.

Nagy elégedettségemnek szeretnék hangot adni – mint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
elnöke is –, hogy az aláhúzott új megfogalmazásokban sok helyen szerepel már a tehetség
fogalma. Szerepelhetne több helyen is, de ne legyünk annyira annyira túlzóak: már ez is nagy
dolog, hogy legalább ennyi helyre bekerült. Ugyanis az eredeti szövegben – legalábbis, ha az
aláhúzások csak az újat jelzik – nem volt benne, egyszerűen nem is volt említve. Ez már nagy
haladás.

Hozzászólásom utolsó része három-négy konkrét javaslat lenne, az értékekkel kapcsolatos
konkrét javaslat. Szövegszerűen is meg fogom küldeni, de azért elmondanám a tanácsülésen is,
mert nem biztos, hogy ezzel mindenki egyetért.

A 3. oldalon szó van arról – és nagyon jó az aláhúzott szövegben –, hogy az
együttműködés kibontakoztatása mennyire fontos. Azonban az anyag csak a csoportok
együttműködéséről beszél, az egyének együttműködéséről nem. Nem ártana mind a kettőről.
Nyilván beleérthető, de alapvetően beleértendő.

Ugyanígy nagyon fontos lenne megemlíteni a bizalmat. Hiszen bizalom nélkül, a bizalom
növelése vagy a bizalomra való készség kiépítése nélkül nem lesz együttműködés. Ezek nagyon
együvé tartoznak.

A 9. oldalon nagyon sok megszívlelendő és nagyon jó gondolat van. Két olyan dologgal
egészíteném ki, ami ugyanígy beleértendő, de jó lenne, ha benne lenne, megjelenne konkrétan is:
a lényeglátás és az igényességre való törekvés. Ez két olyan fontos dolog, ami valahol benne van,
de mégsincs megemlítve.

A 10. oldalon a demokráciának, állampolgári kompetenciának a kifejtése van. Azt
hiszem, itt sem árt leírni azt, hogy a mások véleményének tiszteletben tartása, tehát a
toleranciának ez a fajta foka ide is nagyon konkrétan beleértendő. Ez megint olyan dolog, ami
sok helyen előfordul az anyagban, de talán itt is jó lenne, ha szerepelne.

Végezetül ez egy még kevésbé lényeges, de talán mégis fontos megjegyzés. A 20. oldalon
szerepel egyfajta tanács arra, hogy a tanmenetet hogy lehet a nagyon általános kereteken belül
mégis rugalmasan megfogalmazni. Én nagyon örülnék annak, ha itt is az epochális oktatás
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megemlítésre kerülne. Tudom, hogy a 151. oldalon nagyon korrektül benne van, és nagyon jól a
helyére teszi az anyag, de én azt hiszem, ez annyira hangsúlyos, hogy jó lenne itt is egy vagy két
mondat erejéig megemlíteni.

Egyébként még egyszer elfogadásra javaslom a tanácsnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A további jelentkezők: Vekerdy Tamás és én is szeretnék
egypár mondatot szólni. Most Závodszky Géza a következő.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Miután öt percben kell összefoglalnom a mondanivalómat,
véleményemet, nem fogom tudni kellőképpen alátámasztani, ezért elképzelhető, hogy túl élesnek
fog tűnni a fogalmazásom – előre elnézést kérek minden közreműködőtől, hiszen egyik-másik
kritikus megjegyzésem nem őket illeti, mert nem tételezem föl, hogy azokat a szövegrészeket,
amelyeket esetleg én kiemelnék, ha időm lenne, konkrétan azok a kiváló emberek fogalmazták,
akik éppen most előttem vannak.

A 2003-as NAT-ot egy adottságnak, egy meglévő dolognak fogadom el, bár azzal
szemben is megfogalmazhatók kifogások, abban is sok a pongyola szöveg, a pongyola
fogalmazás. Ez volt az, ami engem leginkább megriasztott ennek a dokumentumnak az
olvasásakor – és szakmai kifogások is.

Mi történt itt? Már elmondták. A törvény előír egy bizonyos felülvizsgálatot, de
kétségtelen, egyet kell értenem azzal, hogy itt lényegében valami új született. Ennek
következtében, mivel nem szervesen történt az egész, hanem valamihez hozzáíródott, és ilyen
nagy terjedelemben, magától értetődik, hogy felborultak a belső egyensúlyok, a szerkezet
megbomlott, és műfaji problémák is fölvetődnek, ha csak ránézünk, ha csak elolvassuk is.

Az 1994-es alapelveket annak idején a hetes bizottság és az 1994-ben megalakult
kultuszkormányzat azzal törölte – tartalmi kifogása nem igazán volt, pedagógiai
hőskölteménynek mondták –, hogy nem kellenek alapelvek, nem a NAT-ba tartozik, az egész
talán hat oldal volt, vagy még annyi sem. Ezzel szemben most egy nagyon masszív és – erre
leginkább Pukánszky Béla utalt – különböző, általa meg nem határozott, valószínűleg konkrétan
nem is nagyon meghatározható ideológiák hatását – én egy sajátos utópiáét is – fölfedezni vélem.
Kissé zavaros és kissé vulgáris formában – Pukánszky használta ezt a kifejezést, és azt hiszem, ez
nagyon pontos, hogy: divat. A publicisztikai nyelvben, a közbeszédben, a politikai közbeszédben
divatos kifejezések, amik mögött valódi problémák vannak. Ha azt mondjuk, hogy „másság”, ez
elfedi a dolgok lényegét. Konkrétan mondjuk meg, hogy miről van szó, hogy pontosan mit értünk
rajta! Tolerancia. Egy történésznek rögtön eszébe jut, hogy II. József toleranciarendelete azt
jelentette, hogy most már nem fogják bottal megverni a reformátust, ha kerülő úton megy a falusi
templomba, hanem most már szabad neki menni, csak tornyot ne építsen, harangozni ne
harangozzon... – nincs idő...

Értem, hogy mi van mögötte. Jó volna, hogy ha már írunk, pontosabban, és ne úgy, hogy
vörös farokként jelenjék meg. Ami engem a legjobban zavar, megmondom őszintén, az, hogy
ilyen vállalható és nagyon fontos dolgok elborítják az egész anyagot. Az egyik a tolerancia, a
másság, a másik az Európai Unió túllihegése. Nincs időm, hogy elmondjam, hogy mi a
véleményem, mi a jó, minek örülök, mi az, ami esetleg szkepszist ébreszt bennem. Erre most
nincs idő, de ahogy ez itt ilyen bombasztikus módon, eszmei mondanivalóként stb. jelenik meg,
rossz emlékeket kelt és a konkrét megvalósításban további egyszerűsítésekhez vezet. Ez
majdnem törvényszerű, és már most látok erre jeleket. Számos idézetet kellene hoznom, de azért
egyet-kettőt hadd említsek meg.
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Itt van a mozgókép- és médiaoktatás. Ez a nagy bevezető szerintem rendkívül kaotikus,
nyelvileg nagyon zavaros és gondolatilag is primitív módon – elnézést kérek, lehet, hogy ez túl
nagyképű és én biztos nem tudnám megírni még így sem – alaposan és agyon van tárgyalva, ezen
kívül minden tantárgyi fejezetben újra meg újra. Amikor gyakorló tanár voltam ’61-62-ben, ha
Ikaroszról tartottam órát, akkor addig izzadtunk, amíg valamit be kellett írni nevelési célként. Az
valami ideologikus volt, ami a marxizmussal harmonizált ideologikusan. Idézem: „A mozgókép-
és médiaoktatás olyan értékek elsajátításának az iskolája, mint a másság elfogadása.”. Biztos
azok is jó dolgok. De nem esztétikára, formanyelvre tanítjuk meg? Nem arra, hogy meg tudja
különböztetni az értékes filmet az értéktelentől?

Aztán itt van a testnevelés. A testnevelés és sport műveltségi területnél szükségét érzi,
hogy így vezesse be a szöveget: „Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák
hatékony fejlesztése…”. Tehát a testnevelést is természetesen az Európai Unió elvei szerint
fogjuk megoldani. Zárójelben hozzáteszem, hogy a közoktatás és a köznevelés nemzeti
hatáskörben van, és egészen biztos vagyok benne, hogy a magyar tudomány, a magyar
pedagógiatudomány és az egész magyar pedagógustársadalom ki tudja dolgozni európai
ajánlások nélkül is – amelyek mellesleg nem kötelezőek – a korszerű és megváltozott
világunkhoz való alkalmazkodáshoz szükséges elveket. (Az elnök jelzi az időkeret leteltét.) Jó,
nem fogok többet idézni.

A gazdasági nevelésnél azért talán-talán mégis engedjétek meg, mert mások is említették,
hogy a kiemelt értékről szóljak. Mi a kiemelt érték? „Minden olyan erőfeszítés, amelyet azért
teszünk, hogy megszerezzük azt a tudást, amely a modern gazdaság hajtóerejét jelenti.” Nem
azért szerzünk tudást, hogy a személyiségünk minél harmonikusabban fejlett legyen, és minél
magasabb szinten éljük át az egyszeri és megismételhetetlen életünket? Közben természetesen
praktikus ismereteket is szerzünk, hogy ennek az anyagi összetevőjét is meg tudjuk keresni, de
azért ennyire feltett karokkal talán nem kellene bevonulnunk a neoliberális kapitalizmus
világába.

Mellékesen a szolidaritást is említhettem volna, mint egy ilyen mindent elfedő,
agyonhasznált szót. Itt vannak a Gazdasági Kamara képviselői, és szerintem ők ezt valószínűleg
így gondolják. A munka világa itt megjelenik? Jó, a pénzügyi ismeretek jelenjenek meg, fontos,
de ez nem gazdasági nevelés. Hogy mi a helyzet a tőzsdén, az is fontos, de hogy a munka
világával mi a helyzet, hogy mi a munkavállalók érdekvédelmi szervezeteinek, a
szakszervezeteknek a szerepe, annak azért talán mégis csak itt kellene, hogy legyen.

Van az anyagban egy elképesztő mondat, és állítom, hogy 30-40 ilyet tudok hozni. Mint
ahogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, ez a mondat is jó szándékú; tessék
végiggondolni, és nem fogom történetileg elemezni. „Az iskolai oktatás minden szintjén minden
gyereknek meg kell ismerkednie a nemzetet alkotó hazai kisebbségek kultúrájával.” Tudjuk,
hogy a magyar alkotmány szerint hány államalkotó nemzeti kisebbség van? Tizenhárom. És
akkor nem biztos, hogy erre gondolunk? Mert lehet vallási vagy más kisebbség is. Mindegyiket?
A bolgárt is, a lengyelt is, a görögöt is?

Én ezt alapvető átdolgozásra ítélem, megsérti a plurális társadalom elveit, mert egy kicsit
zavaros, de nagyon sajátos eszmei monopóliumot próbál rákényszeríteni egy növekvő
centralizálás mellett.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vekerdy Tamás a következő hozzászóló.
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DR. VEKERDY TAMÁS: Tisztelt Tanács! Három haszontalan percre szeretném igénybe
venni a tanács türelmét. Ceterum censeo alapon amikor a Nemzeti alaptantervről szó van, akkor
ezt vagy valami ehhez hasonlót mindig el kell mondanom. Előrebocsátom, hogy jó iránynak
tartom, amerre a Nemzeti alaptanterv vagy nemzeti alaptantervek haladnak. Nagyszerű részek
vannak ebben is, amelyek szerintem nem egy nemzeti alaptantervbe valók, hanem majd mindjárt
megmondom, hogy hova, de – most jön a de, és bocsánat, hogy vulgárisan fejezem ki magam –
vastag, rettenetesen sok, hivatalos.

Bocsánat, hogy önmagam elé vágok, csak meg szeretném botránkoztatni a tisztelt
tanácsot, hogy felkeltsem a figyelmét. Tehát el tudok képzelni egy jól működő iskolarendszert,
melyben semmiféle centrális alaptanterv nincs. Hollandiában emlékezetem szerint az első
világháború után talán először a világon létrejött a legnagyobb tantervi intézet, azzal együtt, hogy
megszüntették a központi tantervet, amely különböző tanterveket gyártott, és az iskolák azt
vették meg segédanyagként, amelyik nekik tetszett, illetve rendelhettek az intézettől olyat, amit
az nem készített, de ők tudtak róla; Montessorit vagy bármi mást.

Emlékeztetném a tisztelt tanács azon tagjait, akik az előző ciklusban is itt voltak, hogy
egy előző ilyen beszélgetésen felmutattuk többen a norvég nemzeti alaptantervet. A norvég
nemzeti alaptanterv 46 szépen nyomott oldal kitűnő norvég és más festők nagyszerűen nyomott
képeivel – a szövegoldal tehát nem 46, csak huszonvalahány –, jól olvasható, szép, erőteljes
szöveggel. Mi a norvég iskola célkitűzése? Annyira meghökkentő volt, hogy Báthory tanár úr,
aki kitűnő szakembere a területnek, azt mondta erre, hogy ez nem is az alaptanterv, csak egy
ismertető a szülőknek. Ámde mi, akik tovább forgattuk és kicsit tudunk angolul, elolvashattuk a
miniszter bevezetőjét, mely szerint ez bizony a norvég alaptanterv. Természetesen aztán vannak
különböző segédeszközök a tanárok számára - nincsenek önmagukra teljesen ráutalva, ha nem
akarják -, amiket használhatnak. Tudom, hogy reménytelenül beszélek, és tudom, hogy a magyar
közoktatás hihetetlen túladminisztráltságával és hagyományos, emészthetetlen
bürokratizmusával, ami rossz működésének egyik alapvető oka, távol áll attól, hogy ilyen utakra
térjen, de én nem gondolom, hogy jó lenne, ha a tisztelt tanács újra és újra nem szembesülne egy
ilyen lehetőséggel, még akkor is, ha ennek a megvalósulása a messze távolba vész. Azt hiszem,
hogyha egyszer ebbe az irányba el tudnánk indulni, ez sokat segítene a jelenleg áthatolhatatlan
iskolai közeg megszólításán. Nagyon sokan mondják az iskolákban a kollegák közül azt, hogy:
na, megint egy új alaptanterv, ezt is feltesszük a polcra a többi mellé és csináljuk, ahogy tudjuk;
behúzzuk az ajtót, azt csináljuk, amit akarunk, satöbbi.

Marica mondta, hogy ezer éve készítettük az óvodai nevelés alapprogramját. Csak hat-
nyolc éve. Nem azért, mert mi készítettük, de azért tartom példamutatónak, mert emlékezetem
szerint a harminc oldalt sem éri el, és szerintem elég jól olvasható is. Orientálná is az óvodákat –
ez most egy külön probléma –, ha a különböző iskolai és önkormányzati nyomások és üzleti
érdekek nem terelnék el őket percenként más irányokba. De ez már nem ide tartozik. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Most én jönnék – mérem az öt percemet. (Többen: Én is! – Derültség.)
A tartalmi szabályozás nagy kérdéséről van szó, és azt látom, hogy a vita egyik-másik

hozzászólója arról szól, hogy a tartalmi szabályozást milyen módon kellene megváltoztatni
Magyarországon. Sajnálatos módon a téma nem ez, mert ezt ma törvény szabályozza. Nem is
gondolom, hogy bele kellene menni abba, hogy ez most hosszú vagy rövid. Tamás, neked azért
zárjelben azt mondanám, hogy ha harminc oldalon sikerült a hároméves óvodai programot
megvalósítani (Szakács Mihályné dr.: Tizennégy!), akkor ez a tizenkét-tizenhárom évre szóló
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nem is olyan nagyon bő lére eresztett. Én azt gondolom, persze, ennek ellenére van a tartalmi
szabályozásban, és azt kérem a minisztériumtól, hogy ezeket próbáljuk törvényi módon rendezni
– de nem itt most, mert itt nem ez a feladat.

Amit én problémának látok a felülvizsgálat kapcsán, az a három év. Ez megint nem ide
tartozó, de teljesen lehetetlen dolog, hogy ez a most funkcionáló Nemzeti alaptanterv a harmadik
osztálynál tart, és most felülvizsgáljuk, hiszen egy teljes folyamatnak a végére kellene valahogy
érni, vagy legalább a közepéig eljutni, és utána felülvizsgálni. Én tehát azt gondolom, hogy ezt a
törvényben módosítani kellene.

A másik, számomra szomorú dolog, hogy a szakiskolák itt vannak hagyva, eléggé
parlagon. Róluk nagyon kevés dolog szólhat ebben az anyagban, hiszen a szakiskolákban a
közismereti képzés a tizedik osztályban lezárul – ez egy kicsit kapcsolódik a Horn Gyuri
hozzászólásához. A közoktatási törvényben megszűnt az alapműveltségi vizsga mint funkció,
tehát ha azt kérdeznék, hogy mi szabályozza a szakiskolákat, akkor azt kell mondanom, hogy
semmi. Egy óriási hiátusa van ebben a tekintetben a szabályozási rendszerünknek, hogy a
szakiskolákat nem szabályozza semmi, annak ellenére, hogy most már néhány dolog belekerült a
szakiskolák tekintetében.

Egy nagyon korrekt, nagyon szakmai munkának tartom, és elfogadásra is javaslom.
Az új részek között azonban egy dolgot valahogy nem nagyon találok, hogy miért kellett

betenni, nevezetesen a 19-20. oldalon lévő NAT és helyi szabályozás problémakörét. Ezt a rész
egy az egyben törvény szabályozza. Ha valamit csökkenteni kellene, én azt gondolom, hogy ezt a
részét egy az egyben ki lehetne venni. Ilyen nem volt a régi NAT-ban, ez vadonatúj rész, és
valójában egy ilyen anyagban ezt feleslegesnek is látom.

Végezetül az lesz még a javaslatom, hogy számos szövegkorrekciót kértek-mondtak. Már
most javasolnám, hogy akinek korrekt szövegjavaslatai lennének, a szerzők valószínűleg jó
néven fogják venni az utolsó változat elkészítésénél, hogyha ezek fontosak és lényegesek, akkor
legyenek kedvesek ezeket majd szövegszerűen a szerzők számára megküldeni, illetve a bizottság
számára megküldeni, és akkor az átvezetésre kerül, ami indokolt. Köszönöm szépen.

A következő hozzászóló... Van egy rendhagyó helyzetünk: Makkai Laci nem tagja a
tanácsnak, de azt gondolom, olyan régi tagja a tanácsnak, hogy egy hozzászólásra engedélyt
adhatunk. Aztán Görbe Laci volt, és Ottó, aztán Loránd Ferenc, és a végén Szebedy Tas – azzal,
hogy egy óra körül, ha lehet, megkísérelnénk egy szavazást, mert akkor többeknek  el kell menni.
Köszönöm szépen.

MAKKAI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen a lehetőséget. Én csak egy fejezetre hívnám fel a
figyelmet, ahol egyrészt fogalmazásbeli problémákat, másrészt némi átgondolatlanságot
tapasztaltam. A kulcskompetenciák között, amikor a művészetről van szó, egy ilyen kifejezés
jelent meg újdonságként, hogy „esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség”. Szerintem
ez már önmagában is értelmezhetetlen, de hogyha elkezdenénk itt felfejteni, az nem öt perc
lenne.

Utána van egy keretben egy mondat, amelyik nyelvtanilag sem értelmezhető, ennek a
dolognak a magyarázatára pedig semmiképpen nem alkalmas. Én mindenképpen javasolnám
tehát, hogy ezt az egész fejezetet gondolják át, nyelvtanilag is, meg értelmezés szempontjából is.

A másik, hogy itt sajátos módon és átgondolatlanul keveredik a művészet, az esztétika, az
esztétikum és a kultúra, a népszerű kultúra, és ezek a fogalmak itt össze vannak ömlesztve,
anélkül, hogy ebből bármiféle kulcskompetencia kihámozható lenne – merthogy ez erről szólna.
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A következő alapvető problémám ezzel az egésszel, hogy ami itt megjelenik, a művészet
nem arról szól. Ez egyszer már megjelent itt az OKNT-n. Tudjuk, hogy a művészet az alkotásról,
az átadásról, a befogadásról szól, az élményről, az átélésről és az érzelemről elsősorban, és csak
azután az ismeretekről, az emberiség által felhalmozott művészeti és kulturális értékekről és
egyebekről. Az iskolában pedig különösen. A gyereknél meg kell adni eleve a lehetőséget az
átélésekre, az alkotásra, és én tisztelettel kérem a szerkesztőket, próbáljanak úgy fogalmazni,
legalább ezen a kulcskompetencia-területen, hogy a lényeg kerüljön előtérbe, és ami nem lényeg,
az később, és próbálják ezeket a fogalmakat... – talán nem biztos, hogy ide kellene keverni olyat,
ami máshová tartozik.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Görbe László!

GÖRBE LÁSZLÓ: Tisztelt Tanács! Sok minden elhangzott, nem akarom ezeket
megismételni, de az első sort szeretném olvasni: „A Nemzeti alaptanterv fő funkciója a
közoktatás tartalmának elvi-szemléleti megalapozása.” A felülvizsgálat során a lobbytevékenység
miatt már bekerült egy csomó új fogalom, új gondolat. Nagyon félek, hogy a középiskolában a
tartalom nem csökkenni fog, hanem lényegesen meg fog nőni. Én úgy gondolom, bele kellene
kerülni valami olyan szemléletnek, hogy valami csökkenjen is, mert ami benne van, az is sok.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a rövid hozzászólást. Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Én nagyon szordínóban akarom csak használni ezt a kis időt,
hiszen az elhangzottakkal kapcsolatban nyilván közvetlenül érintett vagyok, mint az ezt az
anyagot csinálók egyike. Szeretném jelezni, hogy azért bizonyos esetekben, különösen az
értékekkel kapcsolatos véleményeket illetően, bármennyire zavarosnak meg hasonlónak lehet
minősíteni egy szöveget, azt azért kérheti egy szövegkészítő például, hogy az egymás után
szereplő két bekezdést együttesen olvassák el. Mert abban a pillanatban kiderül, szó sincs arról,
hogy például a magyar közoktatási rendszert a gazdasági fejlődés szolgálatába kívánjuk állítani.
Egy ilyet azért az alapvető kollegiális viszony érdekében is kérek.

Egyébként ez azért fontos, mert bizonyos elvi-elméleti viszonyulások szempontjából
nagyon lényeges. Az elhangzottak közül én ugyanis nagyon sok mindennel nem hogy egyetértek,
ahogy elhangzik, hanem mondanám, hogy ezt mondom húsz év óta. Amikor bürokráciáról beszél
Tamás, akkor eszembe jut, hogy teljesen egyetértek. Most nem tudom pontosan felidézni, de
nagyon hamar elő tudom keresni, amikor azzal érvelt, hogy a miniszter igenis adjon ki arról
rendelkezést, hogy ne lehessen osztályozni az első három évfolyamon. Szóval ezzel csak egy
kettősségre szeretnék utalni, hogy a magyar szabályozásban alapdilemma az, hogy egy
modernizációt hogyan lehet a szabályozással segíteni, vagy éppen ellenkezőleg, ha ellentétes az
elképzelésekkel az, hogy túl sokat próbálunk szabályozni ebben a dologban. Ugyanez vonatkozik
arra, hogy igen, én is félek attól, hogy egyre több lesz a tananyag ebben az egészben. A kérdés
az, hogy ezt a szabályozással elő tudom-e segíteni. Mert azt mondom állandóan, hogy ugyanaz a
dolog egy tananyagban is megoldható, de ezzel valójában mégis csak behozok új szempontokat a
rendszerbe, hogy ne érje el éppen az ellenkezőjét.

Ezért érzem nagyon fontosnak én személyesen is azt, amit Pukánszky kolléga mondott
ezzel kapcsolatban a háttér-filozófiáját illetően. Csak közben azt látom, hogy egy olyan kérés
áramlik most ebben az esetben konkrétan egy NAT-bevezetés fogalmazói felé, ami abszurd,
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teljesen irreális. A szobák mélyén ez teljesen logikus és értelmezhető, de nem értelmezhető egy
közoktatás valóságában.

DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Hát akkor ne írjátok le, vagy ne írja le senki! Akkor tíz oldal.
Bocsánatot kérek, akkor ne vállalkozzunk ilyenre, vagy egy kongeniális kolléga vállalja föl, hogy
a saját eszmerendszerét írja le, és akkor azt mindenki elfogadja!

DR. MIHÁLY OTTÓ: De nem, ellenkezőleg. Én azt gondolom, hogy nem
eszmerendszerek alapján működik egyetlen modern közoktatás sem, hanem pragmatikusan,
annak megkeresése alapján, hogy miben lehet viszonylag valamilyen mértékű egyetértést
mondani. Én azt vallom, amit ebben a dologban az egyik svéd tantervelméleti kutató mond: a
közoktatás is ugyanúgy működik, mint a bankrendszer, ameddig elfogadják. Amikor nem
fogadják el, vége van. Ezért ebben a dologban a konzisztens háttérfilozófiai megalapozás az első
bekezdésig működik és utána nem.

DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Bocsáss meg, ne haragudj, illetlen vagyok, hogy közbevágok,
de megszólíttattam. Tehát akkor ne vállalkozzunk olyasmire, ami itt van. Itt van előttünk egy
szöveg…

DR. MIHÁLY OTTÓ: Én ezt a szöveget jónak tartom. Az egy nagy tévedés, hogy azért,
mert nem olyan a szöveg, amilyet te kívánsz, nem jó. Azt magyarázom, hogy ilyen szövegekkel
van tele a megalapozás a közoktatási rendszert illetően nemzetközi és nemzeti szinten is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Loránd Ferenc.

DR. LORÁND FERENC: Nagyon röviden két dologra szeretnék okvetlenül reagálni.
Először is Szabados Lajosnak: természetesen egy még harmadik életévében sem lévő NAT-ot –
mert nem a szöveg van életben, hanem a gyakorlat; ennek bevezetése, ha jól tudom, a harmadik
évében van –, ezt a bevezetést erre az első három évre értékelni ma még nem lehet. Számos
dolgot lehet, például a kompetenciavizsgálatok visszaigazolhattak a közoktatás mai állapotáról
bizonyos dolgokat, de nem reális ma még annak a törvényi helynek a citálása vagy a szerzők
fejére olvasása, hogy miért nem abból indultak ki. Itt többre nem lehetett vállalkozni, mint
egyrészt bizonyos értékelő tanulmányokra, másrészt azon társadalmi, gazdasági változásokra,
amelyek fölülírták a három vagy négy évvel ezelőtt készült NAT-ot. Tehát nem lehet a
megvalósulás hiányosságai alapján korrigálni a NAT-ot, mert a megvalósulás stádiumában még
csak hároméves gyerekről van szó.

Másodszor: azt hiszem, ez a NAT egy működő rendszer valamilyen átalakítására,
átformálására szolgálna. Lehet leereszteni a zsinórpadlásról nagyon kívánatos értékeket, de
tudomásul kell venni, hogy ez a rendszer hogyan működik. Például én nagyon egyetértek azzal,
hogy óriási különbség, hogy a tanítás arról szól-e csak, vagy elsősorban arról szól-e, hogy mi az,
amit tételesen meg kell tanulni, vagy pedig egy ilyen szélesen értelmezett kompetencia felé segíti
elvinni az oktatásügyet, egy óriási átalakítás, és ennek egy olyan működő rendszerben kell
elkezdeni megvalósulni, ami a gyakorlatban bizony még mindig a régi receptek szerint történik.
Tehát nem hiszem, hogy ettől a dokumentumtól majd valami okvetlenül megváltozik, de ebbe a
közegbe épül bele és ennek a közegnek szól. Én éppen ezért nagymértékben támogatom azt az
alapvető, ha úgy tetszik, pedagógiai filozófiát, ami ezt áthatja, mert nem osztom azt, hogy e
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mögül hiányzik valamiféle filozófia; egy pedagógiai filozófia jelen van benne egyrészt ami a
gyerek aktivitására, fokozottabb részvételére épülő tanulási folyamatot inspirál, másrészt pedig
ami a kompetenciákat mint végkimenetet célozza meg. Ezek nagyon fontos nevelésfilozófiai,
oktatásfilozófiai kérdések.

Végezetül osztok minden olyan megszólalást, ami a megfogalmazás stílusát és
világosságát kritizálja. Valóban számomra tarthatatlan mondatok vannak ebben. Ha tehetem,
leülök Vilivel és próbálom ezt az általános mondatot megmagyarázni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Szabados Lajos: Megszólíttattam.) Előtte azt kérdezem,
hogy ki az, aki még negyed órával tovább tud maradni, mint egy óra, tehát akinek nem kell addig
elmennie. (Jelzésre:) Jó, tehát ez még megy. Mert a szavazás előtt mindenképpen szót kell, hogy
adjak még a két előterjesztőnek.

Nagyon röviden, Lajos, és utána Szebedy Tasé a szó.

DR. SZABADOS LAJOS: Loránd Ferenc kollegámnak, barátomnak: „Az oktatási
miniszter rendszeresen, de legalább háromévenként az OKNT közreműködésével értékeli a NAT
bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat.”. Feri, most vagy törvénytisztelők
vagyunk, vagy azt csinálunk, amit akarunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Szebedy Tas, és Barlai Kati az
utolsó. (Dr. Závodszky Géza: Nekem egy konstruktív egymondatos reagálásom lenne, ami
kimaradt, de nem muszáj.) Jó, majd meglátjuk, mert azt szeretnénk, hogy legyen legalább tizenöt
percünk a végén még.

Tas, tiéd a szó.

SZEBEDY TAS: Köszönöm szépen. Nagy szerencsém van, mert az eddig elhangzott
gondolatok az én kérdéseimnek zömét legalábbis érintették. Egy dolgot szerettem volna
személyesen a gyakorlat tekintetében megemlíteni. Egyébként 1993 óta van szerencsém NAT-
ügyekkel foglalkozni részben közvetett, részben közvetlen módon. Ezt a fejlődő munkát is
örömmel kísértem figyelemmel, és azt tudom mondani, hogy a 2003-as szöveghez képest, azzal
együtt, hogy én is kifejezetten kritikusan álltam hozzá, komoly fejlődést tapasztaltam és
érzékeltem az irányelv vagy base-curriculum típus kialakulásában. Sőt, azt is be kell vallanom,
hogy eredetileg én sem támogattam kifejezetten a csak irányelvszerű NAT megfogalmazását. De
azt gondolom, nagyot fejlődött ilyen területen az anyag.

A nyelvi vonatkozásban én egyetlen dolgot szeretnék megfogalmazni. A munkaanyag,
illetve ez a NAT, ahogy mi tekintjük, ez egy országos szabályozóeszköz, és egy ilyen
szabályozóeszköznél, azt hiszem, kulcskérdés, hogy kinek szól és milyen nyelven. Én röviden
négyféle ilyen nyelvi szintet tudtam megállapítani a szövegben: van egy szaktudományi szint,
van benne egy publicisztikai szintű  nyelvi réteg, van egy pedagógiai köznyelvi réteg - néha a
pedagógiaitól elválik, és a köznyelvbe megy át -, és találtam benne egy idegenszerű
nyersfordítási szövegszintet, aminek semmi köze nincs az előző háromhoz, hanem félig
lefordított, vagy a magyar nyelvben nem úgy működő, nem egészen úgy érthető, új kifejezéseket
tartalmaz. Én ezt nagy problémának tartom a szöveg használhatósága szempontjából. Én abban
az illúzióban vagyok, hogy nagyjából megértettem ezt a szöveget – elég sokat olvasgattam az
eddigi NAT-verziókat is –, tehát én azt gondolom, hogy meg lehet érteni, de ehhez – bocsánatot
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kérek – nekem tízéves tantervi tanulmányaim vannak, hogy meg tudom érteni. Az átlag
pedagógus, akikkel én körül vagyok véve, ennek a tíz százalékát fogadja be, ha elolvassa ezt a
mennyiséget – itt csak Vekerdy tanár úr megjegyzésére kell utalnom. Tehát, ha a tartalom így
elfogadható lenne, akkor is mindenképpen szükség volna tehát arra, hogy ez olvasmányos legyen,
és az itt említett szövegtípusok közül egy olyan szövegverziót használjon, amely által tanári
szóhasználat és olvasmány szinten értelmezhető. Én ezt tartom egy fontos momentumnak, amit
javasolnék.

Amit pedig Gyuri az elején elmondott, én is erősíteni szeretném: nem ennek az anyagnak
a keretein belül megállapítható, de változatlanul probléma, hogy az iskolaszerkezeti kérdésekre
egyértelmű utalásokat tesz ez az anyag, de nem veszi figyelembe az országos gyakorlatot, azaz
azt a rettenetes feszültséget, ami az iskolaszerkezet tényei és a NAT javaslatai között van. Mivel
ez egy szabályozórendszer, az az illúziónk lehet, hogy ez fog majd valamit változtatni. Szeretném
felhívni a tagság figyelmét, hogy semmit sem fog változtatni, ezért probléma, hogyha valamit
viszont deklarál, mintha az lenne a szabályozott állapot.

A harmadik dolog a műveltségterületek és a tantárgyak feszültsége. A szöveg szintén
tényszerűen írja le, hogy a NAT irányelvek szerint kulcskompetenciákat – ez egyébként egy új
elem – gondol végi. Hogy ez korszerű vagy nem korszerű, ebbe a vitába nem szeretnék
belemenni, mert ez nagyon hosszú dolog, hogy lehet-e magyar kulcskompetenciát
megfogalmazni európai kulcskompetenciák nélkül, vagy a mellett, vagy azzal szemben – én azt
gondolom, hogy lehetne. Ezzel együtt háromféle szint van, ami egy kompetencia, egy
szabályozórendszer, ami egy műveltségterület, ami úgyszintén egy szabályozórendszer, és van a
valóság: a tantárgyak – ami pedig az iskolákban zajlik. A három szándék vagy irányelv mellé
odakerül az epochális rendszer és egyéb lehetőségek a legutolsó oldalakon, de ez a
magyarországi gyakorlatnak az 5 százalékát sem fedi le a valóságban. Azoknak a
kulcskompetenciáknak, illetve irányelveknek a megvalósításához egy jelenlegi, órarendi
keretekben működő tantárgystruktúra még húsz éven belül nem fogja ezt a NAT-ot valóságba
átvinni. Ezt problémaként szeretném megfogalmazni.

Most ott tart a rendszer, hogy mivel drága a tanári munkaerő, az óraszámokkal kezdünk el
variálni, holott a kompetenciajellegű képzésnél kifejezetten egészen más iskolai vagy
iskolaidőben vagy időkomplexusban kellene gondolkodni, erre pedig nem hat a mostani
állapotában az a NAT, ami egyébként szemléletében rengeteg jó és korszerű tartalmat vet föl.

Én tehát a gyakorlat és a NAT irányelvei közötti óriási szakadékra szerettem volna
rávilágítani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Barlai Kati!

BARLAI RÓBERTNÉ: Ezeket a változásokat, változtatásokat, amelyek bekerültek a
NAT-2003-ba, úgy érzem, hogy nem volna szabad most korrekcióként bevezetni. Egyrészt azért
nem, mert nem tudom, az iskolák hogy fogják fogadni, hogy újra át kell tekinteni a helyi
tantervet az elfogadott NAT szerint. Ha az oktatásirányításban döntéshozó lennék, én ebbe a
folyamatba nem mennék bele.

Másrészt pedig nem kiérleltek ezek a módosítások. Azokkal értek egyet, akik szerint egy
sokkal világosabb, áttekinthetőbb, a gyakorló pedagógus számára is követhető Nemzeti
alaptantervet kellene a számomra is elfogadható és érthető koncepció alapján készíteni.

Az elején nem világos a struktúra. Értékek, ahogy Tas is elmondta, a kulcskompetenciák
és a műveltségterületek. Ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Hogyan határozzák meg
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egymást? Ezeknek a hierarchiája? Sokkal világosabban követhető volt egy régi NAT-ban, ami
szerintem egy viszonylag jól kezelhető formában készült el. Ahhoz lehetett készíteni egy
szülőknek szóló NAT-ot is – nem tudom, emlékeznek-e rá az OKNT tagjai. És egy  nagyon
fontos dolog, ha Nemzeti alaptantervnek nevezünk valamit, hogy az közvetíthető legyen,
átadható legyen mindazoknak, akik érintettek a közoktatásban.

Az alapprobléma tehát továbbra is az, hogy az átjárhatóságot ez a Nemzeti alaptanterv
sem oldja meg. Én 2003-ban nem tudtam szavazni, úgyhogy elnézést, hogyha olyasmiket
mondok. Nem oldja meg a tananyagcsökkentést, ami egy óriási probléma. A követelmények
hogyan fognak érvényesülni? Látjuk, hogy itt nincsenek követelmények – tudom, hogy ez is
lerágott csont –, de mik jelennek meg helyette? Az érettségi követelmények, illetve a most
kirajzolódó országos kompetenciamérési követelmények – úgy néz ki, hogy ezek veszik át a
tartalmi szabályozás szerepét. Hadd mondjam, már a szövegértésre a pedagógusoknak terveket
kell készíteni minden tantárgyban – ami nagyon helyes –, hogy hogyan tudja fejleszteni
bármelyik tantárgyában. De súlytalanná válik egy kicsit a mindennapi gyakorlat számára. Én
tudom, hogy annak idején azt mondtuk, hogy ez majd a tankönyvkiadókat fogja eligazítani, de
hallottuk és látjuk, hogy a tankönyvek sem változtak olyan mértékben, hogy közvetíthetnék ezt
az új szemléletet. Vajon betölti-e majd a szerepét ez a Nemzeti alaptanterv,  a szándékok szerinti
szerepét? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A hozzászólásokat lezárva, átadom válaszadásra a
lehetőséget. Vass Vili kezdi.

DR. VASS VILMOS: Elnök Úr! Tisztelt Köznevelési Tanács! Nem visszaélve az idővel,
megpróbálok úgy válaszolni, hogy nem egyenként, személy szerint a fölvetett problémákra, ezért
előre elnézést kérek a tanácstagoktól. Néhány kérdést szeretnék kiemelni, amelyek úgy
gondolom, fontosak lehetnek, és mindenképpen építő jellegű, konstruktív kritika fogalmazódott
meg bennük. Szeretnék majd röviden néhány gondolatot elmondani a közeljövővel, esetleg a
távoli jövővel kapcsolatosan.

Az egyik dolog, amire hivatkoztam, az október 19-ei ülése az Országos Köznevelési
Tanácsnak, ahol – felhívom a tisztelt jelenlévők figyelmét – nem pusztán annyi történt, hogy
idehoztam az alapelveket, megvitattuk, megbeszéltük, hanem néhány olyan szakmai anyagot
osztottam ki, amelyet a NAT-bizottság arra az ülésre már elkészített. Az egyik ilyen anyag volt
az, amely a Nemzeti alaptanterv bevezetésével, elterjesztésével és ennek értékelésével
foglalkozott. Erre én név szerint Halász Gábort kértem meg az első, szeptember 11-ei ülésen,
hogy tegye a NAT-bizottság elé. Ezt a NAT-bizottság megvitatta és október 19-én a NAT
bevezetéséről szóló értékelő elemzést idehoztuk, minden tanácstag megkapta.

A másik, arra vonatkozó kérdéssel kapcsolatban, hogy mi is történt 2004. szeptember 1-je
után, hogyan használták föl a NAT-ot az iskolák a helyi tantervük átdolgozásában, szeretném a
tisztelt jelenlévők figyelmét fölhívni arra, hogy a Jelentés a magyar közoktatásról 2006. évi
legújabb kiadásában a 214. oldalon találhatók erre vonatkozóan adatok ISKER-kutatásra
építkezve. Nevezetesen, hogy hány százalékát dolgozták át az iskolák a helyi tanterveknek, hány
százalékát dolgozták át önállóan, hány százalékban vettek igénybe kerettanterveket – többet, ha
úgy tetszik – és hány százalékban dolgoztak ki, vizsgáltak felül egyetlenegy kerettantervre
építkezve helyi tantervet.

Hétfőre összehívtam a NAT Bizottságot prognosztizáltan abból a szempontból egyfelől,
hogy maximálisan egyetértek a stilisztikai, nyelvi kritikákkal. Tehát hétfőn az egyik napirendi
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pontot nyilvánvalóan annak fogom szentelni, hogy ez ügyben előbbre lépjen az anyag és
finomodjék. Az lenne a kérésem – nem biztos, hogy az egy ügyrendet nem sértő dolog, hogy
elmondom az otthoni e-mail-címemet –, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen szöveges észrevételt
küldjenek el nekem. Egyébként ez van benne a kiosztott adatbázisban is, de azért elmondom:
vilmosv@axelero.hu. Tehát én hétfőn szeretnék egyrészt a mai ülés alapján konkrét javaslatokat
tenni a változtatásokra, másrészt pedig ebben a nyelvi-stilisztikai ügyben előbbre lépni.

Néhány konkrét dologra azért szeretnék röviden reagálni. Nagyon nehéz dilemma volt
azzal szembesülni, amikor az európai uniós kompetenciák és a gazdasági-pénzügyi elemek
megjelentek a felülvizsgálat során, hogy a gazdaság és társadalom egyensúlya hogyan alakul egy
nemzeti alaptantervben. Itt szeretném felhívni a tisztelt jelenlévők figyelmét arra, hogy azért a
demokráciával, a társadalommal és a közösséggel kapcsolatban – mert a 10. és a 13. oldalon
konkrétan nagyon komoly közösségerősítő és építő elemek vannak – megpróbálkoztunk ezt az
egyensúlyt megteremteni. Nyilvánvaló, hogy ha új elemként vagy részben új elemként jelenik
meg egy gazdasági-pénzügyi terület, és az aláhúzásokra koncentrálunk az olvasásnál, akkor úgy
tűnik első megközelítésben, hogy annak a dominanciája lényegesen nagyobb, de ha a
kulcskompetenciák szerkezetét megnézzük, tehát az ismeretet, a képességet és az attitűdöt, az
abban meglévő attitűd abban dobott egy nagyot ebben a felülvizsgálatban, hogy a NAT 2003-ban
csak felsorolás szintjén megemlített kulcskompetenciákat a 10. oldalon kezdi strukturálni. Mit
akar ezzel jelezni a gyakorlat és a szakma számára? Azt, hogy a tantervi tartalom nyilvánvalóan
strukturális kérdés, és nem mennyiségi kérdés. Ennek a kidolgozását lehetőség szerint ne várjuk a
Nemzeti alaptantervtől, ezt nyilván egy szakmának kell továbbgondolni.

A következő ilyen konkrétum, amit fölírtam magamnak, az, hogy a közoktatási törvény és
a Nemzeti alaptanterv viszonyát próbálkoztunk lényegesen szorosabbá tenni, hiszen a
kormányrendelet melléklete ez a dokumentum. Vekerdy tanár úr említette a holland példát.
Éppen a holland összehasonlító elemzés fogalmaz nagyon pajkosan 2006-ban, ahol kiemelik a
rendszer decentralizált jellegét, majd azt mondják egy tartalmi szabályozásról, hogy kevesebb
szabály és több ambíció előbbre viszi az életet. Én úgy gondolom, hogy megpróbáltunk ebben is
valahogy eligazodni, a szabályok és az ambíciók területén. Ez itt van egyébként az összehasonlító
tanulmányban, meg fogom mutatni.

Szenes Györgynek válaszolva, hogy mi az, ami szabályozza a szakiskolák életét: én úgy
gondolom, hogy az a dokumentum, amiről most beszéltünk több órán keresztül. A Nemzeti
alaptanterv pont azért alaptanterv a korai műfajából is kiindulva, mert minden magyar iskolás
számára egy alapot jelent, és úgy gondolom, abban mindannyian egyetértünk, hogy ebben benne
vannak a szakiskolába járó gyermekek is. Ezt is próbálta kezelni ez a dokumentum.

Való igaz, hogy ennek a nyelvi megfogalmazása okozta a legnagyobb problémát. Nagyon
sok szöveget átdolgoztunk, kijavítottunk, mert hol azt éreztük, hogy nagyon tudományos, nagyon
tantervelméleti és nagyon szakszerű, hol azt éreztük, hogy nagyon hétköznapiak a szövegek.
Nagyon nehéz ebben lavírozni. Ebben azért nemzetközi szinten annyiban segítenek, ami nálunk
is kialakult, hogy szülői NAT, hogy ennek az egész kommunikációját megtervezik, hogy ennek
az egésznek az implementációját megtervezik. Az már a jövőbe mutat, hogy egy dolog a
felülvizsgálat és ehhez szorosan hozzá kell, hogy kapcsolódjon egy implementációs és egy
kommunikációs terv is. Tehát ez adja azt a keretét egy felülvizsgálatnak, ami életképessé teszi ezt
a folyamatot.

Még egy dolog van, amit említettem, ezek a sporadikusnak nevezett vagy mondható
jelentések, kutatások, elemzések. Nyilvánvaló, hogy az is egy távlati célkitűzés, hogy ezek ne
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sporadikusak legyenek, hanem nagyon világosan fölfűzhetők a NAT-felülvizsgálatra, tehát jóval
szisztematikusabb tantervi kutatásokra van szükség a közeljövőben.

A NAT-bizottságés az operatív bizottság  nevében nagyon köszönöm a konstruktív és
építő jellegű kritikákat, hétfőn viszem a bizottsági ülésre, a szöveges változatokat pedig szintén
köszönöm hétfőig.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Brassói Sándor!

BRASSÓI SÁNDOR: Én csak nagyon röviden - mert Vilmos kollegám elmondta a
nagyobb részét - három dolgot emelnék ki.

Az egyik az európai uniós kulcskompetencia-rendszer. Kezdettől fogva hihetetlen viták
övezték ezt az egész EU-s dokumentumot, hiszen minden tagállam részéről számos műhely
kifogásolta, hogy miért kell ezt így megcsinálni, miért akarja az Unió, de végül is a tagállamok
elfogadták, tehát ez egy létező dokumentum. Ez önmagában nem is baj, sőt jó is, előre viszi sok
szempontból az oktatás, nevelés kérdését és a pedagógiai folyamatokat. Ennek hivatalos magyar
fordítását a Fordító Hivatal végezte - a magyar állam legmagasabb szintű hivatalos nyelvi
fordítója -, és a fordítás nagy ívben megkerüli a pedagógiai tartalmakat, tehát olyan mértékben
eltér a nyelvezete, a magyar adaptációja, hogy ijesztő. Ebbe nagyon sok szakembert próbáltunk
bevonni, akik azon túl, hogy kiváló nyelvészek és az adott nyelv kiváló ismerői, az adott
szaktantárgynak is elismert képviselői. A fordítás tényleg olyan lett, amilyen; nyilván ez
adaptáció, lehet rajta csiszolni. Kérjük a javaslatokat, hogy ez legyen még inkább a mi NAT-
unkhoz igazodó, nyilván egyetértve azzal és tudva azt, hogy ez nem kötelező dokumentum,
hiszen nem kell nekünk feltétlenül ehhez igazodni, ugyanakkor mégis csak orientálni fog minket,
mint ahogy sok minden más, ami az Unióból is meg máshonnan is érkezik.

A másik ez a gazdasági dolog, amit itt többen kifogásoltak. Amit Mihály Ottó mondott,
hogy melyik bekezdésben mi van: itt ez egy új fejezet. Lehet, hogy ez így töményen, egyben
nézve talán kicsit soknak tűnhet, de hát az egész 150 oldalas dokumentumon belül – merthogy
amúgy is terjedelmes anyag – összességében fél oldal sincs, tehát nem hiszem, hogy sok.
Ugyanakkor borzasztó fontos, mert miközben tudjuk, hogy ez új elem és kicsit idegennek tűnik,
azért arról a tényről nem szabad elfeledkeznünk, hogy az általános pedagógiai elvek mellett az
iskola világa is meg a társadalom is borzasztóan nagy ívben mellőzte ezt az egész kérdéskört.
Ennek köszönhető az is például, hogy a magyar felnőtt lakosság ezzel kapcsolatos tájékozottsága
milyen minimálisan elégtelen és milyen hihetetlenül alacsony szintű. Ez köszönhető annak is,
hogy ezt a témát mindig egy kicsit tabuként kezelte az oktatási rendszer, ami elég nagy baj. Tehát
ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos, hogy ez belekerült, és nagyon örülök, hogy úgy tűnik,
azért többségében támogatták.

Volt egy harmadik, ami személyes indíttatás. Én is a NAT-tal a magam tantárgyi
pedagógiai múltammal régóta küzdök, és sose tetszett. Akár a Földrajztanári Egylet, akár a
Biológiatanárok Egyesülete részéről a saját tantárgyaimnál mindig kifogásom volt – emlékszem,
amikor még egyletvezető-helyettesként Balogh Györgyihez mint minisztériumi kollégához jöttem
be ezer kifogással az egyesület részéről. Alakul ez a dolog, csak tízmillió érdek van benne. Azt
gondolom, ezt az érdekszférát ez a dokumentum az előzőhöz képest sok szempontból előrelépve
sokkal jobban közelíti egymáshoz és lefedi.

Én nagyon köszönöm tényleg az OKNT tagjainak az észrevételeket, és kérjük ezeket a
jobbító javaslatokat. Úgy tűnik, hogy az általános irányok mentén való elmozdulást talán
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támogatja a testület, és úgy gondolom, meg fogjuk tudni oldani ezeket annak érdekében, hogy a
dokumentum tényleg tudja segíteni az oktatási rendszert.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, lezárva a vitát, szavazásra kerül sor. A kérdés az,
hogy az Országos Köznevelési Tanács támogatja-e a NAT felülvizsgálatának végeredményét,
tehát ezt a dokumentumot, és egyetért-e azzal, hogy a miniszter ezt kiadja. Erről szól a szavazás.
Természetesen mindazokkal a kifogásokkal, amelyek itt voltak, a szövegszerű módosítások, a
figyelem felhívása a Nemzeti alaptanterv és a közoktatási törvény, az egész tartalmi
szabályozással kapcsolatos problémák újragondolására, helyesebben a törvényi szabályozásra –
ezek természetesen az emlékeztetőben megjelennek. De ettől függetlenül szavazás kérdése, hogy
igen vagy nem – illetve tartózkodás.

Tehát ki az, aki ezt a dokumentumot a stiláris és egyéb változtatások után a miniszter
úrnak javasolja kiadásra. Kézfeltartással jelezzük! (10) Ki van ellene? (2) Ki tartózkodott? (5)

DR. KARLOVITZ JÁNOS: És én megtagadtam a szavazást, mert gyalázatosnak tartom,
hogy egy vita közepén szavazzunk. Jóformán el se kezdődött a vita! Ez kerüljön jegyzőkönyvbe!

ELNÖK: Bele fog kerülni.
Ezzel ezt a témát lezártuk. Pozitív, támogató javaslattal, a többség szavazatával lezárható

ez a vita.
Lassan az ülés is lezárható, csak megnézem, hogy van-e valami az egyebek között, ami

fontos lehetne.
Tisztelt Köznevelési Tanács! Semmi olyan dolog nincs, ami további tárgyalást igényelne.

Kati?

BARLAI RÓBERTNÉ: Én ebben a táblázatban nem vagyok benne! Nem tudom, mikor
ment körbe. Kérem, hogy a PAT-hoz írjatok be engem. Én azt hiszem, jeleztem, hogy nagyon
szívesen részt vennék.

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Valószínűleg nem voltunk itt.

ELNÖK: Mielőtt bezárom az ülést, a jelenlévők legyenek kedvesek egy pillantást vetni a
táblázatra, hogy ki az, aki még valamilyen bizottságban részt kíván venni.

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Én a pedagógusképzési bizottságban.

DR. LORÁND FERENC: Én az éves jelentés bizottságban.

ELNÖK: Legyetek kedvesek magatoknak feljegyezni. Kati, te mit mondtál?

BARLAI RÓBERTNÉ: A PAT-ot.

ELNÖK: Más? (Nincs jelentkező.) Akkor jó étvágyat mindenkinek a szendvicshez. 12-én
lesz ülésünk, két napirendi ponttal biztosan: az egyik az elnökválasztás, utána bizottságok
választása, utána a közoktatási törvény tervezett módosítása és a tankönyves jogszabály.

Köszönöm szépen. Ezzel az ülést bezárom.
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(Az ülés végének időpontja: 13 óra 15 perc)
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