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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 16 perc)

DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Mindenkit szeretettel üdvözlök, és mindenekelőtt új kollégánkat szeretném
bemutatni – kérem, mondja el az előtörténetét ennek a változásnak.

KOSINSZKY ZSUZSA: A munkaadói és munkavállalói kamarák egyik delegáltja
eddig Szántó Endréné volt, akit visszahívott a delegáló szervezet. Helyette Bátyai László urat
delegálta.

ELNÖK: Köszönjük szépen az információt. Bár így a nemek aránya a mi rovásunkra
borult... Bizonyára módot tudunk majd találni arra, hogy egy kicsit beszélj magadról, most
azonban szeretném még elővezetni azokat a kéréseket, amelyek a napirend sorrendjének
megváltoztatására irányultak. Horn György telefonon jelezte, hogy később érkezik, és ha
lehet, tegyük az Országos Érettségi Vizsgabizottsággal kapcsolatos határozati javaslatot és az
e feletti vitát későbbre, másrészt viszont elhangzott az a kérés, hogy az Országos Pedagógus-
továbbképzési és Továbbképzési Bizottság negyedikként tervezett napirendjét hozzuk
előbbre. Az a szerencsés helyzet, hogy ezek szerint simán meg tudjuk cserélni, tehát
másodikként vennénk az Országos Pedagógus-továbbképzési és Továbbképzési Bizottság
ügyrendjének jóváhagyását, és az OÉVB kerülne annak a helyére. Ennyi a módosító javaslat.

A napirend megkezdése előtt üdvözlöm Szebedy Tast abból az alkalomból, hogy az
Oktatási Tanácsok Európai Hálózatában való részvételre, illetve a madridi konferencián való
részvételre öt jelölést kapott, és az OKNT-t ő fogja képviselni. (Taps.)

A felkérés a 16-18-ai madridi konferencián való szakmai részvételre szólt.

BRASSÓI SÁNDOR: Bocsánat, hogy beleszóltam. Megkereste Magyarországot a
szervezet azzal, hogy delegáljon erre a tárca. Mi a tárca részéről ezt a dolgot körbejártuk, és
úgy gondoltuk, jobb lenne, hogyha ebbe egy társadalmi szervezet delegálna. Mi az OKNT-
nek javasoltuk, tudva, hogy itt szakemberek ülnek, nyelvtudással rendelkező szakemberek,
akik részt tudnak venni. Ennek most két ülése lesz, utána pedig évente rendszeresen ülésezik.
Most ez a döntés tehát megszületett, örömmel vesszük, a minisztérium fogja ezt kezelni, de
azt gondolom, az OKNT-nek azt is mérlegelnie kell majd, hogy a jövőre vonatkozóan, amikor
ennek folytatása lesz, meg lehet újítani, meg lehet hosszabbítani, tehát érdemes továbbmenni.
Erről majd döntést kell hozni, hogy erre az egy alkalomra szól az OKNT döntése vagy
kettőre, netán a jövőre is.

ELNÖK: A kérés most erre az egy alkalomra szólt, és erre az egy alkalomra is kértük
a véleményeket. Egyébként, hogyha az a kérés, hogy itt egy hosszabb időre, vagy
meghatározatlan időre szóló megbízásról van szó, akkor javaslom, hogy tűzzük egyszer
napirendre, és az OKNT tárgyalja meg, hogy egy állandó küldöttel óhajtja képviseltetni
magát, vagy pedig valamiféle mutációval. Semmi kifogás ezzel kapcsolatban részemről, hogy
ez egy állandó megbízás legyen, csak azért jobb tudni, hogy az ember házasodott vagy csak
randevúzott – ez óriási különbség, mindkettőnek megvannak a hátrányai és előnyei. Most
erről döntöttünk, mert így szólt, és a jövő évi napirendi pontjaink közé fölvesszük, amikor egy
kicsit tájékozódni is akarunk ennek a szervezetnek a munkájáról. Csak a magam nevében
mondom, majd megkérlek, ha részt vettél ezen a konferencián, hozod a tapasztalatokat és
nyilván valamilyen dokumentumokat, és azok alapján beszámolsz.

Ez így elfogadható? (Igen.) Ellenvélemény? (Nincs.)
Trencsényi László!



DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szeretnék napirendre kérni három szavazást a
Kerettantervi Bizottság mai ülése alapján.

ELNÖK: Most határozatképesek vagyunk már? (Igen.) Akkor azt javaslom, nagyon
gyorsan vegyük előre a Kerettantervi Bizottságra vonatkozó megerősítő szavazásokat, nehogy
idő előtt elfogyjunk.

Trencsényi tanár úré a szó.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. A Kerettantervi Bizottság ma
reggeli ülése három benyújtott tervezet közül háromról döntött úgy, hogy ma a plénum elé
terjeszti. Ebből egy, a legutolsó egy sulinovás programcsomag-darab, az életpálya-építés
kompetencialapú programcsomag A és C típusú, 3., 4., 6., 8., 10., 11., 12. évfolyam számára;
a Kerettantervi Bizottság egyhangú határozatával javasolja a programcsomag jóváhagyását.

Ha az OKNT erre rábólint, akkor az a helyzet áll elő, hogy a programcsomagok
darabonként mind megkapták a jóváhagyást, nem kapták meg egészükben, ezt újra kértük,
hogy egészlegességében is nézhessük, például visszanézve, hogy a javítások végbementek-e,
és az Educatio tervezi, hogy kivonja a programcsomagokból az elfogadott
programtanterveket, és kerettantervként újra benyújtja. Ez most nem igényel szavazást, csak
szeretném jelezni, hogy ily módon még kétszer vissza fogunk térni a Sulinovában készült
programcsomagok kérdésére.

A másik két jóváhagyásra javasolt kerettanterv klasszikusan kerettanterv műfajú már,
mégpedig az új kerettantervi rendelet első fecskéi, amelyek ugye lehetőséget adnak arra, hogy
nemcsak teljes tanterv, hanem valamilyen részfeladat-kerettantervként jelenjen meg a
közoktatási kínálatban.

Négy kerettantervet nyújtott be, mint benyújtó, az Oktatási Minisztérium, ebből kettőt
visszaadni javasoltunk a szerzőknek további munkálatokra, tehát ezzel most nem terhelném
az OKNT-t; kettőre mondta azt a Kerettantervi Bizottság, hogy rendben van. Ebből
egyértelműségi sorrendben első a nem szakrendszerű nevelés-oktatás kerettanterve, vita
nélkül fogadta el a Kerettantervi Bizottság, és hosszú vita után az egységes iskolaotthonos
szakaszos epochális oktatás kerettanterve, amely mögött szerzőcsoportként a FÜPI, Független
Pedagógiai Intézet jelent meg. Erre vonatkozóan is jóváhagyó a javaslatunk, azzal, hogy a
bevezető szövegben néhány, az alkalmazás feltételeire figyelmeztető ajánló mondat jelenjen
meg. Erre az volt a javaslatunk, hogy a referenst a végleges szöveg megtekintésére
megkérjük, de ezt elegendő biztosítékául tartjuk annak, hogy a jóváhagyás végbemehessen.

Tehát mindkettőre jóváhagyó a javaslatunk, a másik kettőt meg majd hozzuk, amikor
tudjuk. Köszönöm szépen.

Tehát 1., 2., 3., amiről szavazni kell, én javaslom, hogy külön szavazzunk.

ELNÖK: Igen, mert különböző súlyú.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Még annyit tennék hozzá, hogy volt két vitánk az
Oktatási Minisztériummal; az egyik az, hogy az OKNT egyetértő véleménye megelőzheti-e a
Közoktatás-politikai Tanács véleményalkotó munkáját vagy sem, mert most ez a helyzet áll
elő. A Kerettantervi Bizottságnak az volt az álláspontja, hogy az OKNT és az Oktatáspolitikai
Bizottság két független testület, a két vélemény a miniszter asztalán összegződik, tehát ilyen
szempontból nem vagyunk függvényei egymásnak. Ezért döntöttünk úgy, hogy ma
beterjeszthessük, és az Oktatási Hivatallal még mindig nem egészen rendezett vitánk nyomán
azt kérjük, hogy minden jóváhagyó vagy elutasító határozatról ne csak a jegyzőkönyv, hanem
az OKNT elnökének átirata is érkezzen meg az Oktatási Hivatalhoz, mert addig jegelik a
határozatainkat. Például két hónapja jegelik az Apáczai tantervet, úgymond azzal az



indoklással, hogy az OKNT csak a honlapra tette fel a jegyzőkönyvet, és ez az Oktatási
Hivatalt nem orientálja, mert az csak egy sajtóközlemény.

Tehát én kérem a titkárságot, hogy minden ilyen határozatot, akár jegyzőkönyvi
kivonattal, de üzenjünk meg az Oktatási Hivatalnak, mert különben barátságtalanul nem
foglalkoznak velünk. Vannak még más barátságtalansági problémák is az Oktatási Hivatallal,
de ezzel most nem terhelem a Tanácsot.

ELNÖK: Az az érzésem, hogy ez nem barátság vagy nem barátság kérdése, itt van egy
homokszem a gépezetben. Lehet, hogy az én gépezetemben van a homokszem, mert én nem
tudtam, hogy ha született egy jóváhagyó határozat, elfogadó határozat, akkor nekünk arról
írásban értesítenünk kell az Oktatási Hivatalt, mert hiszen ő válaszolhat a benyújtott
kérelmekre. (Dr. Trencsényi László: Ezt a jog fejlődéseként tudom nyugtázni, csak ettől az
élet nehezebb. – Derültség.) Igen, ez az életszemléletedtől függ, én a bürokrácia elburjánzása
címszó alatt is le tudnám könyvelni, mert ez Karinthyra emlékeztet engem, hogy maga
mindent kétszer mond, kétszer mond. De ha ez megnyugtató így, akkor semmi akadálya.
Javaslom, hogy értsetek vele egyet, most nem akarok erről szavazást, látom az arcotokon,
hogy ez úgy történjék, hogy ha születik egy OKNT-határozat, akkor ennek a jegyzőkönyvi
kivonatát, a megfelelő részt azzal a három sorral, hogy ez történt, hozzuk szíves tudomásukra.
(Nincs ellenvetés.) Jó, akkor ezt a dolgot lezárhatjuk, és ezzel a reklamáló levél is
tulajdonképpen, ami ezzel kapcsolatban érkezett, egy más felfogást nyer, eszerint fogok
eljárni. (Közbeszólás: Szavaztassunk!)

Van-e még napirend előtt valami? (Többen: Ezt most zárjuk le! – Szavazzunk!)

DR. HADHÁZY TIBOR: Szavazás előtt én egy-két tiszteletteljes megjegyzést
szeretnék tenni. Azt javaslom és kérem, hogy térjünk vissza majd a továbbiakban ahhoz a
gyakorlathoz, amely a Kerettantervi Bizottság előterjesztését írásban is követhetővé teszi az
OKNT-tagok számára. Mélységesen tiszteletben tartom az előterjesztést, támogatom is
majdan szavazatommal, de vizuális típus vagyok, és azt a néhány soros előterjesztést, amely a
szakértők észrevételeit, illetve a bizottság bizonyos észrevételeit, orientáló megjegyzéseit,
átdolgozásra vagy a következő benyújtásnál figyelembe veendő megjegyzéseit tartalmazza,
tisztelettel venném. Ez ma reggeli döntés, amit teljes mértékben akceptálok, de kérem, térjünk
vissza ahhoz, hogy erről készül egy egypár soros jóváhagyást előkészítő, összegző
előterjesztés. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A magam részéről ezzel egyetértek. Miután itt tényleg három sorról van szó,
bár a döntés a döntés mindig az OKNT-t megelőző ülésen történik, nem volna jó e miatt egy
hónappal eltolni a választ. Kizárólag ez a technikai kérdés izgat engem. De ha itt arról van
szó, hogy amit most Trencsényi kolléga úr szóban elmond, írásban megkapjuk, és a
mellékletek nyilván megtekinthetők, nem fogjuk iksz példányban sokszorosítani...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A szokás az, hogy egy héttel előbb tartjuk az üléseket,
hogy ez elkészülhessen. A május 1-je meg minden egyéb megzavarta a csütörtökeinket –
ennek ez az oka. De szívesen másolunk belőle.

ELNÖK: Akkor két kérdést teszek föl most szavazásra. Az egyik, hogy a Trencsényi
Lászlónak a kerettantervekre vonatkozó előterjesztését szóbeli előterjesztés alapján
elfogadjuk-e vagy sem. Ez az egyik.

A másik pedig, amit most hallottunk, hogy kérjük szépen ezt mindig, minden esetben
írásban. Én erről is kérek szavazást, teljesen függetlenül attól, hogy május 1-jére esik vagy
nem, az egy külön eljárási ügy lesz, hogy az exlex állapotot hogyan kezeljük.



Az első kérdés tehát, hogy Trencsényi László szóbeli előterjesztése alapján az említett
kerettantervek jóváhagyatnak-e most a Köznevelési Tanács által.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Elnézést, az volt a javaslat, hogy külön-külön szavazzunk a
háromról.

DR. SZABADOS LAJOS: Most nem erről szavazunk.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Arról szavazunk, hogy egyáltalán szavazzunk-e róla? Tehát azt
kérdezed, hogy ennek alapján szavazzunk-e?

ELNÖK: Igen. Trencsényi László beterjesztett most több javaslatot egy csomagban.
Beterjesztette azt, amit jóváhagytak, és elmondta, mi az, amit nem hagytak jóvá. Amit nem
hagytak jóvá, nekünk nem kell jóváhagyni, mert joguk volt nem jóváhagyni. Maradt tehát
három kerettanterv. A kérdésem az, hogy erről a háromról egyben szavazunk vagy külön.
Trencsényi tanár úr, mi a javaslatod?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én kértem, hogy külön-külön.

DR. SZABADOS LAJOS: De most nem arról szavazunk.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Most arról szavaznánk, elhiszitek-e bizalmi alapon,
hogy amit Zsuzsának átadtam, az kellőképpen alátámasztja, amit élőszóban elmondtam,
miközben teljes mértékben elfogadtam a Tibor bírálatát, és elfogadom, hogy visszaállunk erre
a szisztémára. Megjegyzem, hogy a Kerettantervi Bizottságra olyan munkamennyiség van
rápakolva, hogy hovatovább munkaidőben mérhető. Arról nem beszélek, hogy a kerettantervi
rendelet a referensi munkát az üléspénzzel díjazza csupán. De ezt én nem mondtam, úgy
szeretném, ha jegyzőkönyvbe kerülne.

ELNÖK: Akkor nem hallottuk.
Tehát a kérdés nem kérdés. Az előterjesztő javaslata az volt, hogy külön szavazzunk a

három jóváhagyásra beterjesztett kerettantervről. De akkor előre fölteszem azt a kérdést, hogy
mindent tisztázzunk, hogy elfogadjuk-e azt, hogy most szóbeli előterjesztés alapján
szavazunk erről az egészről, azzal az indoklással, hogy azért tért el a szokásos menetrendről,
mert a Kerettantervi Bizottság ülése a május 1-je okán elmaradt, ezért került közvetlenül az
OKNT ülése előtti időre.

Az első kérdés tehát még egyszer, hogy világos legyen: elfogadjuk-e azt, hogy a
beterjesztett három különálló kerettantervi javaslatról szóbeli előterjesztés alapján
szavazzunk. Aki elfogadja, tegye föl a kezét! (13) Aki nem fogadja el? (Nincs ilyen.) Ki
tartózkodik? (2)

Tehát 13 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadtuk azt, hogy szóbeli előterjesztés
alapján szavazunk egyenként a beterjesztett kerettantervekről.

Most vegyük sorra a három kerettantervet! Segíts, Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az életpálya-építés A-C – tehát gyakorlatilag a teljes –
, ez egy programcsomag.

ELNÖK: Ez ment át egyhangúlag.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ez is átment egyhangúlag.



ELNÖK: Erre teszem fel tehát a kérdést: életpálya-építés kompetenciaalapú A-C
típusú programcsomag, ilyen és ilyen évfolyamok számára. Aki elfogadja, tegye fel a kezét!
(13) Ellenszavazat? (Nincs.) Tartózkodás? (2)

A határozat tehát, hogy 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett ezt a bizonyos
hosszú című kerettantervet elfogadtuk.

A következő?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A nem szakrendszerű nevelés-oktatás kerettanterve.

ELNÖK: Az 5-6. évfolyamra. Ez is vita nélkül ment át. A referense Vass Vilmos.
Ottó?

DR. MIHÁLY OTTÓ: Én összeférhetetlenség miatt nem kívánok szavazni: a projekt
egyik vezetője voltam.

ELNÖK: Köszönjük, tudomásul vettük a bejelentést.
Aki elfogadja az előterjesztő javaslatát? (11) Aki elutasítja? (Nincs ilyen.) Aki

tartózkodott? (3) És a jegyzőkönyvben kérjük rögzíteni, hogy a létszám azért csökkent
eggyel, mert összeférhetetlenség miatt Mihály Ottó nem vett részt a szavazásban.

A harmadik beterjesztett kerettanterv az egységes iskola...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az egységes iskolaotthonos, szakaszos epochális
oktatás kerettanterve. Itt az a megjegyzés, hogy a kerettanterv preambulumát Miklósi László,
a kerettanterv referense kiadás előtt megnézi, ő ellenőrzi, hogy a kerettantervi bizottságban
felvetődött javaslatok szerint a használó korrekt tájékoztatása az epochális oktatás megannyi
problémájáról bekerült-e a szövegbe. A szerző jelen lévő képviselője nyilatkozott, hogy ezt
meg tudja oldani, egyetért vele.

ELNÖK: Akkor ez a szóbeli kiegészítés. Nekem lehet még egy kérdésem hozzá?
Nevezetesen az, hogy egy ilyen magyarázó jellegű szövegnek magában a dokumentum
preambulumában van-e a helye

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Megkérdezem, Feri, hogy a KOMP kerettanterv
preambulumában nincsenek-e ilyen magyarázó szövegek. Már bocsánat, hogy ad hominem
válaszolok, de jellegzetes műfaji megoldás a kerettantervekben, hogy a preambulumban
jelölik meg az alkalmazásra különösen kiszemelt célcsoportot, az alkalmazáshoz szükséges
emberi erőforrásokat és tárgyi feltételrendszereket. Tehát ez műfajkonform megoldás.

ELNÖK: Igen, ez a személyes utalás által megerősített… (Közbeszólás: Nem írták
bele?)

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem írták bele olyan karakteresen, hogy ez bizonyos
dilettánsokat elriasszon.

ELNÖK: Szemben a KOMP kerettantervvel… Értjük, Laci, a magyarázatot.
Szavazásra teszem fel a kérdést, tudomásul véve azt, hogy a preambulum egy ilyen

természetű kiegészítéssel fog gazdagodni, megbízván az előterjesztőnek abban a szóbeli
ígéretében, hogy ezt ő meg fogja tenni. Aki ezzel együtt elfogadja ezt az előterjesztést, az



kezet fel! (Szavazás.) 13 igen. Ellene? (Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás.
Jó, akkor ezt lezárhatjuk.

(Brassói Sándor felé:) Te szót kértél.

BRASSÓI SÁNDOR: Még egy mondat csak. A jogszabályokat elindítjuk
egyeztetésre. A kerettantervi rendeletet módosítanunk kell, hiszen ki fog egészülni a múltkor
elfogadott Apáczai kerettantervvel, amit ugye már elfogadott a testület, illetőleg most ezzel a
kettővel, ami most elfogadásra került, ugye ez egy rendeletmódosítás. A
rendeletmódosításnak két paragrafusa van, az egyikben leírjuk, hogy a rendelet módosul, a
másik pedig kiegészül ezzel a kettővel és hatályba lép. Ennyi, tehát ezt nem fogjuk
visszahozni ide, azt gondolom, hogy ez a két bekezdés nem érinti a Testületet. (Közbeszólás:
Köszönjük.)

Viszont, mivel mi ezt elindítjuk jogszabálytervezetként, bele fognak kerülni ezek a
kerettantervek ebbe a kétparagrafusos rendeletbe, aminek így lesz 2000 oldala, hiszen az
egyik kerettanterv 1200, a másik pedig szintén több száz oldal. Ezeket mi feltesszük az OM
honlapjára. A kérdés a következő: emel-e kifogást az OKNT az ellen, hogy mivel a nem
szakrendszerű kerettantervet az OKNT most elfogadta – ugye egyhangúlag a Kerettanterv
Bizottság is –, ehhez nem kell hozzányúlni, az államigazgatási eljárás alatt pedig, az
egyeztetés alatt ez nem fog változni, hiszen egyetértési joga van az OKNT-nek ebben, tehát
egy Honvédelmi Minisztérium hiába szeretne hozzászólni, ilyenkor mindig óvatosan
visszautasítjuk ezeket a javaslatokat, hogy itt egyeztető, egyetértő partnerünk az OKNT, és ő
ezzel egyetértett. Tehát ezt feltennék az OM honlapjára, a nem szakrendszerűt, amint
lehetséges, hogy az iskolák számára ez egy orientáló segédanyag legyen. Van-e ez ellen
kifogás? Mert ha nincs, akkor örömmel vennénk, hogy az OKNT ezzel egyetért.

ELNÖK: A szavazáson ezt elfogadtuk, ebből ez automatikusan következik.
Akkor most következne, hogy nézzük meg a napirendet, azokkal a sorrendi

változtatásokkal, amelyekről beszéltem, tehát az 1. napirend a nemzeti alaptanterv kiadásáról
szóló, itt szereplő kormányrendelet módosítására vonatkozik, és Brassói úr lesz az előadója,
nem Csillag Márta – a meghívó szerint Csillag Márta volt feltüntetve –, és az Érettségi és
Vizsgabizottság másodiknak tervezett napirendjét hátrébb hozzuk a negyedik helyre, a
második helyre pedig az Országos Pedagógus-képzési és Továbbképzési Bizottság
ügyrendjének jóváhagyása kerül.

Ezzel a változtatással elfogadjátok-e a napirendet? (Szavazás.) Egyhangú igen.
Köszönöm szépen.

Az 1. napirend előadójától kérdem, hogy van-e kiegészíteni-, illetve korrigálni-,
magyaráznivalója.

BRASSÓI SÁNDOR: Van, tennék hozzá észrevételt. Maga az előterjesztés a NAT
kiadásáról, bevezetéséről, alkalmazásáról szóló kormányrendelet módosítására vonatkozó
tervezet, ami önök előtt van. Ennek a módosításának több indító tényezője van. Az egyik a
miniszterelnök úr által bejelentett Új tudás programhoz kapcsolódik, a másik pedig az Új
Magyarország fejlesztési terv elindult fejlesztéseihez, és ugye ezzel összefüggésben európai
uniós elvárásokhoz. Ez egy terjedelmében kis méretű rendelkezés, de azt gondolom, hogy
magyarázni kell a benne lévő tartalmakat.

Az 1. § egy kiegészítés, tehát a 3. § új (6) bekezdését teremti meg. Ennek célja
alapvetően az, hogy az iskolákban, az iskolák pedagógiai munkája során ne történhessen meg
az, hogy külső nyomásra, vagy akár belső kezdeményezésre egy intézmény olyan úton-módon
szervezi meg az első négy évfolyamon a pedagógiai folyamatait, az évfolyamokon belül az
adott, úgymond emelt szintű oktatást, ami alkalmas arra, hogy tanulók bizonyos csoportjait



nem a képességük, készségük alapján, hanem a szervezési okokra hivatkozva távol tartson
vagy kizárjon az emelt szintű oktatás lehetőségéből. Sajnos azt látjuk, hogy erre igen régóta
igen sok visszajelzés érkezett, ennek egyik legeklatánsabb példája volt, amikor 1999-ben a
közoktatási törvénnyel meg kellett tiltani az első általános iskolai évfolyamra a felvételi
vizsga szervezését, talán többen emlékeznek erre, mert ugye van különböző nyomás, az iskola
ilyen irányokban megpróbált lépéseket tenni.

Ez a tervezett módosítás pont arról szól, hogy az iskolát abban nem korlátozza, hogy
nem indíthat emelt szintűt, indíthat, meg is hirdetheti, csak nagyon fontos, hogy erre a szülők
választása alapján a tanuló beiskolázását biztosítani kell, és ennek a feltételeit meg kell
teremteni. Tehát mondjuk azt, hogy ez a javaslat egy esélyegyenlőséget biztosító, garantáló
intézkedés, ami a tanórai foglalkozások megszervezésére vonatkozó rendelkezésekbe javasolt
beépülni. Azt gondoljuk tehát, hogy ez ilyen szempontból előremutató, és nem sérti az
iskolafenntartó érdekeit, viszont végig a tanulói érdekeket védi, a szülői érdekeket.

Ennek a bevezetéséről szól a 2. §, egy felmenő rendszerben kívánja ezt bevezetni a 9-
10. tanévtől kezdve, tehát ez azt jelenti, hogy amennyiben az iskolák, az iskolafenntartók
ilyen képzést az első évfolyamokban, az első négyben indítanak, akkor erre nyilván
lehetőségük van felkészülni.

A 3. § két új eleme, hogy ez javaslatunk szerint a nemzeti alaptanterv mellékletébe
kerülne be, és a Kerettantervek alcímet követően két új alcíme épülne ki. Az egyik az
egységes természettudományi tantárgyra, a másik pedig a kompetenciaalapú tananyagra
vonatkozik. Mind a két rendelkezés elsődleges célja, hogy ide szándékozunk beépíteni, az Új
Magyarország fejlesztési terv keretei között elindított fejlesztést. Pontosan tudjuk azt, hogy az
Európai Unió támogatásairól szóló jogszabályok elvárnak bizonyos hazai előzetes jogalkotói
tevékenységet, így annak a fejlesztésnek, ami elindult már az ÚMFT-n belül, a jogszabályi
megágyazása megtörtént.

Ezen rendelkezések mindegyike – tehát mind az egységes természettudományi
tantárgy, mind pedig a kompetencia tananyag – szükséges módosítás annak érdekében, hogy
ezek az ÚMFT-s programok, amelyek igen jelentős forrásokat fognak biztosítani ahhoz, hogy
a kompetenciaalapú oktatás, illetőleg az egységes természettudományban való gondolkodás a
jövőben – nem most, a jövőben – megjelenjenek. Ennek a feltétele tehát az, hogy ez a NAT-
ban szerepeljen.

Tudjuk, hogy az OKNT-nek volt egy korábbi döntése. Az Új tudás programmal
összefüggésben megjelent miniszterelnöki beszéd következtében elindult egy élénk
diszkusszió a természettudósok körében, hogy ez kötelező vagy nem kötelező, mikor
kötelező, mikor nem kötelező. A minisztériumnak az az álláspontja ebben, hogy erről egy
társadalmi vitát kell folytatni. Nincs jelenleg döntés a minisztériumban arról, hogy itt
kötelezően be kellene vezetni egységes természettudományi tantárgyat az 5-8. vagy a 9-12.
évfolyamon. Arról van döntés – és ez ügyben jönnek jövő héten ide a társadalmi szervek
egyeztetni -, hogy ezt a dolgot alaposan körbe kell járni, és csak egy alapos tényfeltárás után
lehet bármilyen irányba elindulni. Azt gondoljuk, hogy ez a jogszabályhely egy ilyen puha
rendelkezés, ami kifejezetten az ÚMFT miatt kerül bele. Hogy a jövőben a társadalmi
egyeztetésnek mi lesz az eredménye, és mi módon lehet továbblépni az 5-8., 9-12.
évfolyamon az egységes természettudományok mentén, az az egyeztetések következtében, és
különösképpen az OKNT szeptemberi napirendjei körében megtárgyalásra kerülő döntési
pontok alapján fog a kormányzat részére jobban körvonalazódni.

Tájékoztatásul még annyit tennék hozzá, hogy a tárca részéről mi kaptunk egy olyan
feladatot, miszerint év végéig törekedjünk arra, hogy jöjjön létre egy egységes
természettudományos tanterv, amely tanterv kvázi kerettantervként a NAT-ban lévő ember és
természet, illetve a háztartási ismeretek vonatkozásában megpróbál egy komplex science
típusú tananyagot létrehozni. Ezt a tantervet a tárca nem szeretné az OKNT nélkül



elkészíttetni. Ennek érdekében épp a tegnapi nap folyamán volt egy egyeztetés nálunk, ahol a
Csermely Péterék által delegált szakember, Nahalka István, akit az OKNT kijelölt ennek a
témának a gondozására, az MTA részéről Kertész úr, akit az OKNT is támogat ebben a
pozícióban volt jelen, továbbá Hadházy urat hívtuk erre az egyeztetésre, és Trencsényi urat.
Egyébként voltak még olyan szakemberek, akik tantervépítők, és ilyen egységes
természettudományos oktatási tanterv mentén készítenek fel az érettségire. Az ottani
beszélgetésből nagyjából az látszik, hogy szeptemberre elkészülhet egy olyan koncepció,
aminek mentén lehetővé válhat egy ilyen tananyag, tanterv megkonstruálása.

Az itteni paragrafus, ez a jogszabályhely tehát erről szól, hogy ezek a fejlesztések
elindulhassanak, és ehhez a Nemzeti Fejlesztési Tervből források álljanak rendelkezésre. Ha
ez nem kerül be, akkor nagyon komoly bajban leszünk, mert nincs meg az a jogalap, ami
ehhez a fejlesztéshez kell.

Nagyon hasonló a kompetenciaalapú tananyag a végén, ami a jelenlegi
kompetenciaalapú tananyagfejlesztések tapasztalataira épülve egészítené ki a NAT-ot, és
ezzel megteremtődik a lehetőség.

Ezzel összefüggésben tehát arra kérjük a tárca részéről a Köznevelési Tanácsot, hogy
támogassa ezt a módosítást, ami mindenképpen az esélyteremtést és az ÚMFT-források
felhasználását segíti elő, ezáltal megnyitja a további fejlesztések lehetőségét a tárca számára.

ELNÖK: Köszönjük az indoklást. Van-e kérdés az előterjesztőhöz? Szabados úr!

DR. SZABADOS LAJOS: Azt szeretném megkérdezni, hogy miért 5-8. évfolyam
szerepel itt. Nem értem a logikáját.

ELNÖK: Más kérdés?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Csak a szövegértésemmel van baj. Első nekifutásra
másképp olvastam. Ahogy most Sándor levezette, talán már értem az 1. § (3) bekezdését. Azt
mondja, hogy az 1-4. évfolyamon emelt szintű oktatás csak akkor indítható, ha azon minden
tanuló részvétele biztosítható. Ez azt jelenti, hogy ha a szülő kéri, részt vehessen? De ez nem
jelenti azt – bár én első nekifutásra úgy olvastam -, hogy nem szabad indítani, hogyha van egy
25-30 fős tanulócsoport, és abban nem vesz mindenki részt. Tehát ez választás kérdése, ugye?
Ez nem egészen világos az első mondatból. Az embernek van egy olyan érzése, hogy valami
tiltás van itt, mert hasonló jogszabályi helyeket tudunk az elmúlt hónapokból. De ha így van,
ahogy most együtt értelmezzük, akkor természetesen nincs ellene kifogásom.

ELNÖK: Görbe úr!

GÖRBE LÁSZLÓ: Az elmúlt alkalommal fogadtunk el a természettudománnyal
kapcsolatban egy határozatot, miszerint addig ne változtasson a minisztérium, amíg ez a
bizottság nem tesz javaslatot. Erre felhívnám a bizottság figyelmét. Másrészt azt nem látjuk,
hogy ez kötelező lesz, vagy mi lesz akkor a szaktárgyak helyzete. Hogy lesz ehhez
pedagógus? Én szakmailag érdekelt vagyok.

ELNÖK: Értjük, köszönöm. Parancsolj!

DR. CSEH SÁNDOR: A 4. §-t hogy kell értelmezni? Nem maradt ki ott valami?

BRASSÓI SÁNDOR: E rendelet hatályba lép – és megszűnik. Ez három éve így
folyik a jogalkotásban. Az a probléma, hogy ha egy jogszabályt kihirdetünk, az kap egy



számot, de ez csak ez módosító rendelet. Az alaprendelet a 243/2003-as. Az a jogalkalmazási
gyakorlat most már, hogy ha egy módosító rendeletet kihirdetünk, akkor az utána, amint lehet,
hatályát veszti – általában harminc napon belül -, mert minden beépül az alaprendeletbe, és
tovább önmagában nincs funkciója. Ez jogilag teljesen rendben van.

ELNÖK: A mór megtette kötelességét...

DR. CSERMELY PÉTER: Csak egy mondattal szeretném nyugtázni Brassói Sándor
előterjesztését, ami engem végtelenül megnyugtatott. Mert ha az előerjesztésben nem lett
volna ennyire expliciten hangsúlyozva, hogy az integrált természettudományos tárgy
oktatásának kérdésében a minisztérium egy társadalmi vitát követően, a részletes
véleményeket megismerve fog döntést hozni a kötelező volta tekintetében, akkor én most
nemmel szavaztam volna erre az előterjesztésre. De így elfogadom.

(Megérkezik dr. Szenes György.)
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én több mindent nem egészen értek. A NAT-nak vannak

hároméves felülvizsgálati periódusai – azt hiszem, jövőre következik -, és kicsit kapkodást
érzek abban, hogy állandóan a NAT-ot kiegészítő dolgok születnek, és nem várjuk meg ezt.
Brassói úr viszont megindokolta, hogy ez szükséges.

A következő kérdésem, hogy van ez az egységes természettudományi tárgy. Ez helyes.
De miért kell külön kiemelni? Vannak komplex művészeti tárgyak, amelyeket ugyancsak úgy
tanítunk, most már régóta. Ennek nem látom a körét, a logikai rendjét. Miért kell ezt kiemelni,
miért nem egy egységes elvet fogalmaz meg, hogy ilyesmi lehet, hogy összevont, komplex,
integrált – vagy minek nevezzük? – tantárgyak lehetnek. De én úgy tudom, hogy ezt a NAT
már hozza, tehát nem újdonság. A NAT-ban már benne van, akkor miért kell ezt az egyet
kiemelni?

A következő, hogy kompetenciaalapú tananyag. A definíció is pontatlan, illetve kicsit
ellentmondásos. Mert az alany a tananyag, és az alkalmas eszközrendszer az állítmány. A
tananyag egy eszközrendszer? Ezt állítjuk? Lehet, de elgondolkodtató, hogy mit is állítunk
erről, hogy definiáljuk.

Engem megdöbbent, hogy külön ki kell emelni, hogy lehetséges kompetenciaalapú
tananyag, mert szerintem minden tananyag minden kerettantervben legyen kompetenciaalapú.
Miért kell ezt külön megint kiemelni?

Tehát a logikai rendjét nem tudom én ennek átlátni és elfogadni. Oda lyukadnék ki,
hogy várom a NAT felülvizsgálatát, és a NAT-nak most már olyan jellegű felülvizsgálatát
egyszer végre, amikor nemcsak ugyanazok vizsgálják felül, akik alkották, tehát nem belterjes
körben mozog, hanem külső kontroll legyen benne, és ne csak arra irányuljon folyton, hogy
még tovább szűkítsük, rövidítsük. Ez mánia, hogy minél rövidebb, annál jobb, most már ideje
lenne annak is, hogy bővítsük a NAT-ot és kiegészítsük, mert az élet halad, újabb
követelmények vannak. Tehát adekvát válaszokat a kérdésekre, amiket az élet felvet, a
gyakorlat, és ezt én egy kicsit kapkodottnak tartom most, hogy ez a két dolog bekerül. El
tudom fogadni, hogy a miniszter úrnak ez valamiért szükséges. Azt már nem tudom, hogy az
EU-sok ezt megnézik-e, honnan fogják ezt megtudni, hogy benne van vagy nincs benne. Egy
kicsit olyan elkapkodott dolognak érzem ezeket a módosításokat. Köszönöm. (Dr. Mihály
Ottó: Most akkor hozzászólás is van?)

ELNÖK: Igen. (Dr. Mihály Ottó: Mert azt hittem, hogy kérdezünk.) Most a
hozzászólások következnek. Nekem van. (Jelentkezésre:) Szebedy Tas!

DR. SZEBEDY TAS: Nagyon röviden. Részben az előbb elhangzottak alapján, illetve
arra utalva, hogy a természettudományos oktatással kapcsolatban az OKNT-nek igenis van



szellemi muníciója, és valószínűleg ezért is került be részben ez a tervezetbe vagy a
módosításba, mert központi kérdésként szerepel általában az oktatáspolitikában a
természettudományok helyzete. Azt gondolom, hogy egy ilyen fajta megfogalmazás – vagy
megágyazásnak nevezte Brassói úr – pontatlan, és biztos, hogy újabb módosításokra
kényszeríti majd a rendelkezést.

Nekem egy olyan szerény javaslatom volna, hogy ez a rész, ami a
természettudományokra vonatkozó 4. vagy 3., azt hiszem, 3. §, ez várja ki annak az
eredményét, amire mi már készülünk több szempontból is. Remélhetőleg egy ottani,
leszűrődött vélemény konkretizálhatja, és azokat az esetleges félreértéseket is tisztázhatja,
ami nem egy tantárgy vagy több tantárgy közös tanításának az alapelveire vonatkozik, hanem
a természettudományos oktatás a magyar közoktatásban való hangsúlyos helyzetére vagy a
visszaerősítésére, mert ez volt az egyik ok, ami miatt, ha jól tudom, a parlament oktatási
bizottságától kezdve nem tudom, hány fórum foglalkozott a természettudományos oktatással.

Tehát én itt ezt egy ilyen logikailag előreugró, de nem eléggé konkrét és nem világos
kiegészítésnek tartom, javaslom szerényen a 3. pont vagy újrafogalmazását vagy kihagyását.
Köszönöm.

ELNÖK: További hozzászólás? (Jelentkezésre:) Závodszky úr!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Az előbb kérdést tettem fel, és ezért nagy nyugalommal
várakoztam. Mindenekelőtt megismételném azt, amit Karlovitz János mondott, hogy nem
tartom indokoltnak az ilyen módosítgatásokat a NAT-tal kapcsolatban vagy magában a NAT-
ban, ismervén a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket, és természetesen tartalmi
szempontból is problematikus.

Ami az egységes természettudományos tantervet illeti, erről nyilván hosszú vitát
lehetne folytatni, miközben én ugye nem vagyok természettudomány-szakos, csak mint
történész, ismerem azt az aforisztikus megfogalmazást, hogy a dolgok lényege maguk a
dolgok története, tehát a dolgok azonosak a történetükkel, ez teljesen aforizmaként
értelmezhető. Nagyon érdekes volna mondjuk ’93-94-ben felvenni a fonalat, a NAT
különböző változatait egymás mellé álltani, és az ezzel kapcsolatos érveket és az ilyen
átalakulást, a sajátos burjánzást, mert véleményem szerint egy elképesztő burjánzás figyelhető
meg. Sokan vannak, akik az első NAT vitájában is részt vettek, majd megélték annak a
visszavonását. Ott nagyon komoly érvként hangzott el, hogy mit keres ebben a NAT-ban egy
alapelvek fejezet, ami volt öt és fél oldal, és ha ma megnézzük az alapelveket, azért elég
terjedelmes, és nem biztos, hogy azokat oda mind bele kellett volna írni, most eltekintve a
tartalmi problémáktól, vagy az ezzel kapcsolatos vitáktól, tehát lefolytatható vitáktól.

De máris hosszú vagyok. Csak annyit szeretnék mondani, ami ugyan közismert, de
hangozzék el, hogy az ilyen, science típusú tantárgyaknak igen hosszú történetük van, ha már
a történetiségről beszéltem, nekem is van elfekvő könyveim között 50-60 éves angolszász,
egyik-másik három-négy kilós, science-tankönyv. Ezeket időnként bevezetik, kísérleteznek
vele, van, ahol folyamatosan így dolgoznak. Most nem akarok részletekbe menni, mert itt
sokan vannak, akik nálam jobban tudják, sok probléma vethető fel ezzel kapcsolatban.

Csak egyetlen dolgot szeretnék kiemelni. Az én ismereteim és hosszú életem
tapasztalata alapján igenis csökken az eredményesség, az ebből a közegből kijövő tanulók
között kevesebb az alapos természettudományos műveltséggel, analízisre, satöbbire képes, és
ilyen irányban alkotópályára készülő gyermek, márpedig ha bárhol csökken az
eredményesség, a megfelelés, az az esélyegyenlőség rovására megy, meggyőződésem, egy
ilyen science típusú, tehát különösen az alapismeretek, tehát az 5-8. évfolyamban feltétlenül a
kiemelkedő képességű gyerekek esetében, pontosan azok részére, akik hátrányokkal indulnak.
Körülményesen fogalmazok…



Röviden szólva: meggyőződésem, hogy ez is, és más hasonló, ilyen kicsit utópisztikus
kísérletek igenis magára az esélyegyenlőségre hivatkozva jelennek meg, igenis csökkentik az
esélyegyenlőséget és a hátrányos helyzetű gyermekek számára előnytelenek.

Egy információ. Mit jelent az? Tehát itt mindenki megnyugszik, először én is
megnyugodnék, ahogy már többször megnyugodtam az életemben, hogy nem kötelező. Nem
kötelező, mert még nincs eldöntve. Lehet, hogy lesz olyan, amikor kötelező, de most nem
kötelező. A fogalmazás – így kezdődik a mondat, és ez egy jogszabályon belül: a korszerű
természettudományos műveltség elsajátítása. Tehát expressis verbis jogszabály mondja ki,
ami szerintem képtelenség, hogy egy science típusú tantárgy a korszerű, és másképp nem is
lehet korszerű. Kérem, ha én fizika-kémia szakos lennék, számomra zavaró lenne. Ez egy
információ.

Nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy ne legyek indiszkrét. Az egyik legnagyobb
kiadó – lehet gondolkodni, ez kettő vagy három – levele volt tegnap a kezemben, egészen
véletlenül, ahol a kiadó tájékoztatja a munkacsoportot, a szakmai munkaközösséget, hogy a
fél éve folyó kémia, fizika satöbbi általános iskolai tankönyvek fejlesztését leállítja, mert
nyilvánvaló nyomás és elhatározott szándék jelenik meg a minisztérium részéről, hogy
egységes science típusú tantárgyat vezet be. Tehát még nincs is megszavazva, az úgynevezett
piac már így reagál.

A másik nagyon komoly érv, Sándor, és felteszik a kezüket, a pénz, az, hogy meddig
tudjuk kivenni a pénzeket. Az EU szerint az oktatás nemzeti hatáskör, és ha az EU egyik vagy
másik bürokratája vagy testülete megfogalmaz valami ajánlást, az a következő hónapban
nálunk úgy jelenik meg, mint EU-s követelmény, ami megint nem biztos, hogy helyes
hivatkozás. A pénz. Pontosan erről van szó, hogy lehet, hogy nem kötelező, de pontosan a
jelenlegi finanszírozási mechanizmusokban, pontosan a pályázati pénzekkel sokkal nagyobb
hatásfokkal lehet átalakítani ilyen vagy olyan – nem minősítem – irányba a rendszert, amilyen
irányba a pénz osztogatói azt elhatározták.

Annak ellenére, hogy én nem vagyok ebben szakember, az elmondottak és még más
érvek alapján nem tudom támogatni. Azért beszélek ilyen sokat, hogy ez ne kerüljön bele, és
lehetőleg ne is kerüljön jogszabályba.

Hasonlót a kompetenciaalapú tananyaggal kapcsolatban is lehetne mondani, de máris
nagyon hosszú voltam. Megint az élet... Az ember dolgozik, jár az iskolákban. Ma már az
alacsonyabb szakmai szinteken ez a kompetencia egy mágikus kifejezés: szakmainak
minősített beszélgetéseken szembekerül az ismeret és a kompetencia vagyis az
alkalmazóképes tudás. Lehet, hogy most valaki fölhördül, hogy nem ugyanarról van szó, de
szerintem valami hasonlóról, a helyett, hogy a kettőnek valami nagyon szerves, dialektikus,
egymást segítő rendszerét szorgalmaznánk.

Tegnap este hallom, komoly emberek beszélgetnek, és a szakriporter felteszi a kérdést,
hogy tudás vagy kompetencia, ismeret vagy kompetencia? Mondhatjuk, hogy mi tudjuk, miről
van szó...

Egyébként Karlovitz Jánosnak – és ez lesz az utolsó mondatom – volt egy érdekes
megfigyelése: nem tudom, mennyire véletlen a tananyag és az eszközrendszer egymásra
vonatkoztatása. Ha akarom, valóban azt a – egyébként megint száz éve vissza-visszatérő -
elképzelést vagy koncepciót sugallja, hogy az ismeret az eszköz. Ebből a mondatból
kifejthető. Mindegy, hogy milyen anyagon, milyen ismereteken gyakorlom a gondolkodást.
Ez majd’ 200 éves paradigma, ami újra meg újra visszatér. Én nem mondom, hogy aki
fogalmazta, így gondolja, de ha így gondolja, akkor nyilván nem lehet elfogadni. Nem való
jogszabályba – nem beszélve arról, hogy egyetlen bővített mondatban: kooperatív, projekt,
epochális, homogén, heterogén, kognitív, szociális, speciális és kompetencia... Karikatúrúnak
vagy paródiának tűnik!

Köszönöm szépen.



ELNÖK: Mihály Ottó, utána Hadházy Tibor.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Kérdeztem volna, hogy kérdések vannak vagy hozzászólások,
mert közben elment a dolog a hozzászólások irányába.

Én azt gondolom – most csak a 3. §-ról szólok, nem megyek vissza az 1-2. §-ra –,
hogy ha a jelenlegi NAT bevezetőjét nézzük, és a NAT mellékletét, azt látjuk, hogy felvállal
egy olyan funkciót, már a 2003-as NAT is, hogy definiál bizonyos fogalmakat, amelyek a
tananyagfejlesztés során megjelentek, és ezeket a fogalmakat definiálja abból a szempontból,
hogy a NAT-tal való kapcsolat értelmezésében ezek a fogalmak hogyan és miképpen
használhatók. Ez nem a tudományos gondolkodást szűkíti be, ez egy teljesen természetes,
praktikus eleme a tartalmi szabályozás rendszerének. Azt mondja, hogy a tartalmi szabályozás
rendszerén belül ezek ezt jelentik. Ezeket meg lehet támadni mint fogalmi meghatározásokat,
de egyelőre e szerint gondolkodik a tartalmi szabályozás. Ebbe a tartalmi szabályozással
kapcsolatos fogalmi rendszerbe kerül be az egységes természettudomány tantárgy, és a
kompetenciaalapú tananyag is.

Mondok egy nagyon egyszerű, olyan helyzetet, amellyel jelenleg szembekerül a
fejlesztés. Ahhoz, hogy ki lehessen írni azokat a pályázatokat, amelyek a fejlesztésekre
vonatkoznak, és ezeket a pályázatokat most már a legvégső esetben is hihetetlen gyorsasággal
ki kell írni – 3-ára meg kell teremtenie az úgynevezett fő intézmények pályázatát, el kellene
fogadni -, egyszerűen kritériumokat kell adni ahhoz, hogy a pályázó tudja, amikor beadja a
pályázatát, mit jelent az, hogy egységes természettudományi tantárgy. Azért ilyen általános és
megengedő ez a fogalmazás, mert ha megnézzük-megnézitek, akkor ez tulajdonképpen
magában foglalja az összes, ezzel kapcsolatos vitákban megjelenő álláspontot: a szűkebbet, a
tágabbat, a még tágabbat is. Vagyis egyáltalán nem akarja eldönteni, hogy ebben az esetben a
science mely tárgyakat vonna be magába – most használom a „science” kifejezést -, hanem
azt mondja, hogy van egy ilyen fejlesztési irány, és a pénzek csak akkor fordíthatók erre az
irányra, ha megfelelnek legalább ennek a kritériumnak.

Ugyanerről van szó a kompetenciaalapú tananyagok esetében. A kompetenciaalapú
tananyag is ott szerepel ezekben a pályázati szövegekben. Ha nem tudunk rámutatni, hogy ez
legalább ennyit kell hogy jelentsen, akkor például be fog következni, hogy a kiadók
ugyanebben a fejlesztési folyamatban visszapörgetik a meglévő anyagaikat, és elnevezik
kompetenciaalapú tananyagnak.

Ennek a dolognak nem abban az értelemben van szabályozási funkciója, hogy
konkrétan eldöntse, mi ez, hanem hogy adjon egy definíciót azzal kapcsolatban, hogy a
fejlesztésben ez mit jelent. Ezért számomra egyáltalán nem korlátozza, sem nem irányítja azt
a munkát, amire itt a múlt alkalommal az OKNT-ben vállalkoztunk. Nem jelenti azt tehát,
hogy ebből eldőlt, mi lesz az a javasolt tananyag, amiről egyébként is úgy gondoltuk, hogy
legalább két-három kerettantervnek kell majd képviselni, mi is az egységes
természettudományi tárgy.

A magam részéről tehát kíméletlenül szükségesnek érzem ezeknek a módosításoknak a
bevitelét a NAT jelenlegi szövegébe.

Az érdemi észrevételekkel kapcsolatosan, tehát amik tartalmi oldalról közelítettek
ehhez, én nem gondolom, hogy az a mondat, hogy a korszerű természettudományos
műveltség elsajátítása, azt jelentené, hogy a korszerű természettudományos műveltség csak
egységes természettudományi tantárgy lehet. Ne haragudjatok, de ez a mondat egyszerűen
nem ezt jelenti. Ez a mondat azt jelenti, hogy az egységes természettudományi tantárgynak az
a célja, hogy ezt a korszerű műveltséget segítse. Ha ebből valaki ki tudja fejteni, hogy ezt
másként nem lehet segíteni, annak én nyelvészeti Nobel-díjat fogok javasolni. Ez ugyan is
nem ezt jelenti.



A másik, hogy a kompetenciaalapú tananyag esetében a tananyag attól függ, mit
tekintek célnak. Ha alapvetően azt tekintem célnak, hogy a gyermekben ilyen vagy olyan
értelemben tanulási – és ezzel fejlődési – folyamatok menjenek végbe, akkor igenis a
tananyag: eszköz. Úgy eszköz, ahogy van: ismeretként, attitűdként, az egész csak egy eszköz.
Az más, hogy a tudósnak ez a dolog eredmény, mert ő összehozta ezt. Ebben a folyamatban
eszköz. A kompetenciaalapú tananyag is eszköz. Csak azt próbálja megfogalmazni, hogy ez
az eszköz miben jelent bizonyos sajátosságot más tananyagokkal kapcsolatosan. Én azt tudom
mondani, hogy ezt definiálni kell ebben a folyamatban.

Azt gondolom, hogy ezek a definíciók nem jelentenek semmiféle olyan elemet, amely
pontosan kijelölné azt az utat, amelyben a természettudományok iskolai tanítási-tanulási
folyamatát meghatároznánk. Ad egy definíciót arról, hogy ha ennek a fejlesztésnek az az útja,
hogy egységes természettudományos tantárgyat akar csinálni, akkor ez körülbelül ezt jelenti,
és erre, ha úgy tetszik, a fejlesztési programokban felhatalmazást ad.

Még egyetlen, mindenképpen érdemi megjegyzésem van. Azt gondolom, hogy
egyszerűen nincs rá bizonyíték, hogy a science típusú természettudományos tanítás
eredményessége kisebb lenne, vagy hogy csökkent volna, ahol ezt bevezették. Egyszerűen, ne
haragudj, nincs ilyen! (Az ülésterembe érkezik Horn György.) Elő kell venni a PISA-t, és meg
kell nézni, hogy a PISA-eredmények között, vagy hogy ne csak ez legyen, legyenek az IEA-
eredmények is, hogy ezen legeredményesebb országok között a science-szel dolgozó
alaptantervek országai hol foglalnak helyet, és abban a pillanatban kiderül, hogy ez
egyszerűen nem állja meg a helyét. (Dr. Závodszky Géza: A középmezőnyben vagy alatta.)
Dehogyis! Miért? Finnország hol foglal helyet? (Dr. Závodszky Géza: Finnország nem
kifejezetten science típusú.) Vagy Szingapúr hol foglal helyet? (Dr. Závodszky Géza: A nyelvi
felkészültségben voltak jók, és nem kifejezetten…) Most csak a természettudományos
tantárgyakról… (Dr. Závodszky Géza: Én ezt megnézném, mert én ezt nem így tudom,
Finnország nem így van szerintem, az igazság mindig konkrét. Tudtommal ez nem jó példa,
mert ott nem…) Mind a két variáció van, és az eredményekben mind a két variáció eredménye
is benne van. (Dr. Závodszky Géza: Én nem akarok itt vitatkozni, meg kellene nézni, mert
most blöffölünk. Meg kellene nézni egészen pontosan, hogy a finn iskolák hány százalékában
van science.) Meg kell nézni a PISA-eredményeket. (Dr. Závodszky Géza: Nem ez a kérdés,
hanem az, hogy van-e egyáltalán, és az iskolák hány százalékában science típusú. Én úgy
tudom, hogy elenyésző.) Én a magam részéről Európában összesen a klasszikus német
rendszerekben látok még nem science-t. (Dr. Závodszky Géza: Nem, Németországban… –
Zaj, közbeszólások. – dr. Szilágyi János: Finneknél, dánoknál, svédeknél van ilyen.) Hát
persze! (Dr. Závodszky Géza: De a tanulók hány százaléka? Ott kezdődik!) Én azt állítom, és
állítom, hogy sehol olyan eredmény nem létezik, amely azt mutatná, hogy visszaesett – ez
hangzott el – ott, ahol áttértek a science-re, és hogy a science-szel dolgozók alacsonyabb
eredményt értek volna el ebben a dologban. Ezt az egy alapvető tételt állítom, hogy ez
semmivel nem támasztható alá ebben a dologban.

Ez azért fontos, mert itt arról van szó, hogy lehetséges-e, kell-e megkísérelnünk, erre
kidolgoznunk, ha úgy tetszik, kerettanterveket, hogy ilyenekkel rendelkezzünk, vagy nem,
mert erről szól ez a dolog. A többi a további kérdések közé tartozik ebben a dologban.

Tehát én a magam részéről egyszerűen a fejlesztés szempontjából támogatom ezt a
módosítást ebben a dologban.

Még csak annyit, hogy a NAT nem lesz jövőre felülvizsgálva, mert 2007-ben, az
elmúlt évben zajlott a NAT felülvizsgálata, és az új szabályrend szerint öt év múlva lesz a
következő felülvizsgálat.

ELNÖK: Mielőtt megadnám Katinak és a többieknek a szót, én azt szeretném kérni,
hogy az olyan tudományos vitákat, amelyek definíciók tartalmainak terjedelmét és mélységét



akarják tisztázni, ne ennek a napirendnek a keretében bonyolítsuk le, mert soha nem érünk a
végére, meg egyáltalán nem célszerű. Ez csak egy önkorlátozásra való szerény buzdítást
jelent, mert sehová sem fogunk jutni.

Most Hadházy Tiboré a szó.

DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen. Igyekszem korlátozni időben azt, amit el
szeretnék mondani. Elöljáróban szükségesnek tartom megjegyezni, hogy ennek a tárgynak és
a hozzá kapcsolódó kerettantervnek az elkészítését én egy tágabb környezetbe fogom
helyezni, és a tágabb környezetet szeretném pár mondattal jellemezni.

Mi ez a tágabb környezet? A tágabb környezet az egész természettudományos nevelés.
A természettudományos nevelés és korunk kihívása, amely úgy fogalmazható meg ugye, hogy
építünk, élünk a tudományos-technológiai társadalomban, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy
a természettudományok oktatásbeli és kedveltségi elfogadottsága drámaian szorul vissza,
illetve szorul az utolsó helyekre a tanulók kedveltségi rangsorában a fizika, a kémia és így
tovább.

Az előbbi vitához csak annyi megjegyzést tennék, hogy akkor is igaznak tartom, amit
mondtam, ha a PISA-felmérésben a természettudományok szempontjából relatíve jobban
állunk, mint más területeken, hiszen míg más területeken a 22. helyet birtokoljuk, addig itt a
15. helyet érte el a PISA a magyar mintán. Ez persze ahhoz képest, hogy jó néhány évvel
ezelőtt, az IEA-felmérések időszakában az 1., 2. helyekről való visszaesést jelenti, nem egy
üdvözítő helyzet. Ugyanakkor relatíve még nem rossz ez a helyzet, de tendenciáit tekintve
határozottan az.

Mi ennek az oka? Az egyik oka az, hogy a természettudományok úgy reagálták le
azokat a változásokat, amelyek, ha konkrétan fogalmazok, drasztikus
óraszámcsökkentésekben realizálódó változások voltak, hogy gyakorlatilag eltűnt a
természettudományok oktatásából sok olyan elem – például a kísérletezés, a tanulói
munkáltatás, a felfedező természettudomány-tanítás –, amely azt eredményezte, hogy tömeges
az elfordulás ezektől a tantárgyaktól. A tömeges elfordulást itt nem követte tehát ezen
tantárgyak megújulása, tartalmi és módszertani megújulása. A beszűkült kereteket,
ugyanazokat a tartalmakat lecsökkentve, elhagyva próbálják az iskolákban a tantárgyat nagy
erőfeszítésekkel a kollégák tanítani, amely véleményem szerint nem egy jó út. Ezt jelzi az,
hogy ebben az évben a természettudományos képzési területre a jelentkezők száma 50
százaléka annak, ami kontingenst államilag biztosít a kormányzat arra, hogy
természettudományos szakokon tanuljanak. Tehát eleve, ha mindenkit felvennének, aki
jelentkezik, akkor is 50 százalék a lekötöttség, a körül van. Ez pedig a mi esetünkben azzal a
konzekvenciával is járhat, a megkérdezettek BSc-ben tanulók tíz százaléka óhajt
természettudományos területen tanári szakirányt választani, hogy öt-hat év múlva a
természettudományos tanári pálya kiürül. Ez egy rettentő nagy gond, sokkal nagyobb gond
annál különben, mint amit pillanatnyilag is nagy gondnak tartunk a természettudományok
oktatásában.

Éppen ezért tehát úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéskörrel nagyon-nagyon fontos
foglalkozni, nem véletlen a Tudományos Akadémia állásfoglalása, a szakmai szervezetek
állásfoglalása, vitája, ami kibontakozott, akár az egységes természettudományi tárggyal
kapcsolatban, akár az egész természettudományos neveléssel kapcsolatban. Mi is fogunk
ezzel foglalkozni az én emlékezetem szerint valamikor szeptemberben egy külön OKNT-ülés
keretében, mindezeket talán lesz módom részletesebben elmondani.

Még arra szeretnék utalni, hogy ez nem hagyomány nélküli próbálkozás. Egyrészt
1970-től lényegében elindult egy ilyen törekvés, aminek azért vannak gyermekei, lettek
gyermekei, az általános iskola alsó tagozatában bevezetésre került akkor a természetismeret
tárgy, ami aztán átalakult környezetismeretté 6. osztályig. A tanítóképzésben megjelent ez,



hiszen lett természetismeret műveltségterület, és így tovább, és a gyökerek sokkal mélyebbre
nyúlnak vissza, a két világháború között volt ilyen tantárgy, hogy természettan.

Ezt az egész problémakört mi foglalja keretbe? Keretbe foglalja, hogy a NAT-ban ez
nevesítetten megjelent. Nem is értem különben, hogy a kerettantervi részbe miért nem került
besorolásra. Másrészt a 239-es kormányrendeletben meg explicite benne van második
tanárszakként, hogy erre pedagógusképzést, tanárképzést kell akkreditálni. Ez a két szélső
pontja ennek a problémának. Ugyanakkor részben magánvéleményként hadd fogalmazzam
meg, hogy egyetértve az elhangzottak közül majdnem mindennel – mert ez vitaalapot
képezhet –, de különösen kiemelve azt, hogy nagy egyeztetési kényszer van, és ezt tisztelettel
kérem a szakmai szervezetekkel, tanári testületekkel stb.

Nagyon fontos dolog, hogy a kötelező és nem kötelező jellegből a nem kötelezőt
hangsúlyozzuk. Nagyon fontos az, hogy pillanatnyilag az 5-8. osztályról van szó, a tárgy
kerettantervének életre hívásáról van szó – akár első osztálytól, vagy az óvodai nevelésre is
lehetne gondolni -, és nagyon fontos, hogy ez a tantárgy nem a pillanatnyilag egymás mellé
tett fizikai, kémiai, földrajzi, biológiai ismeretek konglomerátuma, hanem rendező,
szemléletformáló elvek mentén kellene szerveződnie. Mondok egy-két példát: a természeti
folyamatok iránya. Ebben sok minden benne van: a szimmetria a természetben, a fenyőfától a
hókristályig. Olyan rendező elvek mentén kell megfogalmazni, ami aztán lehetővé teszi, hogy
erre a szemléleti és metodikai megújulás következzék. Erre a szemléletre építkezve a 9-12.
osztályban egy diszciplináris képzés épülhessen, amely a felsőoktatás befogadása
szempontjából döntő fontosságú, netán a 12. osztályban az én elképzelésem szerint újra egy
integrált tárgy formájában lehetne ezt lezárni.

Így tehát megerősítve néhány dolgot: rettentően nagy válságban van a
természettudományos oktatás, kiutat kell keresni metodikailag és tartalmilag egyaránt. Ez az
egyik olyan megoldási lehetőség, amellyel szükséges és célszerű foglalkozni. Olyan
egyeztetések szükségesek, amelyek hozzáadhatnak ehhez a problémakörhöz, mert a kihatásai
messzire nyúlnak, valóban érezhetik úgy kollégák, hogy most nem kell ilyen szakos vagy
olyan szakos, ha ezt a tárgyat választja, akkor az egzisztenciája megrendülhet, itt nem 120
órás átképzésekkel vagy tanfolyamokkal lehet felkészíteni ennek a tárgynak az oktatására stb.,
stb. Ennek tehát nagyon széles, szerteágazó problémaköre van. Elindulásként én ezt, a
természettudományos oktatás megújítása szempontjából támogatandónak ítélem. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Barlai Kati, utána Szenes, Szabados.

BARLAI RÓBERTNÉ: A hozzászólások alapján most már egyre aggályosabbnak
tartom ezt a dolgot. Visszatekintve akár iskolaigazgatói pályafutásomra is, meg szakértői
munkáimra, amikor helyi tanterveket véleményeztem, elvétve megjelentek ezek az integrált
műveltségterületek tantárgyak formájában – például ember a természetben –, tehát voltak már
ilyen próbálkozások. A helyi tantervben ez úgy nézett ki, hogy volt egy összefoglaló cím,
meg valami összefoglaló leírás ezzel kapcsolatban, aztán jöttek ezek a tantárgyak, egymás
után, majdnem ugyanolyan tartalommal, mint ahogy azelőtt tantárgyi szinten megjelentek.
Igazából úgy érzem, hogy a realitásokat nem veszik figyelembe, hogy kik azok, akik most
tanítanak.

Nem értek egyet Mihály Ottóval abban, hogy nem orientál ez a rendelet, mert ott van,
hogy „hatékonyabbá tétele érdekében”. Ez az a kifejezés, ami mégis egyfajta orientáló
szerepet tölt be, hogy mi az, ami jobb, és ami az oktatásirányítás nézőpontjából kívánatosabb.
Tehát hogy kik tanítanak most, és a jövőben kik fognak tanítani, én ezt nem látom. És addig
korainak tartom. Ebben Szebedy Tassal értek egyet, hogy mindenképpen elnapolnám egy
ilyen fajta megjelenítését egy kerettantervnek, amikor még nem látjuk, hogy egyáltalán
megvalósítható-e. Ugyanis a fizika és a kémia tantárgy, ami a legnépszerűtlenebb a diákok



körében, tehát félő, hogy egy ilyen integrált tantárgy még inkább el fogja nyomni ezeket a
tantárgyakat. A tanárok is szeretnek a könnyebb ellenállás irányába elmozdulni, tehát ha
engem felkészítenek mindenféle ismeretre, szeretnék a gyerekeknek sikerélményt nyújtani,
vagyis mely tantárgyakat fogom egy kicsit szelektálni, mely ismereteket: nyilván azokat.
Igaza van annak, aki azt mondta, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek körében ezek az
ismeretek fognak szelektálódni, mert ezeket fogadják be nehezebben.

Én tehát nagyon aggályosnak látom ezt a dolgot. Vissza kellene nézni, hogy ezek az
integrált tárgyak hol váltak be, milyen mértékben. Nagyon nagy probléma, hogy nincsenek
ma kísérleti iskolák, ahol bevezetésre került valami, amit lehetett két-három évig nézni, hogy
hogyan válik be, és utána foglalkoztak azzal, hogy országos szinten el lehet terjeszteni.

Ezek a dolgok nincsenek kipróbálva, vagy az eddigi kipróbálások épp ezen a területen
szerintem nem váltak be, legalábbis nem nagyon értek el országos sikert, nem publikáltak
eleget. A pedagógusok, ha ezt meglátják, biztos, hogy megint rossz érzéseket fog szülni,
ahogy Tibor mondta, mert nincsenek erre felkészítve.

Én tehát nem tudom ezt megszavazni, az elhalasztás mellett fogok voksolni.
Köszönöm szépen.

DR. SZENES GYÖRGY: Vacilláltam. Amikor Tibort hallottam, azt mondtam, nem
kell hozzászólnom, mert a szívemből beszélt teljesen, de amikor Katit hallottam, azt
mondtam, hogy számomra ez felháborító. El kellene már gondolkodnunk azon, hogy senki
nem akar elrendelni semmit. Ez egy elterjesztési stratégia lenne, egy pozitív diszkrimináció
abban az irányban, hogy szükség van egy ilyenre, nem azért, mert nálunk a
természettudományi műveltség, a gyerekek érdeklődése meredeken zuhan. Meg kellene
találni valami egészen mást. Nem a fizikát és a kémiát egymás mellé tenni, és azokat az
agyament helyi tanterveket, amikről te beszélsz, Kati, hanem mást kell csinálni: egy integrált
természettudományi tantárgynak kellene kidolgozni a módszertanát, a tanárképzését. Ahogy
Tibor mondta, egy egységes nevelési koncepciót a pedagógusképzésbe. A NAT-ban benne
van. Senki nem csinál semmit, semmilyen pozitív nyomás abban az irányban nincs, mert
tanárok vagyunk, és a könnyebb ellenállás irányába megyünk – mert ez egy alapvető
természeti törvény. Mindenki a könnyebb ellenállás irányába megy. Ha én fizikát tanítottam
ötvennyolc évig, nem fogok az ötvenkilencedikben az integrált természettudományban
elmélyedni. De ha nem indulunk el, akkor száz év múlva is az Országos Köznevelési Tanács
ugyanezt fogja mondani, hogy a tanárok nem felkészültek rá. De ha nem készítjük fel, akkor
mikor lesznek felkészültek? El kell indítani egy olyan tanárképzést, el kell indítani egy olyan
tantárgyat – nemcsak azért, mert látszik sok helyen, hogy ez eredményes lehet. Senki nem
gondolta azt, hogy a fizikát meg kellene szüntetni. Nem. Mellette egy ilyen tantárgyat kellene
bevezetni, végigvinni. Csak egyetlen dologban vitatkozom Tiborral: nem a nyolcadik
osztályig, hanem én a 9-12. osztályban is fölvinném, és meglátjuk, hogy fizika lesz-e, vagy az
integrált valami lesz belőle. De hogy a tanárképzésben is kel kell indítani ezt az egészet,
ehhez kétség nem fér.

Én tehát azt gondolom, hogy ezt elodázni több, mint bűn. Hova várunk vele?
Beszélünk róla Magyarországon ötszáz éve, már mindenfajta dolgot próbálunk, és semmi nem
történik ebben az ügyben, azzal az indokkal, hogy a tanárok nem szeretnék. Millió dolgot nem
szeretnek, mert ki szereti a változást? Rá kell kényszeríteni a pedagógustársadalmat arra a
változásra, amit úgy gondolom, hogy jónak látunk. (Dr. Závodszky Géza: Államosítani,
megfegyelmezni…) Ki mondta ezt? (Dr. Závodszky Géza: Most mondtad!) Kell egy kínálat!
Ez egy olyan dolog, hogy amíg nem tudom, hogy jó a rántott csirke, addig nem eszek. Meg
kell kínálni vele! Ki kínálja meg? Mert a lehetősége nincs meg a tanárnak, hogy válasszon, és
fel sincs készülve rá. Senki nem gondolja, hogy ezt már holnap el kell rendelni. Neki kell
indulni, hogy ez a munka elindulhasson, és akkor majd tíz év múlva lesz belőle valami. Ne



gondoljuk, hogy holnap ebből tömegesen érettségizni fognak, vagy az iskolák tömegesen ezt
fogják csinálni! De ha nem indulunk el, akkor ötszáz év múlva sem lesz semmi. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Szabados Lajos úr!

DR. SZABADOS LAJOS: Kedves Kollégák! Három gondolattal szeretnék
foglalkozni. Az egyik az 1. §-hoz kapcsolódik. Én megmondom őszintén, hogy én az egyes
iskolák életébe való beavatkozásnak tekintem, másrészt pedig ellenőrizhetetlennek tartom,
mert megint hozunk egy olyan rendeletet, ami bizonyos rétegeknek nagyon szimpatikus, mert
nem tudjuk ellenőrizni, majd lesz belőle, ami lesz, nem értek vele egyet.

A második gondolatkör: én azt érzékelem, hogy ez a szeletezgetés, szemezgetés
terminológiai és egyeztetési zavarokat okoz a mi életünkben. Egyszer megkérdeztem, most
mondom, hogy az 5-8. évfolyam, mint egység vagy alegység, nincs a NAT-ban, nem szerepel,
tehát ha ez oda kerül, akkor a NAT belső ellentmondását fogja eredményezni, mert nem így
szakaszol a NAT.

A következő: ilyen tantárgy, hogy egységes természettudomány, nem is lehet, ez
legfeljebb műveltségi terület lehet, de nem tantárgy, tehát a tantárgy definíciónak nem felel
meg. Szeretném elmondani, hogy én magam matematika-fizika szakos vagyok. Ha nekem
eszerint kellene tanítanom, akkor a biológiát, a kémiát, a földrajzot és a gyakorlati ismereteket
képesítés nélkül kellene tanítanom. Másik érvem, hogy a tanítóképzőben, mondta Tibor, elég
régóta ott dolgozom én is, úgy folyik ennek a tanítása, hogy van egy kémia szakos tanár, van
egy fizikaszakos tanár, van egy biológia szakos, van egy földrajzszakos tanár, mindenki
megtanítja a hallgatóinak a saját tudományát, és nesze gyerek, neked majd úgy kell tanítanod,
hogy természetismeret, vagy nem tudom, mit kell tanítani. Tehát a valóságot nagyon
figyelembe kell venni.

A másik ilyen a kompetencia. Én most elolvastam ezt, meg elolvastam a Gyuriék
anyagát. Hát nem ugyanazokról a kompetenciákról van szó, tehát még azt sem tudjuk, hogy
mit értünk kompetenciák alatt, de már fogalmazgatjuk meg.

A harmadik gondolatom pedig az, hogy amit Mihály Ottó mondott, azt én egy finom
zsarolásnak tekintem, hogy aki nem áll be a sorba, aki nem lép egyszerre, az nem fog
pályázatot nyerni, vagy nem pályázhat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Előrebocsátom azt az elsősorban morális aggályomat,
amit a fölött éreztem, amikor elolvastam a szöveget, hogy ezzel tulajdonképpen a mi
miniszternek írott levelünk kerül a szemétkosárba. Bár ezt érzelmileg nem jól élem meg, de
Csermely Péter megnyugtatott, hogy ezzel nem került szemétkosárba ez a dolog, és tartom őt
annyira hitelesnek, hogy ezt elfogadjam.

A másik dolog, nem akarok túlságosan belebonyolódni tudományelméleti vitákba,
pláne mint bölcsész, de azért meg szeretném kérdezni, hogy amit kémiaként, fizikaként
tetszenek tanítani kémikusok és fizikusok, az tudományelméletileg nem integrált tantárgy?
Van olyan, hogy kémia? Van olyan, hogy fizika? Nincsen. Az iskolavilág konvenciója hozza
létre ezeket az integrált egységeket, amikről aztán magunk is elhisszük, hogy tudomány.
Úgyhogy ezt azért szeretném előrebocsátani én, aki elkötelezett vagyok más vonatkozásban a
tantárgyi integrációk mellett több szempontból, ezt most nem fejtem ki.

Ahonnan az aggodalmam van, hogy a természettudományok komplexitása kiemelt
szövetként megjelenik. Jó, ezt indokolja a nemzeti fejlesztési terv pályázati prioritása, ezen
túlvagyunk, illetve nem a mi kompetenciánk, úgyhogy ebben az értelemben nem zsarolva



vagyunk, hanem motiválva, de a közolvasó az a pedagógus, aki azért nem egészen olyan, mint
amilyennek itt most megrajzoltuk, hogy csak a legkisebb ellenállás irányában dolgozik, ennél
jóval árnyaltabb ma már a tabló. Azért ennek, vagy ha a tantárgyakat mégiscsak a maguk
rendszerszerűségében gondoljuk végig, akkor én úgy érzem magamat diszkriminálva, hogy az
a közpedagógus, akire itt hivatkozunk, mint a butaság szobrára – nem én – azt fogja kihallani,
hogy oh-oh, komplex természetismeret, oké, de a többiben azért hajrá, vissza a
diszciplinaritásba. Én legalább annyira örülnék egyszer egy olyan előterjesztésnek, amelyik
azt mondja, hogy komplex művészet, mert tulajdonképpen miért is ne, illetve azt a dolgot
nem értem egészen, az én NAT-felfogásom – és a Kerettanterv Bizottságban azért ezt a dolgot
képviseljük –, hogy a nemzeti alaptanterv műveltségterületi és műveltségi részterület
lajstroma nem azonos tantárgylistával. Annak idején megtudtuk – szegény Csonka Kati
legalább három könnyet ejtett – a minisztérium bizonyítványtervét, a bizonyítványba csak
üres sorokat lehet beleírni. Volt államtitkár, aki bohóckodott azon, hogy micsoda tantárgy az,
hogy „Kék bolygó titka”, miközben a nemzeti alaptanterv szerint „Kék bolygó titka” címmel
bármelyik iskola a helyi tantervébe iktathat ilyen nevű tantárgyat, mint ahogy van
„kútbanéző” tantárgy, és az nem a vízműipari szakközépiskola tantárgya, hanem az egy
komplex művészeti tantárgy.

Úgyhogy tulajdonképpen azt nem értem, hogy akkor mi magunk nem hisszük el, hogy
a NAT legalább annyira inspirál, sőt, jobb anyag integrált tantárgyak konstruálására, hogy ezt
az egyet ki kell emelni, de akkor ne szemérmeskedjük el, hogy e mögött egy
finanszírozáspolitikai szándék áll, és azt mondjuk, hogy minden forint, ami az oktatásba jut,
az jót tesz az oktatásnak. Akkor legyen, de jusson akkor egyszer a komplex anyanyelvi,
idegen nyelvi és nemzetiségi nyelvoktatásra, én el tudnék képzelni ilyen tantárgyat is, biztos,
hogy hatékonyabb lenne az oktatás. (Dr. Szabados Lajos: Sok jó fantáziájú ember van
melletted is!) Kontrasztív nyelvoktatásnak nevezi a nyelvpedagógia egyébként, tehát egyszer
lássunk egy ilyet is akár. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Görbe úr!

GÖRBE LÁSZLÓ: Előttem a fizikát, kémiát mennyire nem szerették… Azért
szeretném elmondani, hogy a nyolcvanas években 3-3-4 órában tanítottuk a fizikát 10., 11.,
12. osztályban, matematikailag sokkal nagyobb volt úgy. Most tanítjuk 2-2-3-ban nálunk,
valójában 1,5-1,5-2-ben tanítanák. Majdnem 50 százalékkal csökkent az oktatás. Egy ilyen
törvénynek iszonytató hatása van. Csak szeretném jelezni, hogy egy hónappal ezelőtt
fogadtuk el azt, beszéltünk arról, hogy tízezer forintot kap majd bizonyos ember, aki beíratja a
gyerekét az óvodába… (Dr. Závodszky Géza: Sőt, húszezret.) Húszezret. Jelentem, hogy
májusban megkezdődött a gyerekek kivétele az óvodából vidéken, szó szerint, hogy
szeptemberben beírassa a gyerekét és a húszezer forintot megkapja. (Dr. Mihály Ottó: Ez azt
jelenti, hogy van intelligencia a magyar társadalomban. – Derültség, közbeszólások.)

Magyarul ez a szöveg azt jelenti, hogy én nem korszerű, nem hatékony
természettudományt tanítok? Tehát azt sugallja? Én azt gondolom, hogy hagyjuk már ki a
korszerűt, meg a hatékonyt, és azt mondom, hogy természettudományos nevelés, akkor még
mellette tudok lenni.

Harmadrészt azért szeretném látni, hogy a kisiskolák nagy részében - ne az V.
kerületben, Budapestben gondolkodjunk, mert ott nem olyan emberek ülnek - mit fog látni
egy önkormányzat. Hohó, megint meg lehet csonkítani a természettudományos oktatást:
három órában letudtuk – kevesebb pénzért. És nem tud az igazgató mit csinálni. Egy
természettudományos oktatás, három óra – ennyit kell finanszírozni. Elnézést kérek!

ELNÖK: Iker János!



DR. IKER JÁNOS: Tisztelt Tanács! Nem tudom pontosan most már, hogy miről
beszélünk. Én szeretnék erről a rendeletről beszélni. Az az álláspontom, hogy sajnos, ha
tőlünk függetlenül akár elfogadja és kihirdeti – erre volt már példa – a miniszter, attól még
semmi sem fog változni. Nem bízom ebben annyira, hogy ez olyan gyorsan átmegy a
köztudatba. Ez akkor lenne hatékony, hogyha e mögött olyan tartalmi fejlesztések állnának,
amiről itt többen beszéltek. Ennek a jogszabálynak akkor van értelme, ha párhuzamosan egy
ilyen megkoronázza.

Ha mindenképpen szavazni akarunk, akkor azokat a minőségi jelzőket tényleg ki
kellene venni, mert azok rendeletbe nem valók. Én is azt mondom, hogy legalább azokat
húzzuk ki belőle, a többit meg úgyse fogja olvasni senki. Ne legyen illúziónk: ennek a
jogszabálynak semmiféle inspiráló hatása nem lesz, hogy ettől most majd jobb lesz a magyar
természettudományos oktatás. Ez egy szkepszis, és én a magam részéről tartózkodni fogok.

ELNÖK: Karlovitz, Szilágyi, Loránd.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én azt mondom, hogy „Hajózni pedig kell!”. Kérdés,
hogy merre van az előre. Engem elgondolkoztat, hogy egységes természettannal ezelőtt 25
évvel is találkoztam, nagyon jó könyveket szerkesztettünk az értelmi fogyatékosok számára.
A dualizmus korában, Mária Terézia korában is voltak ilyen tantárgyak. Tehát akkor most
előre van vagy hátra? Én nem tudom megállapítani. De azt igen, hogy például a
művészetekben van olyan komplex tantárgy, tananyag – például a Kulcs a művészetekhez -,
ami ide való volna. Én nem sokallom ezt – Szenes Gyurinak válaszolva -, inkább keveslem,
hogy egy tárgyat kiemelünk, és csak abban akarunk előrehaladni. Az összes többinek kellene
elvszerűen lehetővé tenni. Furcsállom, hogy a logikai rendszerben van egyszer egy elvi, utána
van egy kiemelt konkrét. Kiharcolta ez a szakma, hogy így mentesülés legyen. Egy kicsit úgy
érzem Mihály Ottó hozzászólása után, hogy itt a kerettantervek mellőzéséről vagy
kiiktatásáról, megkerüléséről lenne talán szó. (Dr. Mihály Ottó: Ellenkezőleg!) Ha tévedek,
nagyon örülök neki. Tehát ezek beleférnek a kerettantervekbe?

Én inkább úgy javaslom a mellékleteket, hogy kerettantervek hagyományos
struktúrában, kerettantervek integrált tantárgyakkal is. Tehát hogy többnek is lehetősége
legyen, és példaként lehet említeni a természettudományost, de nem kiemelve. És mellette a
Kulcs a művészetekhez, amiben harminc év munka van, és egy nagyszerű program, és
engedjünk utat. Mindig gátja volt ennek a programnak. A Trencsényi Laci által kidolgozott
komplex dolgoknak is hadd nyíljon meg az útja! (Dr. Trencsényi László: De nyitva van,
János!) De ha már, akkor érdemes lenne arra is gondolni.

Végül a harmadik pontként esetleg, ha a fejlődés tényleg úgy adódik, akár a
kerettanterveken kívül, nyissunk utat a kísérleti lehetőségeknek is.

Én nem sokallom tehát ezt a dolgot, hanem inkább keveslem.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Nem véletlenül került kiemelésre a természettudomány
területe. Megnéztem. 1990-ben természettudományi területre a felsőoktatásban 7 ezer főt
vettek fel, amikor 20 ezer volt a felvettek száma. Most 60 ezret vesznek fel, és továbbra is 7
ezer a természettudományos területre. Elég nagy gáz van tehát ezen a területen.

Németországban, amikor kint voltunk, és a szakképzés területén tájékozódtunk,
csináltak egy nagy váltást. Ezt három-öt év alatt csinálták meg. A hagyományos
tantárgyszemlélet helyett áttértek az úgynevezett tanulási mező tanítására, ami
projektmódszerrel és kompetenciával párosult. Akkor nagyon nagy ellenállás volt a
pedagógusok körében, és mentálisan volt nagyon nehéz megváltoztatni ezt az újfajta
mentalitást. A lényege az elmondottakon túl talán az is, hogy ezeket az ismereteket, ezeket az



úgynevezett tudományos ismereteket a gyakorlati használhatóság szempontjából tanítják
ezeknek a gyerekeknek. Nagyon fontos érzékelniük, hogy ezt a mindennapi életben
használják. Nem véletlen, hogy a PISA-felmérésnél ezek az országok érik el a legjobb
eredményeket, ők tudják ezeket a feladatokat leginkább megoldani.

Azt hiszem, azzal nem oldódik meg ez a kérdés, hogy ez bekerülhet-e. Ennek nyilván
van üzenete, tartalma stb. Ehhez tényleg tananyagok kellenek, fejlesztő munkára van szükség,
ki kell próbálni, és azt gondolom, a társadalmi vitát sem lehet megspórolni ebben a
tekintetben. Ahogy én érzékelem, a feszültséget ez okozza, hogy nem lett lefolytatva ez a
társadalmi egyeztetés, ugyanakkor ebben az anyagban már szerepel. Azt hiszem, ez
megkerülhetetlen kérdés.

Nem tartom szerencsésnek az „egységes” természettudományi tantárgy megnevezést.
Az „integrált” szót sokkal inkább ideillőnek, és az üzenet szempontjából is sokkal
elegánsabbnak gondolom. Jobban kifejezi ezt a fajta gondolkodást.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Elkezdtük azt a vitát, amit szeptemberre terveztünk, anélkül, hogy
felkészültünk volna rá. Ha jól megnézem, itt mindenki a mellényzsebéből előveszi aktuális
előítéleteit, és tudományos koncepcióként szíveskedik nekünk előadni. Én ezt a vitát és
nagyon sok felszólalást nagyon sok szempontból hiteltelennek érzem, és főleg túl sok
érzelmet látok. (Dr. Szabados Lajos: Az magánügy, elnök úr, hogy te minek érzed!) Ezentúl
engedélyt fogok tőled kérni (Dr. Szabados Lajos: Nem kell.), hogy egy öncenzúrával éljek, és
beszélhetek-e arról, hogy én a vitát milyennek ítélem meg. Akkor mindenki véleménye
magánügy. Ez egy. Kettő: kikérem magamnak ezt a rendreutasítást!

Túl sok tehát az érzelem a megszólalásokban, túl sok a szenvedély. Ennek az az oka,
hogy túl kevés volt a felkészülési idő arra, hogy egy olyan nagy kérdésben tudományosan,
előzetesen tájékozódva netán, vagy olyan szakembereket felkérve konferencián való
részvételre, akik az egész tantárgyi szerkezettel kapcsolatosan tudnának valamit mondani
nekünk. Itt nemzetközi példákra való hivatkozások történnek, és nem tudom, hogy ez most hit
kérdése, hogy kinek hiszek, vagy rokonszenv kérdése.

Még nem tudom, hogy lehet majd előkészíteni, de ha jól tudom, Csermely Pétert
bíztuk meg, kértük föl - hiszen megbízást nem adhattunk a társadnak, Kertész úrnak, de az
erre vonatkozó felkérő levelem elment -, hogy egy kora őszi tanácskozást ebben a témában
erősítsünk meg.

Nekem volt arra nézvést kísérletem, Brassói úrral beszélgettünk, hogy nem lehetne-e
megvárni ezt az őszi konferenciát azzal, hogy milyen szöveg kerül be a nemzeti alaptanterv
most tervezett módosításába. Én csak olyan érvbe ütköztem, ahol fegyverletételre
kényszerültem, merthogy bizonyos pénzügyi forrásokhoz való hozzájutás szempontjából kell
valamilyen hivatkozási alap arra nézvést, hogy valamire pályázni lehessen. Ez az én
kompetenciámat abszolút meghaladta.

Azonban mindenképpen javaslom, hogy ha ez a szöveg marad, akkor az a mondat,
amelyik úgy szól, hogy az 5-8. évfolyamtól átveszi ez a természetismeret a fizika, kémia,
biológia satöbbi helyét, ez „átveheti”-re módosuljon, mert az „átveszi” egy elrendelés, az azt
jelenti, hogy ez kötelező. Ha csak arról van szó, hogy „átveheti”, akkor világos, hogy azok
döntési kompetenciájába tartozik, akik a saját helyi tantervüket megcsinálják. Tehát ezt a
módosítást én mindenképpen javaslom, e nélkül a módosítás nélkül nem értenék egyet ennek
a szövegnek a megszavazásával.

Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Igyekszem nagyon rövid lenni, és tényleg nem térnék ki arra,
ami tartalmi kérdésekben kialakult, hogy itt egy sor kérdésben további jelek, adatok,



hivatkozások pontosítása satöbbi biztosan szükséges ahhoz, hogy ebbe menjünk bele. Úgy
gondolom, azt mindenképpen rögzítenünk kell, hogy itt, ami most történik, ha ez bekerül
ebbe, ez semmiképpen nem helyettesíti ezt az egész dolgot, amitől annyi minden szál itt most
felbomlott, de egyelőre tényleg csak úgy felbomlott, nem helyettesíti, nem is akarja
helyettesíteni, nem is tudja. Nem csinál egy ilyen tantárgyat ez, ami bekerül most ebbe a
dologba, pusztán rögzíti azt, hogy van arra oktatáspolitikai akarat – és ettől lehetünk csúnyák,
az oktatáspolitika azért van, hogy az akaratait kifejezze –, hogy ilyen irányú fejlesztés
meginduljon ebben a dologban. Tenném hozzá, hogy mi mondhatjuk, hogy jaj, nem. A
pályázatokhoz akkor sokkal – nem akarok csúnya szót használni… Szóval leegyszerűsítve,
nem szakemberek által kitalált fogalmi kritériumok alapján fogják csekkolni a pályázatokat,
mert azokat fogják. Tehát ez nem úgy van, hogy ezeket meg lehet kerülni, ezeket fogják, mert
beérkeznek, és annak alapján döntenek arról, hogy az tényleg kompetenciaalapú-e, vagy csak
eladja a már tíz éve futó tankönyvét például ebben a dologban, más fejléccel. És fogja
csekkolni, hogy ez tényleg tekinthető-e egységes vagy integrált természettudomány tárgynak,
anélkül, hogy ezek között már dönteni kellene.

Ezt én egy pragmatikus lépéssor egyik elemének tartom ebben a folyamatban, ami
mögött meg mellett változatlanul megvannak és jelen vannak azok a problémák, amikből itt
bekerült a vitába egy sor dolog.

Nem érzem a félelmet, de megint nem gondolom, hogy ez egy jól olvasott dolog, hogy
az 5-8. évfolyam átveszi. Ha a tantárgy létrejön, akkor átveszi. Ilyen egyszerű. Kiléptek a
szövegből, és egy félelemből megfogalmazott dolgot belevisztek. Itt a szöveg azt mondja, ha
a tantárgy létrejön, ő átveszi. De hogy a tantárgyat beteszik-e a helyi tantervbe vagy bárhová,
erről a szöveg egyetlenegy szót sem szól, kedves kollégák. Onnan derül ki, hogy a következő
mondatban azt mondja, hogy a tantárgy ugyanakkor átvezeti még a földrajzot is. Miért? Mert
szakmailag a földrajz bonyolult dolog, mert lehet ugye természeti földrajz, meg nem
természeti földrajz, tehát a dolog gumi. Nem arról szól a dolog.

Én azt gondolom, azt javasolnám, hogy ezt el kell fogadni, be kell ebbe tenni, és
mindezeken a problémákon, amikkel itt szembesültünk, tovább kell dolgoznunk, és –
szerintem helyesen – ezt lényegében meg is terveztük, hogy ebben a dologban miket fogunk
csinálni. Még tovább kell gondolkodni azon, és én borzasztóan örülök annak, amit Hadházy
úr mondott ebben a dologban, hogy a két másik végén ki van jelölve a dolog, kedves
kollégák. Lehet, hogy nem vettük észre, én ezt nem vitatom, csak a közepén nincs még
kijelölve, tulajdonképpen ez történik most meg.

Akár akarjuk, akár nem, ezek a folyamatok beindulnak, ha öt, meg tíz év között
ezekből valóságos, olyan történések jönnek létre, amik fenyegetnék a fizikatanárok helyzetét
az iskolában, akkor én nagyon boldog lennék. (Dr. Trencsényi László: Nem leszel boldog!)
Azért mondom, hogy nem leszek boldog, mert nem fogja öt-tíz éven belül a fizika- vagy
kémiatanárok helyzetét fenyegetni az iskolában. Csak arról lehet szó, hogy segíti a képzést,
mert akkor van egy ilyen tantárgy, amit lehet mutatni, hogy ennek a fejlesztése zajlik. Ugye
ott van az a kérdés, hogy miért nincs ilyen tantárgy, mire képezzem ki a tanárt, és alulról
felfelé majd azt kérdezik, hogy akkor mibe megy bele ez a természetismeret, ha egyszer csak
5-6.-ban van.

Szögletes zárójeles ebben a dologban, hogy a NAT ismeri ezt a dolgot, mert a NAT
két évfolyamos szerkezetben tekinti a magyar közoktatási rendszert, mind a két évfolyamos
szerkezet ott van beleírva a NAT-ba… (Dr. Szabados Lajos: 5-8. nincs benne, Ottó, ne
mondjad! – Közbeszólás: Nincsen. 4., 6., 8., 10., 12.) De ha egy dolgot az 5-8.-ban kell
megcsinálni… (Dr. Szabados Lajos: Saját magatoknak mondtok ellent!) Na jó, nem
folytatom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Cseh Sándor!



DR. CSEH SÁNDOR: Néhány mondatot, ha szabad. Azt gondolom, egyértelműen
kiderült, hogy fejleszteni kell, valószínűleg mindnyájan fejlesztéspártiak vagyunk. Ebben az
előterjesztésben valószínűleg az okozza az egyik problémát, hogy nem jön ki az, hogy egy
fejlesztőmunkáról van szó. Az a mondat, amit elnök úr is felvetett, hogy átveszi, magyarul azt
mondjuk, hogy deklarálunk egy tárgyat, amelyik helyettesíti mindazokat, amelyek ott
felsoroltattak. Megvan ennek a veszélye, mert nézzük meg egy iskolai életben, hogy ez hogy
valósul meg. Ha a természettudományokat hátrányba akarjuk sorolni, akkor azt mondjuk,
hogy íme, nem kellenek azok a diszciplínák, amik voltak, bejön egy tárgy heti három órában,
és el lehet intézni a természettudományos oktatást. Tehát valamilyen módon ezt a fejlesztést
kellene jobban hangsúlyozni, és azt is kellene hangsúlyozni, hogy bizonyos sérülések ne
történjenek meg – itt a tananyagtartalomra meg fogalmakra gondolok, amelyeknek ki kellene
alakulniuk ezen képzés során.

Ha szabad azt mondani, a tanítóképzésben van természetismeret tárgy. Ez nagyon jól
megvalósítható 6-10 éves gyerekek esetében, mert a fogalmaknak még nem kell úgy
kialakulniuk, mint később, tehát az a korosztály erre nagyon alkalmas. A képzés során a
fizikai, kémiai kölcsönhatásokat össze tudtuk tenni, és azt, ha úgy tetszik, integráltan oktatják.
Ugyanez a biológia-földrajz, de még ott sem mer a tanterv, akik ezt létrehozták, nem mertek
arra vállalkozni, hogy egységesen kezeljék az egészet. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad,
de a fejlesztésnek azért hosszú útja van, és kell az a 10-15 év. Valamilyen módon ez a szöveg
azt sugallja, aki ezt először el fogja olvasni, azt gondolja, hogy íme, megszületett egy
természettudományos tárgy, és azzal kiváltható az összes többi. Át kellene talán gondolni
ennek a megfogalmazását, de fejleszteni kell, az biztos.

ELNÖK: Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Csak egy javaslattal élnék. Nekem azt mondja ez a
tanácskozás, hogy itt szenvedélyes pedagógusok vannak, akik, hogyha ilyen kövér téma
előkerül, hogy tananyag, tényleg ilyenek. És ez jó, hogy ilyen szenvedéllyel vitatkozunk. Ez
nem rossz.

Az a probléma, hogy eddig, amikor NAT-vita volt, nem volt soha idő, hogy
kibeszéljük magunkat. A NAT-vitákat általában egy nap alatt folytattuk le. Az előző NAT-
vitára nagyon emlékszem: kivonultam, mert úgy volt, hogy második kör következik a vitában,
de nem következett be, és csak egy nagyon-nagyon rövid álvita volt, bennünk maradtak a
mondanivalók. Én azt javaslom, hogy egyszer egy informális ülésen ezt vitassuk meg. Zavar
az is, hogy jegyzőkönyv van stb. Egy informális ülést megérdemelne ez az egész tananyag-
kérdés, mert őseink is ezt nagyon nagy szenvedéllyel csinálták a dualizmus korában –
tanúsítják a parlamenti jegyzőkönyvek stb., hogy milyen szenvedéllyel vitatkoztak, hogy
maradjon-e az ógörög a tananyagban vagy nem. Verekedtek is miatta. Ideje lenne most az
OKNT-nek egyszer egy külön ülésen elővenni, ahol mindenki kimondhatná, kibeszélhetné.
Egy csomó félreértés is volt egymással szemben, ezek is tisztázhatók lennének.

ELNÖK: Závodszky Géza!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nagyon rövid leszek. Noha talán jogos volt az elnök úr
megjegyzése, hogy előítéletek is meg szenvedélyek is, én szívesen vállalom, nem tudom a
saját temperamentumomat fékezni – bár igyekszem.

Csak definíciókat... Teljesen úgy van, hogy a tantárgyak rendszere – volt egy ilyen
kritikus megjegyzés – nem azonos a tudományok rendszerével. Ha valaki ezt csinálja, akkor
rosszul csinálja. És valóban, az utóbbi harminc-negyven évben sok ilyen probléma volt, hogy



az akadémikus fizikus meg az irodalomtörténész be akarta... Ez így van, ez nagyon nagy baj.
Ez ellen én ugyanúgy tiltakoznék, gondolom, mint bárki más. Ahogy Laci mondta,
természetesen az iskolai tantárgyak hosszú történet során alakultak ki, Magyarországon
másként, mint Ausztráliában vagy az Egyesült Államokban. Van, ami Magyarországon nincs,
és nem biztos, hogy rögtön meg kell csinálni, mert Bergengóciában van. Ott van, itt nincs. A
tantárgyak természetesen nagyon erősen integrált ismeretek. A magyar nyelv és irodalom
valószínűleg a legintegráltabb. De említetted a földrajzot: eleve természettudomány és
társadalomtudomány, hiszen gazdaságföldrajz, természetföldrajz, idegenforgalom – a lehető
legintegráltabb halmaz. De nem véletlenül alakult ki, hosszú története van, szervesen
építkező, csiszolt dolog, amiben nagyon nagy felelősség belemenni egy újabb akcióba. De ezt
a munkát időnként el kell végezni. Hogy ezt milyen időközökben történik, részletkérdés, de
újra kell integrálni tantárgyakat. Nem is kell folytatnom.

Én nem elsősorban azokra a megjegyzésekre gondoltam, amelyek itt erre a
természettudományos – szerintem túlzó, kampányszerű, elő nem készített, számos távoli,
történetileg másként alapozott, kialakult példára hivatkozó – tárgyra vonatkoznak, hanem
olyan alapelvből indulok ki, ami szerintem nehezen vitatható. Hiszem, hogy a pedagógia
tudományában, aminek én nem vagyok szakértője, axiomatikus, hogy tiszta fogalmakat kell
kialakítani, azt jól lehatárolni jól meghatározott ismeretkörökön lehet. És természetesen
megvan ennek a fejlődés-lélektani lépcsőzete. Cseh Sándor mondta, természetes, hogy az alsó
tagozatban hogy van ez. Emlékszem, amikor 7-8 éves voltam, a tanító néni kivitt minket az
erdőbe, és egy holisztikus ismerkedés zajlott a természettel. A gyermek életkorától
függetlenül is - de a mi kultúránkban ez elkezdődik négy-ötéves korban - természetesen a
szemlélet szintjén ismerkedik, és világos, hogy a lehető legkomplexebben belép a
természetbe. Maga is az intellektuális fejlődésében eljut oda, hogy alkalmas arra, hogy tiszta
fogalmakat alakítson ki, és ha mi versenyképessé akarjuk tenni az egyént, és versenyképessé
akarjuk tenni az országot, akkor nem mindegy, hogy milyen egzaktsággal, milyen szinten
történik. Az általános iskola felső tagozatában a mi hagyományaink szerint – ez gimnáziumi
hagyomány, és nem polgári iskolai hagyomány, nem véletlen, hogy a nyolc általános iskola a
nyolcosztályos gimnázium első négy osztályát inkább tekintette mintának, mint a polgári
iskolát – bizonyos tantárgyak vannak, integrált ismeretkörök, de világos határok.

Ismétlem tehát, hogy én nem a science-re, hanem általában minden ismeretkörre
gondolok. És ha megjelenik – márpedig a farkasok kijöttek a fák közül -, hogy legyen egy
nagy-nagy társadalomtudomány, nagy-nagy természettudomány, minden együtt, hogy csak
egy tárgy legyen, esetleg csak kettő, milyen egyszerű, és meg lehet csinálni... És ez az utolsó
gondolatom: sok mindent meg lehet csinálni, nagyszerű kísérletek folytak. Tudnék példákat
mondani, de igaza van az elnök úrnak: nincs értelme, nincs hitele. Most előrángatok a fiókból,
a mellényzsebemből, mert olvastam ezelőtt egy évvel, és a többiek nem tudják ellenőrizni. Ha
valaki más mond egy adatot, én nem tudom ellenőrizni. Eszembe jut a Bielefelde
Reformschule – talán még emlékeztek rá, komoly irodalma volt -, amibe óriási pénzeket
raktak bele. Remek dolgokat lehet csinálni, ha hat gyerekkel, tíz gyerekkel dolgozunk, ha
három, erre kiválóan kiképzett, elkötelezett ember tizenhat órát tölt velük... De ma
Magyarországon ezekkel a gondokkal! Erre is gondolni kell! És nem arról van szó, hogy
hülyék a pedagógusok, meg nem akarják csinálni. Ez engem mindig rettenetesen sértett a
tanítványaim nevében, és ahányszor elmegyek egy általános iskolába, mindig megdöbbenek,
hogy még mindig mennyien vannak, akiket tűzbe lehet hozni, ha valami újat lehet csinálni –
csak általában az a baj, hogy nincs lehetőség újakat csinálni. Az adott körülmények között, az
adott óraszámok között – ismerjük az összes problémát – kimerülnek ezek a források. Tehát a
rendelkezésre álló források – az emberi, a tudás és az anyagiak - figyelembevételével kell
tervezni a jövőt.



János hivatkozott a Ratio Educationisra, meg a fogyatékos gyermekekre, de lehetne a
polgári iskolai tantervekre is. A mi szemünkben ezek követendő példák? Nagyon világos
történeti szerepük volt: annak a parasztembernek elég az, nem kell neki továbbmenni, ott meg
kell állni. És a polgári iskolának a funkciója is teljesen világos volt. Nem vagyok egy
osztályharcos, de azért az elég világosan osztályszempontú iskolarendszer volt.

Megismétlem, hogy ha egyáltalán szenvedélyes volt az első hozzászólásom – talán
most is annak tűnök -, az azért van, mert el tudom képzelni, hogy a gyerekek esetleg jobban
érzik magukat egy ilyen órán, mint a kémiaórán. Nem tudom, el lehet képzelni. Lehet, hogy a
közgazdaság meg a közgazdászok eleve betanított munkásnak szánják őket stb., stb., de így
nem tudnak kitörni a hátrányos helyzetből. És itt nem a cigánygyerekre gondolok, a
halmozottan hátrányos helyzetre, hanem a vidéki, nem iskolázott szülők különösebb
ambícióval nem rendelkező tehetséges gyerekeire. Ezek nem fognak továbblépni, mert nem
tudják behozni, ha vannak ilyen hátrányok. Valaki mondta, hogy nem bizonyított. Nem
kellene folytatni ebben az irányban.

Megismétlem, amit a múltkor mondtam, miniszter úr jelenlétében: a színvonalas, a
követelő, a biztos tudást, alkalmazó tudást – de ez tárgyi tudás is – nyújtó iskola esélyt ad az
ambíciókkal rendelkező, hátrányos helyzetű gyermek számára. Mert egy ilyen iskola le tudja
küzdeni. Azért is tiltakoztam, és máris túlléptem a rám szabott időkeretet, hogy mondjuk azt,
hogy például ez az elképzelés rontja. Tehát nekem ez prekoncepció, nem akarom előítéletnek
nevezni, egy hipotézis. Az összes tapasztalatom birtokában nekem az a véleményem, hogy
igenis rontja az előbb megjelölt gyermekek és ifjak helyzetét, arról nem beszélve, hogy
továbbmenne a 9-12. osztályba, amiről nincs elképzelés. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Iker János!

DR. IKER JÁNOS: Elnök Úr! Bocsánat, de nekem el kell mennem. Elébe tettük ezt a
napirendet az enyémnek. Van-e rá esély, hogy tíz percen belül szavazni lehet? El kell
mennem. Őszintén sajnálom, és megkövetem az elnök urat és az egész bizottságot, hogy ezt
felhozom, de ma megtárgyaltuk ezt a napirendet, az én napirendemet, viszont egy másik
ülésen már várnak, nem tudok mit tenni. Kérdezem elnök urat, hogy mit tegyek.

ELNÖK: Sóhajts, mint én… (Derültség. – Közbeszólás: Abból baj nem lehet. –
Többen: Szavazzunk! – dr. Szenes György: Van itt még miről beszélni! – Közbeszólás:
Függesszük fel a napirendet, nyissuk meg a János napirendjét, zárjuk le és folytassuk még
néhány gondolat erejéig.) Szavazásra teszem fel a kérdést. Helyt adunk-e a kérésnek, ami úgy
szól, hogy felfüggesztjük most a napirendet, megtárgyaljuk a tiédet, aztán megható búcsút
veszünk tőled és folytatjuk. (Dr. Iker János: Elnök Úr! Megható! – Szavazás.) Egyhangú
igen. Tiéd a szó!

DR. IKER JÁNOS: Köszönöm. Igen tisztelt Bizottság! Az Országos
Pedagógusképzési és -továbbképzési Bizottság ma megtárgyalta ezt az ügyrendet, három
helyen javasolt módosítást, és így javasolná az igen tisztelt bizottságnak elfogadásra.

A 2. pontban a jogállása, feladata első témakörben, mi a feladata. A b) pont lenne az a)
pont, a c) pont a b) pont, és az a) pont pedig átalakítva c) pontba kerülne be (Derültség.), és
így szólna: a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testülettől évente legalább két
alkalommal tájékoztatást kér a működésről. Ennyi. Ez lenne az egyik módosítás.

A másik pedig, gyakorlatilag összefüggő: a 6. pontban a szervezet II. alatt a
megválasztottnak öt igen szavazatot elnyert jelölt tekinthető, tehát a négy helyett öt lesz, míg
a 3. oldalon, a 15. pontban pedig a tagjai 50 százaléka, és nem öt fő, hanem négy fő jelen van.



Ez a működéshez lenne szükséges, az összes többiben marad minden ugyanúgy, ahogyan volt,
jogászok is átvizsgálták és jogszerűnek találták.

Tisztelettel kérem a bizottság támogatását a módosításhoz is.

ELNÖK: Van hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy
ezekkel a módosításokkal, amiket most hallottunk, megszavazzuk-e, elfogadjuk-e az Országos
Pedagógusképzési és -továbbképzési Bizottság ügyrendjét. Aki igen, kérem, tegye fel a kezét!
(Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.

DR. IKER JÁNOS: Tisztelettel köszönöm, és a másik bizottságban megmondom,
hogy milyen jól mennek itt a dolgok… (Derültség.) Köszönöm szépen. (Távozik.)

ELNÖK: Még időben távozik… (Derültség.)
Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ugyan a téma közvetlen tárgyalása, úgy érzem, mintha
a végéhez közeledne, csak annyiszor megjelenik az időfaktor, mármint nem az ülésé, hanem
az iskolaidőé, mint megannyi feszültséghiány megjelenítőjévé. Csak emlékeztetném az
OKNT-t, hogy egyszer már támogatta a Kerettantervi Bizottságnak azt a javaslatát, hogy az
iskolában a törvény által előírt nevelési-oktatási feladatokra szánt időt, mint problémát tűzze
ülésére, függetlenül az iskolában tölthető idő finanszírozási gondjaitól, ami nyilván a törvény
52. §-a miatt olyan szűk, és állandóan beleütközünk ebbe a problémába. Tényleg érdemes
ennek időt szánni, mert nagyon sok görcsöt oldana ki ebben az ügyben. Lehet, hogy úgy
döntünk, hogy még ez is sok, amit a gyerekek az iskolában töltenek, de állandóan ebbe a
problémába ütközünk, hogy ha nem másfél óra lenne erre, hanem 1 óra 40 perc, akkor
megoldódna a természettudományos nevelés. Szóval ne feledkezzünk meg erről a
napirendről!

ELNÖK: Ha már tettél egy ilyen javaslatot, van arra vonatkozó javaslatod, hogy egy
ilyen előterjesztést kivel, kikkel, milyen körben készíttessünk el?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Gondolom, hogy ezek után nem lehet más válaszom:
ha megbízzátok a Kerettantervi Bizottságot, hogy tegyünk ez ügyben egy előterjesztést, őszre
ezt be tudjuk vállalni. (Közbeszólás: Késő őszre.) Késő őszre, nyilván.

ELNÖK: Mondjuk, hogy ez október-november…

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: November.

ELNÖK: Görbe úr!

GÖRBE LÁSZLÓ: A természettudományos tárgyaknál megfigyeltünk egy olyan
dolgot, hogy a nyolcvanas évég végén kivették az összes technikai elemet, például fizikából,
tehát gyakorlatilag lecsupaszították a tudomány felé. Úgy érzem, hogy újra ki akarjuk nyitni
efelé a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ennek nem vagyunk ellene, csak a „definiáló”-t én is
szeretném, ha kikerülne a törvényből, mert nem komolyan definiál. Az, hogy kísérlet legyen,
én maximálisan mellette vagyok.

Azért szeretném mondani, hogy az Akadémia kiad biológiatudományok doktora,
kémiatudományok doktora, meg ilyen címeket. Azért szeretném azt mondani, hogy ne vegyük
már ezektől a tudománybeli módszertanát el, mert úgy gondolom, hogy ez tudomány.



ELNÖK: Nincs több hozzászólás? (Zaj, beszélgetés.) Értelmezd, légy olyan kedves!

GÖRBE LÁSZLÓ: A tantárgy nem tudomány, elnök úr, nem tud mit kezdeni a
kémiával, biológiával, fizikával, mint tantárgy, mert ez tudomány. Szerintem ez tudomány.

ELNÖK: A kérdést, amit megfontolásra javaslok, még nem tudom jól megfogalmazni.
Elhangzott… Ugye vannak abszolút egyértelmű igenek és nemek, vagy vannak „táncok”.
Aztán vannak szövegmódosítási javaslatok. Én mindenekelőtt azt a kérdést szeretném feltenni
az itt elhangzott szövegmódosítási javaslatokkal kapcsolatosan (Brassói Sándor felé:) és ezt
neked is teszem fel, vagy elsősorban talán neked, figyelemre méltóaknak ítéltetnek, vagy ezek
közül a lényegesebbek, részben jelzőkre vonatkoznak, részben egyértelműségre, részben arra
a purgálásra, hogy mi való ide és mi nem. Tehát ha egy ilyen szövegkorrekciós munkát az itt
elhangzott javaslatok alapján és esetleg erre önként vállalkozó OKNT-tagokkal
megcsinálunk, akkor mi a végső határideje annak, hogy ne késsen el ez a javaslat egy olyan
pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést, amelyet egyébként az kockáztatna, ha a következő
OKNT-ülésre tennénk el. Mert ez abszolút nem elvi kérdés, viszont praktikusan, azt hiszem,
nagyon fontos.

Felteszem még a másik ezzel kapcsolatos kérdést: elképzelhetőnek tartotok-e – és ezt
így nem lehet megszavaztatni, csak esetleg újabb beszélgetést iniciálna ebben – egy olyan
megoldást, hogy ezt a komplex természetismeret tantárgyat vitató szeptemberi ülésünk előtt
egy olyan megfogalmazással javasoljuk a minisztériumnak, amely nem a NAT módosításával
járna együtt, tehát nem kellene hozzányúlnunk ehhez az alapszerkezethez. Én ezt nem tudom,
nincs róla véleményem, csak keresek egy olyan megoldást, ami a kardinális nagy változást
esetleg valami módon meg tudja kerülni. Ebben próbáljunk egy modus vivendit találni!

DR. SZENES GYÖRGY: A NAT-hoz nem kell hozzányúlni!

HORN GYÖRGY: Kerettanterv.

DR. SZABADOS LAJOS: A NAT-ban van benne.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Elnézést, szeretnék kérdezni az elnök úrtól: miért kell
hozzányúlni a kerettantervhez? Nem kerettantervről szól.

ELNÖK: A NAT-ról szól.

DR. MIHÁLY OTTÓ: De nem a NAT-ról, hanem a NAT mellékletéről szól. Legalább
rögzítsük, hogy ez hol van!

DR. SZABADOS LAJOS: A melléklet nem a NAT?

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az a NAT-nak a melléklete.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: A jogszabálynak része.

DR. MIHÁLY OTTÓ: De teljesen más, mint ami alapján csináljuk a helyi tantervet
stb. Ahhoz nem nyúl hozzá, nem módosítja a NAT tartalmai szabályozását.

BRASSÓI SÁNDOR: Ez így van!



DR. MIHÁLY OTTÓ: A kerettanterv-dolgot meg azért nem értem, mert ez nem
kerettanterv. Legfeljebb lehetővé teszi, inspirálja – hogy egészen pontos legyek -, hogy
csináljanak ilyen típusú kerettanterveket is. Ezt inspirálja. Ennyi. Nem nyúl hozzá semmihez.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Lehet ennek egy szoftosabb változta, mert szoktak olyat is
csinálni, hogy fogalmakat határoznak meg, és fogalommeghatározásként kerül be, hogy mit
értünk integrált tantárgyon. A definíció kerülne be.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ez semmivel nem több: definíció.

BRASSÓI SÁNDOR: A legvégére kerül be, azért, hogy a fejlesztést el tudjuk indítani.

DR. MIHÁLY OTTÓ: A melléklet nyolcadik részében definíciók vannak. Ennek
semmilyen szabályozó jellege nincs, csak azt mondja ki, hogy ez a szabályozás ezt érti ez
alatt.

BRASSÓI SÁNDOR: Akik ilyen kerettantervet akarnak fejleszteni – például majd az
OKM -, annak ezt is figyelnie kell az „Ember és természet”, „Földünk és környezetünk” és az
életvitel mellett, hogy ebbe beleférjen. Mert ez annyira tág fogalomrendszer, hogy
önmagában azt gondolom, teljesen rendben van. Ennyi az egész. De ez kell ahhoz, hogy ez a
fejlesztés, amit a pedagógus-továbbképzés, a felsőoktatás, az NFT-n belüli fejlesztések, a
tankönyvkiadói kompetenciaalapú fejlesztések ilyen keretrendszerre figyeljenek. Mert
jelenleg nincs ilyen. Jelenleg azt csinál, amit akar a műveltségterületek között. Dönthet úgy,
hogy ő kitalálja az egységes természettudományt úgy, hogy a mögött semmiféle irányelv
nincs. Valami legyen – ez csak erről szól. Nem kell hozzányúlni sem a műveltségterületekhez,
sem a NAT-bevezetőhöz, sem a rendeleti részhez. Ez csak a mellékletnek egy eldugott pontja.

HORN GYÖRGY: Bocsánat, én ugyan nem értem tisztán, mit akarsz mondani, csak
elmondom, mit gondolok. Amit Feri javasolt, nem értettem tisztán: hogy lehet úgy támogatni
vagy nem támogatni egy jogszabály-módosítást, hogy majd később megbeszéljük. Akkor az
azt jelenti, hogy most nem döntöttünk. Mert azt mondta, hogy majd ősszel.

Bocsánat, késtem: egy előadást tartottam. Azért nem mertem szólni. De a jogszabályi
részével kapcsolatban csak arról lehet dönteni, hogy ez bekerül a NAT-definíciók közé, vagy
nem kerül be. Nincs szó arról, hogy majd megvitatjuk! Illetve lehet szó arról is, hogy majd
megvitatjuk, de akkor az OKNT erről nem döntött. Mivel itt taxatív felsorolás is van, igaza
van Loránd elnök úrnak abban, hogy az „átveszi” és az „átveheti” az két dolog. Mert ha az
lenne, hogy „a többi természettudományos tárgy”, akkor lehet, hogy „átveszi”. De mivel itt
megjelöli, hogy mely tárgyakat veszi, és még átvehet mást is, ha akar, az mást jelent. Azt
jelenti, hogy a csillagászatét is átveheti, de ez itt nincs nevesítve.

DR. MIHÁLY OTTÓ: A csillagászatot ne mondd legalább, mert az benne van a
földrajzban.

HORN GYÖRGY: Arról van szó - és szerintem ebben igaza van az elnök úrnak -,
hogy ha az 5-8. évfolyamon átveszi a természetismeret, fizika, kémia, biológia, és részben
átveheti... – abban a pillanatban, ahogy itt egy taxatív felsorolás van, kizár minden mást.
Például az informatikát.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az integrációból?



HORN GYÖRGY: Bármiből. És azt mondom, hogy ha „átveheti” a többi
természettudományos tárgyat, abban a pillanatban ez nyitott dolog lehet, belefér a
kombinatorikától kezdve a matematika bizonyos elemeiig. Szerintem is az integrált meg a
komplex, az egységes mást jelent – ezt valószínűleg nem lehet most lebonyolítani, de mást
jelent mind a három.

Igaza van Ferinek abban, hogy ha szavazunk, akkor azt a kérdést fel kell tenni, hogy a
szövegszerű módosításokból ki mivel ért egyet. Ezt akartam csak mondani.

ELNÖK: Kész?

DR. SZEBEDY TAS: A szavazás előtt vagyunk, szövegverziók.

ELNÖK: Aki a beterjesztett szöveg változatlan elfogadását javasolja, tegye föl a
kezét! (4 – Közbeszólások: Nekem így is jó!)

Aki azzal a szövegkorrekcióval – ezek szerint nem volt teljesen érthetetlen, ha Gyuri
is értette, ez már egy minősítés –, hogy az „átveszi” helyett az „átveheti” szerepeljen... (Dr.
Hadházy Tibor: És a mondat további része is módosul!) Javítani kell tehát tovább a mondatot!

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Ezen nem lehet javítani, hogy egységes helyett integrált
vagy komplex? Mert az egységes olyan monolitikus hangzású.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Maradjunk ennél a mondatnál! Ezt nézzük meg, aztán menjünk
tovább!

ELNÖK: Maradjunk ennél a mondatnál, hogy „átveszi” vagy „átveheti”. Hogy
módosul?

DR. HADHÁZY TIBOR: Továbbá részben... – az „átveheti”-t onnan ki kell húzni – a
földrajz, valamint az életvitel és gyakorlati ismeretek...

DR. MIHÁLY OTTÓ: Így jó ez a mondat.

ELNÖK: Aki ezzel a szövegvariációval el tudja fogadni, tegye fel a kezét! (9)
Ki az, aki ezzel együtt sem hajlandó elfogadni? (4)
Ki az, aki tartózkodott a szövegvariációkat illetően? (2)

DR. MIHÁLY OTTÓ: Azt a kérdést még föl lehet tenni, bocsánat, hogy egységes
vagy komplex, netán integrált.

DR. SZENES GYÖRGY: Én mindhárom szinonimát egymás mellé raknám!

ELNÖK: Most tehát a tantárgy neve következik. Az eredeti szöveg az „egységes
természettudomány”, ennek alternatívájaként hangzott el, hogy integrált vagy komplex.

Először az, aki az „egységes” szöveg mellett… (Dr. Szenes György: Az
„egységes”magyar szó, a másik kettő nem - és mást is jelent.) Kérdés: aki az egységes mellett
szavaz, tegye fel a kezét! (Közbeszólás: Mindegyikre lehet?) Mindegyikre lehet szavazni.
Felsorolnánk ezt a három kifejezést egymás mellett, hogy egységes, integrált, komplex
természettudomány.



DR. MIHÁLY OTTÓ: Ha javasolhatok, én azt javasolnám, hogy maradjon meg az
„egységes”, és hozzá kell tenni zárójelben, további magyarázóként, hogy ezt a komplexet,
integráltat is értjük. (Közbeszólás: És úgy, hogy egységes, zárójelbe integrált vagy komplex?)

ELNÖK: Ezt mondta az Ottó, hogy zárójelbe tegyük utána. (Közbeszólás: Mert más az
integrált és más a komplex. Gáspár László óta tudjuk, hogy nagy különbség van a kettő
között.)

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az egységesnek van egy szűk értelme és van egy tág értelme.
Az egységes tág értelmében benne van a komplex, és benne van az integrált is, mert az csak
annyit mond ki ebben a mezőben, hogy az eddig külön tárgyakban lévő tárgyakat egy tárgy
alá rendeli. Semmit nem mond a tárgy koncepciójáról, tehát ez nem mondja azt, hogy ez
komplex lesz, ez integrált lesz, egy központi elvre épül, tehát a tér-idő mentén fogja
feldolgozni a dolgot. Nem mond ilyet, csak azt mondja, amit alatta elmond, hogy ezeket a
tárgyakat egy tárgyba rakja. Ennyi.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: De éppen az a probléma, hogy az integrált azért
megengedőbb, mert elképzelhető egy olyan variáció, amiből kimarad mondjuk a biológia.
Lehet, hogy te azt mondod, hogy ez baj, de elvileg elképzelhető.

DR. MIHÁLY OTTÓ: De abban megegyeztünk, hogy kivettük az „átveszi”-t,
„átveheti” lesz.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Az azért eléggé szofisztikus. Tehát ha integrált, akkor
feltételezhető, hogy csinált egy integrált fizika-kémiát, ami elég logikusan hangzik számomra,
de nem vagyok szakember. (Brassói Sándor: De bocsánat..!) Ezt ki akarjátok zárni.

BRASSÓI SÁNDOR: Bocsánat! Én speciel most átülök itt egy másik székbe, mert
biológiaoktató voltam nagyon sokáig, mondjuk hármat tudok tanítani, van róla papírom. Ez
azért nem egészen így van! A szöveg is arról szól, ugye azt mondja, hogy alapvetően az
ember a természetben műveltségi terület, és bennem fel nem merül, hogy nincs benne a
biológia, a kémia és a fizika. Hogyan lehet úgy egységes természettudományról beszélni,
ugye azon belül az ember a természetben, hogy a biológiai létezés fogalomrendszeréről nem
beszél, vagy kihagyom belőle a fizikai összefüggéseket. Ne haragudj! Nem tudok magyarázni
egy ember a természetben jelenségcsoportot komplexen, egységében, ha ebből valamelyik
nagy, úgymond tantárgyi, diszciplináris tudományterületet egy az egyben ki is hagyok,
mondván, hogy ez nem tartozik hozzá. A biológiai jelenségek nagy része csak fizikai, kémiai
elemekből áll és viszont.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Világos, ez számomra, az én műveltségem számára
elképzelhetetlen. Tehát ez kötelező. Nem az, hogy ezt nem lehet megcsinálni, csak én a
szabadságelvből kiindulva, egyszerűen a józan eszemmel azt mondom, hogy ha a kémiát, a
biológiát, a fizikát kizárod… (Zaj, folyamatos közbeszólások.)

DR. MIHÁLY OTTÓ: Van egy kötelező, egyetlen kötelező tartalmi szabályozási elem
ebben a rendszerben, és ez a NAT, és a NAT-ban van egy olyan műveltségi terület, amely az
ember a természetben műveltségi terület. (Dr. Závodszky Géza: Ezt nem kell magyaráznod
nekem, ezt jelenleg tanítják, helytelenül…) Így van! És ez a tárgy ezt a műveltségi területet
akarja egységbe rakni. A többit már választhatóvá teszi, hogy visznek-e bele vagy nem
visznek bele. Tehát ez követi a NAT műveltségi…



DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Értem, Ottó. Én azt képviselem, vagy azt szerettem volna,
vagy nekem az lenne szimpatikus, hogy egy olyan variáció is elképzelhető legyen, ahol nem
egységes, hanem a természettudományos ismeretköröket más elvek szerint, más változatokba
integrálják, és esetleg nem egy integrált természettudományos ismeretkör, hanem uram
bocsá’, mondjuk kettő, ahogy most van három, három integrált tantárgy. Én ezt az egyet
mondtam… (Közbeszólások, zaj.)

BRASSÓI SÁNDOR: Ez nem zárja ki! Viszont ki akarja zárni azt, hogy egy iskola azt
mondja magáról, hogy kiad vagy csinál egy úgymond egységes természettudomány
tantárgyat, és abból mondjuk teljesen kihagyja az ember a természetben kötelező NAT-
anyagot, mondjuk a biológiát, mert azt elfogadhatatlan nekem. (Dr. Závodszky Géza: Csakis a
tantárgyak…) De akkor ne nevezze egységes természettudománynak!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: De én azt mondom, hogy ne nevezze egységesnek,
amellett érvelek, hogy integráltnak nevezze! Ez egy álláspont, ezt szerettem volna kifejteni.
(Brassói Sándor: Világos.)

DR. SZEBEDY TAS: Két integrált tantárgy fedi le az egységet.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Így van, ezt magyarázom.

HORN GYÖRGY: Az ezt nem akadályozza.

DR. MIHÁLYI OTTÓ: Azt egy kerettantervben elhagyja, úgy is menni fog.

HORN GYÖRGY: Lehet olyat is, hogy biológia-életvitel integrált, mert ez azt
mondja, hogy ember és természet, és még mást is beletesz, ezt hívom egységesnek.
(Közbeszólások.)

DR. KARLOVITZ JÁNOS: A végére tenném azt, hogy hasonló, vagy egységes
tárgyak más területeken is létrehozhatók. Én szeretnék nyitni… (Közbeszólás.)

BRASSÓI SÁNDOR: Ez benne van így is. Arról van szó, hogy van itt egy lehetőség
az ország előtt. (Folyamatos zaj.) Bocsánat, elmondom! Bár eddig is meg lehetett volna tenni,
hiszen itt vagyunk tíz éve. Tíz év óta mindig lehetett volna ebben az irányban nagyot lépni.
Nem történt meg ez a lépés sajnos, ezért vagyunk ott egyébként, hogy ezen a területen egyre
nagyobb problémák vannak. Felvállalták… (Közbeszólás: Művészetekben megtörtént, és nem
ismerjük el. Szeretném elismertetni a kulcs a művészetekhez című…) Csak induljunk el
lehetőség szerint, és ezt a prioritást egy kicsit erősítsük meg fejlesztésre. Ez erről szól. A
többinek amúgy is megvan a lehetősége, mindenkinek.

GÖRBE LÁSZLÓ: Én nem azért szavaztam, mert a két jelzőt szeretném, ha kikerülne
belőle, a „korszerű” és a „hatékony” szerintem nem kell bele, ez nem feltétlenül a definíció
része.

DR. SZABADOS LAJOS: A szavazásnak vége van abban, ha a szöveget módosítani
akarja a minisztérium, akkor még kiveszi belőle, csak három órája ezt tárgyaljuk…

ELNÖK: Egyszer már megszavaztuk ezt a szöveget. (Közbeszólás: Már szavaztunk!)



DR. SZEBEDY TAS: A tantárgyelnevezést megszavaztuk.

ELNÖK: A tantárgyelnevezésnél tartottunk a vitában, a szöveget szavaztuk meg abban
a korrekcióban, mit javasoltak. A tantárgy nevét vitatjuk most.

DR. SZEBEDY TAS: Volt egy olyan, hogy „egységes”, Ottó szavazott igennel, a
második és a harmadik…

HORN GYÖRGY: Többen is szavaztunk igennel, azzal, hogy nem kizárólagos, ez is
jó.

BRASSÓI SÁNDOR: Több ne legyen! Ezt nem tudjuk átverni az IRM-en! Mi az,
hogy egységes, zárójelben komplex? Bocsánat, ez csak egy kormányrendelet! Tehát ahhoz
kevesek vagyunk, hogy a minisztérium azt mondja, hogy pedagógiai szempontból ez így van.
Erre azt mondják a jogászok, hogy mi az, hogy komplex satöbbi, ezt nem értik, jogilag nem
lehet megfogni, én nem fogom tudni nekik megmagyarázni. Tehát ha egy név van, az biztos,
hogy egy korrektebb dolog. (Dr. Szenes György: Javaslom…)

ELNÖK: Én is akartam egy kérdést… (Dr. Szenes György: Bocsánat!) Én csak egy
kérdést szerettem volna feltenni, talán előreviszi a vitát, hogy mi a kifogás az „egységes” szó
ellen. (Dr. Závodszky Géza: Monolitikus. – Többen: Nem jó! – Zaj.)

DR. SZENES GYÖRGY: Szabad? (Az elnök bólint.) Az angolszász terminológiában,
ezt többször emlegettük, science-nek hívjuk. Az a neve, hogy science, vagyis
természettudomány. Semmilyen minősítő jelző nincs mellette. Így hívják az angolszász
terminológiában is, erről beszélünk, azt hiszem. Akkor fordítsuk le úgy, ahogy. Nem egységes
természettudomány annak a neve, hanem természettudomány. (Dr. Szebedy Tas: Ez jó!)

HORN GYÖRGY: Ezt mondjuk a nyelvművelők másnap megóvják, de ez most
mindegy…

ELNÖK: Most nincsenek itt. (Közbeszólások, zaj. – Közbeszólás: Ugyanúgy megóvják
a social science helyett.)

BRASSÓI SÁNDOR: Nem a science a javaslat, hanem a természettudomány.

DR. SZENES GYÖRGY: Annak a magyar fordítása, persze! (Többen: Jó!)

ELNÖK: Aki elfogadja Szenes úr zseniális javaslatát... (9) Ki nem fogadja el? (Nincs
jelentkező – Dr. Szabados Lajos: Nem jó, mert az egészet nem fogadtuk el, akkor miért
szavazzunk?) Ki tartózkodik? (2 – Közbeszólások.)

KOSINSZKY ZSUZSA: Tizenhárom tag van jelen, és összesen tizenegy szavazat.
(Közbeszólások. – Horn György: Még nem kérdeztétek meg, hogy ki szavaz ellene!)

ELNÖK: Ki szavaz ellene? (Szavazás. – Dr. Szabados Lajos: Egyszer szavaztunk az
egészről, elnök úr, most a részei ellen is?) Azért nem teljesen fölösleges, ha az egész ellen
szavaztatok is, mert végülis nem lett leszavazva az egész. Ha mégis bekerül ebből valami,



még lehetne rajta csiszolni. Én így értelmezem, ez történik most. A veszett fejsze nyelének a
csiszolása...

HORN GYÖRGY: Bocsánat, elnök úr, a következő napirend védelme érdekében
mondom – tekintettel arra, hogy az érettségi bizottság február-márciusban két teljes ülésen
végigvitatta, áprilisban szerettük volna behozni, mert akkor volt aktuális, bár most is aktuális,
mert újra fellángolt ez az egész -, hogy ha most nem leszünk határozatképesek, az szomorúvá
tenne. Nagyon boldog lennék, ha ezt az egész ügyet a mostani érettségi hírek miatt az OKNT
valami módon határozattal kezelné. Erre tettünk javaslatot, de ha nem vagyunk
határozatképesek...

ELNÖK: Most még határozatképesek vagyunk.

HORN GYÖRGY: Ne tartsunk szünetet!

ELNÖK: Akkor ezt a napirendet lezártuk. A tantárgy neve: természettudomány. A
szövegmódosítás, ahogy elhangzott, a feltételes mód.

A következő napirendi pont előadója Horn György.

HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Az előbb a határozatképesség védelmében
jeleztem, hogy az Országos Érettségi Vizsgabizottság februárban különböző csatornákon
olyan információkhoz jutott – igen, pletykákhoz, nevezhetjük így -, amik azt jelezték, hogy
mind a törvényhozás, mind a végrehajtó hatalom, a különböző szakmai szervezetek részéről
jelentős módosítási szándékok jelentek meg különböző pontokon az egységes, standard és
kétszintű érettségivel kapcsolatban. Mint a bevezetőben már az előzetes információk között
jeleztem is, a végrehajtó hatalom részéről sérelmezzük, hogy mindezek a szándékok, amelyek
különböző bizottságokban feladatokkal jelentek meg, elkerülték az Országos Érettségi
Vizsgabizottságot. Úgy ítéljük meg – és ez az első pontja a határozati javaslatunknak egyben -
, hogy az egyetlen olyan, a közoktatás területén működő testület ez, amit a felsőoktatás és a
közoktatás egy konkrét feladatra, paritásos alapon létrehozott.

Ezt az anyagot, amit elküldtem, most nem kommentálnám. Egy előzetes februári vita
után, két előzetes előterjesztés után mondatról mondatra vitatta meg az Országos Érettségi
Vizsgabizottság. Minden mondatról külön hoztunk határozatot. Szenes Gyuri nem volt ott, de
az ott lévő tagoknak ez egységes álláspontja volt. Az utolsó két pontban már a Makkai Laci
távollétében szavaztunk, csak négyen, viszont az előterjesztő ő volt, tehát feltehetően nem
volt probléma.

Ami miatt fontosnak tartom, és azért kértem külön szót, az az, hogy az utóbbi
hetekben újabb információk kerültek elő. Engem is megkerestek különböző médiák az
ügyben, igaz-e, hogy el akarják törölni az emelt szintű érettségit, igaz-e, hogy kötelező lesz a
természettudományos érettségi. Jelentős konfliktusok kerültek az ügyben elő, hogy nagyon
kevesen választották most az emelt szintű érettségit – összesen 28 ezer ilyen felelet van a 480-
ból –, és ez komoly vitát váltott ki sok fórumon.

Én úgy gondolom, hogy a március 6-ai határozatunkat ezek az információk érdemben
nem befolyásolják. Nincsenek a határozati javaslatban olyan pontok, amelyek kiegészítésre
vagy változtatásra szorulnának, bár ez nyilván az OKNT kompetenciája. Azért nem az OÉVB
határozataként, hanem OKNT-határozatként szeretnénk közzétenni, mert úgy gondoljuk, hogy
az OKNT mint testület, mint az Országos Köznevelési Tanács, sokkal nagyobb presztízzsel,
sokkal nagyobb súllyal szerepel a közoktatásban a nyilvánosság előtt is, mint az érettségi
bizottság, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy tágabb körben terjedjen, illetve hogy mód legyen



a felsőoktatás hasonló testületeivel, tanácsaival való közös megbeszélésekre, és egy hosszabb
távon átalakuló érettségi rendszer létrehozására.

Köszönöm. És kérdezem az érettségi bizottság tagjait, hogy kívánják-e kiegészíteni
valamivel.

ELNÖK: Szebedy Tas!

DR. SZEBEDY TAS: Én is azt gondolom, hogy egy eléggé körültekintő és hosszas
vita eredménye az összefoglalt anyag. Annyival azért kiegészítendő – mert nem teljesen értek
egyet Horn Gyurival -, hogy a közben felmerülő problémák részben a fejlesztés aktualitását
valami módon mégiscsak befolyásolják, egyszerűen olyan módon, hogy az érettségiről szóló
közgondolkodásban egy egyre erőteljesebb kétkedés kezd megfogalmazódni a jelenlegi
állapot helyességével kapcsolatban. Ezt a kétkedést egyébként a sajtó gerjeszti minden
irányból.

Azt a célt, amiben nem kis vita eredményeként egyetértésre jutottunk – mert
szeretném elárulni, hogy itt az érettségi bizottságon belül is elég nagy vitákat játszottunk
végig – én most is nagyon fontosnak tartom, hogy egy fejlesztési távlatnak kell megjelenni az
érettségiben. Ugyanis azok az ötletek – és itt ki kell egészítenem a Gyuri mondatait -,
amelyek kezelni próbálják a hétköznapi gyakorlatban fölmerült, a két szinttel, annak a
választásával, a tantárgyak számával kapcsolatos, közbeszédben fölmerülő problémákat, a
rendszert egy-egy részében módosítják. Példát mondanék erre: öt tárgy helyett háromból vagy
négy tárgyból való érettségi a mostani struktúrában, ilyen értelmű szűkítés vagy csökkentés.
Ezek az érettségi jelenlegi helyzetét, az én véleményem szerint legalábbis – és azért
fogalmazok így, hogy ne vindikáljam más véleményét – mindenképpen az érettségi súlyát és
eredményességét vagy az értékét veszélyeztetik. Csak olyan módon tudom elképzelni az
érettségi megerősítését, meg a bizottságban való részvétel szerinti előbbrevitelét, ha ez egy
komplex – most tudatosan használom a szót – fejlesztés eredményeként történik, és nem úgy,
hogy egy tantárgynak, egy elemnek, egy szintnek vagy bárminek a megkérdőjelezése van
benne. Most ugyanis csak emlékeztetek arra, hogy a köztudatban előjönnek a ’97-es meg a
’99-es érvek, miszerint előre megmondták, hogy nincs szükség a kétszintű érettségire, és lám-
lám, most itt tartunk, nem választja senki az emelt szintet, nincs rá szükség. Közben egy
másik irányzat pedig azt mondja, úgy lehetne a helyzetet megmenteni, ha az eredeti célnak
megfelelően kötelező lenne az emelt szint. (Horn György: Mi egyiket sem támogattuk, úgy
döntöttünk, hogy egyikkel sem értünk egyet.) Így van. Ezért mondom, hogy ezek
részelemeinek a hangsúlyozása. Itt mi odáig jutottunk el a vitában, legalábbis amennyire én
ezt követni tudtam, hogy az egész rendszert kell olyan módon átértékelni vagy fejleszteni,
hogy ezekre a felmerülő, és időben új helyzetet teremtő állapotokra – mondjuk egy eléggé új
helyzet a felsőoktatás emelt szinttel kapcsolatos szkepszise, nem tudok szebb módon
fogalmazni. Ezt az érettséginek a fejlesztés során kezelnie kell, és ezzel kapcsolatban vannak
ötletek.

Remélem, hogy nem mondtam nagyon ellent az anyagnak, viszont azt fontosnak
tartom, hogy itt, most a köztudat az érettségi helyzetével kapcsolatban nagy kérdőjeleket tesz
fel a rendszer jelenlegi állapotának tartós fenntartásával kapcsolatban. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelentkezésre:) Parancsolj!

MAKKAI LÁSZLÓ: Annyival egészíteném ezt ki, hogy amikor az Érettségi
Vizsgabizottság ezt a kérdést tárgyalta, akkor még nem voltunk azoknak a számoknak a
birtokában, hogy mennyien választják az emelt szintű érettségit, ezért ezzel a kérdéssel
kiemelten nem is foglalkoztunk. De ez nem azt jelenti, hogy ez a probléma nincsen, és hogy



ezzel nem kellene foglalkozni. Ezzel csak úgy lehetne foglalkozni, hogy alaposan meg kell
vizsgálni az okokat. Tehát meg kell nézni, hogy miért nem választották ezeket, nem pedig azt
csinálni, hogy akkor most hirtelen adunk rá egy választ, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy
nem kell, a másik meg, hogy legyen kötelező. Ezt a kérdést csak akkor lehet alaposan
megfontolni, ha valamilyen kutatás vagy vizsgálat folyamán kiderül, hogy mik ezek az okok,
mert nem egy ok van. Mert ebbe belejátszik az, hogy milyenek voltak a feladatok, milyenek
voltak a megoldókulcsok. Számos pedagógus mondta, hogy az emelt szintet nem ajánlja a
gyerekeinek, hogy ne is menjenek oda. A saját gyerekem is tett emelt szintet, megmutatta a
tanárának a feladatlapot, és azt mondta a tanára, hogy ezt borzasztó idióta módon ítélték meg
satöbbi, satöbbi. Tehát ez is belejátszott, egy csomó pedagógus mondta a diákjainak, hogy
nem menjenek az emelt szintre, mert rosszabbul fognak járni. Ez az egyik. Ezt is meg kell
vizsgálni, hogy ez így van-e vagy nincs így. (Közbeszólások: Felvételi pontszám! –
Közbeszólások.) Nyugodtan meg lehetne vizsgálni, hogy az a hét pont mit ér.

Magyarul: az, hogy újfent – most nem akarok itt arra emlékeztetni, hogy hányan
szavazták meg ezt a kétfajta kétszintűt, de hogy nem telt el nagyon sok év, és kiderült, hogy
azért valami probléma mégiscsak van ezzel, akkor ezt meg kellene vizsgálni, hogy mi ez a
probléma, és milyen irányban lehetne…

A mi javaslatunk természetesen erre is ad áttételesen megoldást, de nem effektíve,
konkrétan ezt nem emeltük ki, hasonlóképpen a természettudományos problémára is, ami
megint csak egy összetett probléma, amiről itt az előzőekben is szó volt, és ez is súlyosan
érinti az érettségi kérdését. Az csak az egyik oldala, de azt is csak összefüggésében szabadna
szemlélni, mert az érettségi önmagában ezt a kérdést nem oldja meg. Az pedig, hogy most egy
tárgyat kötelezővé teszünk, az egyenesen az ellenkezőjét, ugyanúgy kiválthatja valamelyik
oldalon, mint a segítséget.

Tehát azt javaslom, hogy alaposan meg kell ezeket a problémákat, talán külön is
nézni, de ehhez valamiféle szakmai anyagok, előkészítés szükséges, hogy ezeket a
problémákat kezeljük. Megmondom: én vetettem fel a bizottságnak eleve, és ez nemcsak
pletyka volt, ahogy Gyuri mondja, hanem testületek ülésein hangzottak el ezek a javaslatok,
hogy igenis csak az emelt szint legyen elfogadható, hogy a rektorok ezt képviselik a mai
napig is, csak ők sem gondolták át, hogy miért. Mert ők abból indulnak ki, hogy idejön a sok
hülyegyerek – ezt szokták mondani –, se írni, se olvasni nem tud, és azt képzelik, hogy ha
majd az emelt szintet teszik le, akkor nem így lesz. Holott sajnos nem így van, mert ők nem
gondolták végig ezt az egész kérdést, nincsenek mögötte tanulmányok, amik bizonyítanák, se
hatástanulmány, hogy mi lenne akkor, ha.

Tehát azért mondom, hogy ezeket a problémákat, minél előbb el kellene kezdeni
tételesen megvizsgálni, attól függetlenül, hogy mi most inkább egy irányt javasoltunk, hogy
milyen irányba ne engedjük legalább elmozdulni a rendszert, és ez elsősorban az, hogy az
egyiket kötelezővé tegyük, és a kötelezőséget erősítsük, mert igazából ez a tendencia jelent
meg, hogy akkor legyen több kötelező, és csak ez az egy legyen kötelező.

Tehát én elsősorban ezt szerettem volna elérni, és ez szerencsére sikerült is, úgyhogy
tisztelettel javaslom az OKNT-nek, hogy ezt tárgyalja meg.

Annyit még elmondanék, hogy az FTT ugyanezt a témát a júniusi kétnapos ülésén tűzi
napirendre, és ha itt születik majd valamiféle határozat, akkor annak a tudatában fogja
megtárgyalni ezt a kérdést, ha pedig nem, akkor én azt tervezem, hogy esetleg a
jegyzőkönyvből valamiféle emlékeztető jellegű valamit készítek a számukra, hogy tudják,
hogy itt mi történt, mert az szerintem nekik is épülésre szolgál. Köszönöm.

ELNÖK: Csermely Péter!



DR. CSERMELY PÉTER: Egy kérdésem van, azért jelentkeztem viszonylag az
elején, és rögtön a véleményemet is elmondom, ami nagyon rövid, ezért talán nem kell
kétszer szót kérni.

A véleményem az, hogy nagyon tetszik az anyagnak ez az átfogó, távlatos tervezés
jellege, nagyon hiányzik a magyar oktatásügyből jelenleg az átfogó és távlatos tervezés, nem
a mi szintünkön, úgy általában.

A kérdésem a következő. Sajnos, sajnálom, hogy nem került mellé az anyagnak ez az
OKNT által 2006-ban támogatott eredeti anyag, amire ez az anyag hivatkozik. Az új
gyermekek ugye, mint én, nem ismerik, hogy mire hivatkozunk, tehát mi volt az a bizonyos
állásfoglalás, amit korábban az OKNT elfogadott. Ezért van a kérdésem, valószínű, hogy ez
az anyagban benne van.

A kérdésem a következő: ez a bizonyos anyag mennyiben foglalkozott a
természettudományos oktatás érettségiben való megjelenésével? Ugyanis, ha ennek az
anyagban bármilyen olyan része van, amelyik arra utalt, hogy a természettudományos tárgyak
számon kérését, az érettségiben a jelenleginél is – hogy mondjam – kisebb arányban való
süllyedését meg akarja gátolni, sőt, emelését szeretné valahogy elérni, nem okvetlenül úgy,
hogy kötelező tárgyakat vezet be, de nem is úgy, hogy engedi elburjánzani a mindenféle
egyéb tárgyaknak az érettségibe való beemelését, és ezzel helyettesítését a nagyon fontos
természettudományi ismereteknek. Amennyiben egy ilyen jellegű állásfoglalás a 2006-ban
támogatott anyagban benne volt, akkor nekem nincs hozzászólásom ehhez az anyaghoz. Ha ez
akkor hiányzott, akkor szeretném, hogy ebbe az anyagba ez valamilyen módon kerüljön bele,
mert nagyon fontosnak érzem.

ELNÖK: Köszönjük. Görbe úr!

GÖRBE LÁSZLÓ: Szabados úr volt előbb.

ELNÖK: Parancsolj!

DR. SZABADOS LAJOS: Én azt szeretném, ha nem intéznénk el most, ezen az ülésen
ezt a témát. Sokkal fajsúlyosabb, minthogy most, itt, ilyen rövidített időtartamban
beszélgessünk róla. Azt gondolom, hogy a határozati javaslat az OKNT számára egy olyan
anyag lenne, amit most jóvá kellene hagynunk. Én egyetértek vele, de 5. pontban javasolnám,
hogy kapjunk az illetékesektől egy elemzést és egy értékelést a kétszintű érettségi vizsga
bevezetése óta. (Közbeszólás: Most tárgyaltuk, ősszel.) De ez olyan irányultságú legyen, hogy
már benne legyen az, hogy az illetékesek mit javasolnak. Én most itt az Oktatási Hivatalra
gondolok. Én a magam részéről ezt el is fogadnám, és most el is intézném ennyivel, mert ha
most belemegyünk a részletkérdésekbe, megint nem jutunk sehová sem. Ez a négy pont, amit
ide terjesztettek, ez jó, megadja a lehetőséget. Köszönöm.

ELNÖK: Görbe László!

GÖRBE LÁSZLÓ: Én is elsősorban azt szeretném elmondani, hogy a javaslatok
távlatossága nagyon előremutató. Csatlakoznék én is, ugyanolyan „újonnan” ember vagyok,
de a természettudományos tárgyak hangsúlyosabbá tételéhez mindenképpen ragaszkodnék.

A harmadik dolog, itt szeretném mondani, hogy én úgy gondolom, hogy az idei emelt
szintű érettségire nagyon egyértelmű, hogy az idei felvételi… (Közbeszólások: Pontszámok!)
… pontszámítás volt az egyetlen hatással… (Közbeszólás: Ez definiálta.) Tehát ez teljesen
egyértelmű.



A következő dolog: én azért szeretném azt is tudni, hogy milyen hatással lesz az idei
érettségire a százalékok miatt a pontszámítás. Én sokkal kritikusabbnak látom a helyzetet. Azt
látni kell, hogy elég sok hibás vagy végig nem gondolt feladatsor került ki, matematikából is
volt, ami hibás volt, utólag jött javítókulcs, tehát folyamatosan jönnek a javítókulcs-
módosítások, ami nem tesz bizakodóvá a kérdés tekintetében.

BRASSÓI SÁNDOR: Az elsők sorában ott van, hogy vitassuk meg az érettségi,
felvételi rendszert, utána alatta már az érettségi-felvételi rendszer van. Én oda tennék
kötőjelet. Itt két dologról van szó, és köszönöm szépen, hogy Laci is mondta. Mindenhol az
érettségiről beszélnek, hogy milyen rossz az érettségi rendszer, merthogy a gyerekek nem
tesznek emelt szintet a felvételire. Az nem az érettségi rendszerről szól, ahogy ezt pontosan
tudjuk: ez pontszámítási szabály, aminek gyakorlatilag olyan sok köze nincs magához a
érettségihez. Egy bejutási szabályt ír le egy teljesen más jogszabály, ami független az
érettségi vizsgaszabályzattól: ez a felsőoktatási felvételi szabályzat. Csak megerősíteném
tehát, hogy ha kommunikál erről az OKNT, nagyon fontos lenne, hogy ne az érettségiről
szóljon, hanem tegyék oda, hogy a felsőoktatási felvételi belépéshez szükséges pontszámítási
szabályokkal összefüggésben minek kell történnie. Mert az érettségi egy dolog, a felvételi egy
másik dolog. Ez a kettő itt össze van kötve. Ez az egyik javaslatom.

A következő: az érettségi tárgyak. Itt meg tantárgyak.

HORN GYÖRGY: Hangsúlyoztuk, hogy ez legyen két különböző dolog.

BRASSÓI SÁNDOR: Ha már van egy olyan, hogy érettségi vizsgatárgy a 100-as
rendeletben, praktikusan javaslom, hogy használjuk ezt a kifejezést.

Az utolsó, amire Laci ösztönzött: azért azt ne mondjuk, hogy a középszintű érettségi
olyan baromi könnyű! Mintha megjelenne ilyen gondolat. Tegnap épp Környei úr mondta a
HírTV-ben, hogy persze, ez egy egységes érettségi rendszer, ahol a levelező ötvenéves
felnőtt, aki érettségizik és a Piarista vagy a Fazekas Gimnázium tanulója ugyanazt a
középszintet írja. Hát persze, hogy egy Toldy Gimnázium számára valószínűleg könnyen
teljesíthető 70 százalék, de nézzük meg az OKÉV honlapján az országos eredményeket,
ajánlom mindenki figyelmébe: a tavalyi matematika országosan 2,9 volt.

HORN GYÖRGY: 54 százalék volt az átlagos teljesítmény középszinten.

BRASSÓI SÁNDOR: Vigyázzunk, mert a középszint nem könnyű! Akik
megszólalnak esetleg, azoknak az iskolájában lehet, hogy könnyű egy középszintű matek, de
mikor nem volt könnyű a Fazekasban annak idején is megcsinálni egy matematikát. Mindig
könnyű volt. (Görbe László: Felvételizni is könnyű volt!) Persze!

HORN GYÖRGY: De most a médiában megjelent ez az egy darab egypontos
narancsos példa mindenhol. Egyszerű példa volt, egy pontért – a százból. Szerintem a magyar
kifejezetten nehéz volt. A matek kicsit könnyebb volt, mint tavaly. Nekem vannak saját
iskolai adataim, lehet látni.

BRASSÓI SÁNDOR: Lehet, hogy egy pont még elférne, és nem feltétlenül az, amit
Szabados úr mondott, merthogy én emlékszem, tavaly beszámoltunk erről az egész kétszintű
érettségi rendszerről. A hivatal nagy előterjesztéssel készült, tételesen benne volt minden.



DR. SZABADOS LAJOS: Akkor erről még szó sem volt, hogy itt változtatás lesz,
Sanyi! Ez a lényeg, hogy egy olyan beszámoló kellene, amiből kiderül, miben van szükség
változtatásra. És ne mendemonda legyen.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: A laikusok meg a közvélemény számára azért úgy jön le,
hogy emelt szintű érettségi, és nem úgy, hogy a felvételi szempontjából egy pontszámítási
gond. 80 ezren érettségiztek durván, ebből négyszázan emelt szinten...

HORN GYÖRGY: Huszonnyolcezer-háromszázvalamennyi emelt szintű érettségi
tárgy van összesen négyszáznyolcvanvalahányezer érettségiből. Összesen százötezer-
valamennyi, idén 95 ezer. Egy gyerek öt tárgyból érettségizik. Jól látszik egyébként az is,
hogy az elit gimnáziumokban általában minden gyereknek egy emelt szintű tárgya van, a
többiben meg egy sem. Nagyjából ezt lehet leszűrni.

BRASSÓI SÁNDOR: 28 ezer emelt szintű érettségi van.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Kevesen veszik igénybe. Nincs meg a motiváció egyébként
a diák oldaláról, a szülő oldaláról, a tanár oldaláról sem. Ezt érdemes lenne megnézni.

BRASSÓI SÁNDOR: A pontszámítási szabály miatt nem érdemes.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Akkor nem érdemes csinálni.

HORN GYÖRGY: Nem ez a következtetés feltétlenül.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Szeretném visszaterelni magunkat, mert már megint arról
beszélgetünk, hogy mi a csudákat írtak az újságok, meg mi a probléma az éppen idén, most
lezajlott érettségivel kapcsolatban. Ez az anyag, amit mi csináltunk, meg az itteni határozati
javaslat, amit az OKNT elé terjesztettünk, pont arról szól, hogy ezt egyelőre vigyük haza, és
otthon beszélgessük meg – értem ez alatt az iskolát, a családot, a gyerekeket stb. Itt arról
lenne szó – pont ellenkezőleg -, hogy ezt ne keverjük bele ebbe a dologba, hanem próbáljuk
kijelölni azokat az alapvető elveket, ami szerint hozzá kell nyúlni magához az egész érettségi
rendszerhez, aminek az egyik kis problémája, hogy a felvételi rendszerhez ilyen pontszámítás
kapcsolódik. Ettől még lehet nagyon jó a mostani érettségi, ha ez egy rossz pontszámítás is.
Tehát az egészet nézzük meg!

Én ezért egyetértek ezzel a javaslattal, hogy most abban döntsön csak az OKNT - hogy
ne kelljen belemenni, mert félelmetes problémává fog válni -, ami a határozati javaslatban
van. Én azt gondolom, nagyon fontos dolog lenne ez.

Ezzel kapcsolatban egy kérdés hangzott el, hogy mi van abban a bizonyos 2006-osban.
Hozzá kell tenni, hogy abban sincs semmi olyasmi – és ez most kritika kettőtök felé -, hogy
akarjon valamit hangsúlyossá tenni. Mert most a természettudomány hangsúlyosabbá tételét
vagy kompetenciáját teszitek kérdésessé az érettségivel kapcsolatban. Nem. Az is azt mondja,
hogy meg kell találni azokat a vizsgatárgyakat, amelyekben valóban mérhetővé válik
elsősorban a felsőoktatásra való alkalmasság, másfelől viszont, hogy ez aztán mit jelent, az a
kidolgozandó érettségi rendszer alapkérdése.

Én tehát azt gondolom, azt javasolnám, hogy ezt a négy pontot fogadjuk el.
Tulajdonképpen egyetértenék az 5. ponttal, a beszámolóval, ha nem tudnám, hogy fogunk
kapni az előző évieket az ez éviekkel kiegészített leírást. De mivel ez egy hivatal, eleve kizárt,
hogy részükről itt, az OKNT előtt a fejlesztésre, a továbblépésre javaslatok születnének, mert
nekik ez bizonyos értelemben tilos. Ezt a szívességet nem fogják megtenni nekünk, hogy mi



vitába bocsátkozhassunk velük. Az más kérdés, ha leülünk négyszemközt, kis társaságban,
akkor ők is képviselnek egy sor dolgot a tekintetben, hogy hogyan kellene továbblépni.

Az oktatáspolitika pedig jelenleg nincs abban az állapotban – tessenek figyelni a
nyilatkozatokat -, hogy arra vonatkozóan bármiféle dolgot felvállaljon, hogyan látja a
rendszer továbbfejlesztésének a lehetőségeit. Ezt nem vállalja fel, csak elhárítja vagy
kisimítja, megpróbálja azokat a konkrét, médiában megjelenő dolgokat reagálni.

Azt gondolom, jelen pillanatban azzal tennénk legjobbat az ügynek, ha ebben az
irányban mennénk tovább. Akkor hivatalosan tudnánk úgymond belépni abba a folyamatba,
amit az FTT is elindít, és nem úgy történne, mint eddig, hogy csinált valamit az FTT, aztán
másfél év után az OKNT – idézőjelbe teszem – észrevette, hogy csinálta az FTT ezt a dolgot.
Akkor lehetne kezdettől fogva egy olyan együttmunkálkodást kialakítani, amelyben nem
következik be még egyszer, hogy ugyan megszüntetjük a felvételi vizsgát, de a felvételi
pontozásával mégis visszakerüljön a felsőoktatás abba a helyzetbe, hogy ugyan csinálhatunk
nagyon jó érettségit, de ő kitalálja azt az eszközt, amivel teljesen torzíthatja tulajdonképpen
ezt az eredményt. (Dr. Szabados Lajos: Nem ő csinálja!) A felsőoktatás… De nem magától
találja ki! Elő lehet venni a javaslatokat, a dokumentumokat, hogy honnan érkeznek. (Dr.
Szabados Lajos: Akkor is a miniszter gyengesége, és kész.) Az most mindegy. Szóval abból az
irányból, vagy onnan, arról a szintről érkező dolgokban.

Tehát én amellett érvelnék, hogy tényleg ne menjünk most mélyen tovább ebbe,
hanem, amennyiben ezt mások is úgy gondolják, fogadjuk el ezt a négy pontot, és a következő
lépéshez pedig szintén teszünk esetleg egy konkrét javaslatot.

ELNÖK: Szavazásra teszem fel…

HORN GYÖRGY: Az ötödikest azért kérdezd meg! (Közbeszólás: Beszámoló.) A
kormány számoljon be. Ottó azt mondta, hogy szkeptikus ugyan, de azért csak számoljon be.
(Makkai László: Ne mondja meg, hogy mit kell csinálni, csak az okokat tárja fel, hogy miért
történtek ezek a dolgok! – Többen: Így van!)

GÖRBE LÁSZLÓ: Én úgy gondolom, hogy ez sokkal fontosabb, hiszen az érettségi
ma az egyetlen igazán komoly szabályozóerő a középiskolákban. Tehát én azt gondolom,
hogy e nélkül nem szabad menni. Most nagyon világosan látjuk, hogy egy másik szabályozó,
a felvételi pontszámítás nagyon komolyan megzavarta ezt a szabályozást, és valamilyen
módon erre reagálni kell.

A harmadik dolog, amit szeretnék elmondani Mihály Ottónak, hogy ha nem lenne
kötelező érettségi tantárgy előírva, akkor jogos lenne a kritikád… (Dr. Mihály Ottó: De ez a
szöveg ezt is mondja!) Mondom: ha a természettudomány hangsúlyozása miatt azért van…
Szóval van kötelező érettségi tárgy. Ha mind az ötöt úgy választanák, akkor teljesen
egyetértenék.

MAKKAI LÁSZLÓ: A mi javaslatunkban…

DR. MIHÁLY OTTÓ: A mi javaslatunk pontosan arról szól, hogy ez a probléma nem
oldható meg azzal, hogy most növeljük a kötelező számát vagy csökkentjük (Közbeszólás: Azt
nem is szabad!), betesszük vagy kivesszük, hanem másképp kell a konstrukciót megcsinálni.

MAKKAI LÁSZLÓ: Szabadjon természettudományos tárgyat is választani!

ELNÖK: Kérek tőletek egy egymondatos szövegszerű javaslatot az 5. pontra. Tehát ki
számoljon be? (Többen: Az Oktatási Hivatal.) Tehát az Oktatási Hivatal. Az OKNT kéri az



Oktatási Hivatalt, hogy az elmúlt évi érettségi lebonyolításának tapasztalatairól és
eredményeiről számoljon be… (Közbeszólás: Nem amióta bevezették? – Horn György: Én is
azt mondom.)

DR. SZEBEDY TAS: 2005-től 2008-ig.

ELNÖK: .., amelyben áttekinti az elmúlt három év tapasztalatait.

DR. SZEBEDY TAS: Ugyanis háromszor változott közben a pontszám, meg a
nyelvvizsga-beszámítás, meg egyebek. Ezek pont azok a jelenségek… Tehát 2005-től 2008-
ig, az új érettségi rendszer tapasztalatiról adjon beszámolót.

ELNÖK: Készítsen összehasonlító elemzést az OKNT számára. Ez a jegyzőkönyvből
kiolvasható lesz. Tehát ez az 5. pont. Ezzel együtt kérdem, megszavazzuk-e az itt szereplő
határozati javaslatot. (Szavazás.) 12 igen. Ellenszavazat? (Nincs ilyen.) Tartózkodás?
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm.

Egyetlen nagyon rövid napirendi pontunk van, az egyebek pont keretén belül, ezt
szerintem pillanatokon belül elintézzük. Csermely Pétert kérem megszólalásra.

DR. CSERMELY PÉTER: Tisztelt OKNT! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy
tulajdonképpen Kormos Dénes képviselő úr helyett ezt a javaslatot előterjeszthetem az
OKNT-nek. Arról van szó, hogy négy és félpárti javaslatként – ez az aláírásokból kiderül,
tehát a Fidesz ezt a javaslatot szerintem támogatja, de tartózkodott a szavazás során – egy
olyan javaslat kerül az Országgyűlés elé, ami arról szól, hogy az Országgyűlés határozatban
kérje fel a kormányt arra, hogy szülessen egy nemzeti tehetség program. Azért mondom, hogy
kerül, mert tegnap ezt az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága elfogadta, tehát
tárgysorozatba vették. Ez nem arról szól, hogy mi legyen ez a program, ezt nagyon világosan
szeretném itt elmondani. A program tartalma, mivel az OKNT magával ezzel a szándékkal
egyetért, vissza fog kerülni az OKNT elé. Tehát most nem arról kellene vitáznunk, vagy nem
azt kellene eldöntenünk, hogy mi legyen ebben a programban, csak arról kellene véleményt
formálnia az OKNT-nek, hogy van-e szükség arra, hogy a minisztériumokon átívelő módon
többletforrások bevonásával ezt szolgálná a nemzeti tehetség alap, amelyik egy nyitott alap
lenne, tehát amelyikhez magánszemély is tudna csatlakozni, adott esetben adókedvezménnyel,
a Pénzügyminisztérium jóváhagyása esetén, ezt egy olyan jellegű felügyelettel ellátva, amely
nemcsak a kormány különböző szervei, hanem a részt vevő civil szervezeteknek is a
részvételét garantálná, ez lenne a nemzeti tehetségügyi koordinációs fórum. Egy ilyen jellegű
konstrukció létrehozásával egyetért-e az OKNT, tehát ez a kérdés.

A nemzeti tehetségsegítő tanács nevében támogatjuk ezt a javaslatot, a szakmai
szervezetek ezzel egyetértenek és kérik az OKNT-t, hogy szintén támogassa a szándékot,
ismét csak hangsúlyozom.

ELNÖK: Ehhez nincs mit hozzátenni. Szavazásra teszem fel a kérdést a Csermely
Péter által megfogalmazott javaslattal kapcsolatban. (Szavazás.) Egyhangú támogatás.
Köszönöm szépen.

Szenes Gyurinak van még egyéb hozzászólása.

DR. SZENES GYÖRGY: Én az érettségihez kapcsolódva, köszönöm, elnök úr,
megpróbálom nagyon röviden. Talán többetek számára is nyilvánvaló volt, hogy három
szakmai szervezet – a Gimnáziumok Országos Szövetsége, az Alapítványi és Magániskolák
Egyesülete, valamint a Magyar Szakképzési Társaság – nyílt levélben fordult a két sztrájkoló



szakszervezeti tömörüléshez, a vasúti dolgozókhoz, illetve a városi tömegközlekedési
dolgozókhoz még az érettségi felkészítés hajrájában, hogy ne nehezítse meg ezt a hajrára való
felkészítést, és a gyerekek jobb eredményekhez való jutását, illetve a vizsgákat ne
lehetetlenítse el oly módon, hogy ne lehessen megközelíteni az iskolákat. Nem akartunk abba
beleszólni, hogy ez jogos-e, semmi közünk hozzá, egyszerűen azt a tényt szerettük volna
közölni, a jövő generáció felé való közös felelősségünket hangsúlyozva, hogy ezek a
történések, nemcsak egy érettségi, hanem a felvételi, a pontszámok, egy ilyen hektikus
helyzetbe ne hozzuk az idén érettségiző és szakmai vizsgát tevő gyerekeket. Summa 150 ezer
gyerekről van körülbelül szó.

A sajtóban volt visszhangja, és az elmúlt időszakban többször is hivatkoztak rá, illetve
az érettségire. Ennek ellenére ismételten veszélyben forognak a dolgok, hiszen úgy néz ki,
hogy 27-étől kezdődően sztrájk lenne. Jó, mondjuk, hogy a nagy tárgyak lementek…
(Közbeszólás: Aznap van az informatika.) .., de aznap van az informatika és a művészetek, ezt
követően a szakmai vizsgák, a szóbeli érettségi vizsgák, az emelt szintű vizsgák és
tulajdonképpen minden. Nem tudom, hogy az OKNT kíván-e ebben a dologban megszólalni
vagy nem, vagy egyáltalán magunk mögött érezhetjük-e az OKNT támogatását. Én úgy
gondolom, és ezt most vetem itt fel először, mert nem beszéltünk erről, hogy nekünk, három
olyan szakmai szervezetnek, akik a középiskolai oktatásban egyértelműen érintettek vagyunk,
nem lenne szabad ezt abbahagynunk, hanem változatlanul a sajtó nyilvánossága előtt, illetve a
szakszervezetek – hogy mondjam – folyamatos bombázásán keresztül próbáljuk ezt legalább
arra az időre felfüggesztetni velük, ameddig ez megy. Nem három napig tart az érettségi, mert
először arról beszélgettek, hanem ez június 27-én zárul.

Tehát érezhetjük-e az OKNT támogatását ebben a dologban, ha beszélünk, illetve erről
nekünk hármunknak kellene beszélni, hogy folytassuk-e ezeket a tárgyalásokat tovább.

HORN GYÖRGY: Bocsánat, Gyuri! Értsd meg, hogy mi hárman aláírtunk egy levelet,
amit megírtál, és mi hárman… (Dr. Szebedy Tas: Saját szervezeteink nevében.) Most itt, amit
kérdezel - azért kérdezem, hogy értsem -, ehhez az OKNT külön is tegye, vagy ezt támogatja,
a három szakmai szervezetet, az OKNT. Loránd Ferenc elnök úr aláírásával menjen még egy
levél a szakszervezeteknek, vagy mi mondhatjuk azt, hogy mi továbbra is kérjük, de a mi
hátunk mögött állnak a szülők és az OKNT.

DR. SZENES GYÖRGY: Csak erre gondoltam. Nem gondoltam, hogy az elnök úr
vagy az OKNT írjon egy újabb levelet, hanem az a kérdés, e levél mögött érezhetjük-e az
OKNT támogatását, ha kommunikáljuk ezt a dolgot, hivatkozhatunk-e arra, hogy ebben az
ügyben az Országos Köznevelési Tanács is...

GÖRBE LÁSZLÓ: Én azt gondolom, ez van annyira fontos, hogy az OKNT maga is
közzétehetne egy közleményt: felelősségünk tudatában jelezzük, hogy ebben az időben ne
sztrájkoljanak.

ELNÖK: Nekem az a javaslatom, hogy az OKNT egy közleményt ad ki, amelyben
közli, hogy testületileg csatlakozik a három szervezet által beadott szöveghez.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ne haragudjatok, de szerintem nem csatlakozhat! Ez egy
kormányhoz tartozó szervezet. (Horn György: Nem!) Ez egy szakmai szervezet, de a
miniszter és a törvény által létrehozott dolog.

HORN GYÖRGY: A törvény definiálja...



DR. MIHÁLY OTTÓ: A minisztériumhoz van közünk.

HORN GYÖRGY: A miniszter tanácsadó testülete, amelybe a szakmai szervezetek
delegálnak önálló, független személyeket.

DR. MIHÁLY OTTÓ: És ki tartja fenn? Ki működteti?

HORN GYÖRGY: Az iskolák is kapnak a költségvetésből pénzt.

DR. MIHÁLY OTTÓ: És az iskola nem is tud fellépni, ha a fenntartó nem járul hozzá!

ELNÖK: Úgy teszem fel a kérdést, Ottó, ha úgy szól a szöveg, hogy „egyetért”?

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az rendben van. Hogy szakmai szempontból aggályosnak
tartja. De nem úgy, hogy együtt aláírjuk ezt a dolgot. Én csak ezt vetettem föl.

ELNÖK: Megerősítést kértek.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Teljes egészében egyetértek.

ELNÖK: Ugyanazt a a hatást érjük el, és korrektebb a megfogalmazás úgy, hogy
„egyetért”.

DR. MIHÁLY OTTÓ: És nem szólhat meg senki. Egyébként jelezném, hogy nem lesz
olyan veszélyes, mert a metró járni fog, és a villamosok is járni fognak.

BRASSÓI SÁNDOR: Én nem vagyok nyugodt.

DR. SZENES GYÖRGY: Tegnap este már az a hír jött, hogy a metró is leáll.

ELNÖK: Nagyon köszönöm az OKNT tagjainak. Köszönöm végtelen türelmeteket, az
ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 33 perc)
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