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Napirend: 

1. Iskolaotthonos nevelés-oktatás kerettanterve (1-6. évf., valamint erre épülő 7-8. évf.) 
Benyújtó: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Előadó: Trencsényi László

2. Kompetenciaalapú programcsomagok teljes vertikumának elfogadása
2.1. Szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú programcsomag
2.2. Matematika kompetencia alapú programcsomag
2.3. Idegen nyelvi kompetencia alapú programcsomag
2.4. Életpálya-építési kompetencia alapú programcsomag
2.5. Szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag

3. Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterveinek elfogadása

3.1 Életpálya-építési kompetenciaterület (Általános iskola 1-4. évfolyam)
3.2 Életpálya-építési kompetenciaterület (Általános iskola 5-6. évfolyam)
3.3 Életpálya-építési kompetenciaterület (Általános iskola 7-8. évfolyam)
3.4 Életpálya-építési kompetenciaterület (Középiskola 9-12. évfolyam)
3.5 Idegen nyelvi kompetencia/kiegészítő tananyag 12-19 éves tanulók angol, német

és 14-19 éves tanulók francia nyelvi kompetenciájának fejélesztéséhez (Általános
iskola 7-8. évfolyam és középiskola 9-12. évfolyam)

3.6 Idegen nyelvi kompetencia/ kiegészítő tananyag a 6-13 éves tanulók angol, német
nyelvi kompetenciájának fejélesztéséhez (Általános iskola 1-6. évfolyam)

3.7 Matematika kompetencia/Matematika, több műveltségterületet érintő (bevezető-
kezdő szakasz) és tanórán kívüli fejlesztés (Általános és középiskola 1-12.
évfolyam)

3.8 Matematika kompetencia/ Több műveltségterületet érintő fejlesztés (Általános és
középiskola 3-12. évfolyam)

3.9 Matematika kompetencia (Szakiskola 9-10. évfolyam)
3.10 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák/Az önismeret és a társas

kapcsolatok fejlődését támogató program (Általános iskola 1-6. évfolyam)
3.11 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák/A környezeti kompetenciák

fejlődését támogató program (Általános iskola 1-6. évfolyam)
3.12 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák/Reflektálás a jelenre, felkészülni a

jövőre (Általános iskola és középiskola 7-12. évfolyam)
3.13 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák (Szakiskola 9-10. évfolyam)
3.14 Szövegértés, szövegalkotás kompetencia (Szakiskola 9-10. évfolyam)
3.15 Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Magyar nyelv és irodalom, valamint több

műveltségterületet érintő fejlesztés (Általános iskola 1-4. évfolyam)
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3.16 Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Tanórán kívüli fejlesztés/Báb- és
drámajáték (Általános iskola 1-6. évfolyam)

3.17 Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Magyar nyelv és irodalom (Általános
iskola 5-8. évfolyam)

3.18 Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Magyar nyelv és irodalom (Általános
iskola és középiskola 5-12. évfolyam)

3.19 Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Magyar nyelv és irodalom (Általános
iskola és középiskola 7-12. évfolyam)

3.20 Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Magyar nyelv és irodalom, valamint
Több műveltségterületet érintő fejlesztés (Általános iskola és középiskola 7-12.
évfolyam)

3.21 Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/ Több műveltségterületet érintő fejlesztés
(Általános iskola 5-6. évfolyam)

3.22 Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Tanórán kívüli fejlesztés/Médiaismeret
(Általános iskola és középiskola 7-9. évfolyam)

3.23 Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Magyar nyelv és irodalom (Középiskola
9-12. évfolyam)

3.24 Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Tanórán kívüli fejlesztés/Irodalmi
önképző (Középiskola 9-12. évfolyam)

Elnököl: Dr. Loránd Ferenc, az OKNT elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége
beszédgyorsíró szolgálat)
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Az ülés résztvevői

Az Országos Köznevelési Tanács tagjai:

Barlai Róbertné
Bátyai László
Dr. Cseh Sándor
Dr. Csermely Péter
Dr. Hadházy Tibor
Horn György
Dr. Hunyady Györgyné
Dr. Karlovitz János
Dr. Loránd Ferenc
Dr. Mihály Ottó
Dr. Nahalka István
Dr. Pukánszky Béla
Dr. Szabados Lajos
Dr. Szebedy Tas
Dr. Szenes György
Dr. Trencsényi László
Dr. Vekerdy Tamás
Dr. Závodszky Géza

Meghívottak:

Brassói Sándor
Horváth Gréta
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 12 perc)

DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Kéretik helyet foglalni! Jó napot kívánok! Az OKNT rendkívüli ülését megnyitom.

Napirend előtt szeretnék egy szomorú és egy örvendetes közlést tenni.
A szomorú az, hogy Liskó Ica meghalt... Ehhez nemigen van mit hozzátenni. Szomorú,

döbbenetes, és nagy veszteség a magyar közoktatásnak és felsőoktatásnak. 
Ami örvendetes hír, hogy Mihály Ottó kitüntetést kapott: Teleki Blanka-díjat. Ez két

szempontból rendkívül figyelemre méltó: a nőnevelés nagy... (Közbeszólások. - Derültség.)
Gratulálunk, Ottó, és további sok sikert kívánunk! (Taps.) 

A napirenden szereplő kerettantervi jóváhagyási processzus előtt csak utalni szeretnék rá
- talán emlékeznek rá az OKNT tagjai -, hogy miután a programcsomag több elemből állt, és ezek
között voltak olyanok, amelyeknek - mint például a tankönyv - jóváhagyási, akkreditálási
feltétele volt már egy erre vonatkozó határozat, úgy döntöttünk, hogy a programcsomagnak ezen
elemeinek az önálló akkreditálását, amikor sor kerül rá, megtesszük, de amikor együtt van az
egész programcsomag, akkor elsősorban az elemek közötti koherencia szempontjából újra
megvizsgáljuk és jóváhagyjuk. 

Most ez a folyamat fejeződött be, erre vonatkozóan terjesztett elő Trencsényi László egy
rendkívül gazdagon felszerelt anyagot. Arra kértem, hogy miután igazán ő van ebben benne, én
inkább olvasóként - mondhatom nyugodtan - élveztem a nagyon alaposan elkészített anyagot,
most őt kérem meg, hogy az ezzel kapcsolatos beszélgetést vezesse le, másrészt pedig bizonyos
háttérinformációkat, ha szükségesnek lát, mondja el. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Néhány mondatot én is mondanék
előre, de aztán pörögni fog a dolog. Szeretném jelezni, hogy a Kerettantervi Bizottság reggel egy
bő óra alatt tudott végezni a feladattal, annak köszönhetően, hogy a szakértők és a referensek
elvégezték feladataikat, és beletanultak abba, hogy csak a feladataikkal foglalkozzanak, ne
mással.

Mindezzel együtt az OKNT június 12-ei ülésének közhangulatában a Kerettantervi
Bizottság is osztozott, sőt, az Oktatási Hivatal is, mármint hogy ezt a feladatot ebben a tempóban,
ahogyan, mint hajcsár a rabszolgáit, verte végig a minisztérium a Kerettantervi Bizottságon és az
Országos Köznevelési Tanácson, ezt a gyakorlatot nem szabad folytatni. Könnyű a válasz, hogy
ez a gyakorlat nem folytatódik - mint a székely viccben. „mert különben sincs harang...” -, mert
hiszen ez a rendkívüli feladat véget ért a mai nappal. Kicsit „szezonvégi kiárusítás van”, ezért
ment ilyen pergően és ilyen gyorsan a dolog.

Kötelességem azt is elmondani - és szeretném a jegyzőkönyv számára elmondani -, hogy
miközben az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Kerettantervi Bizottságot - ez még hagyján,
de a szakértőket is - olykor tényleg emberfeletti olvasási mennyiség és véleményállítás felelős
elkészítésére sarkallta - aminek csapdái is vannak... Néha például a benyújtó nem volt képes
követni ezt a tempót: tegnap délutánra derült ki, hogy az Educatio egyik benyújtott programja
esetében téves szövegváltozatot küldött be bírálatra, és ezt ma reggel korrigáltuk, hogy az
inkriminált idézet mégsincs benne a benyújtott változatban. Ilyet tehát nem szabad többé csinálni,
a KTB és az OH is fogadalmat tett, hogy visszatérünk arra a menetrendre, amely szerint minden
hónap utolsó csütörtökén tart a Kerettantervi Bizottság ülést, és van két hete az Országos
Köznevelési Tanácsnak - Ambrus István kérésére jelzem, hogy a Közoktatás-politikai Tanácsnak
is -, hogy fel tudjon készülni a döntéshozatalra. Ez ma még nem következik be, ma még ezt a
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postamunkát végezzük - mondom, azzal a megjegyzéssel, hogy más vonatkozásban viszont az
Oktatási és Kulturális Minisztérium bizonyos egységei lomhák. Hiába hoztunk áprilisban
határozatot az egri Kossuth Zsuzsa Gimnázium által benyújtott Apáczai-kerettantervre,
leketyegett a miniszter 24 napja, és a miniszter még mindig nem írta alá az Apáczai-
kerettantervet a mi támogató javaslatunk nyomán. Ezzel voltaképpen anyagi és nem anyagi
jellegű kárt is okozott a benyújtónak, hiszen a benyújtó szeretné a jóváhagyási döntést
kihirdetésre korrigáltatni, de miután nem kapott még végzést, nem tudta a módosítási kérelmet
benyújtani, és az OKNT meg a bizottság is csak szeptemberben ülésezik, tehát ilyen szempontból
a nyarat nem tudja a tanterv promóciójára fordítani. Ez a kép azért így teljes - sajnos -, kedves
kollégák. 

A munka azért volt valóban mégis elvégezhető ebben a látszólag irgalmatlan
példányszám mellett is, mert alapvetően utánnéző feladatai voltak a Kerettantervi Bizottságnak
ez ügyben. A Kerettantervi Bizottság például -és ebben azért kérem az OKNT elvi jóváhagyását,
vagy a gyakorlati jóváhagyásban az elvi hozzájárulását -, a kerettantervről szóló jogszabálytól
eltérően, a kerettanterveket, amelyeket a pedagógiai rendszer leánykori nevén programcsomagból
emelt ki és nyújtott be kerettantervként, nem szakértette újra, abból a - szakmai, anyagi és egyéb
- megfontolásból is, merthogy legalább nyolc szakértő olvasta már ugyanazt a programtantervet,
leánykori nevén programtantervként, és voltaképpen a kerettantervi változatban elegendő volt a
változásokat értékelni. Ezt egy szerkesztői nyilatkozat bekérésével kezeltük, a referensé a
felelősség, hogy megállapította, hogy a programtantervi változathoz képest a kerettantervi
változat a jóváhagyás kritériumait illetően nem romlott, hanem javult. Ha akarom, akkor
bizonyos jogszabályt nem vettünk figyelembe, ha akarom, akkor meg igen.

Voltaképpen ez történt a pedagógiai rendszerek benyújtása esetén is. A szakértés
voltaképpen a korábbi szakértői vélemények másodelemzésére támaszkodott, hiszen darabonként
a konzisztenciát már megállapították a szakértők.

Ugyanígy tulajdonképpen az egyetlenegy minisztérium által benyújtott anyag
értékelésénél is egy utánnéző feladatunk volt, hiszen egyszer a Kerettantervi Bizottság tárgyalta
az iskolaotthonos és összevont osztályokra való kerettantervi javaslatot, akkor javításra adta
vissza. A javítások elkészültek, és a javítások ellenőrzése volt csak a Kerettantervi Bizottság
feladata.

Mindjárt az első napirend ez, úgyhogy mindjárt mondanám is: a javított változat
elkészülte után a szakértő és a szerző, Kereszti Zsuzsa és Ligeti Zsuzsa, minisztériumi
munkatársak jelenlétében, intenzív beszélgetést és egyeztetést folytatott. Az a helyzet állt elő
mindezzel együtt, hogy Ligeti Zsuzsa máig az új változatról nem küldött be írásban szakértői
véleményt. Ebben a helyzetben a Kerettantervi Bizottság azt a megoldást választotta, hogy
meghallgatta a minisztérium képviselőinek beszámolóját a Kereszti-Ligeti szakmai találkozóról,
és azzal az összefoglalóval számolt be, hogy ott az alapvető megegyezések megtörténtek,
másfelől a Kerettantervi Bizottság elismerte, hogy én - mint ennek a témának a referense -
vagyok kompetens ezeknek a változásoknak a megítélésében. Ennek alapján született az a
javaslat, hogy noha - még egyszer mondom - formálisan az OKNT mérlegelheti, hogy a bizottság
jól tette vagy sem, az átdolgozott változatról a szakértői vélemény formálisan még nincs a
kezünkben, de a javításokról a Kerettantervi Bizottság felelősen ki tudta mondani, hogy azok a
jóváhagyási kritériumoknak eleget tettek.

Voltak jogtulajdonosi és kompilációs problémák: Waldorfból, Gyerekek Házából,
educatiós programfejlesztésből kompiláltak a szerzők egy, a célcsoportnak megfelelő tantervet. A
Kerettantervi Bizottság látta, a kerettantervi szövegben megjelent az eredeti résztulajdonosok
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hozzájárulása az alkalmazáshoz, a tanterv bevezetője pedig meggyőzően értelmezi, hogy ez a
kompiláció nem egyszerűen kompiláció, hanem új minőség született ezzel, hogy a különböző
személyközpontú pedagógiák erre a célcsoportra leghatásosabb termékeit egy új minőségi
egységbe hozták össze a szerkesztők. Hozzáteszem, hogy a szerkesztő még ma reggel is küldött
e-mailt,, hogy még mindig tudna javítani a munkán - hiszen ezzel mindannyian így vagyunk.

Ezért fogalmazott úgy a referensi jelentés, hogy a jóváhagyhatás küszöbét ez a
kerettanterv átlépte, tehát a Kerettantervi Bizottság ilyen feltételek mellett tiszta lélekkel
javasolja az iskolaotthonos nevelés-oktatás kerettantervét a miniszternek kiadásra, vagyis a
legmagasabb fokozatú legitimációra. 

Azt gondolom, hogy darabonként szavazzunk - ahol érdekes a történet, mindegyikről
mondok valamit. De már csak két különleges történet van. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nincs.) Van-e hozzászólás? (Nincs.) 
Akkor a javaslat az, hogy ezt fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, kezeket fel! (13) Volt-e

tartózkodás? (1) Ellenszavazat? (Nincs.) Köszönöm, elfogadtuk.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Következő a listán is most a programcsomagok teljessége.
Amiről darabonként már szavaztunk, ennek a teljessége. A kérdés megint az volt, hogy a
programcsomaghoz rendelt úgynevezett programtanterv NAT-konform-e, a csomagok részei
pedig konzisztensek-e ehhez a programtantervhez. 

Sorrendben haladok: 
Szövegértés-szövegalkotás programcsomag: a Kerettantervi Bizottság vita nélkül

javasolta az elfogadást. 

ELNÖK: Annyit szeretnék csak megjegyezni, hogy én végigolvastam a záró, összegző
jelentéseket, mindegyiket - ezt, az elsőt nem, ezt nem ismertem. Ezekben az összegzésekben
tartalmi kifogást nem olvastam. Két megjegyzés volt: a stiláris pontosítások, javítások igénye
merült fel, és néhány programcsomag esetében az értékelési komponens részletesebb
kidolgozása.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ezeket majd én fogom részleteiben mondani.

ELNÖK: Csak annyit szeretnék mondani, hogy én azért tudom befogadni Trencsényi
László javaslatát arra, hogy ez már szavazásra érett, mert módomban volt...

(Megérkezik dr. Vekerdy Tamás.) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ebben az esetben nem volt ilyen probléma. 

ELNÖK: Akkor szavazásra teszem fel a kérdést, hogy ezt a szövegértés, szövegalkotás...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: És nem programcsomag: pedagógiai rendszer.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Szabad ezzel kapcsolatban szólnom? Felkeltette az
érdeklődésemet. Sok mindent nem ismerek, de ha már szót kértem, azt azért megjegyzem, hogy
az előkészítés nagyon gondos. Nemcsak a te beszámolód alapján mondom, hanem az általam
ismert anyagok alapján - tehát ilyen aggályom nincs. Nagyon alapos munka folyt, de ha már szót
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kértem, azt most előrebocsátom, hogy annak idején a NAT 2007-et nem szavaztam meg. És
nemcsak az akkor mások által is elismert szerkesztetlensége, hanem egyes alapelvei vagy belső
arányai miatt. 

Számos, nyilván remekül, kiválóan kidolgozott, és nagyon alaposan megbírált, csiszolt,
olyan kerettantervről van szó, amelyeknek az egyik legfőbb erénye, hogy tökéletesen
kompatibilis azzal a NAT-tal, amit én bizonyos okokból nem tudtam elfogadni. Azért bonyolult a
helyzet, mert egyrészt a matematikához nem értek, az idegen nyelvhez nem értek, másrészt az
iskolaotthonos nevelés-oktatás stb. meggyőző - miért ne fogadhatnám el? 

Más témakörök esetében meg jelentkeznek azok az aggályok: belső arányok, világkép,
társadalomfilozófia stb., amit én - másokkal együtt, sokakkal együtt - másként látok. De ezt csak
előrebocsátottam, mert ezért fogok esetleg tartózkodni, vagy nemmel szavazni - ennek
különösebb jelentősége nincs: önmagamhoz képest vagyok következetes.

Annak idején a NAT-vitában, ami elég rövidre sikerült, ezt éppenséggel fölvetettem. Jó
példa arra, hogy a mi szövegértésünkkel vagy szövegalkotásunkkal is még mindig lehetnek
problémák, mert ez a mondat számomra két jelentésű. Mindjárt a 2.1-ről van szó: a pedagógiai
rendszer mögött álló programtanterv érvényesíti a NAT előírásait stb., stb., stb., „a gazdálkodói-
vállalkozói kompetenciák fejlesztésére érdemes lett volna még nagyobb hangsúlyt helyezni - ezt
kétféle hangsúllyal lehet olvasni: - ez még azért nem haszonelvű vagy ez még nem elég
haszonelvű. Ezt te hogy érted? Ez egy kérdés? Azt akarod, hogy még inkább haszonelvű legyen,
még merkantilisabb, vagy ha ezt továbbfejlesztjük, azért attól még nem kell megijedni, attól még
nem merkantilis. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A válaszom az, hogy ha egy szövegértés-szövegalkotás,
ne adj’ isten, magyar nyelv és irodalom pedagógiai rendszer, akár tanterv, az úgynevezett
gazdálkodói-vállalkozói kompetenciák fejlesztésre érzékenyebben figyel, akkor az nekem még
nem merkantilizmus. A NAT szellemiségének, kulcskompetenciáinak megfelel. Tehát ennek ez
az anyag nyomatékot ad, olyan szövegeket választ elemzésre. Köztudott, hogy deficitünk van az
európai társadalom hasonló generációival szemben. Ezt jelentette.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Feltételeztem, hogy nem egy abszolút merkantil dolgot kér
számon, de lehetett volna úgy érteni. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ettől még nem törik le az irodalom hamva.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Szerintem persze letörik - nem az irodalomoktatásnak és nem
az esztétikai nevelésnek a feladata. Nem tudom, hogy ha a Fekete gyémántokat elemzik hosszan
irodalomórán, akkor ez erősíti vagy gyengíti, és egy kapitalizmuskritika még nem az ördögtől
való: a kapitalizmust nem kell szeretni, csak éppen benne vagyunk, nem tudjuk elkerülni, és
akkor már alkalmazkodni kell hozzá, amennyire lehet. 

Nem akarom az időt húzni, csak jelzem, hogy akkor is kifogásoltam - nem azt, hogy
bekerül ez az ismeretkör a NAT-ba, hanem a belső arányokat: miközben a családi életre nevelés
egy csonka mondat erejéig van benne az egészségnevelésben, addig egy teljes fejezet van a
vállalkozóvá nevelésről, miközben azt hiszem, azért a jövő nemzedék tagjainak, ha százalékban
nézzük, viszonylag kisebb része lesz vállalkozó, a nagyobbik része munkavállaló - de ezt nem
akarom folytatni.
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Többek között ilyen belső aránytalanságok miatt, szerintem a tévedés irányába mutató,
divatos irányzatok miatt nem tudtam annak idején elfogadni. Köszönöm. 

ELNÖK: Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Az első megszavazandó a Szövegértés,
szövegalkotás kompetenciaalapú programcsomag. (13) Tartózkodás? (1) Ellenszavazat? (1) 

Köszönöm szépen. 

. DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Matematika kompetenciaalapú programcsomag, illetve
pedagógiai rendszer. Ennek van egy kis története. A referensi jelentés a szakértő véleménye
alapján tegnap reggel arról szólt, hogy két kemény megállító erejű kifogás van: az értékelési
rendszer kifejtése erőtlen, és a világnézeti semlegességet sértő steineriánus idézet szerepel a
programcsomagban. A szakértő és a referens azért is neheztelt e miatt, mert egyszer már, amikor
egy darabját értékeltük, a Kerettantervi Bizottság javaslatát megértette az Educatio, és kivette.
Most a szakvéleményre benyújtott változatban volt. 

Ma, 8 óra 44-kor tisztázódott, hogy a szakértő rossz példányt kapott. Aki egy kritikus
mennyiségen felüli fájlt kezel a számítógépén, azonos elnevezésekkel, ezt megérti, ha nem is
tekinti bocsánatos bűnnek. A Kerettantervi Bizottság azt tette, hogy berendelte a referenst, és a
referens és a szerző egy félórás megbeszélésen tisztázta, melyik az eredeti példány: a
steinertelenített példány az eredeti. Az Educatio pedig ma hajnalra az értékelés fejezetet
kijavította. Ha úgy tetszik, ez szabályos akkreditációs eljárásban súrolja a szabálytalan
beavatkozás határait - mondjuk a MAB-ba az ilyen már nem való. A Kerettantervi Bizottság azt
mondta, hogy így, a referens javaslatára, a javításra vonatkozó záradékkal - ezt valamelyik
szövegen a hivatal ma át is vezette - a matematika kompetenciaalapú programcsomagot kiadásra
javasolja. 

ELNÖK: Kérdés? (Nincs.) Hozzászólás? 

DR. VEKERDY TAMÁS: Mint Waldorfban érintett: mit kell érteni azon, hogy
testnevelés tantárgyból a matematika kompetenciaalapú programcsomagban...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A matematika kompetenciaalapú programcsomag b)
komponensei más tantárgyakban, műveltségi területekben jelöltek ki matematikai
kompetenciafejlesztési feladatokat. Itt a testnevelési fejezetben megjelent egy vaskos steineri
idézet, amelyik egyébként nagyon szép és nagyon jó, csak egy, a Magyar Köztársaság oktatási
minisztere által kiadott, világnézetileg semleges programban - az volt a Kerettantervi Bizottság
véleménye, sőt, egyszer az OKNT-é is - szövegidegen. 

DR. VEKERDY TAMÁS: Én csak a testnevelésre kérdeztem rá, egyébként értem.
Rendben van.

ELNÖK: Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a kerettantervet... (14)
Ellenszavazat? (Nincs.) Tartózkodás? (1) 

A következő?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Idegen nyelvi kompetenciaalapú programcsomag. A
szakértők, a referensek vita nélkül javasolták akkreditációra a dokumentumot. 
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DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Kicsit el vagyok tévedve: hogy is fogadjuk el?
Programcsomagként? Programtantervként? 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem, itt most a pedagógiai rendszerekről beszélünk. 

HORN GYÖRGY: De programcsomag. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Programcsomag. A jogszerű elnevezése: pedagógiai
rendszer, mert hiszen van benne pincétől padlásig minden. 

ELNÖK: Szavazásra teszem fel az idegennyelv-oktatással kapcsolatos programcsomagot
vagy pedagógiai rendszert. Igen (14) Ellenszavazat? (0) Tartózkodás? (1) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Életpálya-építési kompetenciaalapú programcsomag. A
szakértők véleménye alapján a referens kemény kritikát gyakorolt a jogszabály szerinti
jóváhagyáshoz képest indifferens, de nem lényegtelen kérdésben: a szöveg stílusát, szerkezetét,
helyesírását, egyebeket illetően. Ezeket a kifogásokat erőteljesebben érvényesítette, mint más
programcsomagok esetében. A beterjesztő erre a kihívásra azzal válaszolt, hogy ma reggel a
Kerettantervi Bizottság ülésére Orosz Lajos aláírásával - körbe tudjuk adni, vagy talán benne is
van a zacskóban - egy szándéknyilatkozatot adott ki az Educatio, amely szerint az internetes
közzététel idejére vállalja, hogy... (Közbeszólásra:) Az nem, az, az a kerettanterv. Két
szándéknyilatkozata van az Educationak. Most kifejezetten az életpályára vonatkozik, hogy a
közzététel idejéig a szakértői vélemények - a szakértők ezt a szorgalmi feladatot nagyon nagy
élvezettel végezték, olykor nagyobb élvezettel, mint a jogszabályban elrendelt feladatukat -
szerint garantálják a javítások elvégzését. Itt a szavazásunkban, a Kerettantervi Bizottság
szavazásában is egy bizalmi elv működött - ez az igazsághoz hozzátartozik -, így egyhangú
szavazással a Kerettantervi Bizottság javasolta a kiadást, a szándéknyilatkozatnak adott hitel
birtokában. Az OKNT-é a felelősség, hogy ezt a bizalmi elvet továbbgöngyölíti-e, vagy azt
mondja, hogy visszatér rá.

ELNÖK: Akkor a kérdést úgy teszem fel, hogy elfogadjuk-e ennek a bizalmi elvnek az
érvényesülését OKNT-szinten vagy sem. Aki elfogadja, tegye fel a kezét! (9) Ellenszavazat? (4)
Tartózkodás? (2) Akkor ezen szavazati arányokkal elfogadást nyert. 

A következő?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen.
Most térünk át arra a tartományra, amit Gyuri az előbb jelzett... (Horn György: Nem, még

van egy!) 
Bocsánat! Következik a Szociális, életviteli és környezeti kompetenciaalapú

programcsomag. A szakértői vélemények alapján a referens maradéktalanul továbbjutásra
javasolta a programcsomagot. 

ELNÖK: És a KTB ezt elfogadta? 
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Maradéktalanul azonosult vele, igen. 

ELNÖK: Szavazásra teszem fel a kérdést: mi is elfogadjuk-e a KTB javaslatát? (13)
Ellenszavazat? (1) Tartózkodás? (1) 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Csak kérdezni szeretném, hogy akkor ki is fogja
parafálni ezt az előzőt, a 2.4-est. Ki nézi meg, hogy azok a stiláris problémák, amelyek idáig nem
volt ideje az Educatiónak, most majd ki lesznek javítva? 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A Kerettantervi Bizottság tudomásul vette, hogy Orosz
Lajos szándéknyilatkozata nem igényel külső felülvizsgálatot. Az Educatiónak és a
minisztériumnak jól felfogott érdeke, hogy a „hülye” „ly”-nal jelenjen meg a honlapon, ne „j”-
vel. 

DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Akkor én is szeretnék kérdezni, hogy ez csak pusztán stiláris,
helyesírási vagy formai, szerkesztési probléma? Tudniillik a stílus az ember. Mi a garancia arra,
hogy ha valaki rossz helyesírással, szerkesztetlenül, pongyola fogalmazásban, bicskanyitogató
stílusban írt, valamitől hirtelen megjavul, és egy Démoszthenész vagy mit tudom én, ki fog belőle
kipattanni, mint Pallasz Athéné, teljes fegyverzetben. Mi a garancia arra, hogy jó lesz. Utólag
meg lehet szerkeszteni bármit, csak ez szerintem az igénytelenséget mutatja. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Béla, csak azt tudom mondani - ugyan ez a kifejezés a
magyar politikai közéletben az utóbbi időben devalválódott -, hogy Orosz Lajos úri becsületszava
és a mögötte álló cég goodwillje. Én nem tudok mást mondani. A Kerettantervi Bizottság úgy
döntött, ez elég ahhoz, hogy az Educatio nem akar európai botrányt. 

ELNÖK: Nahalka Pista!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Mivel befejeztük a programcsomagokról való szavazást, ezért
itt gondolom föltenni a kérdést, hogy hiányzik egy: az IKT-programcsomag. Azzal mi van? 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Benyújtásra a Kerettantervi Bizottság nem kapta. Vagy az
lehet, hogy annak idején - most ebből nem készültem - ez nem egy többrészes, hanem egydarabos
csomag volt. Az óvoda sincs benn, hiszen az óvodát sem szeletekben fogadtuk el: egy óvodai
programcsomag volt - emlékeztek rá, Marica még kritizálta is. Én csak erre tudok gondolni. 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Itt még nem volt IKT-s. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Akkor nincs kész. Amit mi tárgyaltunk, mind itt van, és
ami az Oktatási Hivatalhoz benyújtatott, és amit az Oktatási Hivatal rendben lévőnek talált
formailag. 

HORN GYÖRGY: Nekem is egy kérdésem lenne. Mi indokolja az iskolaszakaszokra
szétbontott tantervi benyújtását egy egyébként tizenkét éves életpálya-építésnek és másnak? Mi
magyarázza azt...
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Akkor most már elkezdtünk beszélni a kerettantervekről?

HORN GYÖRGY: Én azt hittem, hogy arról beszélünk. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Pista még a csomagokról kérdezett.

HORN GYÖRGY: Jó, akkor majd utána kérdezem meg újra. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Akkor, áttérve a kerettantervekre, mielőtt a Gyuri kérdését
megválaszolom - értem -, kaptam egy jelzést, ami Bélát megnyugtathatja: ugyan post festa, de a
Kerettantervi Bizottság a szeptember 25-ei ülésén Orosz Lajost meghallgatjuk - és ha dől a ház,
intézkedéseket teszünk. 

Annál is inkább, mert a helyzet analóg a kerettantervekkel összefüggésben. Még egyszer
hangsúlyozom, hogy a bizottság a kerettantervi rendelet alapján jóváhagyási feltételként két
dolgot vizsgálhat: a NAT-nak való megfelelést, ami ebben az esetben az új kerettantervi rendelet
szerint egy bonyolultabb megfeleltetés - hiszen egy ilyen részleges kerettantervnek nem kell az
egész Nemzeti alaptanterv tartalmát és terjedelmét lefednie -, tehát a vizsgálat arra vonatkozott,
amit ő önbevallásos alapon fejlesztésre kitűzött feladatként megjelölt. Ebben az esetben a NAT-
nak megfelelőnek minősíthető a kerettanterv. Illetve vizsgálta, hogy a kerettantervre vonatkozó
más műfaji szabályok -van-e követelmény, van-e tananyag, van-e az értékelésről, tehát ami a
kerettantervi rendeletben benne van - érvényesülnek-e. Ezt vizsgáltuk. Ezzel együtt itt is voltak
embert jellemző stiláris problémák, mint mindig. Erre vonatkozóan Nagyné Rápli Györgyi
programfejlesztési irodavezető írásos szándéknyilatkozatát szereztük be a ma reggel folyamán.
Azt mondja: „...nyilatkozattal megerősítem, hogy a kerettantervek szerkesztési, stilisztikai, nyelvi
javításait elvégezzük, mielőtt azok a közzététel formájában megjelennek az OKM honlapján.”
Megjegyzem, hogy a szakértői véleményekben erre rengeteg alap van. Tehát, hogyha az
Educationak van ideje, akkor a szakértői véleményeket konzekvensen át tudja vezetni. Ezt nem a
mi kompetenciánk, már a Kerettantervi Bizottságé semmiképp, hogy mérlegelje, elég volt-e az
idő vagy sem. Ezzel a szándéknyilatkozattal a Kerettantervi Bizottság megint csak ugyanígy,
hogy szeptemberben utánanéz, bizalmat szavazott a benyújtott kerettanterveknek. 

Hadd válaszoljak mindjárt a Gyuri kérdésére. A Kerettantervi Bizottságnak nem áll
módjában vizsgálni. A kerettantervi rendelet arról szól, hogy fűzfánfütyülés-kerettantervet is be
lehet nyújtani ötödik osztály első félévére: az a kerettantervi rendelet szerint kerettanterv, ha
NAT-kompatibilis és a kerettanterv formai követelményének megfelel. Onnantól kezdve az
oktatási piac dolga, hogy akar-e valamelyik iskola helyi tantervében fűzfánfütyülést - pláne nem
szakrendszerű oktatásban - ötödik-hatodikban bevezetni. 

Összefoglalásul azt mondom, hogy ez vizsgálat tárgyát nem képezte. A vizsgálat tárgyát
az képezi, hogy bárki bármit - a jogszabálynak megfelelően - benyújt, az megfelel-e a
kerettanterv formai és tartalmi előírásainak. 

ELNÖK: Horn György, utána Vekerdy Tamás. 

HORN GYÖRGY: Szeretném előrebocsátani: én ennek az iskolának igazgatója voltam jó
sokáig a nyolcvanas években, tehát nem objektíven kezelem a dolgokat, jól ismerem az ott lévő
embereket: igényes szakmai munkát végeznek. Egyszerűen érthetetlen számomra. Én ezzel most
találkozom, hogy ugyanazok a tantervek jelennek meg párhuzamosan, egymás mellé rakva,
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egymást átfedve. Vannak benne olyan elemek, ahol nem egyszerűen ismétlése van a dolognak,
hanem van egy 1-12. matematika, aztán egy 3-12., mellé egy 9-10., utána következik a szociális
életvitelre 1-6., külön az önismeretre, külön a környezetre, külön a reflektálás a jelenre, utána
még egyszer ugyanez a környezetre, aztán szövegértés, szövegalkotás. Én elfogadom, hogy jogi
formulában ez működik, csak éppen a dolog lényegét nem értem: azt nem értem, hogyan
lehetséges az, hogy ugyanazok a tantervek párhuzamosan jelennek meg. Nem hinném, hogy
szignifikánsan eltérőek lennének, hiszen nyilván ugyanazok az emberek is csinálják.

Végülis az egész Rákóczi kerettanterv lefedi a teljes 1-12. évfolyamot. De
megfogalmazom másként a kérdésemet, hátha...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Mefogalmazhatod, csak nincs itt, aki erre válaszoljon.

HORN GYÖRGY: Ha mást nem, a jegyzőkönyvnek fogalmaznám meg a kérdésemet.
Vizsgálta-e valaki ezeknek a kerettanterveknek -tekintettel arra, hogy a képzés egész szakaszára
vonatkoznak - az együttes használatra való lehetőségét? Elismerem, hogy jogilag ez működik,
nem kívánnám vitatni, és el is fogadom, hogy ha a szakértő megnézte, ti azt mondtátok, hogy ez
jó - nem akarom kétségbe vonni, csak nem értem. 

ELNÖK: Vekerdy Tamás!

DR. VEKERDY TAMÁS: Csak arra akartam felhívni a Gyuri figyelmét, hogy az ötödik
oldal első referensi javaslata valamiféle válasz a szétbontásra, ha a párhuzamosságra nem is. 

ELNÖK: Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Tulajdonképpen kétféle dologról van szó. A kerettantervek, ha
többet viszek be az iskolába, és ebből rakom össze a saját helyi tantervemet, ennek a felelőssége
a törvény szerint az iskoláé. (Horn György: Így van!) Akkor itt meg nem lehet számon kérni.
Most te csak kettőt látsz, mert a Rákóczit nézed, de én tudok tizenkettőt egymás mellé rakni, amit
az iskola, a konkrét iskola berakhat magának mint helyi tantervet. Akkor amit te kérdezel, ebben
az esetben mindegyikre meg kellene nézni. 

HORN GYÖRGY: Nem, mert ahhoz az OKNT-nek nincs kompetenciája. Ehhez van. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ehhez sincs. Hogy lenne? Ugyanúgy nincs kompetenciánk, mint a
többihez. Azért, mert mind a kettő Rákóczi? Ettől nincs nagyobb kompetenciája. Ha Petőfi az
egyik, a másik Rákóczi, akkor neked már föl se tűnne, pedig az alaphelyzete ugyanaz: az iskola
felel azért, hogy a kerettantervekből milyen helyi tantervet konstruál. Ezért nem lehet felelős sem
az OKNT, sem a Kerettantervi Bizottság. Azt felejtsd el, hogy mind a kettő Rákóczi. 

HORN GYÖRGY: Nem mind a kettő: mind a tizenhét. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Huszonnyolc. 

HORN GYÖRGY: Jó, akkor majd megkérdezem az érintetteket. 



14

ELNÖK: Karlovitz úr!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: A rendszert keresem, amit Horn György elkezdett, és erre
nem válasz, amit Mihály Ottó mondott, mert a helyi tanterv egy más dolog. A rendszerben van
NAT, kerettantervek, helyi tanterv. A helyi tantervekhez nekünk nincs közünk, nincs
kompetenciánk. Az egészen más kérdés. Egyébként lelkes híve vagyok a kerettantervnek, mert az
tölti meg tulajdonképpen tartalommal a NAT-ot, ami abból hiányzik, azt pótolja a kerettanterv,
tehát ez elvi kérdés. De most már úgy látszik, hogy kerettanterv-túlburjánzás van. Volt nekünk
annak idején egy határozatunk, állásfoglalásunk. Most kérdezem, az már nem él, hogy
kerettantervet csak rendszerben lehet beadni, és akkor a rendszer minden tagjának részt kell
ebben venni? Annak idején próbáltunk külön-külön tantárgyanként vagy blokkonként beadatni,
és az nem sikerült. Vagy él az a rendszer, vagy nem, vagy pedig...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Márciusban az oktatási miniszter a kerettantervi rendeletet
módosította. Erre mondtam én, egy kicsit karikírozva, hogy fűzfánfütyülés, ötödik osztályra két
hét alatt. Ebből is, ha valaki úgy gondolja, hogy ennek van releváns szükséglete a magyar
közoktatásban, és van rá pénze, hogy ezt az akkreditációt elvégezze - tudjuk, hogy az Educatio
ebben a kérdésben nem egy szegény rokon, tehát ő úgy döntött, hogy ideje van, teje van, miért ne
szerelje ki ennyi kiszerelésben a kerettanterveket. Nyilván azért, mert piacot - most nem vásárlói,
hanem felhasználói piacot - sejt mögötte. Ilyen érdek nélkül nem csinálná. 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Akkor ezek szerint most mások is beadhatnak külön. Például,
hogyha a Kulcs a művészetekhez vagy Kulcs a muzsikához úgy dönt, hogy beadja külön, akkor
lehet? Ez így hír nekem most, amit továbbadok - azért kérdeztem. Akkor oké!

ELNÖK: Ezen akkor volt egy nagy vita, ha jól emlékszem. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Hogyne, persze!
Folytathatjuk, de tényleg a benyújtótól kell kérdezni. A benyújtó szándékától függetlenül,

én úgy gondolom, nekünk az a feladatunk, hogy megítéljük, megfelel a jogszabályoknak, és aztán
majd a felhasználók eldöntik, hogy igénybe veszik vagy sutba dobják. Van ilyen, én is hány
tantervet írtam abba a tantervi adatbankba, amelyiknek két iskola a felhasználója! Szomorú
vagyok, de ez a magánügyem. 

ELNÖK: A neveléstörténet része. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: És a hatszázból összesen, azt hiszem, hetven van, amit
felhasználnak. Hát én milyen szomorú vagyok!

ELNÖK: Miután kettőkor néhányunknak el kell menni, és nem leszünk határozatképesek,
javaslom, hogy menjünk tovább. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Életpálya-építési kompetenciaterület, 1-4. 

ELNÖK: Most szavazzunk! (12) Ellene? (2) Tartózkodás? (1) 
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Educatio, életpálya, 5-6. 

ELNÖK: Szavazás! (12) Ellene? (2) Tartózkodás? (1) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Educatio, életpálya, 7-8. 

ELNÖK: Szavazzunk! (12) Ellene? (2) Tartózkodás? (1) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Életpálya, 9-12. 

ELNÖK: Szavazzunk! (12) Ellene? (2) Tartózkodás? (1) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Idegen nyelvi kompetencia, 12-19 éves tanulók,
kiegészítő tananyag, angol-német, és 14-19 éveseknek francia, általános iskola 7-8., középiskola
9-12. Itt ebben a kiszerelésben kaptuk és értékeltük. 

ELNÖK: Ki mond igent? (14) Ki nemet? (0) Tartózkodás? (1) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Idegen nyelvi kiegészítő, 6-13., angol-német, általános
iskola 1-6. 

ELNÖK: Ki igen? (14) Ki nem? (0) Tartózkodás? (1) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Matematika 1-12., egyfelől matematika tantárgy, másfelől
az úgynevezett b) típusú, tehát több műveltségterületet érintő - mint például a testnevelés -, 1-12. 

ELNÖK: Ki igen? (14) Ki nem? (0) Tartózkodás? (1) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Matematika, 3-12, és több műveltségterületet érintő. 

ELNÖK: Ki igen? (14) Ki nem? (0) Tartózkodás? (1) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Matematika, szakiskola 9-10. 

ELNÖK: Ki igen? (14) Ki nem? (0) Tartózkodás? (1) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák:
önismeret, társas kapcsolat, általános iskola 1-6. 

ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (1) Tartózkodás? (2) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szociális, életviteli, 1-6. 

ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (1) Tartózkodás? (2) 
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák:
reflektálás a jelenre, felkészülni a jövőre, általános és középiskola 7-12. 

ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (1) Tartózkodás? (2) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szociális, életviteli, környezeti kompetenciák, szakiskola,
9-10. 

ELNÖK: Ki igen? (11) Ki nem? (2) Tartózkodás? (2) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szeretném halkan jelezni, hogy itt a szakiskolai fejlesztés
kapott egy jelentős alternatívát a szakképző intézet - annak idején általunk elég keményen bírált -
kerettanterveihez képest. Ez egy fontos dolog. 

Szövegértés, szövegalkotás, szakiskola 9-10.

ELNÖK: Ki igen? (13) Ki nem? (0) Tartózkodás? (2) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szövegértés, szövegalkotás, magyar nyelv és irodalom, és
több műveltségterület, általános iskola 1-4. 

ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (0) Tartózkodás? (3) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szövegértés, szövegalkotás, tanórán kívüli fejlesztés, báb-
és drámajáték, általános iskola 1-6. 

ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (0) Tartózkodás? (3) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szövegértés, szövegalkotás, magyar nyelv és irodalom,
általános iskola 5-8. 

ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (0) Tartózkodás? (3) 

 DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szövegértés, szövegalkotás, magyar nyelv és irodalom,
általános iskola és középiskola 5-12.

ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (0) Tartózkodás? (3) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szövegértés, szövegalkotás, magyar nyelv és irodalom, 7-
12. Ezek az Arató Laci-féle tantervek egyébként. 

ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (0) Tartózkodás? (3) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szövegértés, szövegalkotás, általános és középiskola 7-12. 
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ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (0) Tartózkodás? (3) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szövegértés, szövegalkotás, több műveltségterületet érintő
fejlesztés, általános iskola 5-6. 

ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (0) Tartózkodás? (3) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szövegértés, szövegalkotás, tanórán kívül kívüli
fejlesztés, médiaismeret, általános iskola és középiskola 7-9. 

ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (0) Tartózkodás? (3) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szövegértés, szövegalkotás, magyar nyelv és irodalom,
középiskola 9-12. 

ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (0) Tartózkodás? (3) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szövegértés, szövegalkotás, tanórán kívüli fejlesztés,
irodalmi önképző, középiskola 9-12. 

ELNÖK: Ki igen? (12) Ki nem? (0) Tartózkodás? (3) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: És arról szeretnék tájékoztatni, hogy a Kerettantervi
Bizottság a magyar mint idegen nyelv kerettanterveket nem tárgyalta, mert nem volt még egyszer
sem előzetes értékelő szakasza. Ennek is meg akarja tehát adni azt a rendes időt, ami egy
kerettanterv értékeléséhez szükséges. Ezzel az októberi ülésen fogunk foglalkozni. 

ELNÖK: Zsuzsa kért szót és Horn György.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Csak meg szeretném jegyezni - nem befolyásolva a
döntést -, hogy elegánsabb lett volna, ha az Educatio Kht. bizonyos tanterveket nem a gyakorló
közgazdasági szakközépiskolával nyújtat be. A szövegértés, szövegalkotás kompetencia,
általános iskola 1-4. osztályban, azt gondolom, kompetencia ügyben talán... (Közbeszólás.)
Lehetséges persze, hogy ők kértek fel szakembereket stb., de nem szép. 

HORN GYÖRGY: Csak - mert tényleg kíváncsi vagyok rá, ha már megszavaztam,
legalább utólag -, ezekhez a megszavazott programokhoz hozzá szeretnék férni. Időt szánnék rá,
hogy ezeket megnézzem. Érdekel. Ha megkaphatnám a napirendi pont 1-től a napirendi pont 24-
ig, legalább utólag, az jó lenne. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Rajta lesz a honlapon. 

HORN GYÖRGY: Ha a honlapon lesz, az is jó. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Annak idején, Gyuri, legalább két éve, megkaptuk a
passwordöt, ahol hozzáférhető, azzal a kockázattal, hogy nem tudom, az interneten az SuliNova
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adatbank alatt melyik verzió olvasható. De elvileg kaptunk annak idején hozzáférést. Nálam most
nincs itt, fejből meg nem tudom, de te is be tudsz lépni a passworddel. Keresd vissza valahol - ha
nem, akkor kérd meg Jóskát, ő szívesen mond neked passwordöt. 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Na de, Laci, ezt egyszer már végigjátszottuk, ezelőtt egy
évvel. Ezt az információt adtad nekem, hogy menjek föl, ott a honlap - természetesen jelszó
kellett, én pedig nem tudtam beírni. Nekem nincs, én nem kaptam senkitől jelszót. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ez ugyanaz a jelszó. 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Utána Polinszky Mártához utasítottál, aki akkor ennek a
legfőbb felelőse volt, hogy menjek be, majd odaadja. Én felhívtam, azt mondta, majd átküldi az
én e-mailemre - nem küldte át. Ezek között az anyagok között is, különösen ami az irodalmat
illeti, a felső osztályokat, nagyon szívesen megnéztem volna. Elképzelhető, hogy befolyásolja a
döntésemet - most tartózkodtam, mert milyen alapon utasítsak el valamit, amit nem láttam -, de
ezt végigjátszottuk. A legutóbbi alkalommal is beszéltünk róla. Senki sem kívánhatja, hogy ezek
kinyomtatva, sok ezer oldalban idejöjjenek, de hogy akik erről valami módon döntenek,
hozzáférhessenek, mégpedig egy ésszerű, egy-két hetes előidővel, az elvárható. Így számomra az
egész visszás. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én nem képviselem az Educatiót, sok álmatlan éjszakát
szereztem a munkatársainak, de a Géza példájára válaszolva: éppen az volt a precedens, Géza, a
te akkori kifogásod. Ez után nyomatékosan kértük az Educatiót, hogy az OKNT tagjai körében
fokozottan ügyeljen a nyilvánosságra, ezért az Oktatási Hivatal megtette a szükséges
intézkedéseket, tehát ezeknek a hozzáféréséhez azzal a passworddel, amely mindannyiunknak
ugyanaz - de fejből hirtelen nem tudom, talán ok3nt, ha jól emlékszem...

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én ilyet nem kaptam, most hallom először. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Kaptuk! 

BARLAI RÓBERTNÉ: Az új tagok nem. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Akkor megkérem Jóskát, hogy a kör-email címre küldje
el, azzal, hogy Orosz Lajost vagy Rápli Györgyit keressétek...

HORN GYÖRGY: Az a helyzet, hogy én ezzel dolgozom, meg iskolában is kell
dolgoznom, és most az az érzésem, hogy elmulasztottam valami olyasmit, amit megnézhettem
volna. (Közbeszólásra:) Biztosan igaz, csak ráadásul az elmúlt egy évben tantervet csináltam. Ha
tudom, hogy ezek vannak, megkönnyítette volna a munkámat is. Hallottam, hogy létezik, de -
bizonyára az én hibám volt, bizonyára megkaptuk - az én emlékeim szerint ha hozzám ilyen
került volna, feltehetően nem kerüli el a figyelmemet. Biztos került. Ilyenkor az ember úgy ül,
hogy valószínűleg igaz az állítás, és valószínűleg én vagyok a hülye. (Közbeszólások, derültség.)
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A Váci út 37-ben Jóskáék, mindig levették a ruháskosarat
annak, aki bement, és azt mondták, hogy itt ez a ruháskosár, ez mind szövegértés-kompetencia,
tessék, turkálj benne! 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nekem ezt se mondták!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Mert, Géza, még egyszer mondom, hogy a te rossz
tapasztalataid alapján nyomatékosan felhívtuk erre az Oktatási Hivatal figyelmét, amelyik
változtatott a hozzáférésen. 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: És mikor kellett volna ezt megkapni? 

HORN GYÖRGY: Ha azt mondják, hogy elküldték, akkor biztos elküldték.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Hová?

HORN GYÖRGY: Gondolom, az e-mailünkre. 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Mit küldtek? A jelszót? 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A felhasználói nevet és a jelszót.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nekem biztos nem, de akkor várom. 

ELNÖK: Brassói úr kér szót. 

BRASSÓI SÁNDOR: Én sem akarok itt senkit védeni egyébként, de az én
emlékezetemben az van, hogy kérte az OKNT és meg is kapta. Ráadásul csak mondanám, hogy
amikor elindult az egyes programelemek a folyamatos ülésen történő minősítése, mindegyik fent
van a honlapon, bárki számára hozzáférhető. Ha felmentek a közleményekre, az összes fent van,
gyakorlatilag februártól, a minisztérium honlapján, a közoktatáson. 

Harmadrészt pedig össze fogjuk gyűjteni egybe a minisztérium honlapjára, tehát az is
olvasható lesz.

Negyedrészt pedig, ha bárki felment korábban az Educatio honlapjára, és ráment a
SuliNova-adatbankra - ott kérte a jelszót -, és volt egy ilyen, hogy lehet írni az ügyfélszolgálatra -
ott van egy e-mail cím. Ahogy leírtad, visszajött máris egy e-mailben egy password, amivel bárki
számára nyitott. Mert pont az OKNT is kérte, az Európai Bizottság is kérte, hogy legyen bárki
számára hozzáférhető.

Ötödrészt pedig, valóban, itt is elhangzott akkor, hogy mindenki bemehet oda, az
Educatióba, a Váci útra, és ott van egy külön helyiség, ahol minden hozzáférhető szabadon,
bárkinek. 

Csak ennyi kiegészítésként. Mi ezt nyilván közzétesszük, látható lesz pillanatokon belül.
Ha visszamentek az OM-honlapra februárig a közoktatásra, az összes programcsomag-elemnek,
amit addig jóváhagyott az OKNT mindene ott olvasható. 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nem a jóváhagyottról van szó, hanem az előzményekről. 
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BRASSÓI SÁNDOR: Az is!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: majd megpróbálom. 

ELNÖK: Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Elnézést a tudatlanságomért - két kérdésem van. Az egyik az,
Zsuzsához kapcsolódva, hogy tulajdonképpen volt valamikor egy olyan szabály, sőt, így ment a
dolog, hogy iskolák mögé kellett bújniuk a kiadóknak és másoknak, hogy beadhassanak
kerettantervet. Kérdezem, hogy ez a szabály megvan-e, vagy ez is megváltozott?
(Közbeszólásra:) Tehát ez megvan még. Ők akkor kénytelenek voltak felhasználni az iskolát,
mögé bújni. Egyébként helytelenítem, mert miért ne adhatná be egy kiadó, egy fejlesztő vagy
akárki, ha jót csinál. De mindegy, ez a szabály megvan, és ez magyarázat.

A másik kérdésem az, hogy voltak ezekhez a programcsomagokhoz tankönyvek,
taneszközök, illetve tankönyvhöz hasonló, nem tudom, micsodák: tárgyak. Mert tankönyv
hivatalosan nem lehetett, mert nem ment át a jóváhagyáson. Ezekkel most mi lesz? Kicsit
tartalmilag is változtak, kicsit átrázódtak ezek a programok. Ezeket ki adja ki hozzá? Én úgy
tudom, hogy pályáztattak. Működik-e ez a dolog? A kerettantervekhez kapcsolódó taneszközök
sorsáról kérdezek tehát, röviden.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem vagyok kompetens a kérdésben.

ELNÖK: Brassói úr! 

BRASSÓI SÁNDOR: Mint ahogy az OKNT szerintem tájékoztatást kapott erről annak
idején, erre vonatkozóan a tárca, illetőleg az Educatio Kht. közleményt tett közzé a honlapján -
talán még februárban -, és meg is küldte elektronikus úton az összes magyarországi
tankönyvkiadással foglalkozó kiadónak. Ez dokumentált, hogy a kiadók megkeresést kaptak az
Educatiótól, hogy az NFT I-ben fejlesztett programcsomagok tankönyvi elemeire nyújtsanak be
pályázatot, és kössenek szerződést szabad felhasználásra, nem piaci célból - jegyzem meg. Ezen
tankönyvek átvételére, benyújtására és forgalmazására egyetlenegy pályázati csomag érkezett be,
ami ismert, azt gondolom: ez a Nemzeti Tankönyvkiadó és a KELO Kht. által alkotott
Kompetencia Konzorcium, amelyik vállalta ennek a dolognak a benyújtását, tankönyv-
jóváhagyásra való bevitelét és forgalmazását, a hatályos jogszabályi keretek között. Ez a
folyamat zajlik most. 

ELNÖK: Más kérdés? (Nincs.)
Akkor ezt a napirendet lezártuk. Viharos gyorsasággal szavaztunk. Akinek kettőkor

távoznia kell, attól fájó szívvel búcsút veszünk, és kérdezem, van-e még valami intéznivaló
egyébként. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor kellemes nyarat kívánunk mindenkinek,
szeptemberben találkozunk. 

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 17 perc)
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több műveltségterületet érintő fejlesztés (Általános iskola 1-4. évfolyam) 16
3.16. Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Tanórán kívüli fejlesztés/Báb- és

drámajáték (Általános iskola 1-6. évfolyam) 16
3.17. Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Magyar nyelv és irodalom (Általános

iskola 5-8. évfolyam) 16
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3.18. Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Magyar nyelv és irodalom (Általános
iskola és középiskola 5-12. évfolyam) 16

3.19. Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Magyar nyelv és irodalom (Általános
iskola és középiskola 7-12. évfolyam) 16

3.20. Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Magyar nyelv és irodalom, valamint
Több műveltségterületet érintő fejlesztés (Általános iskola és középiskola 7-12. évfolyam)

16
3.21. Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/ Több műveltségterületet érintő

fejlesztés (Általános iskola 5-6. évfolyam) 17
3.22. Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Tanórán kívüli

fejlesztés/Médiaismeret (Általános iskola és középiskola 7-9. évfolyam) 17
3.23. Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Magyar nyelv és irodalom

(Középiskola 9-12. évfolyam) 17
3.24. Szövegértés, szövegalkotás kompetencia/Tanórán kívüli fejlesztés/Irodalmi

önképző (Középiskola 9-12. évfolyam) 17
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