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VILÁG PEDAGÓGUSAI, EGYESÜLJETEK!
E felhívás már tulajdonképpen teljesült, mert az 1991-ben létrejött pedagógus-szakszervezeti
világszervezet, az Oktatási Internacionálé keretében az elmúlt évek során már egyesültek az
ideológiai vagy térségi alapon szerveződött nemzetközi organizációk. A százhatvankilenc
ország 50 millió pedagógusát tömörítő szervezet egyedülálló a világon, a földkerekség
legnagyobb szakmai világszervezete. A nyáron rendezett berlini világkongresszuson
(részletesen lásd lapunk 5-8. oldalán) szinte mindenki büszkén hirdette, hogy a pedagógusok
példát mutattak az egységes világszervezet létrehozásában. A rendezés jelentős feladatát vállaló
német szakszervezet elnöke, Ulrich Thöne megnyitó beszédében nem véletlenül hangsúlyozta
ezt és a német egyesülés példáját is. Az összefogás erősebbé tesz, a széttagoltság gyengít! Akár
az érdekvédelemre, akár a nagypolitikára tekintünk. Még a német nagykoalíciót, a korábban
egymás ellen küzdő pártok közös kormányzását is jó példaként hozta fel. Mindezt a magyar
szakszervezeti mozgalom vezetői lesütött szemmel hallgathatták, hiszen nálunk mind az
érdekvédelmi szervezetek, mind a pártok viszonylatában egészen más a reláció.
Bizony, Magyarországon nagyon is aktuális lehet a felhívás: szakszervezetek, egyesüljetek!
A rendszerváltás nyomán kialakult szélsőséges szakszervezeti pluralizmus ugyanis szétzilálta
és alaposan meggyengítette a magyar szakszervezeti mozgalmat, amelynek felépülésére, a
válságjelenségek eltüntetésére nagyon kevés jel mutat. Jellemző példa volt erre a magyar
szakszervezetek világkongresszuson való részvétele is. Az egységes Oktatási Internacionálénak
öt magyar ágazati szakszervezet a tagja. A Pedagógusok Szakszervezetét négyen képviseltük.
Az FDSZ-t két kolléga, a PDSZ-t pedig egy fő reprezentálta. Ez utóbbi szervezet elnöke a magyar szakszervezetek nevében szólt hozzá a kongresszuson anélkül, hogy előzetesen egyeztette
volna mondanivalóját. A TDDSZ-t és a Keresztény Pedagógusok Szakszervezetét nem képviselte senki. Az Oktatási Internacionálé vezetésének jelzést sem adtak arról, hogy miért nem
vesznek részt a kongresszuson. Talán már nem is léteznek, hiszen az országos
érdekegyeztetésben sem vesznek részt? Mindez jól tükrözi az itthoni állapotokat, a
megosztottságot és a rivalizálást, amelyek nem gyarapítják, hanem apasztják erőinket.
Jól emlékezhetünk még a PDSZ tavaly novemberi közoktatásnapi gáncsoskodására, amikor
a képviselőkkel folytatott széles körű párbeszédünket (több mint 150 intézményben zajlott),
próbálták tromfolni a sztrájk bejelentésével. Ráadásul ez ellentétes volt az Egységes
Közszolgálati Sztrájkbizottság egyezményével is, hiszen tagjai közös tárgyalásokban, együttes
akciószervezésben állapodtak meg. Azt is jól tudjuk, hogy ennek folytán milyen szórványos,
sztrájk szerveződött, ami nem erősítette, hanem rontotta az érdekérvényesítés esélyeit, a
pedagógusok társadalmi presztízsét. Az „eredmény” pedig egy bírósági per lett a PDSZ és az
OKM között, amit a szakszervezet jogerősen elvesztett.
Azt viszont bizton állíthatjuk, hogy az általunk folytatott párbeszédnek lett eredménye, hiszen az
ingyenesen elrendelhető két óra eltörlése, a közoktatási törvény ilyen irányú módosítása jórészt
ennek köszönhető. Maguk a képviselők is ezt vallották, amikor az erőteljes pénzügyi nyomás
ellenében megszavazták a módosító indítványt. „Ebben nagy szerepe volt annak a konzultációnak,
amelyet a Pedagógusok Szakszervezete kezdeményezett az országgyűlési képviselők számára” –
mondják ma is. Mint ahogy a sztrájkbizottság tárgyalásai is megállapodáshoz vezettek, amelynek
révén sikerült megmenteni a 13. havi illetményünket. Hiszen eredetileg ebből akarták finanszírozni
a teljesítményalapú bérrendszer kialakítását. Félreértés ne essék! Jól tudjuk, hogy ezek csak szerény
részeredmények, de mégis több a semminél. A konvergenciaprogram szorításában csak ennyi
sikeredett. Közel sem lehetünk elégedettek, tisztában vagyunk azzal, hogy sok még a tennivalónk.
Jellemző „együttműködési” példa volt a tavaszi népi kezdeményezést támogató aláírások
összegyűjtése is. A PSZ kezdeményezte, hogy együtt szervezzük. A PDSZ vezető testülete azonban
elutasította. Az oktatás területén működő más szakszervezetekkel eredményesebb az
együttműködésünk. Ezt kívánjuk mi kiteljesíteni, amikor újra dialógust kezdeményezünk a közös
tennivalókról. Természetesen a PDSZ-t is hívjuk, és reméljük, hogy nem a sajtón keresztül kapjuk
meg negatív üzenetét, minősítését, mint ahogy az elmúlt napokban is történt. Fedezzük fel már végre
mi is, hogy a széttagoltság gyengít, az összefogás erősebbé tesz!
Árok Antal
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SZŐKE ANDOR (1924–2007)
Az elmúlt tanév végén kapta meg szerkesztőségünk a család gyászjelentését:
a Pedagógusok Lapjának egykori főszerkesztője türelemmel és méltósággal
viselt súlyos betegségben, 83 éves korában elhunyt. Megdöbbentett bennünket a hír, hiszen mindannyian, akik munkatársai, barátai voltunk, becsültük,
szerettük és sokat tanultunk tőle.
Az az időszak, amikor élt és dolgozott, immár történelemmé vált, ennek
tudatában kell értelmeznünk pályafutását és megnyilvánulásait, azzal a biztos ismerettel, hogy drága halottunk mindig a tisztesség, a becsület útján járt
egyéni és közösségi életében.
Lássuk most röviden életrajzi adatait! A tanítói oklevelet 1944-ben szerezte meg
a Budapesti Tanítóképző Intézetben, kitüntetéssel. Több helyen tanított, dolgozott:
volt előadó a főiskolán, vezető általános iskolákban, majd a Rákóczi Gimnáziumban. 1969-től lett szakszervezeti központunk munkatársa, 1972-től nyugdíjazásáig,
1983-ig pedig a lap főszerkesztője. Nem kell részletezni, hogy ezek milyen gazdag
anyaggal szolgálták az oktatásügyet, a pedagógusokat, a szakszervezeti érdekvédelmi tevékenységet.
Életútját ismertetve ki kell emelnünk, hogy mennyire szerette feleségét és
gyermekeit, sok áldozatot hozva értük. Erre a helytállásra már nehéz, küzdelmes gyermekkorában felkészült: János fivérével munkát vállaltak, hogy
támogassák szüleiket. Önzetlenül segített bárkinek, aki személyes vagy más
problémával hozzá fordult.
Nagy tudású tanáremberként, szívvel-lélekkel, de következetes szigorral
oktatta diákjait. Nem volt beszűkült ember: szerette a komolyzenét, fiatalon
énekelt is operákat; figyelemmel kísérte a világ technikai fejlődését, maga is
javítgatva órát, rádiót és más szerkezeteket.
A család óhajának megfelelően, hamvasztás után gyászszertartás keretében június 20-án 16 órakor temették a belvárosi, Váci utcai Szent Mihály
templomban. Az urnát szűk családi körben a kriptába helyezték el. A temetésen természetesen szakszervezetünk is részt vett: Árok Antal alelnökünk és
Juhász László nyugdíjas budapesti titkár egy-egy szál virággal fejezte ki
szakszervezetünk gyászát és tiszteletét.
A Pedagógusok Lapjában a hetvenes években megjelent írásaival tisztelettel emlékezünk rá. (Lásd lapunk 13. oldalán.) Legyen akarata szerint! Nyugodjék békességben a teste, ám a szelleme halhatatlanul éltessen
mindannyiunkat!
(fényi)
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THOMA LÁSZLÓ (1943–2007)
Hozzátartozói, tisztelői, köztük szakszervezetünk képviselői 2007. augusztus 21-én a Farkasréti temetőben vettek búcsút Thoma László társadalomkutatótól, egyetemi docenstől, aki az 1992–98 közötti időszakban a Pedagógusok Lapja főszerkesztőjeként, a PSZ Országos Iroda
szakértőjeként dolgozott.
„Küzdelmes élete volt, folyvást egy emberségesebb világ és igazságosabb társadalom felé vezető ösvényeket kutatta. Pályája a hetvenes években lendületesen indult, hetyke lázadással a tespedt korszellemmel szemben. Ekkor vált jellemző sajátjává a szarkasztikus humor, a fennálló viszonyok szellemes bírálata. (...) Mint mélyről érkezett ember, akit egy
debreceni gyári munkás házaspár nevelt fel, mindig szolidáris maradt a
kiszolgáltatottak, kisemmizettek és nehéz sorsúak ügyével. A rendszerváltozás idején támogatta és szervezte a munkástanácsok mozgalmát,
ameddig esély volt arra, hogy ebből a részvétel és tulajdonlás új formái
alakulhatnak ki, és nem telepednek rá pártpolitikai, hatalmi érdekek.
Megdöbbentette az a részvétlenség és arrogancia, amellyel az új hatalmi
elit a dolgozói érdekek képviseletét kezelte, és ahogy széles munkavállalói rétegeket tettek teljesen kiszolgáltatottá. A ’védtelen társadalom’ kifejezést ugyan jóval korábban találta fel, de nagyon ráillett a rendszerváltozás utáni évek közállapotaira. (...)
Tanári pályája külön méltatást érdemel. Politikai szociológiát tanított az
ELTE bölcsészkarán, később intézetvezetőként tevékenyen részt vett egy
korszerű társadalomtudományi főiskola, a ZSKF szellemi alapozásában. Diákjai körében népszerű volt, érdekelték intellektusát, a mindenkori hatalmasokkal szembeni ironikus szkepszisét, emberségét és igazságszeretetét. Jó indíttatást adott egy új generációnak, amely nem elégszik meg a felszínes igazságokkal.” (Idézetek a Népszabadságban megjelent nekrológból.)
A Pedagógusok Lapjában a kilencvenes években megjelent, a
rendszerváltás jelenségeit markánsan tükröző írásainak néhány részletével (lásd lapunk 13. oldalán) tisztelettel emlékezünk rá. Béke poraira!

OLVASD ÉS ADD TOVÁBB!
A Pedagógusok Lapja internetes honlapunkkal (www.pedagogusok.hu)
együtt szakszervezetünk tisztségviselőinek, tagjainak egyik legfontosabb
információforrása. Minden PSZ-alapszervezethez (intézményhez) egy-egy
példányban ingyen juttatjuk el, településenként egy címre postázva. Amenynyiben több intézmény van egy településen, a helyi PSZ-szervezet terjeszti
tovább a példányokat. Föltétlenül szükséges, hogy lapunkat minden intézményben késlekedés nélkül megkapja a PSZ-alapszervezet titkára. Az ő
felelőssége pedig abban rejlik, hogy egyrészt maga gondosan elolvassa és
számonként gyűjtse a lapot, másrészt igyekezzék minél több kollégával
megismertetni. Egyre több intézmény nevelőtestületi szobájában, könyvtári
olvasótermében is hozzáférhető már lapunk. Jól bevált gyakorlat, ha egy-egy
érdeklődést keltő, aktuális írás fénymásolata vagy a lapban olykor megjelenő
miniplakát a hirdetőtáblára is kikerül. Jogszabályismertető, zöld PL-útmutatóban szereplő anyagainkat pedig tanácsos a PSZ-tisztségviselőnek és az
intézményvezetőnek együttesen áttekinteni, megbeszélni. Így sokkal kevesebb
félreértés, esetleges konfliktus adódik.
Előfizetőinknek közvetlenül a megadott címre küldjük lapunkat. Az évi
előfizetés díja 5% áfával 3.450 forint, amelyet egy összegben kérünk. Az
intézmények banki átutalással (számlaszám: 11707024-20100456) fizethetnek
elő, az egyéni érdeklődőknek pedig - megrendelő levelük alapján - csekket postázunk. Csak a befizetés megérkeztét követően, utólag tudunk számlát küldeni.
Továbbra is szívesen fogadjuk a hirdetéseket a következő, változatlan fizetési feltételekkel: egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, fekete-fehérben)
80.000 forint, féloldalas 40.000, negyedoldalas 20.000 forint. Az apróhirdetés
közlési ára: szavanként 40 forint. Minden egyes díjtételt 20 százalékos áfa terhel. A hirdetések beküldésének határideje: a megjelenési hónap 3. napja.
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SZLIFKA ISTVÁNNÉ 1949–2007)
A Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szervezete, mély megrendüléssel értesíti mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy Szlifka
Istvánné 58 éves korában váratlanul itt hagyott minket.
Szeretett kollégánk a főváros XIX. kerületének PSZ kerületi titkára, a
PSZ Budapesti Szervezete Ügyvivő-testületének tagja, kongresszusi
küldötte volt.
Óvodavezetőként és szakszervezeti tisztségviselőként Kispest
oktatáspolitikájának formálásában jelentős részt vállalt. Szakmai felkészültsége, szakszervezeti tevékenysége, humánus emberi természete
miatt tisztelet övezte.
Életvidám, jó kedélyű és jó humorú kollégát vesztettünk el, aki egész
élete folyamán mindig másokért dolgozott.
Mintaszerűen munkálkodott az intézményfenntartó önkormányzat és
a munkavállalók érdekeinek összehangolásán. Szakszervezeti munkájának elismeréseként 2004-ben az Eötvös József emlékérem kitüntetésben
részesült.
Fájó szívvel búcsúztunk tőle s kísértük utolsó útjára augusztus 23-án.
Galló Istvánné, a PSZ Budapesti titkára
A csend beszél tovább / Helyettem ő mondja el /
A csend beszél tovább / Helyettem ő énekel /
Elbúcsúzom, de ott leszek / Ahol a szél zúg, a Nap nevet / Elbúcsúzom,
de itt marad / Belőlem néhány pillanat / Akkor is hallod a hangomat /
Hogyha fáj, hogyha nem szabad / Mindig itt vagy és ott leszek /
Ahol a szél zúg, a Nap nevet.
(Bódi László: A csend beszél tovább)
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A SZAKSZERVEZETI ÉLET ESEMÉNYEI
A PSZ-akcióhét zárókonferenciájára 2007. június 15-én került sor székházunkban. A tanácskozás résztvevői között köszönthettük többek között
Martin Rømert, az Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Bizottságának (ETUCE) főtitkárát, dr. Hiller István oktatási és kulturális minisztert és
Tatai-Tóth András országgyűlési képviselőt. E konferencián Varga László
elnök irányításával összegeztük az április végén rendezett akcióhét fórumainak tapasztalatait, és a miniszternek átadtuk a közoktatás aktuális
gondjait összegző hatvanoldalas összeállításunkat. (Ebből részleteket lapunk 4. oldalán adunk közre.)
A PSZ Országos Vezetősége 2007. június 18-i ülésén dr. Selmeciné
dr. Csordás Mária vezető jogtanácsos és dr. Dudás Lilian jogtanácsos
közreműködésével konzultációt folytatott az aktuális jogszabályváltozásokról, jogalkalmazásról. Értékelte a SZEF IV. kongresszusának döntéseit,
valamint a PSZ országos népi kezdeményezését. Áttekintette a PSZ soron
következő munkakongresszusával kapcsolatos feladatokat. Alapszabályszerkesztő bizottságot hozott létre, amelynek tagjai: Árok Antal, Benkő
Gyula, Molnár Tibor, dr. Pap Jánosné, Szabó Zsuzsanna.
A PSZ Elnöksége 2007. augusztus 20-án a balatonföldvári PSZ-üdülőben ülésezett. Megvitatta a PSZ XVIII. kongresszusának összehívására, a
választási szabályzatra és az alapszabályra vonatkozó javaslatokat. Áttekintette a koalíciós megállapodás közoktatást, közszférát érintő kérdéseit.
Végül tájékoztató hangzott el a nyári időszak szakszervezeti eseményeiről.
A PSZ Országos Vezetősége 2007. augusztus 21-23-án tartotta hagyományos tanév eleji konzultációját balatonföldvári üdülőnkben. Többórás
vita zajlott a PSZ alapszabályának módosításáról, a XVIII. kongresszus
összehívásáról, a választási szabályzatról.
A Kjt. és a közoktatási törvény módosításáról, az aktuális jogszabályváltozásokról, a szakszervezeti feladatokról a PSZ Országos Iroda szakértőinek közreműködésével (dr. Selmeciné dr. Csordás Mária, dr. Horváth
Péter, dr. Dudás Lilian, Horváth Erzsébet) hangzott el tájékoztatás és folyt
intenzív véleménycsere.
A nyári időszak szakszervezeti eseményeiről Varga László elnök, Árok
Antal és Szlankó Erzsébet alelnökök adtak tájékoztatást.
Az Oktatási Internacionálé (OI) V. Világkongresszusát 2007. július 2126-án tartotta Berlinben, amelyen a PSZ képviseletében Varga László elnök,
Árok Antal és Szlankó Erzsébet alelnökök, valamint Vajna Tünde nemzetközi
felelős vett részt. A pedagógus-szakszervezeteket tömörítő Oktatási Internacionálé kongresszusáról összeállított beszámolót lásd lapunk 5-8. oldalán.
A PSZ Nyugdíjasválasztmánya éves tanácskozását az idén augusztus
14-17. között, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei PSZ-szervezet meghívására Miskolcon és Mezőkövesden tartotta meg. Rendkívül gazdag program
várta az 50 fős nyugdíjas tisztségviselői testületet.
Az első napon a miskolci Központi Leánykollégiumban Bodolay
Zoltán megyei elnök fogadott bennünket és tartott tájékoztatót a megyei
szervezet helyzetéről, tevékenységéről, eredményeiről. Ezt követően Dobay

László megyei nyugdíjastagozat-vezető, valamint Fáklya Tiborné, Szabó
Sándorné, Mészáros Istvánné, Prosek Gyuláné, dr. Váradi Györgyné városi, illetve körzeti tagozatvezetők ismertették területük nyugdíjasaiért
végzett sokrétű tevékenységüket. Az országos elnökség képviseletében
Makár Barnabásné köszöntötte a megjelenteket, és tolmácsolta a hivatalosan távol lévő Varga László elnök üzenetét.
Szabó Zoltán, a választmány elnöke beszámolt az intézőbizottság eddigi
munkájáról, és ismertette a következő tanévben sorra kerülő PSZválasztásokból adódó feladatainkat. A jelenlévők megvitatták és kialakították
a nyugdíjas testület alapszabály-módosítással kapcsolatos javaslatait.
A második napon a megye egyes történelmi nevezetességeivel ismerkedtünk autóbuszos kirándulás keretében. Szerencsen a Rákóczi-várat és a
református templomot; Sárospatakon a várat, a főiskolát és a könyvtárat;
Vizsolyban a református templomban őrzött bibliát néztük meg. Itt meglepetésként a megyei pedagóguskórus feledhetetlenül szép hangversennyel
köszöntött bennünket. Tokajban szomorú szívvel látogattuk meg Kiss
Erzsébet néhai intézőbizottsági tagunk sírját. Tánczos Istvánné foglalta
szavakba a sírnál érzéseinket. Természetesen nem maradt ki a programból a
pincelátogatás és a borkóstolás sem. A buszkiránduláson avatott idegenvezetőnk Szabó Sándorné encsi tagozatvezető volt.
A harmadik nap délelőttjén Horváth Erzsébet, a PSZ szakértője tartott
tájékoztatót a nyugdíjasokat érintő legújabb szociális intézkedésekről.
Ezután Miskolc legfőbb nevezetességeivel ismerkedtünk Mészáros
Istvánné tagozatvezető kalauzolásával. Ellátogattunk a megyeházára, ahol
Hideg Imre, a megyei önkormányzat oktatási és művelődési főosztályának
vezetője köszöntött bennünket és bemutatta az épületet. Ezt követően a
diósgyőri várat néztük meg, amelyben a legérdekesebb a panoptikum volt.
Ebéd után autóbusszal Mezőkövesdre utaztunk, ahol a kollégiumban a helyi
kollégák fogadtak. Az elhelyezkedés után tájékoztatót hallhattunk Cziger
Lajostól, az önkormányzat elnökhelyettesétől a nyugdíjasok érdekében
hozott szociális intézkedéseikről. Majd dr. Vasas László rendőrkapitány
ismertette a rendőrség tevékenységét a mezőkövesdi idősek védelmében. A
helyi PSZ-szervezet nevében Kubinyi József titkár, a nyugdíjasklub
képviseletében Gánóczy Zoltánné klubvezető köszöntötte a résztvevőket.
Az este a Zsóry-fürdőben zárult egy csodálatos lubickolással.
Az utolsó napon Mezőkövesd nevezetességeivel ismerkedtünk: a
Matyómúzeummal, a Mezőgazdasági Gépmúzeummal, a katolikus templom matyó-freskójával. Az ebéd után hazautazó, kissé fáradt kollégáink
egyre csak dicsérték a nagyszerű program fáradhatatlan szervezőit, segítőit,
akik gondoskodtak testi, lelki, szellemi jólétünkről, épülésünkről. Nagyon
köszönjük mindnyájuknak kedvességüket, szeretetüket! Köszönetünket
fejezzük ki azoknak is, akik lehetővé tették számunkra ezeknek a szép
élményeknek, az együttlétnek a megélését!
Rágyanszky Györgyné, az ONYV titkára

MEGSZŰNIK A PEDAGÓGUSOK INGYENMUNKÁJA
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) kezdeményezései között a közoktatási törvény 2006. évi módosítása óta szerepel a díjazás nélkül elrendelhető két óra törlése. Az erre vonatkozó követelésünket többek között a magyar közoktatás napján (2006. november 22.) közzétett állásfoglalásunkban is megfogalmaztuk. A szocialista frakció oktatási csoportjával és a kormánnyal folytatott tárgyalásaink végre eredményre vezettek. Mindebben része volt annak a sokrétű párbeszédnek is, amelyet az országgyűlési képviselőkkel folytattunk több mint százötven közoktatási intézményben, a magyar közoktatás napján.
Kezdeményezésünkre a közoktatási törvény parlamenti vitája során olyan módosító indítványt nyújtottak be, amely eltörölte a pedagógusok számára megalázó, ellenszolgáltatás nélkül elrendelhető két órát. A javaslatot a parlament 2007. június 18-i ülésén elfogadta. Tehát 2007.
szeptember 1-jétől ugyan 22 órára emelkedik a pedagógusok kötelező óraszáma, de a további ingyenes két óra nem terheli a pedagógusokat.
Ez mind a kereset, mind a létszám szempontjából kedvezőbb helyzetet teremt, hiszen sok önkormányzat az ingyenesen elrendelhető két óra
miatt nem 22, hanem 24 órával számolta ki az álláshelyeket. A közoktatási törvény I. sz. melléklete harmadik részének II/18. pontja 2007.
szeptember 1-jétől az alábbiak szerint módosul:
„A munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus a rendes munkaidőn belül, a munkakörére, beosztására, e törvényben megállapított kötelező
órájánál többet tanítson, ha erre a nevelő és oktató munka zavartalan megszervezése érdekében szükség van. Az ily módon teljesített kötelező óráért a
munkáltató óradíjat köteles fizetni. Az elrendelhető tanítási órák száma – kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egy tanítási napon a kettő,
egy tanítási héten a hat tanítási órát nem haladhatja meg. Az óradíj összege nem lehet kevesebb a Munka törvénykönyve rendkívüli munkaidőben
végzett munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján számítható óradíj összegénél. A kormány rendeletben állapítja meg a
kötelező órát meghaladó tanítás elrendelésének feltételeit, valamint az óradíj megállapításának szabályait.”
(További részleteket lásd a PL-útmutató VI–VIII. oldalán.)
Pedagógusok Szakszervezete Országos Iroda

A KÖZOKTATÁSI AKCIÓHÉT TAPASZTALATAI
A Pedagógusok Szakszervezete – kapcsolódva a világakcióhoz – április utolsó harmadában területi-térségi fórumokat szervezett, elsősorban
ott, ahol halmozottan jelen vannak a közoktatás problémái. Célunk az volt, hogy bemutassuk a közoktatásban zajló folyamatokat: az országos és a helyi döntések nem a tanulók magasabb színvonalú ellátását szolgálják, hanem csupán a pénzügyi és takarékossági szempontok szerinti gazdasági hatékonyság (kerüljön minél kevesebbe) irányába viszik a nevelési-oktatási intézményeket. Konkrét példákkal kívánjuk szembesíteni a törvényhozókat, az oktatási tárcát: azzal, hogy a valóságban mi is történik nálunk; hogy az oktatáspolitikai programokhoz nincsenek mellérendelve a megfelelő személyi és tárgyi feltételek; hogy a jelenleg zajló folyamatok nem a kormányprogramban szereplő „esélyegyenlőséget teremtő, korszerű közoktatás” felé lendítik ágazatunkat. Érdemi párbeszéd kialakítását várjuk a pedagógustársadalom, a PSZ
és az irányítók, döntéshozók között. A perlekedés helyett párbeszédre késztetnénk a kormányzati és az ellenzéki képviselőket. Sajnálatos, hogy
az országgyűlési képviselők egy része különböző okokra hivatkozva elhárította a meghívásunkat.
A fórumokon részt vett képviselők: Botka Lajosné, Farkas Flórián, Gyenesei István, Kormos Dénes, Rónavölgyi Endréné, dr. Pálinkás
József, dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András (4 helyszínen), Tóth Tiborné dr.. Köszönjük, hogy jelen voltak. Sok polgármester is eljött és véleményével hozzájárult a problémák összegyűjtéséhez.
A tapasztalatokat egy országos jellegű tanácskozáson, 2007. június 15-én, az utolsó tanítási napon összegeztük. Ezen részt vettek a
területi fórumokat szervező PSZ-vezetők, dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Martin Rømer, az Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Bizottságának (ETUCE) elnöke, Tatai-Tóth András országgyűlési képviselő, valamint az önkormányzati szövetségek képviselői.
A közoktatásunkat nyomasztó gondokat nemcsak szavakban hoztuk a miniszter tudomására, hanem egy dossziéban összegyűjtve is átnyújtottuk, és ezt az összeállítást az Európai Bizottság oktatási biztosához is eljuttattuk. Összeállításunkban a helyi fórumokon elhangzott és a
gyűjteményünkben szereplő hozzászólásokból adunk közre néhány részletet.

A pedagógusok, a szakszervezet némiképp
máshogy gondolja
– Változtatásra, reformra, átalakításra szükség van, de nem így, és nem
csak ilyen szűken értelmezve.
– Ami feltétlenül szükséges: párbeszéd, együttgondolkodás, az
érdekeltek és érintettek, hozzáértők bevonása, érdekegyeztetés –
elfogadottabb a közös munka eredménye. (A fehérvári példa tanulsága: ha
nem közös munkálkodással készül az intézmény-átalakítási terv, elbukik!)
– Gyereklétszám-csökkenés, üres termek problémájának feloldása
egyben lehetőség a XXI. századi korszerű iskola megvalósítására, ugyanis:
= a korszerű infrastruktúra és technika többletteremigénnyel is jár;
= a hátrányos helyzet leküzdéséért az iskola tehet legtöbbet: itt
mindenkinek egyenlő lehetőségeket tudunk biztosítani, aki rászorul, pozitív
diszkriminációban részesülhet, egyéni/személyes foglalkozások keretében.
Ugyanakkor a kimutatások szerint az OECD-országok közül
Magyarországon igen alacsony a tanulók éves óraszáma, vagyis kevés az
iskolában töltött idő. („A délutáni egyéni és szakköri foglalkozások
pénzköltségét a magyar oktatásügy nem engedheti meg magának” – mondta
Arató Gergely államtitkár.)
– Pedagógus/alkalmazotti létszám, munkakörök bővítése szükséges:
= iskolapszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus, pedagógusasszisztens, rendszergazda, szabadidőszervező (biztonsági őr!);
= csak kisebb létszámú osztályokban valósíthatók meg a pedagógiai célok.
Közhelyek, de nagyon igazak: az oktatás össztársadalmi ügy (a jövőnk,
társadalmunk, nemzetünk alakulása, gazdasági teljesítményünk...). A
felelősség is közös (nem varrható sem a pedagógusok, sem a fenntartók,
sem a kormány, sem az állam nyakába külön-külön), hanem együtt kell
vállalni, kinek-kinek a maga területén, de csak együttgondolkodva és
cselekedve, mert így mozdulhatunk el a megoldás irányába.
Mihályi Gyula, a PSZ területi vezetője

Tanítani: társulási formában vagy önállóan?
A sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény dolgozói nevében szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni
a bennünket hónapok óta foglalkoztató problémáról: egyedül tovább
dolgozni, tanítani mint önálló intézmény, vagy a mesterségesen gerjesztett
társulási formában folytatni a megkezdett munkát?
Röviden az intézményről. Iskolánkban 8 évfolyamos alapfokú oktatás
és 1996 óta művészeti alapképzés is folyik. A tanulóink létszáma (a
művészeti tagozaton 160-170 fő) 245-250 fő között mozog. Az iskola régi
épületét 1992-ben, az új részét pedig 2005-ben adták át. Korszerű, jól
felszerelt intézmény: 100%-os a szakos ellátottság. Mind az alap-, mind a
művészeti tagozat eszközökkel jól fel van szerelve. Az iskolánkból kikerülő
tanulók derekasan megállják a helyüket a megye, illetve az ország közép- és
felsőfokú intézményeiben is. Több országos, nemzetközi verseny dobogós
helyét, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának nívódíját, elismerő
oklevelét is a magunkénak mondhatjuk. Az itt dolgozó nevelők

lelkiismeretes munkát végeznek, s minden lehetőséget megragadnak arra,
hogy képezzék magukat (akár saját költségből is). Jelenleg 18 fő az itt
tanítók száma.
Három éve a létavértesi kistérségbe kapcsolódtunk be. Itt létrehoztuk a
munkaközösségeket. A kistérségen belül megfelelően működik a
pedagógiai szakszolgálat: pszichológus, gyógytornász, logopédus,
fejlesztőpedagógus segíti a munkánkat. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy
minden feltétellel rendelkezünk, ami megfelelő szakmai munkát
eredményez.
Sajnos, azt tapasztaljuk, hogy ez utóbbi egyre kevésbé számít. Ebben a
költségvetési évben olyan központi intézkedések történtek, amelyekben
minden fontos, csak a szakmai munka nem, az oktatás-nevelés intézményét
csak gazdasági problémává egyszerűsítik, s a nevelés csak a sor legvégén
áll. A dologi kiadásokra (fűtés, világítás stb.) úgy osztották le a pénzeket,
hogy nem számoltak az áremeléssel. Az osztálylétszám felső határát is úgy
határozták meg, mintha észre sem vennék, hogy egyre több a hátrányos
helyzetű, illetve valamilyen nevelési problémával küzdő gyerek, akinek a
foglalkoztatására jóval több idő kellene. (...)
Virágos Lajosné PSZ-titkár

Lehetetlen helyzetben az óvodák
Megragadom a lehetőséget, hogy felhívjam a figyelmüket az oktatás egyik
nagyon mostohán kezelt területére: az óvodákra.
Önök: apák, nagyapák a legféltettebb kincsüket bízzák ránk. Nem
mindegy, milyen körülmények között neveljük a „kincseiket”. Mi is
emberek vagyunk, akiknek vannak „szükségletei”, hogy nyugodtan,
kiegyensúlyozottan nevelhessük a sok, zaklatott családból érkezett
gyerekeket. Néhány dolgot sorolnék fel, amit segíthetnének megoldani:
- Előfordul (ez mindenütt tapasztalható), hogy megbetegszik egy
kolléga, helyettesíteni kell, amiért helyettesítési díjat, túlórapénzt nem
fizetnek. Nincs rá pénz!
- Továbbképzésre szívesen mennénk, de nincs rá pénz!
- Védőruha, védőcipő a törvény szerint jár, de nincs rá pénz! Az éves
költségvetésbe be sem engedték tervezni! Utcai cipőben, ruhában nem
mehetünk a gyermekek közé. Miért gondolják, hogy nekünk kell ezt
finanszírozni az amúgy sem magas fizetésünkből?
- A tisztítószert a szülők veszik. Nincs rá pénz!
- A festéket, ceruzát, rajzlapot stb. a szülők veszik. Nincs rá pénz!
Megalázó módon nekünk kell „kuncsorogni”, kérni a szülőket,
hogy ezeket a dolgokat finanszírozzák. Igen, tudjuk, hogy nem könnyű
manapság a helyzet, de nem mindenki tanúsít önmérsékletet. Tőlünk
miért várják el, hogy megértsük, és még azt se kapjuk meg, amiért
megdolgozunk és amit a törvény ír elő. Mindig lehet rangsorolni, mire
költsünk pénzt és mire nem. Ebben az esetben az óvodáknak nincs pénz
sosem semmire. Egy választás marad: továbblépni a munkaügyi
bíróságra. Az ilyesmit kevesen vállalják fel, ezt használja ki az
önkormányzat, és hoz bennünket lehetetlen helyzetbe.
Remélem, lesz Önök között olyan képviselő, köztisztviselő, aki
érdemben tesz értünk valamit.
Oláh Istvánné óvodapedagógus

AZ OKTATÁSI INTERNACIONÁLÉ V. VILÁGKONGRESSZUSÁN
Az Oktatási Internacionálé (OI) 2007. július 22-26. között Berlinben tartotta ötödik világkongresszusát. A 169 ország 405 oktatási
szakszervezetét, 50 millió pedagógusát tömörítő organizáció a világ legnagyobb szakmai szervezete. A több mint nyolcszáz küldött között ott volt a Pedagógusok Szakszervezete négy fős delegációja: Varga László elnök, Árok Antal és Szlankó Erzsébet alelnökök,
valamint Vajna Tünde nemzetközi felelős is.
A világkongresszus megnyitóján többek között Horst Köhler, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke, Ulrich Thöne, a Német
Közoktatási és Tudományos Szakszervezet (GEW) elnöke, Kari Tapiola, az ENSZ Munkaügyi Szervezetének (ILO) igazgatója és Anita
Norman, a Szakszervezetek Világszövetségének képviselője köszöntötte a résztvevőket. Ban Ki Moon, az ENSZ főtitkára levélben üdvözölte a kongresszust.
A kongresszus a beszámoló és a program megvitatása, elfogadása mellett újraválasztotta tisztségviselőit is. Az Oktatási Internacionálé elnöke ismét Thulas Nxesi, főtitkára pedig Fred van Leeuven lett.
Összeállításunkban tájékoztatást adunk a megtárgyalt témakörökről, valamint a beszámoló és a program néhány fontosabb részletéről.

A világkongresszus kiemelt témakörei
–

A pedagógus szakszervezetek szerepe a 21. században;
– Munkakörülmények javítása, pedagógusképzés, beleszólás az
oktatáspolitikába, egy jobb, igazságosabb világ megteremtése;
– Az OECD- és UNESCO-kutatások segítik vagy akadályozzák
az oktatást?;
– A pedagógus-szakszervezetek konszolidációja, tagtoborzás, a
részvétel javítása;
– Az óvodai nevelés értéke – tendenciák és fejlemények világszerte, a régiók és az országok szintjén;
– Egészség és munkavédelem az oktatási intézményekben – a
pedagógusok milyen nevelési eszközökkel tudják a diákokat arra
felkészíteni, hogy a tanulók ki tudják védeni az iskolán belüli és kívüli erőszakot? Hogy lehet stresszmentes környezetet teremteni az
iskolában?;
– GATT: Az oktatás nem árucikk – milyen eszközökkel küzdjünk az oktatásnak a szolgáltatás kategóriába sorolása ellen?;
– Kapcsolattartás és kommunikációs stratégiák a szakszervezetek között;
– A pedagógus-szakszervezetek szerepe „az oktatás mindenkié”
projekt megvalósításában;
– Milyen szerepe van az iskolák vezetőinek, az igazgatóságnak
abban, hogy minőségi oktatás folyjon az intézményben?;
– A pedagógusmigráció és az agyelszívás;
– Szülők, pedagógusok, diákok: együtt a minőségi oktatásért;
– A fogyatékkal élők részvétele az oktatásban;
– Emberi és szakszervezeti jogok megsértése;
– A diszkriminációmentesség a diszkriminációt választó világban – milyen szerepe van a szakszervezeteknek a diszkrimináció
ellen folytatott küzdelemben?;
– Az internet és informatika alkalmazása a pedagógus-szakszervezetek munkájában.

Részletek az Oktatási Internacionálé beszámolójából, programjából
A) Az egységes fellépés útjában akadály a sokféle pedagógus státus és a szakszervezeti megosztottság
Az UNESCO szerint ma világszerte 6o millió pedagógus van,
és akkor még nem számolták azt a 18 millió pedagógust, akikre
szükség lesz „az oktatás mindenkié” projekt megvalósításában. Az
oktatásban dolgozik a legtöbb szakember a világon. Jelentős erőt
képvisel, amelyet nem sikerül mindig érvényesíteni.
A pedagógusok sokféle státusa akadályozza a szakszervezeti
mozgósítást. Számos országban nemcsak a hatalom, de a szakszervezetek is szorgalmazták több pedagógus-szakszervezet létrehozását. Az afrikai Gabonban például körülbelül egymillió lakosra vetítve legalább húsz szakszervezet működik, nem mindig a legnagyobb egyetértésben. Számos példát lehetne még sorolni. A pedagógus-szakszervezetek megosztottsága akadályozza az egységes
akciókat, a mozgósítást és az egymással versenyző szakszervezetek
leértékelődéséhez vezet.

A demokrácia kiteljesedése több országban a többpártrendszer
kialakulása mellett a szakszervezetek feldarabolását eredményezte.
Számos politikus azért támogatta szakszervezetek létrehozását, mert
ebben látta politikai támogatottságának garanciáját, a szakszervezeti
vezetők pedig nem mindig tudtak ellenállni a kísértésnek, hogy egy
adott párt szárnyai alatt működjenek.
De tudjuk, hogy a párt küldetése különbözik a szakszervezet küldetésétől. A politikai párt a különböző szakmákban működő tagok
gyülekezete, melynek célja a hatalomra jutás és a saját programjának
megvalósítása. A szakszervezet a dolgozók olyan szerveződése,
amely szakmabeli tagsága erkölcsi-anyagi helyzetének javítását tartja
szem előtt. És mentes bármely külső befolyástól (legyen az politikai,
vallási stb.), ami önmagában a szakszervezetek hatékony egységének
záloga.
B) A pedagógusok kollektív akciójának nem kedvez a
foglalkoztatás bizonytalansága
Összességében a rugalmas foglalkoztatás a vállalatok új
vezetőségének vesszőparipája. A munkaidőt és az állásokat a vállalat
szükségleteihez igazítják, és állandóan van egy idénymunkás-állományuk. A munkahely biztonsága veszendőben van. A piacvesztés szó
szerinti elbocsátáshoz vagy kényszer-szabadsághoz vezet, amelyet
természetesen nem fizetnek.
Az informális ágazatok egyre inkább teret nyernek és ott a
munkahely nem biztos. Sok dolgozó állandó bizonytalanságban él.
Az oktatás sem mentes e jelenségektől. Erre jó példa a be nem
töltött állások számának növekedése, a segédpedagógusok, önkéntes pedagógusok alkalmazása, vagy a szakképzetlen pedagógusok
foglalkoztatása. Afrikában, Indiában, Indonéziában, vagy LatinAmerikában nagy létszámban foglalkoztatnak ilyen munkaerőt az
oktatásban. Latin-Amerikában egyre inkább elvesznek a pedagógus
státussal járó garanciák, a bizonytalanság pedig soha nem nyújtott
kedvező terepet sem a szakszervezeti akcióknak, sem a tagtoborzásnak.
C) A pedagógus: szakember
Ezzel azt kívánjuk kiemelni, mennyire fontos, hogy a pedagógus
szakirányú felsőoktatási képzésben részesüljön, és képességeit elismerje az állam, a szülők és a diákok.
Ehhez viszont az kell, hogy az oktató pályája vonzó legyen,
hogy a legjobbak válasszák ezt a hivatást és ne azért váljon valaki
pedagógussá, mert a gazdaság más területein, ahol jobb a bérezés,
nem talált munkahelyet. Fontos a motiváció ahhoz is, hogy a pedagógusokat megtarthassuk a pályán. Ezzel szemben, főleg Ázsia
délkeleti részén és Latin-Amerikában számos pedagógus hagyja el a
pályát és elmegy dolgozni az iparba, a kereskedelembe vagy az új
technológiák területén vállal munkát.
Megvan a kockázata annak, hogy a pedagógus pálya átmeneti
terepé válik, ha sürgősen nem hoznak intézkedéseket a szakma
megbecsültségének javítására. Az OI és tagsága számára ez a helyzet teljesen elfogadhatatlan.
Akcióinkat fokozottan a pedagógusok alapképzésére és állandó
továbbképzésére kell irányítanunk. Ezt a célt szolgálta az OI fellépése egyes kormányok és a Világbank ellen, amelyek támogatták a
civil szervezetek álláspontját, hogy szakképzetlen pedagógusokat
vegyenek fel egyes oktatási intézményekbe.

A pedagógusok motivációi közé tartoznak az élet- és munkakörülmények. A pedagógus nem kíván pályát változtatni, ha adva van e két
tényező. A pedagógusbérek befagyasztása túl sok országban divat, sőt a
szakképzetlen munkaerő bére általában alacsonyabb. Ez veszélyezteti a
család megélhetését és a pedagógus státus becsületének elvesztéséhez
vezet.
D) A pedagógusokat a státusbeli és a meggyőződésükben
jelentkező különbségek ellenére egybe kell gyűjteni
A gazdasági és kulturális háttér és az oktatás rendszerben
jelentkező különbségek mentén az egyes országokban egymástól
eltérő szakszervezeti struktúrák alakultak ki. Van, ahol egységes
szakszervezet tömöríti az oktatás minden szintjén dolgozó
pedagógusokat és oktatásügyi alkalmazottakat, de van, ahol
elkülönülnek az oktatás különböző szakaszai a szakszervezeti
szerveződésben. Az oktatás minőségének erősítése és a társadalmi
igazságosság céljának elérése arra ösztönöz, hogy a szervezetek
egyesüljenek vagy szövetséget alkossanak, de legalább
együttműködési szerződést kössenek.
Ez hozzájárulna egy dinamikus civil társadalom kialakításához, a
foglalkoztatás és a demokrácia erősítéséhez. Ilyen eszmék mögé
minden pedagógus-szakszervezet felsorakozhat, bármilyen a státusa
vagy politikai meggyőződése a tagságának.
A politikai beállítottság nem lehet akadálya a szakszervezetek
egyesülésének vagy szövetkezésének, mivel óriási a kihívás. Fenyeget a privatizáció, az áruba bocsátás, veszélyben vannak a szakszervezeti jogok. Így a pedagógusnak túl kell lépnie saját politikai,
gazdasági, vagy szociális meggyőződésén, hogy a közép- és hosszú
távú perspektívákat ne tévessze szem elől. A nagy változások korát
éljük, így a szakszervezetnek a jelenre és a jövőre kell figyelnie.
Társadalmainkban az átalakulási folyamat felerősödésével kell
számolnunk. Számos országban a szakszervezeti megosztottság
belső villongásokhoz vezet. Több szakszervezet kialakulása a
szakmában akár történelmi indokok mentén is magyarázható, de ha
egymással versengenek, egyesülniük kell, mielőtt a mozgalom hitelét veszti.
Ismerünk olyan országokat, ahol a szakképzetlen oktatásügyi
alkalmazottak számára külön szakszervezet jött létre. Ott a hagyománnyal rendelkező szakszervezeteknek kell felvállalniuk az új
kollégák problémáit és együtt kell hogy működjenek az új szakszervezetekkel.
1993-ban, amikor az OI a két szakmai világszervezet egyesülése révén létrejött, épp az volt a cél, hogy kivédjük a globalizáció
hatását és jobban képviseljük tagságunk érdekeit a kialakult versenyhelyzetben. Nemrég az Szabad Szakszervezetek Nemzetközi
Szövetsége (ICFTU) egyesült a Munka Világszövetségével (WCLE) és ezen belül a Szabad Szakszervezetek Pedagógus Szövetsége a
Munka Világszövetségének pedagógus szervezetével. De az egyes
országokban a szakszervezetek nem „képezték le” ezt a jelenséget.
A kongresszus feladata: nyújtson megfelelő elemzést arról, hogy
országos szinten miért késlekedik ez a folyamat, mert a mindenki
számára hozzáférhető minőségi oktatás érdekében egyesíteni kell
erőinket. Az oktatási-nevelési stratégiák kifejlesztéséhez szükségünk van a szakszervezetek együttműködésére. Ez minden szinten
igaz, mind az országos, mind a nemzetközi vagy a kétoldali
együttműködésben.
Az oktatás minősége: most és a jövőben
Az oktatás minősége azoknak a liberális köröknek a vesszőparipája,
amelyek általában a közoktatás privatizációjáért lobbiznak, de főleg
az oktatást mind közszolgálatot támadják. A pedagógusok szakszervezetei vegyék komolyan e támadásokat, mivel fenti tevékenység
rossz fényben tünteti fel a közoktatást a magánoktatási rendszer teljesítőképességével szemben.
Az állami és magánoktatási intézmények diákjainak tudásszintjét
már sokszor felmérték. De a felmérések nem igazolják azt az állítást,
miszerint a magánoktatási intézmények diákjainak eredményei jobbak lennének, mivel a felmérések nem veszik figyelembe a diákok
szociális-kulturális hátterét. Az állami oktatás minden gyerek számára hozzáférhető, miközben a magánintézményekben kemény szelekció működik.

Ugyanakkor az is igaz, hogy a nem megfelelően tájékoztatott
közvélemény szerint észlelt eredmények jobbak a magániskolákban.
A tudományos alapokon történő felmérés és a közvélemény nem fedi
egymást.
A) A pedagógusok és a diákok értékelése
A pedagógus és a diák felmérése többé-kevésbé mindig működött. Nem új a fogalom, bár a privatizációt sürgető lobbykörök azt
szokták hangoztatni, hogy a közszféra alkalmazottait, de főleg a
pedagógusokat, nem vetik alá felmérésnek. Ez persze presztízsvesztés
a közszféra számára.
Újdonság viszont az a felmérési vagy értékelési forma, amelyet
egyesek alkalmazni szeretnének. Az országok közoktatásában a
felmérést mostanában társítással végzik: a tanfelügyelő vagy az
ellenőrző személy szintén pedagógus, hivatkozással a jelentős
egyetemi hagyományokra. Ma nagy nyomás nehezedik a kormányokra azt szorgalmazva, hogy a pedagógusok értékelését magánvállalkozások végezhessék, amelyek elvileg nem részrehajlók, az
értékelési módszereket pedig azonosaknak kellene lenniük azokkal,
amelyeket a vállalatoknál alkalmaznak.
Ebben a gondolatkörben kell megemlíteni azt a nyugtalanító
tényt, hogy az Egyesült Államok kormánya felkérte a WTO-t: a
„testing” tevékenységet iktassa be az általános megállapodásokba,
amelyeket a kereskedelemre és a szolgáltatásokra dolgoznak ki.
(GATT – Általános Tarifa- és Kereskedelmi Egyezmény). Az irányt
megszabták. A multinacionális vállalatok ezzel olyan nemzetközi
státust szereznek, amely lehetővé teszi, hogy az oktatásügyi minisztériumokkal egyezkedjenek a számukra kedvező szerződésekről.
(Értsd: olyan képzést indítsanak egy adott országban, amire a
„multiknak” szüksége van.)
Az értékelés gyakorlata is néha kitérőkkel működik. Számos ország olyan követelményrendszert állít vagy állíthat a minősítésre,
amelyet nem tud teljesíteni az oktatási intézmény, így hamarosan
bezárják, elbocsátják az alkalmazottakat, ezután egy hasonló intézményt hoznak létre, új alapokon, új alkalmazottakkal.
A pedagógusok esetében a teljesítménybérezés alapja gyakran a
minősítés. Az oktatási intézmények teljesítésének összehasonítása a
minősítések mentén történik. Ez a gyakorlat arra jó, hogy a
nyilvánosság előtt a pedagógusra hárítsák az iskola esetleges rossz
eredményeiért a felelősséget, pedig, ha valaki már látott osztálytermet
belülről, tudja, hogy a diákok rossz teljesítményére gyakran szociális
vagy családi hátterük nyújt magyarázatot.
A pedagógus-szakszervezeteknek fel kell mérni e kockázatokat és
a közoktatást védelmező többi partnerrel, így a minisztériummal
együtt, belső értékelési rendszert kell javasolniuk.
B) A magán-állami partnerség (PPP – public-privat
partnership)
A közéletben a fogalom a kilencvenes évek végén jelent meg. Az
első meghatározás a Világbanktól származik: „Az állami és magánszféra partnersége jelentheti a magántőke bevonását a közszolgálatba
a közszolgálat javítása érdekében, valamint néha az állami tőke felhasználását a közszolgálat javítása vagy az állami pénzalapok jobb
kezelése érdekében.”
A liberálisok az állam szerepét minimálisnak gondolják, főleg a
besorolások és a szabályozások területén ismerik el.
Így az államnak azt kellene garantálnia, hogy az oktatás a
piacgazdaság számára a legkedvezőbb környezet kialakítását biztosítsa, és csak akkor kellene közbelépnie, ha a „piaci mechanizmusokat” kell korrigálni, lásd: kudarcait helyrehozni.
A partnerség fogalmának az oktatásban való alkalmazását először
a 2000-ben Dakarban, „az oktatás mindenkié”-projekt jegyében tartott konferencia keretében említették. Arról volt szó, hogy meg kell
teremteni a magánszféra számára a lehetőséget: anyagilag járulhasson
hozzá a projekt megvalósításához. Kapcsolat alakult ki a UNESCO és
a davosi gazdasági csúcs között, aminek folytán néhány nemzetközi
szemináriumra került sor, ezeken az OI megfigyelőként volt jelen.
Ebben a felállásban az OI-t már meghívták, hogy vegyen részt
annak a a globális kezdeményezésnek a megvalósításában, amelyet a
gazdasági csúcs az UNESCO-val együtt kíván megszervezni. Az OI
vezetői soha nem tanácskoztak a PPP-ről. Alighanem helytelen volna
távolmaradással tüntetni és kimaradni minden új kezdeményezésből,

de valószínű meg kell szabni az OI részvételének kereteit, miközben
nem szabad szem elől téveszteni, hogy milyen hozadéka és milyen
kockázatai vannak a részvételének.
C) A szürkeállomány-vándorlás
A globalizációs folyamatban kb. tíz éve megfigyelhető az egyre erősödő munkaerő-vándorlás, de pedagóguskivándorlás is, főleg a fejlődő
országokból a fejlett országokba. A jelenség először a felsőoktatásban
volt tetten érhető, főleg az angol nyelvű országok körében.
Az OI tagszervezetei az Egyesült Királyságban felmérést végeztek a jelenségről. Az OI a szürkeállomány elvándorlása iránt 2000ben kezdett érdeklődni, és 2003-ban, Porto Allegrén a kongresszus
elfogadott egy, a felsőoktatási szakszervezetek által beterjesztett határozatjavaslatot arról, hogy szülessen egy pontos felmérés a szürkeállomány elvándorlásáról és e folyamat hatásáról. Meg kell jegyezni,
hogy az elvándorlás mindig a szegényebb országokból a gazdag országok felé történik. Gyakran előfordul, hogy miután egy adott ország erőfeszítéseket tett, hogy kiképezze a pedagógusokat, azok kivándorolnak gazdag országokba, ahol a munka és bérkörülmények
kedvezőbbek.
Természetesen, ennek kihatása van az oktatás minőségére azokban az
országokban, ahonnan a diplomások elvándorolnak. Lényegében a szemünk láttára alakul egy olyan nemzetközi „munkaerőpiac „ az oktatásban, melynek elsődleges kárszenvedői a szegény országok. Ezt a piacot
szabályozni kellene és a kárszenvedő országok számára meg kell találni a
lehetőséget a veszteség kompenzálására. A Közös Piac oktatási minisztereinek konferenciája már napirendre tűzte ezt a témát. A konferenciát
Dél-Afrikában tartották, 2006-ban, december közepén. Az OI is részt
vett rajta és kiemelten foglalkozott a kérdéssel.
D) Értékek az oktatásban
A minőségi oktatás azzal mérhető, hogy a tanulók milyen szinten
sajátítanak el olyan alapismereteket, mint az olvasás, az anyanyelv, a
matematika és a környezeti kultúra. Ezek az ismeretek támpontot
jelentenek olyan tudás és viselkedési mód elsajátításához, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy a diákok beilleszkedjenek a komplex, nemzetközi, interkulturális jellegű társadalomba.
Az idegen nyelvek ismerete szükséglet a fiatalok számára. Azon
túl, hogy képesek kommunikálni, jobban elsajátítják az adott nyelvhez tartozó kultúrát. a nyelvismeret a népek közti megértést szolgálja,
tehát csökkenti a potenciális feszültségeket a nemzetek vagy közösségek között.
Társadalmainkban egyre inkább eluralkodnak a komplex
technológiák. A műszaki ismeretek szükségessé váltak. Az oktatási
rendszerekben ennek tükröződnie kell. Ezzel a fiatalok az ismereteket
„online” szerezhetik meg és az aktív életformát könnyebben el tudják kezdeni. Számítógépes, informatikai ismeretek nélkül a felnőttek
a 21. század potenciális analfabétái.
A munkaerőpiac struktúrája jelentősen megváltozott az utóbbi
húsz évben. Az egyén által végzett, ismétlődő gesztusokból álló
munka helyébe a csapatmunka lépett, és a kreativitás és az innováció
egyre fontosabbá vált. A fiatalokat tehát fel kell készíteni, hogy képesek legyenek eleget tenni a munkaerőpiac újfajta elvárásainak. Ezért
a projekteknek és a csapatmunkának egyre nagyobb a jelentősége az
iskolai oktatásban is.
Az oktatás szerepe nem csak annyi, hogy a fiatalokat, a jövő fogyasztóit vagy szolgáltatóit képezze. Az állampolgári ismeretek elsajátítására szintén nagy gondot kell fordítani az oktatásban, mivel
társadalmakban állampolgárként élünk. Megfelelő iskolai tevékenységek során kell a fiataloknak elsajátítaniuk azokat a viselkedési
modelleket, amelyekre a társadalomban szükségük van, így
megfelelő kritikai szellemet, a konfliktusok békés megoldásának
technikáját, a művészetek és sportok megfelelő értékelését, a
környezetvédelmet, a kisebbségek tiszteletben tartását, a nemek
egyenlőségének biztosítását.

Együtt egy igazságosabb társadalomért
Egy igazságos társadalomban a gazdasági élet minden szereplője közvetetten vagy közvetlenül a megtermelt javak igazságos elosztásának
részese. Közvetlenül, mert tisztességes bért kap, és mert a szociális
védőháló rá is kiterjed, és közvetve, mert ösztöndíjat kap, vagy mert
élvezheti a mindenki számára nyitott, hozzáférhető képzés jótéteményeit.
A) Az oktatás minden fiatal számára hozzáférhető
Sajnos számos diszkrimináció létezik még. A lányok hátrányos
megkülönböztetése bármilyen szinten elfogadhatatlan, főleg ha az
elemi oktatásban is érzékelhető. Az UNESCO- vagy OI-tanulmányok
világosan megmutatják, hogy a lányok nem indulnak a fiúkkal azonos
esélyekkel. 2oo7-ben készült egy felmérés „az oktatás mindenkié”projekt keretében, amelyben kimutatták, hogy a lányoknak csupán
1/3-a részesül középfokú oktatásban és csak 2/3-uk elemi oktatásban.
Gyakran analfabéták maradnak, miközben, ha a fiúkkal azonos körülmények között tanulhatnak, eredményeik gyakran jobbak.
Egyes országokban a diszkrimináció erőteljesen jelen van az
etnikai/vallási kisebbségekhez tartozó gyermekek vonatkozásában,
akiket gyakran nem fogadnak be az oktatási rendszerbe. Küzdenünk
kell e jelenségek ellen, akárcsak a pénz okozta diszkrimináció ellen.
Néhány országban már az elemi oktatásért is tandíjat kell fizetni,
ezért a gyerekek nem járnak iskolába. A Világbank pénzügyi támogatásban részesít olyan beruházókat, akik magániskolákat működtetnek, például Kenyában, ez pedig tovább mélyíti a pénz okozta megkülönböztetést.
A felsőoktatáshoz való jog is sérül gyakran. A tandíj, a szállás és
a közlekedés költségei súlyos akadályt jelentenek. A Világbank és az
egyes kormányok diákhitel-ajánlata csupán illúziónak bizonyult e
kérdés megoldására, mivel gyakran ingatlangaranciát kérnek hozzá.
Így a szegények számára ez az út nem járható.
A szabad hozzáférést az oktatáshoz a gyermekek jogai közé kell
sorolni.
B) A gyermekek jogainak tiszteletben tartása
A gyermekeknek joga van ahhoz, hogy alapvető szükségleteiket
biztosítva lássák. Joguk van ahhoz, hogy védettnek érezhessék magukat, hogy támogatást kapjanak, hogy részt vehessenek a társadalom
életében. E jogokat 1989-ben világszinten „Nemzetközi egyezmény a
gyermekek jogairól” címmel rögzítette az ENSZ. Az Egyesült Államok és Szomália kivételével minden állam ratifikálta, és vállalta
életbe léptetését. Az OI fontosnak tartja az egyezmény betartatását,
mert fontos eszköz a gyermekek vonatkozásában, mivel igazságos
társadalmi működést hivatott biztosítani.
A 2000-ben elfogadott dakari nyilatkozat értelmében 2oo5-ben el
kellett volna érnünk, hogy ugyanannyi lány járjon iskolába, ahány fiú.
46 ország nem teljesítette ezt a célt. Az UNICEF olyan intézkedéseket
sürget, amelyek ezt a tendenciát meg tudják fordítani: „El kell törölni a
tandíjat, meg kell húzni az egyenruha- és tankönyvköltségek felső határát, és sürgősségi intézkedéseket kell hozni az alacsony beiskolázottsággal működő országokban.”
A gyermekmunka a gyermekévek megcsúfolása. Bár LatinAmerikában és a Karib-tengeri szigeteken a gyermekmunka aránya
11 százalékkal csökkent 2000 és 2004 között, világszinten még mindig 218 millió gyermeket dolgoztatnak. 2006-ban az ILO-fórumon az
OI erőteljesen fellépett a gyermekmunka ellen és követelte, hogy
megfelelő intézkedéseket tegyenek kötelezővé a jelenség megszüntetésére.
De a gyermekek jogai más értelemben is sérülnek. Így a lányok
korai férjhez adása, a megcsonkítás, a futtatás és a szexuális kizsákmányolás, a kiskorúak hadsorba állítása, a gyermekek ellen elkövetett
erőszak különböző formái társadalmainkban jelen vannak. Az oktatás
mindezek ellen hatékony eszköznek bizonyult.

Ha velünk lépsz, ha együtt lépsz, többre mész!
A PSZ országos és európai hatáskörű, reprezentatív érdekvédelmi szervezet, alapító tagja
az Oktatási Internacionálénak.

MAGYARORSZÁG HOLNAP – OKTATÁSI KEREKASZTAL
Lapunkban folyamatosan foglalkozunk az oktatási kerekasztal tevékenységével. Ezúttal a pedagógusképzés témakörét vizsgáljuk. Kárpáti Andrea egyetemi docens (ELTE TTK) sokoldalú vitairatából adunk közre részleteket. Ezt a témakört az oktatási kerekasztal 2007. július 10-i ülésén tárgyalta meg, amelyen a PSZ képviseletében részt vett Árok Antal alelnök, a
kerekasztal tagja. Kérjük kollégáinkat, hogy lapunk segítségével és az interneten (www.magyarorszagholnap.hu) kísérjék figyelemmel az oktatási kerekasztal tevékenységét.
Kiből lesz ma, Magyarországon, tanár?

A pedagógusképzés reformja

A pedagógusképzésben részt vevők száma 1990 után, a felsőoktatás
egészéhez hasonlóan, növekedésnek indult, a bővülés üteme viszont
jóval lassabb volt, mint a teljes felsőoktatás hallgatói létszámáé. A
pedagógusképzésben részt vevők száma 1998 után csökkenni kezdett,
35 %-ról 20 %-ra esett vissza. Ez a csökkenés azonban együtt járt a
képzési szint növekedésével: a tanár- és tanítóképző főiskolákon 2000től már kevesebben tanulnak, mint 1990-ben, az egyetemi szintű pedagógusképzést folytató szakokon viszont jóval jelentősebb volt a hallgatólétszám növekedése. A tanítóképzésben, illetve a főiskola és egyetemi szintű természettudományos képzésben a pedagógus oklevelet
szerzettek száma és aránya csökkent, a bölcsészképzésben végzetteké
nagyjából szinten maradt. A pedagógusképzésre jelentkezők számának
alakulása azt mutatja, hogy az érettségizettek egyre kisebb hányada
találja vonzónak a tanári pályát. Az óvó-, tanító- és tanárképző intézményekbe az első helyen történő jelentkezések száma zuhanásszerűen
csökkent (Nagy és Varga, 2006).
Varga Júlia kutatásai szerint (2007) a tanárok kiválasztódási folyamatának minden egyes pontján: a pedagógusképzésre jelentkezéskor, a
felsőfokú tanulmányok befejezését követő elhelyezkedéskor, majd a
végzést követő 5., illetve 6. évben is megfigyelhető negatív önszelekciós hatás. Azok jelentkeznek főiskolai szintű pedagógusképzésre,
akiknek rosszabbak a képességei. A diplomát szereztek közül azok
fognak nagyobb valószínűséggel tanári pályán elhelyezkedni, akik
kevésbé jó képességűek és őket találjuk a végzést követő 5, illetve 6
évvel is nagyobb valószínűséggel tanári állásban. A pedagógusdiplomával rendelkező pályakezdők több mint 60 százaléka nem pedagógusmunkakörben helyezkedik el.
Ezek szerint a tanár szakra jelentkező hallgatók felkészültsége
fokozatosan romlik, hiszen a legjobbak felvételt nyernek az első helyen
megjelölt intézményekbe. Számos korábbi, elsősorban az angolszász
országokra vonatkozó tanulmány vizsgálta a tanári pályát választók
képességének változását, és azt találta, hogy míg az 1960-as években a
legjobb képességű diákok egyforma valószínűséggel választottak
tanári vagy egyéb pályát, az 1980-as, 1990-es évekre viszont a tanárként elhelyezkedők már a rosszabb képességűek közül kerültek ki.
A tanári „minőségromlásnak”, a sok országban egyre inkább
megfigyelhető tanárhiánynak pedig egyik fontos oka a tanárok
kereseti helyzetének romlása. A tanári pálya választásában
meghatározó szerepe van a nem tanári és tanári állásban elérhető
keresetek különbségének. A béremelés azonban önmagában nem elég
a pálya vonzóbbá tételéhez.
„A béremelés a rosszabb képességűek számára még kedvezőbbé
tette a tanári pálya választását, de a jobb képességűek számára nem
tette elég vonzóvá. Úgy tűnik fel, hogy egységes béremeléssel viszonylag szerény eredmények érhetők el a jobb képességűek tanárként
való elhelyezkedésének ösztönzésében.” (Varga, 2007, 24)
A tanári pályára kerülést számos európai országban a képző intézménybe történő felvételi vizsgával szabályozzák. A tanárok kiválasztását, felvételét és nyugdíjazását nem érintették nagyobb reformok, de
néhány változást érdemes megemlíteni. A kiválasztás és a felvétel
kritériumaiban bekövetkezett változások gyakran a tanárhiány problémájához társítva, a szakma vonzerejének növelése érdekében történnek.
Így volt ez 1993-tól kezdve Franciaországban, ahol sajátos, versenyszerű vizsgákat szerveztek, hogy a biztos állás nélküli tanároknak
határozatlan idejű szerződéseket garantáljanak; Hollandiában 2000-ben
megkönnyítették azon szakemberek tanárként való elhelyezkedését,
akik más szektorokban szereztek szakmai tapasztalatot. Magyarországon és Portugáliában a felvétel feltételeit általánosabb keretszabályozások határozzák meg vagy definiálják újra.

Az európai tanárképzési rendszerek jelenleg még két képzés-szerkezeti
alapmodell szerint működnek: a párhuzamos (concurrent) modell
esetében a teljes képzési időben együtt halad a szaktudományi, szaktárgyi és a humán felkészítés. A másik a követő (consecutive) modell,
amelyben a szaktudományi, szaktárgyi felkészítést követi a humán
(pedagógiai) tudományok oktatása. Nálunk eddig a párhuzamos modell
dominált, amely egyesek szerint több szempontból is hatékonyabb,
mint a szaktárgyi és pedagógiai képzés teljes elválasztását jelentő
követő modell. (Ladányi, 1997; Ladányi és Szőke, 2004) Jelenleg a
párhuzamos főiskolai-egyetemi rendszer helyére az alapképzés, a mesterképzés és a doktori képzés egymásra épülő rendszerének kialakítása
zajlik. Ez a háromfokozatú rendszer – sok más előnye mellett – elvileg
kezelhetővé teszi a felsőoktatás tömegméretűvé válásából fakadó
problémákat. Tanári diplomát csak mesterszinten lehet szerezni, azaz
már a felsőoktatáson belül is végbemegy egyfajta válogatás, és csak a
legfelkészültebb hallgatók léphetnek a tanárrá válás útjára. (Más kérdés, milyen színvonalúak ezek a „legjobb” hallgatók – lásd fentebb.)
A tanár szak mester szintje esetében úgy látszik, Magyarországon
máris egységes lett a képzés, hiszen csak egy ilyen – generikusnak
mondható – szak vár jelenleg megalapításra. Az Európai Unióban ezzel
szemben a decentralizálás már az 1990-es években elérte a tanárképző
intézetek szintjét. Ezek szabadon határozhatják meg a tanárképzés
tantervét és tartalmát, a felvételi követelményeket, a képzés struktúráját, időtartamát és szintjét, a kurzusok tartalmát, a szakmai és pedagógiai–pszichológiai képzés belső arányait, a minőségi standardokat stb.
Ezt a nagyobb autonómiát azonban gyakran kísérték vagy követték
olyan szabályozások, amelyek az országos és nemzetközi minőségi
standardoknak való megfelelést alapozták meg vagy biztosították.
Minden országban a tanárok alapképzésének tartalma állt a nagy
változások középpontjában, főleg 1990 után. Tartalmi reformok
voltak tizennyolc országban, és Csehországban, Németországban,
Franciaországban, Hollandiában, Ausztriában, az Egyesült Királyságban és Izlandon ezek ismétlődtek is. (Eurydice, 2002)
A magyar kormány 2004 júniusában elfogadta a nemzeti Bolognastratégiát, és ugyanebben az évben már létrejött a Nemzeti Bologna
Bizottság Pedagógusképzési Albizottsága. Hamarosan eldőlt, hogy a
korábbi, duális képzést felváltja az új szerkezetű, többciklusú képzés. A
szabályozási dokumentumokban emellett megjelent a pedagógusképzés
átalakítására vonatkozóan számos olyan új rendelkezés, amely a rendszer problémáira is reagál, és amely szemléletében újszerű képzést
vázol fel. A tanárképzésre vonatkozó legfontosabb előírás az, hogy
tanári szakképzettség a többciklusú képzési rendszer második képzési
ciklusában, mesterfokozatot nyújtó képzésben szerezhető meg. Az első
ciklus a tanárképzés szempontjából tisztán az adott szak szakterületi
ismereteit nyújtja – minden hallgatónak egyformán. Itt máris felmerül
egy probléma: vajon ezen a szinten is előny-e a „mainstreaming”?
Elvárható-e, és lehetséges-e, hogy a leendő matematikus és matematikatanár, nyelvész és nyelvtanár három éven át azonos tartalommal,
színvonalon képződjön? Számos egyetemen máris beindultak az „első” és „másodosztályú” szemináriumok. Hiába nem szabad az „osztályzás” tanárjelöltekre és tudósjelöltekre: akárcsak az általános iskola első
évfolyamaiban, itt is meglelik a módját az oktatók a szelekcióra, „napocskák” és „boszorkányok” kiosztására. Kérdés: nincs-e igazuk?
Vajon elég-e, ha a ma még világhírű matematikus-iskola leendő tagjai
csak két évben kaphatnak színvonalukhoz méltó képzést? Lehet-e
három tanéven át speciálkollégiumba utalni a tudósjelölteket? Továbbá:
elég-e két tanév a tanári kompetencia kialakítására? Valóban igaz-e,
hogy túl korai lenne a szelekció 18 éves korban? Ezek nem elvi felvetések, hanem vizsgálandó témák, mérhető és mérendő fejlődési utak.

Az alapképzésben szerzett szakképzettséggel – a tervek szerint – a
munkaerőpiac szakmánként körvonalazott néhány területén lehet elhelyezkedni. A bevezető 10 tanári mesterségbe beavató kredit birtokosai
valószínűleg pedagógiai asszisztensek lehetnek, három évvel az érettségi után – tehát évekkel később, mint a csak érettségizett és rövid
OKJ-tanfolyamot végzett társaik. A második ciklusban a tanárszak
mellett az alapképzés szakterületének megfelelő egyéb mesterszak is
választható, tehát aki nem akar tanár lenni, ebben a szakaszban erről
dönthet. (Jobban mondva: aki tanári pályára szándékozik lépni, ekkor
megteheti.)
A bolognai folyamat magyarországi alkalmazása azonban a
tanárképzés esetében igen nehéz. Egyrészt az alapelveket csak nehezen
lehet érvényesíteni a kétszakos tanárképzésre. Másrészt nem eléggé
egyértelműek a minőségi képzés kritériumai, és fennáll annak a veszélye, hogy a korábbi főiskolai és egyetemi szint egységesítése nem a
képzés egységesen egyetemi szintre emelése révén valósul meg. Továbbá érdemes lett volna más alternatívákat is megfontolni a jelenlegi
másfél-kétszakosság mellett. Egy szakértői tanulmány a jelenlegi
struktúrát (elsősorban a pedagógusképzés mintegy háromnegyedét
kitevő tanárképzést) „bonyolult és nehezen áttekinthető” rendszerként
mutatja be, amit elsősorban az okoz, hogy egy ötven évvel ezelőtt
létrehozott állapotra épülve, additív módon jött létre. Ez nagyfokú
változatosságot (mondhatni: fragmentáltságot) és egyszersmind inkoherenciát eredményezett.
A jelenlegi és a bevezetni tervezett képzés összeegyeztetésének
néhány főbb problémája:
– A pedagógusképzés egésze – az Európában hagyományosabbnak mondható – duális szerkezetben működik. A képzés egyes ágaiban
(például az óvó-, tanító-, gyógypedagógus- és szakoktató képzésben)
csak főiskolai szintű képzés van, ahonnan egyenes út az egyetemi szintű
képzésbe nem vezet. A szaktanárképzésben a legtöbb szak esetében
párhuzamosan főiskolai és egyetemi szintű képzés is folyik.
– A tanárképzés kettős szerkezetű: szakterületi és tanárképzés is
megvalósul benne, többnyire párhuzamosan, esetenként azonban egymásra épülő formában (a szakterületi képzés befejezése után kezdődik a
tanárképzés). A tanári szakok egy része csak tanárszakként hallgatható,
más részük úgynevezett kettős oklevelet adó tanári szak. A szakok egy
részében párhuzamosan létezik tanárszak és nem tanárszak ugyanazon
a diszciplínán belül (például a természettudományos képzési ágban),
más részükben pedig vagy csak tanárszakként (például a testnevelés
vagy a zeneművészet szakjai), vagy csak nem tanárszakként (például a
jogi, orvosi szakok) tanulmányozható az adott szakterület. Így egy sor
szakmában nem lehet tanári oklevelet szerezni.
– A szakok az oktatás „célintézményei” (közoktatási, illetve
szakképzési intézmény) szerint is strukturálódnak, a besorolások rendszere nehezen áttekinthető, és az alkalmazás területén nem mindig
racionális (például a mérnöktanárok elvileg közismereti területen nem
alkalmazhatóak). A szakok egy részében (a közismereti szakok többségében) kötelező a kétszakosság, más részében nem. A képzési idő a
szakok egy részében függ a kétszakosságtól és a szakszerkezeti sajátosságoktól, más részében nem. (A főiskolai szintű 3 éves mérnöki szak
tanári változata például 4 éves, míg az egyetemi szintű szakmai tanár
szakok esetében azonos – öt év – a képzési idő mindkét esetben.)
– Bár a tanári képesítés követelményeiről szóló, a tanári képesítés
egységesítése irányában nagy lépést megvalósító 111/1997-es kormányrendelet azonos mennyiségű tanóra-követelményeket fogalmazott
meg, a kötelező legkisebb kreditmennyiség eltérő is lehet. A szakmai
tanárképzésben a tanári képesítéshez 60 kredit szükséges (de például a
közgazdász tanárok esetében ez csak 50 kredit), a szintén kettős oklevelet adó bölcsésztanárok esetében egy szakon 40, a kétszakos képzésben pedig 50 a kreditszám. (S. Faragó Magdolna tanulmányát idézi:
Nagy és Varga, 2006)
A tanítóképzés „megszüntetve-megőrzött” keretei
Az alsó tagozatos pedagógusok képzésében részt venni kívánó hallgatóknak a tagállamok majdnem mindegyikében a középiskolai tanulmányok lezárását igazoló bizonyítvány szükséges. A képzések időtartama
országonként változik, általában négy év, de van ahol három, és olyan is
van ahol öt év. A képzések szakmai gyakorlatot is magukba foglalnak.

A tanítóképzés a finn egyetemek egyik legnépszerűbb tanulmányi
programja, sok kiemelkedően tehetséges és szorgalmas diákot vonz. A
fiatal oktatók egész élten át tartó tanulásként fogják fel hivatásukat, a
kutatási projectek lényeges szerepet játszanak a tanárképzésben. A
bolognai folyamat eredményeképpen Finnországban a tanárképzés,
minden más képzéshez hasonlóan, kétfokozatúvá válik 2005. augusztus
1-jétől. A szaktárgyból és pedagógiából három év alatt megszerezhető
alapszint és a két éves mesterszint képesítést nyújt a tanároknak arra,
hogy általános, illetve középiskolában taníthassanak. Az a harmincéves
hagyomány, hogy Finnországban mind az alsó, mind a középfokú
oktatásban részt vevő tanárok egyetemi képzést kapnak, ezzel folytatódik. A tanításhoz továbbra is mesterfokozat szükséges.
A hagyományos tanító és a szakos tanár közötti megkülönböztetés
megmarad, de lehetőségük van a hallgatóknak, hogy mindkét irányt
egyszerre kövessék, vagy bármelyik diplomát később szerezhessék
meg. A törvény szerint a pedagógiai tanulmányok a neveléstudomány
területén folytatott tanulmányokat jelentik, különös tekintettel a didaktikára. A pedagógiai tanulmányok elvégezhetők az egyetemi diploma
megszerzésével egy időben, vagy a mesterfokozat megszerzése után.
2000. január elsején a felsőoktatás integrációja következtében
Magyarországon megszűntek az állami fenntartású, tiszta profilú vagy
legalábbis hagyományosan tanítóképzéssel foglalkozó intézmények.
Korábban tizenhárom önálló főiskolán (és négy tanárképző főiskolai
karon) képeztek tanítókat. Az átalakítással nyolc intézmény egyetemhez kapcsolódott (Budapest, Kaposvár, Sárospatak, Győr, Szekszárd,
Jászberény, Nagykőrös, Szeged), öt képzőhely integrált főiskolai keretek között működik tovább (Baja, Békéscsaba, Kecskemét, Nyíregyháza, Szombathely). Önállóságát három egyházi (Zsámbék, Esztergom,
Debrecen) és egy alapítványi (Pető Intézet) főiskola őrizte meg. Magyarországon három olyan nagyobb képzési területet jelöl ki a
szabályozás, ahol az első ciklus szerinti alapfokozatot és pedagógusi
szakképzettséget is lehet szerezni: a tanító- és óvodapedagógus-képzést; a gyógypedagógus-képzést; valamint a szakoktató-képzést. Az
alapképzési pedagógusi szakok képzési és kimeneti követelményeinek
a kialakítása, illetve a képzők akkreditációja már megtörtént, így indítása is megkezdődhetett. Valamennyi pedagógusi alapszak folytatódhat
a pedagógia területén jelenleg formálódó szakokon, illetve egyesek a
megfelelő tanári mesterszakokon is.
Magyarországon a tanítóképzés érdeke kettős: egyrészt megőrizni
az eddig kivívott értékeket, másrészt kiaknázni az integrált intézményekben zajló, többciklusú képzésben rejlő új lehetőségeket.
(Hunyadiné, 2004)
A bolognai reform a tanítóképzés szempontjából előnyös folyamat,
az oktatáspolitikai elgondolások nem bontják meg a négyéves tanítóképzés időkereteit, ugyanakkor megnyitják az alapszakon végzett
tanítók előtt a szakmai továbbhaladás útját a mesterszintű pedagógiai
szakon, sőt az erre épülő doktorképzésben. A szakterület képviselői
2002 decemberében elfogadták azt a tervezett képzési modellt, amelyet
azután a Nemzeti Bologna Bizottság is akceptált, s a kormánynak is
elfogadásra ajánlott.
Hazánkban a négyéves tanítóképzés kiterjesztette kompetenciájának határait az 5-6. évfolyamra, amit az tett szükségessé, hogy a tanulók jelentős része nem képes feldolgozni az iskolai tananyagot.
(Bollokné, Hunyadiné 2003) Ez a megoldás minden érdekeltnek jó – az
óvodapedagógus és tanítóképzés gyakorlatias, hagyományosan jó
színvonalú képzési rendszere nem változik, ugyanakkor az itt kiválónak
bizonyultak saját egyetemükön haladhatnak tovább a mester- és PhDfokozatig. Erről a képzési formáról csak annyit tudok megállapítani,
hogy itt nagy valószínűséggel tökéletes megoldás született.
A tanárképzés szűkített programja: a 4 + 1 féléves mesterképzés
A bolognai folyamat jogi kereteit a parlament 2005-ben hagyta jóvá, az
új felsőoktatási törvény kijelöli az új tanárképzés rendszerének fontosabb sajátosságait is. Megjelent az alap- és mesterszinteket szabályozó
kormányrendelet, amely meghatározza a tanárképzés fő alapelveit,
egyebek között megjelöli, mely tárgyakból lehet tanári diplomát szerezni. A 2005-ös év végén megjelent a mesterszintű tanári szak képzési
és képesítési követelményeit rögzítő rendeletet, ennek 4. sz. melléklete
részletezi a tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelmé-

nyeit. A tanári mesterszakok kialakításának jogszabályi kereteit az
oktatási miniszter 2006-ban, rendeletben szabályozta.
A tanári mesterségre felkészítő képzés (10+40+7 kredit)
Az új jogi keretek a korábbiaknál sokkal nagyobb teret szánnak a tanárrá
képzésnek, és lehetőséget teremtenek az említett problémák orvoslására.
Az új, mesterszintű tanári diploma megszerzéséhez legalább 40 kreditnyi
pedagógiai-pszichológiai tárgyat kell tanulni, ezt követi a 30 kredit értékű,
teljes féléves iskolai gyakorlati munka. Az alapszintbe ékelődő, a B. A. és
B. Sc. tanulmányokkal párhuzamos tíz kreditet érő bevezető
tanulmányokkal együtt ez összesen 80 kredit. Ehhez jön még a szaktárgyi
képzés
részeként
legalább
7
kreditnyi
tantárgy-pedagógia
(szakmódszertan). A részletes képzési követelmények számos olyan
modern tartalmat sorolnak fel, amely nagyon hiányzik a jelenlegi
képzésből. Ugyancsak szerepel az előírásokban, hogy a képzés egy jelentős
részét gyakorlatias formában, kiscsoportos keretek között kell
megvalósítani.
A tanárképzésben hagyományosan három alapvető ismeretkört
oktatunk, s ezek közül a neveléstörténet számos EU-tagországban nem
kötelező tanárképzési tananyag. Művészettörténészként nem szorulok

érvekre a kulturális örökség, a történeti tapasztalatok fontosságának
igazolásához, mégis felteszem a kérdést: biztos, hogy a 21. században, a
lerövidült képzési időben is meg kell tartanunk a kötelező tantárgyak között
ezt az egyre terebélyesebb tantárgycsoportot? Sajnos, nem találtam adatot
arra, hogyan hasznosulnak ezek az ismeretek a pedagógus életpályán.
Lehet, hogy jelentőségük jóval nagyobb, mint amit feltételezek. Mégis,
oktatási eredményességünk arra késztet, hogy a képzési tartalmakat is a
felülvizsgálandók közé soroljam. Évtizedek óta lassan változó tartalommal
tanítunk neveléselméletet, didaktikát, neveléstörténetet – s ilyen
eredményesen dolgozó tanárokat bocsátunk ki. Nem lenne itt az ideje egy
másik képzési tartalommal is kísérletet tenni?
A neveléselmélet és oktatáselmélet tartalma korszerűsítésre szorul. A
nyelvtanításban például a változás legfőbb jellemzője az eltolódás a
kifejezetten filológiai, „bölcsész” képzés felől az alkalmazott nyelvészet és
az interkulturális ismeretek felé, amelyek nyilvánvalóan jobban
hasznosíthatók a mindennapi tanári munkában. (A változások egyik oka,
hogy komolyan vették a a Közös Európai Referenciakeret (Common
European Framework of Reference, 2001) ajánlásait. A neveléselmélet és
oktatáselmélet hasonló, az iskolai gyakorlathoz kötődő tudományos
ismereteket beépítő újragondolása remélhetőleg része az akkreditálás alatt
álló tanár szaknak.

Tanári kompetenciák, az EU-elvárások és magyar rendelkezések
Az EU szakértői munkacsoportjának kompetencia-listája
(Nagy, 2004)
A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos kompetenciák

Az OM rendelet 4. számú melléklete 8. A tanári szak képzési céljai, az
elsajátítandó szakmai kompetenciák ( 1) – az EU-listához illesztett
sorrendben – csak főcímek
a tanulói személyiség fejlesztésére

•

A tanulók/hallgatók állampolgárrá nevelésének elősegítése.
• Azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése a tanulókban/hallgatókban, amelyek a tudás alapú társadalom számára szükségesek.
•
Az új kompetenciák fejlesztésének és a tantárgyi tanulásnak az összekapcsolása.
A tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciák

•

Foglalkozás a különböző társadalmi, kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal.

•

A hatékony tanulási környezet és a tanulási folyamatok
támogató légkörének megteremtése.
Az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és
a szakmai tevékenység egészébe.

•
•

Team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó más tanárokkal/oktatókkal, illetve
egyéb szakemberekkel.
• Részvétel iskolai/tanárképzési tanterv- és szervezetfejlesztésben, valamint értékelésben.
• Együttműködés a szülőkkel és egyéb társadalmi partnerekkel.
A tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák

•
•

1

Problémafeltáró, problémamegoldó viselkedés.
A saját szakmai fejlődés irányítása, elősegítése az élethosszig tartó tanulás folyamatában. (A tanároknak el
kell látniuk tanítványaikat a tudás alapú társadalom
számára szükséges kompetenciákkal. (…) A tanárnak
kezdeményező szerepet kell vállalnia saját karrierje
érdekében.)

tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére

a pedagógiai folyamat tervezésére
a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése
(alcím): a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére,
az interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködés
készségeinek fejlesztésre
a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása
a tanulási folyamat szervezése és irányítása
(alcím): változatos tanítási-tanulási formák kialakítására, a tudásforrások célszerű kiválasztására, az új információs-kommunikációs technológiák alkalmazására, hatékony tanulási környezet kialakítására
szakmai együttműködés és kommunikáció

szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre
szakmai együttműködés és kommunikáció
Így megfogalmazva NINCS!!
NINCS!
az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony
fejlesztése

Részlet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. számú melléklete 8., A tanári szak képzési céljai, az elsajátítandó szakmai kompetenciák című pontjából

