PSZ szakmai elvárásai a 2021/22-es tanév indításával kapcsolatban

1.

A koronavírus-járvány okozta lemaradások miatt függesszék fel a helyi tanterveket a közoktatási és
szakképzési intézményekben a 2021/22-es tanévben, hogy a pedagógusok, oktatók a tanulók
felzárkózási igényeihez tudják igazítani tanmeneteiket, tematikus terveiket.

2.

Függesszék fel a 2021/22-es tanévre a tanfelügyeleti eljárásokat.

3.

Biztosítson a kormány külön órakeretet a tanulók felzárkóztatására, fejlesztésére az alaptantárgyak
esetében (magyar irodalom és nyelvtan, matematika, idegen nyelv, természettudományok) ehhez
biztosítson külön pénzügyi keretet a kormány a következő tanévre, és ne a tanítással le nem kötött
időkeret részének tekintsék.

4.

Sérült, fogyatékkossággal élő, SNI-s és BTM-es tanulók fejlesztésére többlet órakeretet és pénzügyi
keretet biztosítson a kormány a hátrányok kompenzálásához.

5.

2021 szeptemberében mérjék fel minden tanuló mentális állapotát, hogy a pandémia idején keletkezett
problémákat a szakemberek idejében kezelni tudják. A feladat végrehajtására külső szakemberek
támogatására is szükség van, ennek feltételeit teremtse meg a kormány.

6.

Az idei kompetenciamérések feladatainak javítását gyorsítsa fel az oktatásirányítás, hogy már
szeptemberben nyilvánosak legyenek az eredmények, amelyek az új tanévre szóló fejlesztési tervek
kidolgozását segíthetik.

7.

A szeptemberi tanévkezdésre kapják meg a pedagógusok és az oktatók a PSZ által régóta követelt
egyszeri nettó 100 000 forintos támogatást, hiszen saját eszközeiket használták a távoktatáshoz,
miközben állami feladatot láttak el.

8.

A 2021/22-es tanév végére fejezze be a kormány a Nemzeti alaptanterv teljes lefedettségét digitális
tartalmakkal, a számonkérő rendszerek fejlesztése záruljon le.

9.

Kezdje meg a kormány az EU helyreállítási és újraindítási forrásaiból a települések ingyenes internetlefedettségének kiépítését, a hátrányos helyzetű települések élvezzenek elsőbbséget a beruházásban.

10.

A 2021/22-es tanévre fejezzék be a digitális kompetenciamérés kipróbálását, azt legkésőbb a 2022/23as tanévben vezessék be.

11.

A PSZ elvárja, hogy a kormány hozza nyilvánosságra: miként készül a közoktatásban a járvány esetleges
negyedik hullámára, s ha szükség lesz a harmadik oltásra is, az erre szóló oltási tervben hol szerepelnek
a pedagógusok.

12.

A PSZ a leghatározottabban tiltakozik és elutasítja azt a kormányzati szándékot, hogy bármilyen listázás
kezdődjön az oltott és oltatlan oktatási dolgozók körében.

12+1 A PSZ a leghatározottabban tiltakozik a rendőrségi törvényben meghatározott jogalkotói szándék ellen,
miszerint a kormány vagy a kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési
szervezet valamennyi foglalkoztatottjának megbízhatósági vizsgálatát rendeli el.
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A Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája a 2018. május 25-től hatályos 2016/679 EU Rendeletnek eleget tett.

