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Írásbeli kérdés

„Hogyan lehetne több a Nemzeti alaptanterv egy kapkodó szakmai próbálkozásnál? II . "
címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Magyar Bálint oktatási
miniszterhez. A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter úr!

1995-ben napvilágot látott a Nemzeti alaptanterv rendelete . A szakma részéről heves
ellenkezést váltott ki a tanterv megfelelő szakmai előkészítés nélküli bevezetésére irányuló
szándék, de éles kritika fogalmazódott meg a dokumentum szakmai tartalmával kapcsolatban
is .

Az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság a Soros Alapítvány támogatásával
kidolgozott egy új tervezetet, amelyet Ön átadott az OKNT-nek megvitatásra . A testület erről
így foglalt állást : „Az, hogy megvitatta, nem értelmezhető a NAT-revízió hivatalos
kezdetének." Bizonyára ezzel függ össze, hogy Hiller István akkori politikai államtitkár is
parlamenti felszólalásában elhatárolódott ettől az anyagtól . Mint azt az OKNT május 8-i
üléséről kiadott közleménye tudtul adja, a Szabadelvű Pedagógiai Társaság NAT-tervezete
szakmai megoldásai több vonatkozásban a 95-ös Nemzeti alaptanterv szakmai kritikáját
jelentik. A közlemény számba is veszi a koncepcionális változásokat . Az OKNT tagjai nem
érték be ennyivel, közül „többen hangsúlyozták a NA Tfelülvizsgálatot megalapozó előzetes
helyzetelemzés (NAT-kritika) fontosságát."

Az OKNT március 27-i ülésén Vass Vilmos projektigazgató bejelentette, hogy elkezdődött a
95-ös NAT-ot és bevezetését értékelő szakmai munka, és nemzetközi összehasonlító
tanulmányok készülnek a NAT felülvizsgálatához .

Az OKNT május 8-i ülésén „Trencsényi László ugyancsak nyomatékosan figyelmeztetett egy,
a felülvizsgálatról szóló összefoglaló tanulmány elkészítésének fontosságára, amelyre
vonatkozóan az OKNT már határozatot is hozott."

Nem ismeretes, mi ezen tanulmányok elemzések tartama, csak azt tudjuk, hogy a 95-ös NAT
miniszteri szintű értékelése május elejéig nem történt meg, az OKNT napirendjén nem
szerepeltek az elkészült tanulmányok, ám az új NAT-nak pedig szeptember végéig el kell
készülnie.



Vass Vilmos projektigazgató a dokumentumot vitára bocsátó június 30-án kelt levelében a
következőket írja az oktatási intézményeknek : „A Minisztérium által felkért, külső
szakértőkből álló bizottság értékelte a NAT-1995 bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos
tapasztalatokat, majd kidolgozta a felülvizsgálat célkitűzéseit és alapelveit . "

Tisztelt Miniszter úr!

1 . Készültek-e tanulmány a 95-ös NAT dokumentumról, bevezetésének tapasztalatairól,
és az új NAT koncepcionális megalapozására? Vass Vilmos vagy az OKNT elnöke és
tagjai nem mondanak igazat? Vagy ha készültek tanulmányok, az OKNT miért nem
kapta meg ezeket?

2. Ha készültek tanulmányok, kérem, szíveskedjék ezeket részemre megküldeni .
3 . Amennyiben nem készültek el a megrendelt tanulmányok, illetve nem került sor azok

szakmai vitájára, akkor mire épül a 95-ös NAT felülvizsgálata?
4. Ön szerint az OKNT - ha a fentebb megfogalmazott szakmai meggyőződését

következetesen, függetlenül tudja képviselni - elfogadhatja-e így a NAT 2003-at?

Tisztelettel várom válaszát.
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