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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

"Melyek a kerettantervek akkreditálásának feltételei?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani Magyar Bálint oktatási miniszterhez . A kérdésre írásban várom
válaszát.

Tisztelt Miniszter Úr!

A K/6838. sz. kérdésemre a következőket válaszolta :

„A szakértők feladata annak vizsgálata, hogy a kerettanterv megfelel-e a közoktatásról szóló
1993. évi L=.. törvény 8/A § (1) bekezdésében foglaltaknak és a Nemzeti alaptantervnek,
valamint felkészít-e az érvényes vizsgakövetelményeknek megfelelő vizsgákra ."

A tantervkészítés nagy szakmai hozzáértést igénylő feladat . Ezért a kerettantervek
akkreditációja - mint Őn is bizonyára tudja - meglehetősen összetett munka, melynek -
többek között - ki kell terjednie a NAT-nak, az érettségi követelményeknek való megfelelésre,
a tanterv által használt ismeretanyag, fogalmi rendszer szakszerűségére, egységességére,
rendszerszerűségére, korszerűségére, a képességek, készségek fejlesztésének szakszerűségére
és rendszerszerűségére, a fejlődéslélektan követelményeinek való megfelelésre, sőt a tanterv
pontos és nyelvileg kifogástalan megfogalmazására is . A 2000-ben megjelent kerettantervek
ennek megfelelően igen sok szakember bevonása mellett is csak egy év alatt készültek el . Őn
erre most csak pár hetes időt ad, és három hétre szabja egy-egy kerettanterv gyorsított
eljárásban történő akkreditációját. Így legkorábban is csak február közepére lesznek meg az
első akkreditált tantervek . Ha az akkreditációhoz megfelelő nyilvános szakmai
kritériumrendszer sem áll rendelkezésre, és nem ismeretes az akkreditálásra várhatóan
benyújtott tantervek száma sem, akkor ez nemcsak az akkreditálásra benyújtott munkákkal
szembeni minőségi szempontok érvényesítésének oldaláról kedvezőtlen, hanem az
akkreditálásra szánt idő tekintetében is .

Tisztelt Miniszter úr!

1 . Rendelkezésre áll-e már a kerettantervek készítésére szóló pályázat kiírásának
tervezete? Ha igen, kérem, küldje meg nekem .

K/8022 .



2. Kérem, tájékoztasson arról, melyek a kerettantervek akkreditálásának szabályai,
milyen eljárásrendet, szempontrendszert alkalmaznak a szakértők, és mikor kívánja
mindezt a kerettantervet készítők számára nyilvánosságra hozni .

3. Amennyiben nem kívánja nyilvánosságra hozni, mi ennek az oka?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2003 . december 18 .
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