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Írásbeli kérőéé

"Európa az Európa, a Terv pedig terv marad?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést
kívánok benyújtani Magyar Bálint oktatási miniszterhez . A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter Úr!

A miniszterelnök 2003 elején meghirdette az Európa Tervet . A karcsú anyag több pontban
kitér a tudomány, az oktatás területére is :

„A lágymányosi Nobel-díjasok parkja 2006-tól méltó emléket állít a magyar szellem
teljesítményének. "

„A közoktatási törvény módosítása biztosítani fogja, hogy a gyermekek az általános iskola
első négy évében nyugodt körülmények között, hátrányaikat leküzdve valóban
megtanuljanak írni, olvasni, számolni .

A szakképzés színvonalának emelése érdekében 13 milliárd forintos szakiskola
korszerűsítési program indul .

Az iskolák már megkezdett 6,5 milliárdos felújítási programját további S milliárdos,
kedvező feltételű iskola felújítási hitelprogram egészíti ki ."

Tisztelt Miniszter Úr!

1 . Miként áll a Nobel-díjasok parkjának ügye?
2. A közoktatási törvény módosítására valóban már többször sor került, jelentős szakmai

felháborodástól kísérve . Új Nemzeti alaptantervünk már van, amely szintén széles
szakmai elutasítással találkozott . Kerettantervek még nincsenek, bár az iskoláknak már
rég a pedagógiai programjukon kellene dolgozniuk . Majd kénytelenek lesznek kész
dokumentumokat egymásra tenni pár nap alatt, idejük sem lesz megtudni, mit, mert
ennyi időt adott nekik. Ön kérdésre válaszolva azt írta, hogy a NAT szeptemberi
bevezetését nem gátolja az új tankönyvek hiánya, mert jó lesz a régi is . Ön szerint
mire gondolt Miniszterelnök úr, melyek azok a változások, amelyek megteremtik az
eredményes tanítás és a tanulás nyugalmát, jobb eredményeit?

3. Hogy áll a 13 milliárdos szakiskolai program? 13 milliárd forint jelentős összeg, mi
ennek az eddigi eredménye, hozadéka? Okkal feltételezhető, hogy egy ekkora munkát
Önök is indokoltnak tartanak szakmailag dokumentálni . Kérem, küldje ezt el nekem .



4 . Hány milliárd forintról kötöttek eddig szerződést az iskolák? A fennmaradó összeget
mire fordították?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2004 . január 21 .

Pánczél Károly
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