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Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyű lésrő l szóló 2012 : évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 . )
OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani Balog Zoltán ember i
erő források miniszter Úrho z

„Miért kell egy általános iskolás gyermeknek több tízezer forintért tanfolyamra járnia, ahhoz hog y

egyáltalán esélye legyen gimnáziumba kerülni?”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

2017. eleje ismét sok felvételiző általános iskolás gyermeknek örök emlék lesz és nem feltétlenül pozití v

értelemben . Azokat, akik megpróbálkoztak a hat vagy nyolcosztályos felvételivel ismét érdekes élménye k

érték. Az iskolában tanultak köszönő viszonyban sem voltak a felvételin elvártakkal . A

feladatmegoldásban nem a tanult ismereteket kérnek számon, hanem a feladatmegoldó készséget, a

kreativitást, a logikai készségeket és a koncentrálóképességet . Ezzel nem is lenne baj,-ha az iskolába n

felkészítenék a diákokat . De mivel a mai iskola abszolút nem tanítja meg ezeket a készségeket, ezért csa k

azoknak a gyermekeknek van esélye, akik külön órára vagy el őkészítőre járnak. Nem az tehát a

probléma, hogy nem azt kérdezik, amit tudniuk kell, hanem az, ahogyan .

A nagyobb gond az, hogy a rendszer nem készíti fel egyformán a diákokat . Egy átlagos féléves felkészítő

tanfolyam ára 40 ezer forint, amit sok család nem engedhet meg magának .

Tisztelt Miniszter Úr !

1. Ha Önök is látják azt az anomáliát, ami az oktatási rendszerünket és a felvételi rendszer t

megkülönbözteti, akkor miért nem változtatnak rajta? Kérdezem ezt annak tükrében, hogy a

felvételi rendszerünk mindinkább közelít a PISA tesztek felé .



2 . Mit tesznek azért, hogy egyenlő esélyéket biztosítsanak a gyermekek számára, hogy ne csak a

kiváltságos rétegeknek adathasson meg, hogy bármilyen iskolatípusba sikerese n

felvételiztethesse gyermekét ?

Várom megtisztelő válaszát.
Budapest, 2017 . február 7 .

Bangóné Borbély Ildikó
országgyű lési képviselő

(MSZP)
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