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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mitől lesz "nemzetibb" az alaptanterv?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarországon az elmúlt években láthatóan és egyértelműen csökkent a közoktatás színvonala, 
bizonyítják ezt a hazai és nemzetközi felmérések eredményei. A tanulók túlterheltek, a tananyag 
centralizált, a tanárok mozgástere folyamatosan szűkül. A kormány által egekig magasztalt és a 
folyamatos megújulás ígéretével kecsegtető Nemzeti Alaptanterv nem látszik megoldani a 
problémákat. A legújabb ígéret szerint a NAT idén végre tényleg megújul, részleteket ugyan még 
nem tudunk, de annyit már igen, hogy nemzetibb lesz, mint eddig. Bár az nem derült ki, hogy ez 
konkrétan mit jelent, mindenesetre örvendetes lenne, ha a honvédelmi ismeretek mellé elférne a 
szövegértési szint emelése is.

Miniszter Úr a Nemzeti Alaptanterv megújításáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki a 
Klebelsberg Központ vezetőjét. Hajnal Gabriella feladata lesz az alaptanterv bevezetésének 
előkészítése és a tananyagfejlesztés koordinálása. Érthetetlen, hogy az elismert akadémikus, Csépe 
Valéria helyett miért lesz alkalmasabb az új alaptanterv bevezetésére a KLIK vezetője, aki azt sem 
tudja, hány pedagógus hiányzik az iskolákból.

Aggasztó, hogy egy ilyen fontos dologról, mint a közoktatás megújítása, szinte semmilyen konkrét 
információval nem rendelkezünk. A kormány előzetes egyeztetésekre hivatkozik, azt azonban nem 
árulja el, milyen javaslatokat tett a szakma, és ezekből miket fogadtak el. Lesz új Nemzeti 
Alaptanterv, csak épp nem tudjuk, mi lesz az. 

Kérdezem ezért Miniszter Urat:

Mitől lesz „nemzetibb” az alaptanterv? 

Az elismert akadémikus, Csépe Valéria helyett miért lesz alkalmasabb a KLIK vezetője az új NAT 



bevezetésére? 

Milyen konkrét átalakításokat terveznek? 

Mennyiben vették figyelembe a pedagógusok javaslatait? 

Várom válaszát.

2019. január 29.

Arató Gergely
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