
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/8538.

Benyújtás dátuma: 2019-12-14 09:28

Parlex azonosító: LZ2YZ2AZ0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Ander Balázs (Jobbik) 

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: "Pistike miatt szív az egész osztály?" 

Az utóbbi néhány évben kiemelkedően megnövekedtek az iskolai erőszakos cselekmények a diákok
körében, mely tetőzött a szülői agresszivitás megjelenésével is.

Pedig többször mondtuk mi is és a szakemberek is, hogy az így nem lesz jó…

Először 2012-ben rendesen megnyirbálták az alapítványi iskolákat, pedig ők voltak azok, akik 
többségében és érdemben tudtak foglalkozni az ilyen „nehezen kezelhető” gyerekekkel.

Aztán szétverték a jól működő gyógypedagógiai-pszichológiai rendszert és egy „utazó” szolgáltató 
cirkuszt csináltak belőle, aminek óriási és visszafordíthatatlan negatív hatásai vannak és lesznek! 
De önöket ez sem érdekli…

És most itt egy újabb iskolai történet, mely egy nem megfelelően ellátott gyermek (vagy család) 
reakciója volt egy számára negatív élményre. Ugye tudják tisztelt kormánypárti képviselők, mi 
történt Győrben? Mármint a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumban? 
Megkéseltek egy tanárnőt… és az ilyen tragédiáknak bizony van előzménye, hosszú, hosszú évek 
óta tartó, vagy talán már kisgyermek kortól fennálló…Ha valaki akkutan valamit - ilyet produkál, 
annak bizony van előzménye. Hosszú, hosszú évek óta tartó, vagy talán már kisgyermek kortól 
fennálló előzménye… Vajon mi lehetett az a stressz faktor, ami ezt kiváltotta ebből a 17 éves 
fiúból? Nem tudni, egyelőre ennek az ügynek is vizsgálják a hátterét. Mert van, háttere, hisz minden
ilyen ügynek van háttérre, amit meg kellene oldani még időben.

De nem ez történik! Hiába fújnak riadót a szakemberek és tanárok folyamatosan!

Önök meg sem hallgatják őket…persze, 2/3-ban minek is?

A jelenlegi törvény 500 fő/ 1 pszichológust biztosít (utazóban)! Ezt komolyan gondolják?



Milyen tragédiákra várnak még?

A köznevelési rendszerben sokkal több, főleg mentálhigiénés szakemberre lenne szükség!

Szíves figyelmükbe ajánlom:

https://tanarszemmel.reblog.hu/pistike-miatt-sziv-az-egesz-osztaly?
fbclid=IwAR1nO3V4lJd8SXnYIHfZ3okIsukK_hphNgLnnsrFhX-Iz2To95wnSTGHYcc

Kérdéseim:

1. Szükségesnek gondolják-e az óvodai és iskolapszichológusi státuszok visszaállítását minden 
intézményben?

2. Biztosítják az ehhez szükséges anyagi forrásokat?

3. Ha nem, akkor miért nem?

4. Mit tesznek azért, hogy ne hagyják el a pályát ezek a szakemberek és mondjuk ne inkább egy 
magánrendelőben dolgozzanak? Ahol megjegyzem, a köznevelésből jövő gyerekekkel 
foglalkoznak?
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