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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
közoktatás fenntarthatóságáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A közoktatás fenntarthatóságáról

Tekintettel  a  koronavírus  elleni  védekezésről  szóló  2020.  évi  XII.  törvényre,  az  Országgyűlés
felhívja a kormányt, hogy

1.  a  Nemzeti  Alaptanterv  kiadásáról,  bevezetéséről  és  alkalmazásáról  szóló  110/2012.  (VI.  4.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.  31.) Korm. rendelet  módosításával halassza el a
2021/2022-es tanév kezdetéig az új Nemzeti Alaptanterv bevezetését;

2. hozza előre a tavaszi szünetet, hogy a pedagógusoknak és az oktatási szakembereknek, valamint
a Minisztériumnak legyen ideje a távoktatás rendszerének hatékony és megfelelő kialakítására. Ez
idő  alatt  országosan  mérjék  fel  a  hiányzó  eszközök  számát,  kezdjenek  bele  azok  pótlásába,
állítsanak össze útmutatót a jelenlegi jó gyakorlatok alapján, valamint különítsenek el forrásokat a
digitális infrastruktúra azonnali fejlesztése érdekében;

3.  indítson  a  közoktatásban  részt  vevő  tanulók  körében  olyan  kampányt,  mely  részletesen
elmagyarázza a jelenlegi járványhelyzetet és segítséget ad a számukra, annak megértésében, hogy
miért fontos otthon maradni;

4. utasítsa az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy a szülők számára is készítsen a távoktatást
segítő módszertani útmutatót;

5.  a  tanárok  munkaügyi  védelmének  biztosítása  érdekében  rendeletben  garantálja,  hogy  a
vészhelyzet alatt nem csökkenhet a jelenlegi bérük, valamint az nem kerülhet felfüggesztésre;

6. a rászoruló gyermekek esetében rendeletben garantálja a napi egy meleg étellel való ellátásukat
házhozszállítással.  Az  ehhez  szükséges  részletszabályokat  a  Kormány  az  önkormányzatokkal
közösen dolgozza ki.
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Általános indokolás

A koronavírus-járvány rendkívül  nehéz  helyzetbe  hozta  a  közoktatás  összes  szereplőjét.  Az
intézményeknek és a családoknak mindössze egy hétvégéjük volt a digitális távoktatásra való
átállásra  és  arra,  hogy újraszervezzék a  mindennapjaikat.  Bár  a  kormány valóban  igyekszik
működésben tartani a közoktatás rendszerét, mindenki nap nap után újabb nehézségekkel kell
szembenézzen.

A Párbeszéd  azt  javasolja,  az  új  NAT  bevezetését  halasszák  el  legalább  egy  évvel  2021
szeptemberéig, a jelenlegi helyzetben ugyanis képtelenség az új szabályokra átállni, valamint a
kerettantervek kidolgozása sem elvárható. Javasoljuk továbbá a digitális oktatáshoz szükséges
már meglévő infrastruktúra átvilágítását, a hiányzó eszközök azonnali pótlását, a pedagógusok
bérének  biztosítását,  a  rászoruló  gyermekek  iskolai  étkeztetésének  házhozszállítással  történő
megoldását.
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