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Eltörlik a kötelező történelemérettségit
a szakközépiskolákban?

PEDAGÓGUSOK LAPJA
FELHÍVÁS

Döbbenetesnek és fölfoghatatlannak tartják a történelemtanárok az új közoktatási törvénykoncepció második,
átdolgozott változatának legújabb, csak szövegelemzéssel
megismerhető kitételét, miszerint a szakközépiskolákban nem
kötelező, csupán választható érettségi tárgy lesz a történelem.
Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke elmondta, először azt gondolták, csupán félreértésről van szó. Ám a
Közoktatás-politikai Tanács ülésén kiderült, a tárca komolyan
gondolta, hogy így legyen. A lépés indokaként az előterjesztő a
szakmai tárgyak vizsgáit említette.
Miklósi László a Pedagógusok Lapjának leszögezte, ha a
szakközépiskolákban kikerülne a kötelező érettségi tárgyak közül
a történelem, azzal veszélybe kerülne az érettségik összemérhetősége, egyenrangúsága. Rombolhatja a nemzeti önismeretet, a
műveltséget. Ebben az esetben csökkennek a diákok múltra és
jelenre vonatkozó ismeretei, meghatározó kompetenciáik kevéssé
fejlődnek. Az elnök kiemelte: bizonyára nem gondolták végig az
oktatási államtitkárságon, milyen következményekkel jár az, ha
az érettségizők harmada, közel fele nem érettségizik történelemből egy olyan országban, ahol a társadalmi tudat és a történelmi
ismeretek tekintetében súlyos zavarok vannak. Mint mondta, nem
ez az első eset, hogy valakik gyengíteni akarják a történelemoktatást. Arra a kérdésre Miklósi nem tudott válaszolni, miért tartaná
ezt elfogadhatónak egy magát elsősorban nemzetiként meghatározó kormány.
Úgy vélte, ahogy több mint harminc évvel ezelőtt, úgy most
sem lesz sikeres egy ilyen elképzelés. A Történelemtanárok Egylete eljuttatta tiltakozását a minisztériumnak és az MTI-nek.
Miklósi László azon sem csodálkozna, ha neves magyar történészek is tiltakoznának a terv ellen. A Facebookon, „A történelem
érettségi védelmében” elindított oldalukon már több bejegyzés
található. A következő Bob Marley-idézet is ott olvasható: „Egy
nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nélkül olyan,
mint egy fa gyökerek nélkül.”
Illő befejezése lenne ez az idézet a cikknek is. A baj csak az,
hogy kiderült, a szakközépiskolákban ugyancsak választható
érettségi tantárgy lenne a matematika is. A módosítás kapcsán a
tárca sem a történelem-, sem a matematikatanárokat nem kereste
meg. Ezek után kérdés, hatástanulmány készült-e?
Millei Ilona

1995-ben alakult meg a Magyar Pedagógiai Társaság Mozgalompedagógiai Szakosztálya azzal a céllal, „hogy szorgalmazza egy főiskolai szintű, pártpolitikától, ideológiától független, általános ifjúságvezető-képzés kialakítását, mely
elsősorban pszichológiai, pedagógiai, szociológiai és
menedzsmentismereteket nyújtana”. Az elmúlt bő másfél
évtizedben a szakosztály számos kezdeményezést tett e cél
érdekében, eközben tevékenysége vállalt küldetésével
összefüggő, részben abból következő területekre is kiterjedt.
Változatlanul fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a szakmai
közvélemény figyelmét a kortárscsoportokban, spontán szerveződésű gyermek-, serdülő- és ifjúsági közösségekben rejlő
pedagógiai-szocializációs lehetőségekre. Úgy véljük, hogy
ezt a területet mind az ifjúságpolitika, mind a szakma
méltatlanul elhanyagolja.
Az elmúlt esztendők gazdag szakosztályi tevékenysége
(szakmai tanácskozások, kiadványok, változatos együttműködési formák) ellenére még nagyon sok a tennivalónk.
Ezért is hívjuk mindazokat, akik velünk együtt
¾ felismerték a kortárscsoportok szerepét, jelentőségét,
¾ meggyőződéssel vallják a közösségben, közösség által
való nevelés semmivel nem pótolható fontosságát,
¾ hisznek a tanítási órán, mi több: az iskolán kívüli értékközvetítés lehetőségében és fontosságában, az ilyen szerepet felvállaló szervezetek és mozgalmak létjogosultságában,
¾ tudják, hogy mindez csak olyan kompetenciák birtokában művelhető eredményesen, amelyek nem velünk születnek, amelyeket megfelelő képzés révén lehet elsajátítani.
Számítunk mindazokra, akik saját tapasztalataikkal, kezdeményezéseikkel hozzá szeretnének járulni munkánk sikeréhez: hallassák szavukat a szakmai közélet fórumain, vegyenek részt szakosztályunk tevékenységében. Várunk minden
együttműködő szándékú jelentkezést.
Jelentkezni a revesz.gyorgy@gomba.hu e-mail címen lehet.

Az OÉT szerint lesz fizetésemelés

OLVASD, ÉS ADD TOVÁBB!

Teljesülni fog a tavalyi év végén az Országos Érdekegyeztető
Tanácsban (OÉT) megszületett, az idei évre vonatkozó, 4-6 százalékos országos keresetajánlás a versenyszférában, ahogy ez a
korábbi időszakokban is megtörtént – mondta február 24-i sajtótájékoztatóján Zs. Szőke Zoltán, az OÉT munkaadói oldalának
soros elnöke Budapesten. Matolcsy György nemzetgazdasági
miniszter és Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős
államtitkár az OÉT-ben megszületett bérajánlás érvényesítéséről
tárgyalt az OÉT munkaadói oldalának szervezeteivel.

Kiváló Online Gyermektartalom Díj
A Biztonságos Internet Naphoz kapcsolódóan kihirdették a
magyar gyermekhonlapok kiválósági versenyének eredményét. A szakmai zsűri döntése alapján a magyar díjat s az európai versenyen való részvétel jogát az Egyszervolt.hu portál
nyerte el, ahogyan – a Facebook közösségi portálon lezajlott
szavazás eredményeként – a közönségdíjat is.

Magyar Pedagógiai Társaság
Mozgalompedagógiai Szakosztály

A Pedagógusok Lapja évi előfizetési díja 5 százalék áfával 4100 forint. Az
intézmények banki átutalással (számlaszám: 11707024-20100456) fizethetnek elő, az egyéni érdeklődőknek csekket postázunk.
Az egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, fekete-fehérben) 100 000
forint, a féloldalas 50 000, a negyedoldalas 25 000 forint. Az apróhirdetés
szavanként 50 forint. Minden egyes díjtételt 20 százalékos áfa terhel. A hirdetések beküldésének határideje: a megjelenési hónap 3. napja.
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