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Erősíti
a nemzetiidentitást
vagy gyerekellenes?

Gökkenti a tanutók terhelését a megújí-
tott Nemzeti A[aptanterv. Két szakmai szer-
vezet már megszólalt, szerintÜk az új NAT
alattva[ót csi ná[ a gyerekei n kbot.

Alsó tagozaton maximum heti24,
középiskolában pedig 34 órája le-
het a diákoknak szeptembertől
azon a három évfolyamon, ahol
felmenő rendszerben elindul az új
NAT alapján az oktatás. I(ásler
Miklós miniszter szerint a január
31-én ismertetett új oktatási elkép-
zelések révén 2030-ra a ülág élvo-
nalába kerülhetnek a magyar fia.
talok. A miniszter az elkészült mó-
dosításról pénteken azt mondta:
,,ötVöZi a legmodernebb, legered-
ményesebb nemzetközi pedagógi.
ai gyakorlatot a magyar oktatás
hagyományaival és értékeivel, és
erősíti a nemzeti identitást',.

Máshogy |átja ezt néhány is-
mert tanárszeÍvezet, szerintük a
NAT olyan egyoldalú történelem.
szemléletet képvisel, amire a
rendszerváltás óta nem volt pél-
da. - Tudatos állampolgár helyett
erős nemzettudattal rendelkező
alattvaló képzése az új nemzeti
alaptanterv fő célja. mondta a
Pesti Hírlapnak Miklósi Lász|ő, a
Történelemtudományok Egyleté.
nek elnöke. A rendszerváltás óta
még egy alaptantervben sem sze-

repelt ilyen erősen egy kötelező
ideológia, a nacionalizmus _ Mik-
lósi szerint. Ugyanakkor minden
eddiginél nagyobb szerepet kap a
honvédelem. Az új NAT szerintaz
fu pád-kori történelemb en a győz.
tes csatákat kell kiemelni' ezért
előfordulhat, hogy a tatárjárást
nem kell tanítani _ mondta.

,,Nem nemzeti és nem alaptan.
terv'' állítja a Magyartanárok
Egyesülete is a változtatásokról.
A szervezet állásfoglalása szerint
ekkora tananyag elsajátítása a di-
ákok kétharmadának nem lehet-
séges. óraszámot csökkent, de
növeli a tananyagot. A tanterv túl
részletesen szabá|yozza a tan.
anyagot' nem hagy mozgásteret
a tanárnak, időnként még azt is
megszabja, mely versek mely
versszakait kell kívülről megta-
nulniuk a gyerekeknek. Nem szol-
gálja a gyerekek érdekeit, a sze-
mélyiségfejlődést, tehát gyerekel-
lenes _ á|| az összegzésükben.

A pénteken késő este megje-
lent Magyar lÓzlöny 197 oldalon
keresztül sorolja a változásokat a
korábbi NAT.hoz képest.


