
EURÓPA EGYIK LEGJOBB OKTATÁSI RENDSZERÉT KÍVÁNJÁK LÉTREHOZNI

A kormány Európa egyik legjobb oktatási rendszerét kívánja létrehozni, amely hosszú folyamat, de minden esély megvan rá, hogy megvalósuljon – erről

Palkovics László, a felsőoktatásért felelős államtitkár beszélt szerdán este Győrben, az Apáczai-karon megrendezett, az Idők jelei című konferencián.

UTOLJÁRA MÓDOSÍTVA: 2019. MARCH 04.

Az Idők jelei vitairatot tavaly készítette a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, és a Professzorok Batthyány

Köre. A kiadvány áttekinti a magyar társadalomban az elmúlt években lezajlott fejleményeket, és a jelenlegi kihívásokat - tájékoztatott dr. Osztie Zoltán, a

KÉSZ országos elnöke.

A KÉSZ 600 olyan problémás ügyet tárt fel, amelyek megkeserítik a tagjaik mindennapjait, ezekből a felvetett problémákból született a kötet. A z irat 16

területet fog át, mint a vallás, a család az egészségügy vagy az oktatás, és azt vizsgálja, hogy a mai Magyarországon melyek a fontos kérdések, és ezekre

milyen, speciálisan keresztény válaszok adhatók. A 10 állomásból álló rendezvénysorozat célja az anyag országos megismertetése, és a kiválasztott

témákkal kapcsolatos társadalmi vita kezdeményezése. Az országjáró találkozások egyes állomásainak tapasztalatiból egy újabb könyv fog születni – ígéri dr.

Osztie Zoltán.

 

Palkovics László elmondta, a vitairat irányokat és célokat fogalmaz meg az oktatás terültén, olyanokat, amelyek az oktatásban ma zajló átalakítási

folyamatoknak is megfelelnek. Ilyen többek között a tanárképzés átalakítása, hiszen jó tanár nélkül nincs jó iskola – emelte ki az államtitkár. A gyorsan változó

világban az oktatóknak, pedagógusoknak is változniuk kell, például érteniük kell a digitális technológiákhoz, tudniuk kell a globális felmelegedés hatásairól, a

migrációs kérdésekről. Ezekről a témákról a gyerekeket is fel kell tudniuk világosítani.

 Ma már nem arról szól az oktatás, hogy megtanítjuk az anyagot a gyereknek, hanem arról, hogy megtanítsuk tanulni a gyereket – hangsúlyozta az

államtitkár. Fontos, hogy amit a diák megtanult, azt a mindennapi életben alkalmazni is tudja. Az intézményrendszer átalakításával meg kell teremteni, hogy

mindenki minőségi oktatásban részesüljön.

 Szeptembertől máris sok minden változik az oktatás területén, többek mellett állami fenntartásba kerülnek az iskolák, melyhez az állam 50 milliárd forintot

biztosít. Az iskolaigazgatók erőteljesebb pozíciót kapnak, egyszerűsödik és átalakul a minősítési rendszer, a tanfelügyelet, lesz forrás az integrált pedagógia

programokra, az Arany János tehetséggondozó programra - sorolta a szakember.

.A jövőben az állam lényegesen csökkenteni kívánja a tanulók terheit. A nemzeti alaptantervben fogják meghatározni, mi az, amit minden Magyarországon

tanuló gyereknek meg kell tanulnia. Ezen a tananyagon túl, az iskolákra bíznák, hogy a maradék időt, mire használja. A lényeg, hogy a negyedik, és nyolcadik

osztály végén, valamint az érettségire a gyermek az előírtakat teljesíteni tudja - tájékoztatott az államtitkár.
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