Nyomtasd, másold, terjeszd!

Anya, apa, ti tudjátok, hogy…?
` Tanévkezdés van, és több mint 16
ezer tanár hiányzik a közoktatásból.
` A természettudományokat oktatók
10%-ának nem volt szakképesítése az
általa tanított tárgyhoz már 2020-ban
sem.¹
` Akit hozzáértő, jó pedagógus tanít,
élete során sokkal többet kereshet, és
magasabb nyugdíjra számíthat – én is
–, mint akinek rosszabb tanár jut.²
` Egy kezdő tanár bruttó 207 ezer Ft-ot
keres, és még 10 év után, egyetemi
végzettséggel is csupán 270 ezret.
A budapesti albérletek ára eközben
átlagosan 190 ezer Ft körül van, amire
rárakódik még a megnövelt rezsiköltség is. Ti így el tudnátok tartani minket?
` Csak úgy szabadulhatunk meg a
pedagógushiánytól és a rossz tanároktól, ha a magasabb bérek és a
megbecsülés vonzóbbá teszi a pedagóguspályát, és így az iskoláknak lesz
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lehetőségük válogatni több jelentkező közül.
A magyar pedagógusok fizetése a
diplomás átlagbérnek csak a 63%-a,
amivel a sereghajtók közé tartozunk
az EU-ban. Szlovákiában ez a szám
71% körüli, míg az uniós átlag 90%.³
A nemzetközi PISA-teszteken a magyar diákok teljesítenek az egyik legrosszabbul.⁴
Az Európai Unióban Magyarországon
van a harmadik legkevesebb diplomás, 32,9 százalék.⁵
Szerintetek ezek nem függenek ös�sze a tanárhiánnyal és az oktatás minőségével?
Apa, anya, neked is foglalkoznod kell
az oktatási rendszerrel! Nélküled
sem mi, sem a leendő unokáid nem
fognak megfelelő oktatáshoz jutni
és olyan jövedelmezőbb, kiegyensúlyozottabb életet élni, amelyet
együtt megalapozhattunk volna.
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Az oktatásunk a jövőnk –
Ne hagyjuk elsüllyedni!
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A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom.
Célja: valódi híreket vinni azoknak, akikhez nem jutnak el a hiteles információk.
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Diákok a Tanárokért
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Illusztráció: Bedey Dorottya

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
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A magyar oktatási rendszer –
témazáró dolgozat

Hogyan tudsz lázadni?
#KOCKASAZUJSZEXI

1. Szabad ország, szabad oktatás! – gyakorlati feladat
Állj ki magadért! Állj ki a tanáraidért! Állj ki a következő generációért és az ország jövőjéért! Egy
szabad országhoz szabad oktatás szükséges, megfelelő feltételek biztosítása mellett. Ez soksok éve nem teljesül. Mutasd meg, hogy ez elfogadhatatlan! Választható lehetőségek a következő oldalon.

Vond be a családod, keresd meg az ügyünk támogatóit!
Mutasd meg ezt a kis újságot osztálytársaknak, barátoknak, szülőknek, nagyszülőknek! Ha az iskoládban vagy a szüleid munkahelyén van lehetőség, nyomtass
az újságból! Terjeszd, oszd meg minél többekkel! Mondd el, téged mi zavar, és
vond be őket is az akciókba! Kérd meg, hogy jelentkezzenek itt is a közös akciókhoz: nyomtassteis.hu/kiallas-az-oktatasert

2. Osztályozd le 1-től 5-ig, mennyire tartod súlyosnak az alábbi problémákat! – teszt
(1 – nagyon súlyos, 2 – súlyos, 3 – közepes 4 – nem igazán probléma, 5 – sosem hallottam róla,
hogy lenne ilyen probléma)
a) A kormány méltatlan módon bánik a tanárainkkal, anyagi és erkölcsi szempontból egyaránt.
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b) A diákságra egyre súlyosabb terheket rónak az elavult tantervek, amelyek nem veszik
figyelembe a tanulók kapacitásait.
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c) Az iskolaépületek állapota és felszereltsége olykor kritikán aluli, ami esetenként a diákokat, tanárokat is veszélyezteti.
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d) Az oktatásra nem jut (kormányzati) figyelem, a szakmai párbeszéd és egyeztetés teljes
hiánya tapasztalható.
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Krétázz, mint az ovisok!
` A
● zt hiszed, már kinőttél a krétázásból? Jó, ha tudod: így teljesen
legálisan lehet szlogeneket írni
közterületekre (akár a suli elé is)!
` H
● a igazán bevállalós vagy,
ugyanezt a suliban a táblára
is megteheted, „minőségi”
krétákkal.

3. Minek kell változnia? Mit gondolsz, hogy érhetők el ezek? Fejts ki röviden legalább egy témát! – esszéfeladat

A 2-es pontra adott válaszaidat fényképezd le és küldd el nekünk!
Ha van kedved, az esszédet is beküldheted!
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●

szlogen példák

a) Megoldást a tanárhiányra! – Ki fog holnap tanítani?
Szempontok: a pedagógusok méltatlan anyagi megbecsültsége; túlzott terhelés; a tanári
pálya nem vonzó a fiatalok számára.
b) Tanítható és tanulható mennyiségű és minőségű tananyagot!
Szempontok: az irreális mennyiségű és nem megfelelő minőségű tananyag; elavult, gyakran hibás tankönyvek; kötelező tankönyvhasználat, a modern oktatási módszerek hiánya;
c) Élhetőbb körülményeket az iskolákba!
Szempontok: alapvető jog, hogy hozzáférj az oktatáshoz, biztonságos, higiénikus, emberséges környezetben. A te iskoládban van-e: vécépapír, szappan, rendszeres takarítás,
omló vakolat, tornaterem, fűtés…? Sok helyen ezek is gondot okoznak.
d) Figyelmet az oktatásra!
Az Európai Unió minden tagállamában létezik önálló oktatási minisztérium, kivéve Magyarországot. Nemcsak az állam részéről szükséges több figyelem az oktatásra, hanem
az egész társadalomtól: a ma oktatása meghatározza a holnap Magyarországát.

Illusztráció: NorkoArt

Hordj kockás inget!
` V
● edd fel az ellenállás jelképét, készíts képet, és oszd meg:
#kockasazujszexi
` H
● a DÖK-ös vagy, akár iskolaszintű
akcióvá is emelheted azzal, hogy a
szünetben csináltok közös képet.

SZABAD ORSZÁG, SZABAD OKTATÁS
K
● IS PÉNZ, KIS TANÍTÁS
F
● IZESSÉTEK KI A TANÁRAINKAT!
A
● MI OKTATÁSUNK A MI JÖVŐNK

Vond be a tanáraidat!
` B
● iztasd őket arra, hogy álljanak ki magukért, mert csak velük együtt érhetünk el változást!
` M
● ondd el nekik, hogy számítasz rájuk,
és mutasd meg nekik az oldalt, amin

minden információt megtalálnak a
sztrájkról: nedolgozzingyen.hu
Csatlakozz!
` K
● övess minket Facebookon, Insta
gramon, nehogy lemaradj a megmozdulásokról!
` T
● agunk is lehetsz, ha szeretnél aktívan
részt venni az oktatás felszabadításában. Töltsd ki a tagsági ívet, amit az oldalainkon megtalálsz a bióban.
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