

Nem igaz, hogy Brüsszelen múlik
a tanári béremelés

NYOMTASS TE IS!
Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Ahogy erősödni kezdtek a pedagógusok bérkövetelései, a kormány elkezdett
Brüsszelre és a „baloldalra” mutogatni, hogy miattuk nem tud fizetni.
rekre adják, hanem fejlesztésekre. Ez eddig Magyarországon sem volt gyakorlat,
a béreket a közszférában a kormánynak
kell biztosítania.
Ahogyan az sem igaz, hogy ne lenne
pénz a tanárok fizetésének rendezésére.
Az említett tervezetben 2029-ig 413 milliárdot kérne a kormány Brüsszeltől. Miközben csak a Vodafone megvásárlására
azonnal „találtak” a költségvetésben 350
milliárd forintot.

A Tüntess okosan! a Helsinki Bizottság tájékoztatója
a gyülekezési jogról, rendőri intézkedésekről, melyekkel
érdemes tisztában lenni a tüntetőknek.
NÉGY ALAPELVET FOGALMAZNAK MEG:
I. Csak a békés tüntetést és tüntetőt védi a törvény.
II. Fő a nyugalom, ne adj okot erőszakra. Ne szegülj szembe a rendőri
intézkedéssel akkor sem, ha úgy érzed, hogy az jogsértő.
III. Van lehetőség panaszra és jogi elégtételre, de nem a helyszínen.
IV. Lehetőség szerint ügyvéd jelenlétében tegyél vallomást.
A sztrájkról és a sztrájkszervezésről a nedolgozzingyen.hu-n lehet tájékozódni.
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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Pedig amikor a rendőrök, a katonák fizetését rendezték, vagy éppen a parlamenti képviselők és miniszterek juttatásait
emelték jelentősen, akkor nem kellett
uniós pénzekre várni.
A magyar kormány valóban beleírta
az Uniónak benyújtott egyik dokumentumba, hogy a Brüsszelből érkező támogatásokat szeretné a tanári bérek emelésére fordítani, ám ez merőben szokatlan
eljárás. Az uniós támogatásokat nem bé-

2022. (VI. évfolyam) | 2022. november 9.

hetilap

A

ZAL

S

Mese a „szankciós” inflációról OKTATÁ
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A kormány minden eszközt bevet, hogy meggyőzze a magyar közvéleményt:
a súlyosbodó megélhetési válság nem az ő hibás gazdaságpolitikája miatt
van, hanem kizárólag a háború, újabban pedig a „szankciók” miatt.
Van, amikor egy ábra többet mond minden szónál. Jól látható a cikkünkhöz mellékelt rajzon, hogy még Ukrajnában is
kisebb az élelmiszerek drágulása, mint
Magyarországon. Pedig ott éppen
egy súlyos, véres háború zajlik. Az
Európai Unióról már nem is beszélve, ahol átlagosan csak egyharmada a drágulás, mint nálunk.
A háborúnak valóban súlyos
következményei vannak, de szinte sehol nem ilyen pusztítók, mint
nálunk. Magyarországon nagyobb
az infláció, erősebben romlik a forint, mint más valuták, sőt még az
energiaárak is gyorsabban emelkednek, és egyedül hozzánk nem
érkezik uniós támogatás. Ezek
tények, amiket nem lehet mással
magyarázni, mint Orbán hibás politikájával.
Ezért van újra milliárdokból
nemzeti konzultáció, ezért borítják
be az országot a hazug „bombás”
plakátok, ezért kell hibáztatni az

Európai Unió „szankciós politikáját”, hátha sikerül elhitetni az emberekkel, hogy
a kormány mindent jól csinál, kizárólag
külső okok miatt vagyunk ekkora bajban.
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Egy nemzet jövője az oktatás
minőségén múlik!
Tudta-e? Hogy 16.000 pedagógus
hiányzik a magyar oktatásból?
Tudta-e? Hogy a kormány nem hajlandó egyeztetni a tanárokkal a fennálló
tarthatatlan problémákról évek óta?
Tudta-e? Hogy a tanárok bérét az ön
adójából fizetik a tankerületi központok,
és nem EU-s pénzekből?
Tudta-e? Hogy az oktatási rendszer
nem az elmúlt évben omlott össze, hanem a hosszú évek óta tartó pénzelvonás és erőszakos központosítás miatt?
Tudta-e? Hogy az oktatásirányítás
ahelyett, hogy az összeomló oktatási
rendszer problémáira megoldásokat
keresne, a problémákat jelző tanárokat
kirúgással fenyegeti, vagy akár ki is rúgja, miközben alig van már iskola, ahol ne
hiányozna tanár?
Tudta-e? Hogy a kormány a vészhelyzeti jogrendet kihasználva gyakorlatilag elvette a pedagógusok sztrájkhoz
való alaptörvényben garantált jogát?
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A pedagógusoknak sztrájk esetén meg
kell tartaniuk óráik zömét. Így nem lehet nyomást gyakorolni. Így nem maradt
más lehetőségük rábírni a kormányt az
egyeztetésre, mint a polgári engedetlenség.
Tudta-e? Hogy csak a Vodafone magyarországi (veszteséges) leányvállalatának megvételére szánt összegből a
pedagógus béreket rendezni lehetne?
Tudta-e? Hogy a sport támogatására
évente elköltött összeg mintegy feléből
rendezni lehetne a pedagógusok bérét?
Tudta-e? Hogy az oktatási rendszerben majdnem minden magyar érintett,
mert gyermeke, unokája, rokona iskolás?
Tudta, hogy az oktatás nem pártpolitikai
kérdés?
Tudta-e? Hogy egy nemzet jövője,
versenyképessége az oktatás minőségén múlik? Hogy egyre jobban elmaradunk, és múlt századi ismeretanyagot
közvetítünk?

Ma Magyarországon minden gyerek
hátrányos helyzetű!
A legjobban a diákok kiscsoportokban
(4-6 fő) tudnak tanulni, ma viszont egy
átlagos osztályba 24-32 tanuló jár.
Ha egy tanár kiscsoportokban szeretne tanítani, akkor egy osztályban 4-8
ilyen kisebb csoportra kellene párhuzamosan figyelnie. A csoportoknak a tanár
ugyanazt a tananyagot 4-8 féleképp
összeállított feladatsorral vagy más eszközökkel tudná jól átadni.
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Egy órai feladatsor összeállítása egy
csoportnak legkevesebb 20 perc. 4×20= 80
perc. Ha a tanárnak 22 órája van egy héten,
akkor ez 22×80=1760 azaz 29 óra egy héten.
Ez csak az órákra való felkészülés. Ezt
csak olyan alapítványi (fizetős) iskolákban
lehet megvalósítani, ahol egy osztályba/
csoportba 12 gyerek jár.
A többi gyerek ma Magyarországon
nem kaphat megfelelő oktatást.
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