Kempelenes diákok az oktatásügyért
Mi, a budapesti Kempelen Farkas Gimnázium tanulói támogatjuk az oktatási rendszer megreformálását
és csatlakozunk a budapesti 14. kerületi Teleki Blanka Gimnázium és a miskolci Herman Ottó
Gimnázium kezdeményezéseihez.
Kéréseink a következők:
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•
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•

•
•

•

•
•
•

Kívánjuk a magyarországi oktatási rendszer szemléletének és színvonalának átalakítását,
modernizálását és 21. századi szintre emelését!
Kívánjuk a követelményrendszer átdolgozását, a tananyag általános csökkentését, illetve a
tantárgyi óraszámok tantervhez való igazítását! Fontosnak tartjuk, hogy ezen változtatások
kidolgozása gyakorlati tapasztalattal rendelkező szaktekintélyek bevonásával történjen.
Kívánjuk, hogy a megújult oktatási rendszer az önálló véleményalkotás és gondolkodás
fejlesztését tartsa szem előtt! Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az eddig megszokott frontális
oktatás helyett több idő jusson az interaktív, csoportos, együttműködésen alapuló tanításra.
Kívánjuk a társadalmi és mindennapi élethez szükséges ismeretek oktatásának tantervbe
illesztését! (gazdasági, pénzügyi és jogi alapismeretek, hivatali ügyintézés menete, stb.)
Kívánjuk a reformok felmenő rendszerben történő bevezetését!(12. osztályban ugyanolyan
érettségi követelményeknek kelljen megfelelni a diákoknak, mint amik a9. osztály
megkezdésekor voltak.)
Kívánjuk az oktatás fejlesztésének pénzügyi támogatását, az iskolarendszer költségvetésének
növelését, valamint az anyagi eszközök hatékonyabb és igazságosabb elosztását!
Kívánjuk, hogy töröljék el a tankönyvcsomagok árának maximálását, állítsák vissza a szabad
tankönyvválasztást! Emellett fontosnak tartjuk a tankönyvtámogatási rendszer átdolgozását és
tőkéjének bővítését.
Kívánjuk a modernizált tantervhez szükséges mennyiségű és minőségű felszerelés és eszköztár
biztosítását!Tegyék lehetővé, hogy a tanárok megfelelő továbbképzésben részesüljenek ezek
használatához!
Kívánjuk a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítását! Ahol a feltételek hiányoznak, a
kötelező jelleg megszüntetését!
Kívánjuk, hogy az iskolák vezetősége nagyobb hatáskörrel rendelkezzen!
Kívánjuk a tanári szakma anyagi és szellemi elismerését, megbecsülését! (Fontos lenne, hogy
több tehetséges fiatal válassza a tanári pályát.) Továbbá csökkentsék a tanárok adminisztrációs
terheit és teremtsenek kedvezőbb feltételeket a tanterven kívüli fakultatív foglalkozásokhoz
(szakkörök, sportfoglalkozások, stb.)!

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy iskolánk - mint az ország egyik vezető
gimnáziuma - relatíve kedvező helyzetben van. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az oktatási
rendszer nehézségei itt nem érzékelhetőek. Azonban megannyi intézményben nem állnak
rendelkezésre még csak hasonló feltételek sem, mint nálunk. Ezért szolidaritást vállalunk
Magyarország összes iskolájával, és kiemelten azokkal, melyeket a mostani, elavult közoktatás
hibái és hiányosságai a leghatványozottabban érintenek. A szolidaritás és a szociális érzékenység
olyan értékek, melyek sajnálatos módon sok helyütt hiányoznak a jelenlegi oktatási rendszerből,
éppen ezért elengedhetetlen, hogy mi diákok ne feledkezzünk meg róluk!
Végül buzdítunk minden magyar iskolát, hogy nyíltan álljanak ki az oktatási rendszer
megreformálása mellett!

Budapest, 2016.02.12.

