
Általános iskolai szekció 

 

1. A digitális ismeretek és informatika fejlesztése nagyon fontos a közoktatásban. A NAT 

lehozta a tantárgyat harmadik osztályig, amit az általános iskolai tagozat helyesnek tart. A 

többi tantárgy módszertani oktatásában ennek fontos szerepe van. A biztonságos  digitális 

tudást és annak alkalmazását segíti. A szekció felhívja a figyelmet arra, hogy a NAT-ban 

rögzített követelményekhez szükséges tárgyi, technikai feltételeket biztosítani kell. A 

legkorszerűbb technikákat be kell vonni a közoktatásba (VR technika, robotika). Lehetőséget 

kell biztosítani ezen eszközök beszerzésére az iskoláknak. 

2. Az iskolán kívüli oktatást  jónak tartja a szekció. Sikeres volt a tavaszi időszak is. Sürgősen 

biztosítani kell a rászoruló tanulóknak az ingyenes  internet szolgáltatást. Javasolja a szekció, 

hogy a pedagógusok ingyenes, vagy kedvezményes internet hozzáférését is biztosítsák (utazási 

kedvezményhez hasonló megoldás is lehet). Mivel korlátozott, s időben kiszámíthatatlan az 

esetleges távoktatás beléptetése, ez sürgős intézkedést igényelne. 

3. A pedagógusok bizonyítottak  a járványidőszakban. Pedagógus pályamodell további 

fejlesztésére, bértábla emelésére van szükség. A nyugdíjba vonuló pedagógusok pótlása 

nagyon sürgős feladat. A képesítés nélküli pedagógusok alkalmazása esetén könnyíteni kellene 

az alkalmazás feltételein (meghirdetés után be nem töltött álláshelyre prioritásként legyen 

felvehető a   felsőfokú pedagógiai  tanulmányait megkezdett munkaerő, s ne ügyeskedjen a 

fenntartó egész éven át húzódó helyettesítésekkel). 

4. A  nyugdíj előtt álló pedagógusok  fizetési fokozatait sürgősen bővíteni kell! A várakozási idő 

lerövidítésével , valamint a nyugdíj korhatár megemelésével az idősebb kollégák méltatlanul 

parkíroznak egy fokozatban. A pályaelhagyás és a korábbi nyugdíjazás felé mozdulhatnak el 

ezek a kollégák! A legértékesebb, legtapasztaltabb kollégákról van szó! 

5. A NOKS-os munkatársak kimaradtak a pályamodellből. A közoktatási rendszerünk 

alappillérei Megbecsülésük nagyon fontos, mert  ilyen alacsony munkabérrel a piac elszívó 

hatása miatt nem tarthatóak a közoktatásban (iskolatitkár, rendszergazda). 

6. Javasoljuk a pedagógiai asszisztensek számának megnövelését. Jelenleg 250 tanuló után 

lehet 1 státusz. Javasoljuk a régi 150 fős tanulói  mutatót figyelembe venni  státuszonként. 

Nagyon fontos lenne bővíteni a létszámukat, különösen a hátrányos helyzetű települések 

iskoláiban, valamint a nagyvárosok túlzsúfolt általános iskoláiban. 
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