A Nemzeti Pedagógus Kar közleménye
a rendkívüli intézkedések margójára
2020. november 12.
Kedves Kollégák!
A 2020. november 11-től bevezetett rendkívüli intézkedések több ponton is érintik a
magyar pedagógiai rendszert. Az alábbiakban adjuk közre a Nemzeti Pedagógus Kar
véleményét és kiegészítő javaslatait a bevezetett szabályokkal kapcsolatban.
Együttérzésünket fejezzük ki minden betegséggel érintett kollégánknak és
családtagjaiknak.
Köszönjük az óvodákban, az általános és középiskolákban, a szakszolgálatokban
dolgozó pedagógusoknak, és minden munkavállalónak, hogy a vírus által okozott egyre
nehezebb helyzetben is elhívatottan látják el mindennapi feladataikat. Köszönjük a
szülőknek és minden támogatónak az együttműködést és segítséget, amellyel
hozzájárulnak munkánk sikerességéhez. A következő 30 napban az ismertetett
határozat értelmében a 9. és annál magasabb évfolyamok digitális formában, az
alacsonyabb évfolyamok hagyományos jelenléti oktatásban folytatják az iskolai
munkájukat.
Ahhoz, hogy ez hatékonyan működhessen, a megfelelő feltételek biztosítására és
mindenki részéről a lehető legfegyelmezettebb feladatvégzésre van szükség.
A jelenléti nevelés-oktatás feladatellátásának sikerességéhez fenntartótól függetlenül
a további segítségek nagyban hozzájárulhatnak:
- megfelelő munkaruha biztosítása a pedagógusoknak és a nevelést-oktatást
segítő alkalmazottaknak (maszk, gumikesztyű, védőpajzs);
- a pontosan meghatározott, célzott tesztelés (megbízható tesztelési eljárás
esetén).
Javaslatunk szerint első körben kellene tesztelni a következő kollégákat:
-

-

a 60 év felettieket;
a valamilyen alapbetegséggel küzdőket;
a gyógypedagógiai intézményekben dolgozókat, a fogyatékosság mellett
különböző betegségekkel küzdő gyermekek védelme érdekében (pl. Down
szindróma, szívproblémák, keringési problémák);
az utazó pedagógusokat (szakszolgálat, utazó gyógypedagógiai hálózat,
áttanítók);
a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban tanító kollégákat;
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-

a szakmai gyakorlatok oktatóit;
az óvodákban, amennyiben szükséges, a nevelési-oktatási tevékenységet
végzők mellett egyéb alkalmazottak szűrésére is legyen lehetőség (pl.
konyhai dolgozó, óvodatitkár, gondnok).

Javasoljuk, hogy amennyiben az iskola és a pedagógus meg tudja oldani, akkor legyen
lehetőség arra, hogy a tartósan otthon lévő, nem beteg (például karanténban lévő)
kollégáink otthonról küldjenek tananyagot, vagy online órát tarthassanak.
A középiskolák részéről üdvözlendő, hogy:
- lebonyolításra kerülnek a szóbeli érettségik, hiszen így mindenkinek megmarad
a lehetősége, hogy eredményes vizsgát tegyen;
- megrendezésre kerülnek a tanulmányi versenyek, hiszen a diákok és tanáraik
nagyon sokat gyakorolva készültek ezekre a megmérettetésekre;
- lehetőség lesz egyéni és kiscsoportos konzultációkra, hiszen segíteni kell a
haladásban azokat, akik lemaradnának, illetve akik leginkább veszélyeztetettek
lemorzsolódással;
- megszervezhetők azok a gyakorlati foglalkozások, amelyek más formában nem
tudják biztosítani a megfelelő képzést.
Örömteli, hogy nem maradnak el a mesterpedagógusi és kutatótanári minősítések (bár
ezek talán online formában is megvalósíthatók lennének), valamint lehetőség lesz a
tavaszra átkerülő pedagógus I. és II. minősítések visszamenőleges elismerésére.
Fontosnak tartjuk, hogy a többszöri bejelentés után az egész országban egységes,
egyszerűsített eljárás legyen az intézményekben, a munkájuk ellátása közben
(„munkahelyi balesetként”) Covid-fertőzést elkapó alkalmazottak 100%-os
táppénztérítési lehetőségére.
Kérünk minden kollégát, diákot és szülőt, az egész magyar pedagógiai rendszer
képviselőit, hogy összefogással, fegyelmezetten és egymásra figyeléssel mutassunk
példát a magyar társadalom minden tagjának, hogy így legyünk képesek legyőzni egy
alattomos, mindannyiunkat támadó, láthatatlan ellenséget, és növeljük ezzel is
megbecsültségünket, presztízsünket az egész ország javára.
Bízunk abban, hogy a pedagógusok megnövekedett felelősséggel és veszéllyel járó
munkáját a kormányzat anyagi és erkölcsi elismerésben is el tudja ismerni.
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