Kemény szavak az évnyitón
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BESZÉD A miniszter szerint a tanári méltóságot kell helyreállítani
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FOTÓ: LÖFFLER PÉTER
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Hoffman Rózsa a köznevelési törvényről is beszélt a megnyitón
PÉCS A Ciszterci Rend Nagy
Lajos Gimnáziuma adott
otthont vasárnap a nemzeti
tanévnyitónak.

Babos Attila
A pécsi Ciszterci Rend Nagy
Lajos Gimnáziuma adott otthont vasárnap a nemzeti tanévnyitónak, a rendszerváltás
óta először fordult elő, hogy
egyházi iskolában nyitották
meg a tanévet. Ezt is megemlítette Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.
Szerinte ez üzenet és elismerés is az egyházi iskoláknak

Az Occupy Pécs mozgalom kritikus hangon szólt a reformokról

A miniszter több ponton
az elmúlt 22 évért, a 400,
illetve 2000 év tanításért. is keményebb hangot ütött
Hozzátette azonban, hogy ké- meg ünnepi beszédében. Az
rés az egyházi iskolák felé, egyik legfőbb feladat szerinhogy ne legyenek szigetek, te a tanári méltóság helyregettók, ne jelentsenek zár- állítása lesz. Felvetette azon
szülők százainak
ványt, vegyék ki
részüket a mun-  A rendszerváltás a
felelősségét,
kából, amellyel
óta először volt
akik nap mint
nap leordítják,
szeretnék átalatanévnyitó egyfélrelökik, „tán
kítani a magyar
házi iskolában
még le is köpik”
közoktatást. Többek között szólt arról is, hogy tanárok százait.
Hoffmann Rózsa oktatási
egyesek már azzal riogatnak,
hogy 2013-tól kötelezővé te- államtitkár is azt mondta, az
szik az erkölcstan oktatását, 1017. magyarországi tanévet
pedig az eddigi is kötelező nyitják meg, majd a szombavolt, nulladik évtől, születé- ton életbe lépett új köznevelési törvényről beszélt, melysünktől fogva.

nek egyes fejezetei csak 2013
őszétől jelentenek változást.
A tanévnyitó előtt újságírói
kérdésre azt mondta, még
nem tudni, mennyi egyetemista írja alá a tanulmányi
szerződést, de úgy véli, a
többség meghozza ezt a döntést, átérezve annak erkölcsi
felelősségét. A tanévnyitó
előtt az Occupy Pécs mozgalom alternatív tanévnyitót
tartott. Sajátos stílusban fejtették ki, hogy nem értenek
egyet a közoktatásban zajló
folyamatokkal, s azzal, hogy
fontos jogszabályokat akár
egy nappal életbe lépésük
előtt hirdetnek ki.
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