
A Deák Téri Evangélikus Gimnázium nevelőtestületének 
közös állásfoglalása a pedagógustiltakozások idején 

 
 
Vannak dolgok, amelyekben egyetértünk!  
Látjuk a problémákat a magyar oktatásban.  

 Látjuk, hogy nagy a tanárhiány, hogy nincs utánpótlás a fiatalok között és sok a 
pályaelhagyó.  

 Látjuk, hogy vannak intézmények, amelyekben ez a hiány már ellehetetleníti a 
színvonalas oktatást, nevelést.  

 Látjuk, hogy ebből fakadóan nagyon nagy a munkaterhelés, és nem vagy csak részben 
történik meg ennek a méltó ellentételezése, a túlóradíjak kifizetése. 

 Látjuk, hogy problémák vannak az oktatás szabadságával: a tankönyvek, a nemzeti 
alaptanterv tartalmai, az érettségi követelményei erősen megkötik a pedagógusok kezét. 

 Látjuk, hogy sok pedagógus a mindennapi megélhetésért küzd, mind az anyagi, mind az 
erkölcsi megbecsülésnek híján van a pedagógustársadalom.  

 Látjuk, hogy sok az adminisztrációs teher, és a pedagógusértékelési rendszer jelenlegi 
formájában nem segíti a valós munkát.  

 Látjuk, hogy egyre jobban elmérgesedik a konfliktus, egyre jobban egymásnak feszülnek a 
vitázó felek. Látjuk, hogy a mindezen problémákra adott kétségbeesett, kiáltó jel a 
kollégák egy részéről a sztrájk és a polgári engedetlenség. Kétségbeejtő, hogy erre ők nem 
kapnak megfelelő választ. 

 
Vannak dolgok, amelyeket közösen szükségesnek látunk. 
A magyar oktatás súlyos problémáinak kezeléséhez, ahhoz, hogy a válságból megerősödve 
kerülhessünk ki, szükségesnek látjuk: 

 hogy az oktatás nemzetstratégiai ügyként kellő súlyt és figyelmet kapjon, önálló oktatási 
minisztériummal és felelős miniszterrel; 

 hogy higgadt, szakmai párbeszéd segítségével folyjon az új irányok kijelölése; 

 a fizetések rendezését, az aktuális minimálbérhez kötését; 

 a közoktatás minden szegmensét reprezentáló tárgyalódelegáció felállítását, egyeztetést a 
kormánnyal az érdemi döntések meghozatala érdekében; 

 a tanárképzés korszerűsítését, a valós oktatási, nevelési helyzetekre való felkészítést mind 
szakmailag, mind mentálisan. 

 
Vannak dolgok, amelyek a nehéz helyzetben is összekötnek. 
A Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanáraiként összetartó erő számunkra, 

 hogy a diákok nevelése, oktatása hivatásunk; 

 hogy fogadalmunk szerint lelkiismeretesen szeretnénk végezni a ránk bízottak tanítását; 

 hogy amikor az oktatás ügyéről állást foglalunk, akkor lelkiismeretünktől vezérelve 
cselekszünk, akár részt veszünk a sztrájkban és az engedetlenségben, akár nem;  

 hogy Istenbe vetett hitünk erőt ad nekünk, hogy szeretetben odafigyeljünk egymásra,  
és személyes kapcsolatainkban elfogadjuk egymást és megbocsássunk egymásnak; 

 hogy tudunk együtt, összhangban énekelni, illetve imádkozni közös ügyekért, diákokért, 
családokért és egymásért is. 

 
Mindnyájan törekszünk arra, hogy 

 megbecsüljük egymás személyét, 

 megbecsüljük egymás véleményét,  

 megbecsüljük egymás munkáját, 

 ebben a szellemben beszélgessünk, folytassunk párbeszédet. 
 
 
Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizzen meg minket! 


