
AJANTAS

országos Diákpar|ament 2014

Az országo5 Diákpar|ament munkája összegzéseként az alábbi Aján|ást fogaImazza meg. Az Aján|ás
tükrözia kÜ|dt'ttek isko|aitapasztalatait, a megyei/re8ioná|is fórumokjavasIatait és a szekcióü!éseken
elhanszottakat.

1. Az intézményi diákönkormányzatok kapják v'ss2a a közneve|ési törvény e|őtti
sza bá |yo zásba n rögzített joga ikat.

2. Javasoljuk, ho8y a munkáltató ismerje el a diák mozga|mat segítő
pedagógusoknak e tevékenységiiket pót|ék formájában.

3' KeideményezzÚk á diákönkormányzatok öná||ó jogi szemé|yi5é8gé nyilvánítását
az intézményi tanácsok mintájára'

4. Jo8sz3baly rög7ítse a t öbb inté7mpnyi diakönkormányzat képvise|etét e||átó
szerVezet jogait és jogá||ását'

5. kériük' hogy a Kö lneve|esert Fe|elos Á||dmtit|álság j||:tson lel P8y testu|elet'
melyen keresztül rendszeres egyeztetési |ehetőséget biztosít a díákok érdekeit
képvise|őknek a közneveléit érintő kérdésekkeI kapcso|atban. Kérjűk, hogy ez a
testü|et Vé|eményezési jo8ot gyakorolhasson a közneve|ést érintő jo8szabá|yok
hprcriA<,rÁ<. c|Árr

6' Kérjük, hogy |egyenek a diákónkormányzatok számára e|érhető pá|yázatok é5
kapjanak múkódési támogatást'

7' Javaso|juk a kózneve|ési t örvénY diáknye|Vre fordítását és e|érhetőVé téte|ét'
Eme|lett a Közneve|ésért Fe|e|ős Á|Iamtitkár5ág gondoskodjon minta diák-
önkormánVzati rnűködési szabá|Vzat közzététe|éről '

8. A jeInye|Vet is i5merjék el, mint Választható idegen nye|Vet, |ehessen be|őle
érettsé8i Vizs8át tenni és a sikeres jelnye|vi vizsgáért járjon tóbb|et pont a
fe|sőoktatási fe|VéteIi e|járás során.

9. Minden isko|ában |egYen lehetősé8 az ango|és a német nye|V tanuIására.
10. A B2.es Vagy anná| magasabb kate8óriájú nye|vvizsga vá|tsa ki az emelt szintű

idegen nye|vi érettségit'
11' A kiemeIkedő érettségiért továbbra is járjon nye|Wizsga.
12. Az e|ső sikeres 82, c1, c2 nyelwizs8a díl.a le8yen ingyenes.
13. A nye|Vie|ókészítő éVfo|yam rendszere maradjon meg.
14. Az isko|ai nyejvoktatás maximum 16 fős csoportban történjen'
15' Kérjük, hogy az előrehozott érettségi rendszerében |ehetőség legyen bárme|y

tár8ybó| e|őrehozott érettségit tenni az ószi é5 a tavaszi vizsgaidőszakban is,
azzal, hogy a sikertelen va8y eredményte|en vjzsga esetén a vizsgázó l(öte|es a
vizs8adÚat me8fizetn j '

16. Azt javaso|juk, hogy a továbbiakban az iskolai közósséBi s2o|gá|at ne |egYen
köte|ező, hanem a fe|5őoktatási fe|véteIi e|járás során jelentsen több|etpontot.



17' Kérjük a köz össégi szoIgá|at jeIenlegi szabá]yozásának fe|ü|Vizsgá|atát, a
gyakorlatban tapasztalt prob|émák owos|ésát és a hibá k ki l .avítását '

18' AZ á]|aín á|taI f inanszírozott tankönyvek I istáján szerepe|jen minden, tsz

országban tanított tantárgYhoz szükséges könyv. Kérjük a tankönyv|ista

bőVÍt:sét' ToVábbá kérjÜk, hogy a tanárok részesú|jenek insyenes

tankőn\'Ve||átásban, i||etve javaso|. iuk a tanár i  segédIetteI e||átott pé|dányok

kiterjesztését' Az in8yenes tankönyvek minőségét Íokozottan e||enőrizzékI A
tejjes tankönyv Iegyen digitá| isan i5 e|érhető és a tankönyvekhez rende|jenek
hozzá e|ektronikus kiegésuítő anyagot, ez Iegyen jó| érthető és szorosan
kapcso|ódjon a iananyaghoz. Elengedhetet|ennek tartjuk, hogy a tankönyvek
ki5zá]|ításí problénáinak okaít Vizsgál ják ki  és te8yenek me8 mindent a

8őrdü]ékeny tanéVkezdés érdekében'

19. Javaso|juk, hogy a közétkeztetésj, az isko|ai és a koIlégiumi kö|tségkeretet
radiká| isan eme|jék me8, a közétkeztetési norÍnatíVát pedi8 é|etkornak
megfeIelőn differenciá l ják.

20' Kérjük a közétkeztetés minóségének javításátI

21- Az isko]átej és az iskolai  gYüÍnö|cs pro8ram |e8yen kiterjesztve a2 á]ta|ános és
középiskola minden éVfo|yamára és 8ondo5kodjanak annak megfele|ő
minő5é8éről.

22. Az i5ko|ai éikeztetést Végző cé8 kiVá|asztásában, annak szo|gáltatásáVaI
kapcso|atban a diákönkormányzatnak 'egyen egyeté rtési joga '

23. SzorgaImazzuk a kö7neve|ési intézmények á||a8megóVását, infrastrukturá| i5
fejIesztését és taneszközzel tórténő e||áta5át

24' Az infrastruktÚrá| is fejIesztésekné| jelentsen pr;or itást az intézményen be|ú|i
rnindennapos testneve|és megvalósításához szükséges tárgyi fe{téte|ek
kjaIakítása'

25' FeIkérjük az intézményfenntartókat, a he|yi önkormányzatokat és a
sport|éte5ítmények működtetőit ,  hogy a mindennapos testneVe|és rnegvaló5ítása
érdekében a|akítsanak kí e8yÜttműködést.

26' A mindennapos testneve|és kivá|tá5ának szabá|yait v izsgá|ják fe|Ü|, bőVítsék azon
tevékenYségek körét, amelyek beszámíthatók ebbe'

27. A középfokú képzés befejezésének tanéVében és az azt megelőző tanéVben
maxima jzá|ják het i  3 órában a testneve|és órák számát'

28. Kérjük a jogszabá|yban meghatározott ko||égiumi kőte|ezó óraszám
csökkentését'

29' Az intézmények a tanéV eIején kapjanak arró| tájékoztatást, hogy me|y
tanulmányi Versenyeken Va|ó részvéte]t mi|yen körben támo8atja á fenntartó.
Kérjük, hogY miné| t öbb diák szémára tegyék |ehetőVé a tanuImányiVersenyeken
Va|ó dimentes részvéteIt.

30' KérjÜk a Íelsőoktatásba je]entkezőknél a nem oIimpjai sportá8ak esetében is az
ol s l j8o5 é5 a 1enzetIdzi erAdné-lyekPl lobbIeLpo| ||.I juldImd/1d' '

31' A kieme]kedő diák.ónkormányzat i  munkáért járjon p|usz pont a Íelsőoktatási
íe|véteIi  e|járás során.

32. A nye|Wizsgáért járó pIusz pontokat ne maximaIizá|ják 40 pontban'

33' Kérjük a fe|Vétel i  t öbbIetpontok aránYainak újra8ondo á5át '



34' Többszörös tú|je|entkezés esetén kérjük, ho8y arányosan nóVe|jék me8 az
álIamiIag támogatott helYek 5zámát a fel5őoktatásban.

35' Kérjük, hogy a fe|Véte|i pontszámításná| továbbra is iegyen elérhető a duplázás
|ehetősége.

36. Támogat].uk a duá|i5 képzés kiterjesztését a felsőoktatásra is.
37. FeIkéíjÜk a szakképzésért fe|e|ős minis7tériumot, hogy 8ondoskodjék a gyakor|ati

oktatás minóségének.iaVításáról '
38. A közneve|ési intézmény rnűködtetője biztosítsa az alapvető higiéniaieszközöket

az intézmények számára'
39. Kérjük, hogy az e8yes éVfo|yamokra ütemezett tananyag mennYisége i8azodjon a

rendeIke2ésÍe á||ó órakerethez.
40' KérjÜk a kerettanterv é5 az érettségi követe|mények hatékonyabb

összehangolását'
41' FeIkérjúk az intézményfenntartó központot, hoBy teremtse meg a köz|ekedési

vál|a|atok és az intézmények kőzött az e8yeztetés |ehetőségét a tanu|ók i.!koIai

eIfoglaltságához igazodó menetrend kiaIakítása érdekében'
42' Eme|jék a kózokiatási intézmények számára biztosított internet sáVszé|ességét és

biztosítsanak a diákok számára szabad Wi.fí hozzáférést.

A Diákpar|arnent kéri a Közneve|ésért Fe|elős.Ál lamtitkársá8ot, ho8y ezt az Ajánlást juttassa eI az

érjntett kormányzati döntéshozókhoz, i||etve par|amenti bizottsá8okhoz, az ország8yűlési

képvj5e|őkhöz, és a közneVelé5 szerep|őihez.

székesfehérvár, 2014. november 23.

A V||l '  országos Diákpar|ament

küldöttei


