
Oktatási program

„Ha szerinted az oktatás drága, 
próbáld ki a tudatlanságot.”  

(Derek Bok)



A világbanki felmérések szerint a világ vagyonának kb. 64%-a az úgynevezett 
emberi vagy humántőke, vagyis a tudás és a felhalmozott tapasztalat teszi ki. Az 
egymást követő magyar kormányok két évtizede azt a káros álláspontot 
képviselték, hogy az oktatás és a képzés feladata egyértelműen a piac 
kiszolgálása, vagyis a külföldi cégek számára az általuk igényelt tartalmú tudás 
előállítása.  

Ezzel szemben egy életképes nemzetállamnak nem lehet célja, hogy EU-s 
cégeknek futószalagon gyártsa a fegyelmezett, csendes „szakember-
rabszolgákat.” A humántőke fel és kihasználása meghatározza az EU-n belüli 
helyünket, helyzetünket, távlataiban mindnyájunk jövőjét.   

Itt az ideje hallgatni azokra a magyar szakemberekre, akik szerint csak egy 
önállóságra, gondolkodásra, kezdeményezésre nevelő humántőke-stratégia 
lehet alternatíva egy versenyképes gazdaságra és bérfelzárkóztatásra törekvő 
Magyarország számára.  

Ennek szellemében szükséges megreformálni oktatási rendszerünket. A 
szükséges reformok alapjait olyan, jövőnket meghatározó kulcsterületek mentén 
szükséges kibontakoztatni, mint a digitális oktatás fejlesztése, az idegennyelv-
oktatás hatékonyságnövelése, de szervesen ide tartoznak a versenyképes 
pedagógusbérek és a hallgatóközpontú ösztöndíjrendszer megteremtése, 
valamint az önálló gondolkodást és a gördülékeny kommunikációt elősegítő 
pedagógia módszerek alkalmazása. 

Közösségünk képviseli a mindehhez szükséges tisztességes politikai akaratot. 
Célunk az oktatási szféra érdem- és tehetségalapú átalakítása és a szabad 
szellemi légkör megteremtése.  



 oktatásban rejlő lehetőségek maximalizálása 
A digitális forradalomban rejlő potenciális lehetőségek kiaknázása gyerekcipőben jár és nem 
fajsúlyához képest kiaknázott terület. Célunk a teljes digitális oktatási rendszerre történő teljes 
és gyors átállás. Az ehhez szükséges állami forrásokat, illetve EU fejlesztési támogatások teljes 
mértékben biztosítjuk.  

Az oktatásban kiemelt szerepet biztosítunk a különböző informatikai készségek fejlesztésének, 
külön e célra fejlesztett alprogramokon keresztül. Minden általános iskolás tanulót laptoppal 
és táblagéppel látunk el, az ehhez szükséges infrastrukturális IT hátteret kialakítását 
biztosítjuk.  Bevezetjük és továbbfejlesztjük a különböző interaktív e-learning megoldásokat.  

A mesterséges intelligencia, oktatásban történő  alkalmazási 
lehetőségének megteremtése 
Az oktatási versenyképességünk növelése érdekében elengedhetetlen a mesterséges 
intelligencia oktatásban történő alkalmazásának kiszélesítése. Az MI a legköltséghatékonyabb 
oktatási módszer, a technológia fejlődésének köszönhetően egyes területeken hatékonyabb 
fejlődést biztosít, mint a legjobb tanár. Az MI minden diáknak egy személyre szabott, 
állandóan elérhető digitális tanár jelenlétét biztosítja, ami hatékonyan segíti elő a tanulási 
folyamatban leggyakoribb típushibák kiküszöbülését. Az MI oktatásba történő bevezetésére 
jelentős állami és EU-s forrásokat biztosítunk.  

Nyelvoktatási paradigmaváltás elérése 
Az idegen nyelvek magas szintű oktatása biztosítja oktatási reformunk gerincét. A 
költségvetési forrásokat átcsoportosítva megemeljük az idegennyelv oktatásra fordított 
összegeket. Különböző alprogramokon keresztül támogatni fogjuk, hogy minden főiskolai, 
illetve egyetemi hallgató rendelkezzen egy idegen nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával, míg a 
középiskolások, beleértve a szakiskolásokat is, legalább egy középfokú nyelvvizsgával 
rendelkezzenek tanulmányaik befejeztével.  

Valódi pedagógusi életpályamodell elindítása 
Új alapokra helyezzük a pedagógusi életpályamodellt, melyet kiszámítható, a pedagógusi 
szerepvállaláshoz méltó anyagi kompenzációval erősítünk meg. Ezzel párhuzamosan 
ösztönözni fogjuk a tanárok oktatási teljesítményének mérését, illetve külön jutalmazási 
rendszert vezetünk a teljesítménymérési rendszer alapján. Az életpályamodell alapját a 
fokozatos béremelés biztosítja, hiszen a tanári pálya anyagi elismertségének állami biztosítása 
nem várathat tovább magára.  

Prezentációs képesség, csoportmunka, általános kommunikációs 
képességek fejlesztése 
A 21. századi oktatási reform keretében olyan képességek fejlesztésére kívánjuk a hangsúlyt 
fektetni, mint a prezentációs, csoportmunka és az általános kommunikációs képességek 
fejlesztése. Ezen képességek széleskörű megerősítésére az új nemzetközi gyakorlatban is 
elterjedt oktatási módszertanokat vezetünk be, az ehhez szükséges infrastruktúrális hátteret 
célzott állami fejlesztési forrásokból biztosítjuk. 



Tanulmányi ösztöndíjrendszer és állami helyek keretrendszerének 
átalakítása 
A hallgatók pénzügyi biztonságának megerősítése érdekében új indexálási rendszert vezetünk 
be, melynek keretében a különböző hallgatókat érintő juttatások mértéket kiszámítható módon 
jelentősen növeljük, illetve nemzetközi szinten bevált gyakorlatnak minősülő új 
ösztöndíjprogram elemeket vezetünk be. Mindez elengedhetetlen annak érdekében, hogy a 
felsőoktatásban eltöltött évek során a hallgatók egzisztenciális szorongás helyett valóban a 
tanulmányaikra koncentrálhassanak. A felsőoktatási helyek számát célirányosan bővítjük a 21. 
századi kihívások által támasztott munkaerőpiac keresletét és kínálatát meghatározó 
tényezőknek függvényében.  

Hiányszakmák feltérképezése, azok oktatási háttérintézményeinek 
megerősítése 
A magyar oktatási rendszer új kihívásokkal találta szembe magát a 21.század technológiai és 
társadalmi változásainak köszönhetően. Új szakmák emelkedtek fel, illetve régiek tűntek el, 
ezért elengedhetetlen a hiányszakmák azonnali teljeskörű feltérképezése. Továbbá bevezetjük 
a valódi szakmai egyeztetések keretrendszerét, szakmai döntéshozatal nem valósulhat meg a 
külső és belső érintett bevonása nélkül. 

Nemzeti Alaptanterv keretrendszerének finomhangolása 
Jobboldali konzervatív pártként fontosnak tartjuk Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát. A 
Nemzeti Alaptanterv finomhangolása során kiemelt figyelmet fordítunk a hazafias oktatási 
elemek integrálására, a tanulók tehercsökkentésére, a 21. századnak és nemzetközi 
színvonalnak megfelelő tartalom kialakítására.  

Kompetencia alapú felmérés a felsőoktatásban 
A tudás és tehetség alapú magyar felsőoktatás hatékonyságnövelése céljából a bolognai 
képzésben is visszavezetjük a személyes megjelenést kívánó, szóbeli felvételi rendjét. Így az 
adott pályára alkalmatlan felvételizők könnyebben kiszűrhetőek. Az osztrák felsőoktatási 
modellből átvesszük az úgynevezett STEOP vizsga rendszerét. Ez az egyetemi tanulmányok 
első időszakában (2. év 1. félévében) kötelező komplex vizsga, mely az adott szak bevezető és 
alapozó tárgyaiból szükséges sikeresen letenni. A STEOP rendszer szigora miatt riasztónak 
tűnhet, de hozzásegíti a felsőoktatást ahhoz, hogy csak a szakhoz szükséges kompetenciákat 
megfelelően birtokló és a tanulmányaikat komolyan vevő hallgatók juthassanak diplomához. 

Jövő Szakmája Orientációs Program elindítása 
Elindítjuk a Jövő Szakmája Orientációs Programot, melynek keretében már az általános iskola, 
de intenzívebben a középiskola első éveiben orientációs alprogramokat indítunk. Ezen 
alprogramokon keresztül a fiatal tanulók megismerkedhetnek a különböző szakmákkal, 
különös tekintettel a hiányszakmákra.   
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