
MINDENKIHEZ!

PEDAGÓGUSOK, OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁT SEGÍTŐ 
ALKALMAZOTTAK, SZÜLŐK, DIÁKOK!

MINDENKI, AKIT KÖZVETVE VAGY KÖZVETLENÜL ÉRINT
A MAGYAR OKTATÁS!

KÖZÖS CSELEKVÉSRE, KÖZÖS FELLÉPÉSRE VAN SZÜKSÉG!

Ha a Parlament jelenlegi formájában fogadja el a kormány által
beterjesztett  jövő évi  költségvetési  törvényjavaslatot,  benne a
köznevelést  hátrányosan  érintő  változtatásokat,  visszafordít-
hatatlanul tönkreteszi gyermekeink és az ország jövőjét!

Ez az utolsó pillanat!
Ha most ezt nem akadályozzuk meg, nem lesz több esélyünk!

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
2014. NOVEMBER 22-ÉN 14 ÓRÁTÓL DEMONSTRÁCIÓT TART

BUDAPESTEN.

Gyülekezés: 13 órától a Széchenyi István téren (a Magyar
Tudományos Akadémia előtt). Nagygyűlés 14:30-kor 

a Szalay utcában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt.



PEDAGÓGUSOK, OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK, 
SZÜLŐK, DIÁKOK!

MINDENKI, AKIT KÖZVETVE VAGY KÖZVETLENÜL ÉRINT 
A MAGYAR OKTATÁS!

Téved, aki úgy gondolja, őt az oktatást sújtó változtatások nem érintik! A rossz döntések árát veled,
velünk, tanítványaiddal, gyermekeinkkel, unokáinkkal fizetteti meg a hatalom!

Az oktatás nem csak a pedagógusok ügye!
Az oktatás az ország jövője, ezért a legfontosabb közügy!

AZ ORSZÁG JÖVŐJE VESZÉLYBEN VAN!

Tiltakozz! Vegyél részt a tüntetésen!

Ne tűrjük, hogy befizetett adónkat a kormány stadionok építésére fordítsa, amikor százezer gyermek
éhezik és fázik!

A szegénységből való kitörés egyetlen lehetősége a tanulás!

A hatalom a tudáshoz való hozzáférést akarja korlátozni!
Ez a hatalom alattvalókat akar!

Ne tűrjük, hogy gyermekeink sorsáról a hatalom döntsön! 
Ne tűrjük, hogy gyermekeinket megfosszák a szabad iskolaválasztás, a tanulás lehetőségétől!
Ne tűrjük, hogy a technikai, adminisztratív dolgozók, mindazok, akik a pedagógusok mellett
az  óvodákban,  iskolákban,  a  gyermekvédelemben dolgoznak,  köztük  a  dadusok,  az  óvoda-  és
iskolatitkárok,  a  pedagógiai  és  gyógypedagógiai  asszisztensek,  a  rendszergazdák  éhbérből
vegetáljanak!

A kormány a köznevelés reformját hirdeti, de arról nem beszél, hogy: 
a várható intézménybezárások miatt a gyerekek - azért, hogy részesei lehessenek az oktatásnak -
arra kényszerülnek, hogy busszal, vonattal érjék el az iskolát; 
a  gimnáziumi  férőhelyek  számának  radikális  csökkentésével  csak  a  kiválasztottaknak  lesz
lehetőségük érettségizni és bejutni a felsőoktatásba;
a szakképzésben a semmire sem jó hároméves szakiskolai oktatást erőltetik.

Ne tűrjük, hogy az „oszd meg és uralkodj” elve érvényesüljön az oktatásban is!
Ne tűrjük, hogy a tankötelezettség leszállítása 16 éves korra évente tíz-, tizenkétezer tanulót lökjön ki
a semmibe! 
Ne tűrjük, hogy a szakképzés átalakításának, az iskolahálózat átszervezésének több ezer,
több tízezer álláshely megszűnése legyen a következménye!

Mindezt gyermekeink, unokáink, országunk jövője érdekében meg kell akadályoznunk!

Jöjjön velünk, aki úgy gondolja, élhető országot kell teremtenünk, élhető országot kell átadnunk az
utánunk jövőknek!

PEDAGÓGUSOK, KÖZOKTATÁSBAN DOLGOZÓK!

Mutassuk meg, hogy pedagógusként több felelősséget érzünk
Magyarország jövőjéért, mint a hatalom!

Csatlakozzatok!




