
Azt mondják: lesz kréta, papír? Azt mondjuk: alap!

Azt mondják: fizetésemelés? Azt mondjuk: csaltok!

Azt mondják: nincs több pénz? Azt mondjuk: hová tettétek?

Azt mondják: átszervezik a klikket? Azt mondjuk: bábutologatás.

Azt mondják: kockás ing,

Azt mondják: túltoltuk? Azt mondjuk: ne toljátok tovább, rossz az irány!

Mit mondjunk a gyereknek, ha kevés a gimnázium, a szakképzés beszélő szerszámokat képez?

Mit mondjunk a szülőnek, ha nem fér b

Mit mondjunk a hatóságnak, ha megtorlással fenyeget, mert szót emeltünk?

Mit mondjunk a családunknak, ha heti 50, 60, 70 óra után azt kérdi: meddig folytatod még?

Mit mondjunk világgá ment régi taní

Ki az iskolából a fenntartó álcájába bújt hatalmi politikával!

pedagógus kollégát, szülőt, diákot, önkormányzatot, mindenkit, aki közösségének jövőtálló iskolát 

kíván biztosítani, és érzi, hogy a mostani keretek ezt lehetetlenné teszik:

Csatlakozzatok a Rendhagyó Óra Mozgalomhoz!

Minél többen mondjuk el rendhagyó órán, folyosón, kiránduláso

– koruknak megfelelő szinten –, hogy miért küzd sok ezer pedagógus, és miért fontos ez.

Mondják el pedagógusok a szülőknek, szülők az iskolának, mondják el egymásnak értekezleteken, 

kiscsoportos és személyes beszélgetések

miért szolgálja gyermekük boldogulását a szabad oktatás, és miért gátolja azt a jelenlegi

oktatáspolitika.

Mutassuk meg diákjainknak és környezetünknek,

 hogy folyamatos párbeszéddel, beszélgetésekkel és nyílt, konszenzusra törekvő vitákban 

születő döntésekkel  lehetséges, érdemes és fontos részt venni a közéletben, 

 hogy a politika nem szólhat csak a gyengébbek legyőzéséről és az ország kirablásáról.

Tegyük világossá, elsősorban rajtunk múlik, hogy

 vagy hagyjuk, hogy bármely hatalom ránk erőltessen rossz iskolát, rossz életet,

 vagy létrehozunk olyan közösségeket, melyekben a különböző érvek, érdekek, életek 
mindenki számára elfogadható egyensúlyba tudnak ke

A fenti linken ötleteket, ajánlott anyagokat, beszámolókat találtok, és reméljük, ti is bővítitek ezeket 
saját terveitekkel, tapasztalataitokkal.

2016. március 11-én 10:00 körül indí

A KIÁLLÁS, AZ ŐSZINTE BESZÉD NEM CSAK JOGUNK, KÖTELESSÉGÜNK IS.

Azt mondják: lesz kréta, papír? Azt mondjuk: alap!

Azt mondják: fizetésemelés? Azt mondjuk: csaltok!

Azt mondják: nincs több pénz? Azt mondjuk: hová tettétek?

Azt mondják: átszervezik a klikket? Azt mondjuk: bábutologatás.

Azt mondják: kockás ing, miniszoknya? Azt mondjuk: a mában élünk, a gyerekekkel.

Azt mondják: túltoltuk? Azt mondjuk: ne toljátok tovább, rossz az irány!

Mit mondjunk a gyereknek, ha kevés a gimnázium, a szakképzés beszélő szerszámokat képez?

Mit mondjunk a szülőnek, ha nem fér be a gyerek a kiváltságosok közé, mert drága a magántanár?

Mit mondjunk a hatóságnak, ha megtorlással fenyeget, mert szót emeltünk?

Mit mondjunk a családunknak, ha heti 50, 60, 70 óra után azt kérdi: meddig folytatod még?

Mit mondjunk világgá ment régi tanítványainknak, ha azt kérdik: meddig tűritek?

A türelmünknek vége!

Ki az iskolából a fenntartó álcájába bújt hatalmi politikával!

Hívunk mindenkit
pedagógus kollégát, szülőt, diákot, önkormányzatot, mindenkit, aki közösségének jövőtálló iskolát 

tosítani, és érzi, hogy a mostani keretek ezt lehetetlenné teszik:

Csatlakozzatok a Rendhagyó Óra Mozgalomhoz!

Minél többen mondjuk el rendhagyó órán, folyosón, kiránduláson, ahol csak lehet a gyermekeknek

, hogy miért küzd sok ezer pedagógus, és miért fontos ez.

Mondják el pedagógusok a szülőknek, szülők az iskolának, mondják el egymásnak értekezleteken, 

kiscsoportos és személyes beszélgetések alkalmával, minden lehetséges helyen és időben, hogy 

miért szolgálja gyermekük boldogulását a szabad oktatás, és miért gátolja azt a jelenlegi

Mutassuk meg diákjainknak és környezetünknek,

hogy folyamatos párbeszéddel, beszélgetésekkel és nyílt, konszenzusra törekvő vitákban 

születő döntésekkel  lehetséges, érdemes és fontos részt venni a közéletben, 

hogy a politika nem szólhat csak a gyengébbek legyőzéséről és az ország kirablásáról.
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vagy hagyjuk, hogy bármely hatalom ránk erőltessen rossz iskolát, rossz életet,

vagy létrehozunk olyan közösségeket, melyekben a különböző érvek, érdekek, életek 
mindenki számára elfogadható egyensúlyba tudnak kerülni.

A fenti linken ötleteket, ajánlott anyagokat, beszámolókat találtok, és reméljük, ti is bővítitek ezeket 
saját terveitekkel, tapasztalataitokkal.
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