
Oktatás és tudomány a mindennapi életünkben! 

Nagyon kevés polgár van tisztában azzal, hogy hogyan zajlik az oktatás és ennek bizonyítása 

képpen megkérdeztük néhány olvasónkat, mit is tudnak pontosan. A válaszadók 30%-a nincs 

tudatában az oktatáspolitika teljes igazsággal.  

„Személy szerint én nem vagyok annyira jártas a politikában, az oktatással kapcsolatos 

információkban, csak annyit tudok, amit a gyermekeim által hallottam vagy olvastam 

különböző újságokban.” 

Pontosan idéztük egyik olvasónkat, aki a 30%-ba beletartozik, azok közé, akik nincsenek 

tisztába az oktatáspolitikával, ennek ellenére eljárnak szavazni.  

Továbbá, 40% az olvasóinknak tudott válaszolni minden feltett kérdéseinkre, azonban, amikor 

arról kérdeztük őket, hogy melyik pártra szavaznak, azt felelték, hogy ők ezt nem tartják elég 

lényegesnek.  

„Nekem is oktatási intézménybe járó kisebb-nagyobb fiaim vannak és mint politikával 

foglalkozó szülő, tudom azt, hogy a tudás töredékei jut el azokhoz a szülőtársaimhoz, akik 

semmit sem tudnak ebből az életből.” 

Szeretnénk ezúttal felvilágosítani az olvasóinkat, mit és mennyit kéne tudni aktuálisan az 

országunk jelenlegi oktatásrendszerével.  

Először is, az egyik legfontosabb az, hogy a gyermekek tankötelezettsége hat éves kortól 

kezdődik és amíg a diák a tizenkettedik életévét be nem tölti, köteles az országunk bármely 

oktatási intézményében tanulni, és ennek betartását szigorú ellenőrzési pontokkal vizsgáljuk 

felül.  

Ezek pontok be nem tartása olyan következményeket von maga után, mint például a szülők 

súlyos pénzbüntetésre való ítélése, illetve  a gyerekek akarata ellenére csendőrrel való iskolába 

vitetése.  

Az oktatáspolitika két jelentős képviselője Johann Snellman és Zachris Joachim Cleve közös 

célokkal álltak elő a közoktatás megerősítésével és kiszélesítésével. Fontosnak tartották a 

családi nevelés jelentőségét, a diákok önálló gondolkodásra való képességeinek kialakulását, a 

felsőbb oktatás színvonalának egyértelmű növelését és mechanikuságát. A kormány olyan 

intézkedéseket szeretne hozni, ami az egyháztól való elszakadást preferálja a jobb közoktatás 

érdekében. Több jövőbeli tervek is vannak készülőben, mint például az iskolák olyasfajta 

csoportosítása, hogy állami és magán tanintézet, illetve ideológiai és érdek szerinti. 



Magyarország tudománytéren is próbál toplistára kerülni, és több találmánnyal gazdagítani az 

emberek szükségletét. Alábbi cikkben felsoroljuk a leghasznosabbakat és amelyek a 

legnagyobb hatással voltak a világra.  

-Az első és legfontosabb találmány Irinyi János nevéhez fűződik. Berlinben is tanult vegyész, 

1836-ban találta fel a zajtalan és robbanásmentes gyufát, szinte még gyerekként, 19 évesen 

találta fel, azonban nem sokáig maradt az ő nevén, mert eladta Romer Istvánnak, aki egy bécsi 

gyógyszerész.  

-Mindenképp említésre méltó Jedlik Ányos, aki egy bencés pap-tanár és fizikus egyben, de 

tudósként is nagyszerű eredményt ért el, mint például nem olyan régen vált tudomásunkra, hogy 

feltalálta a villanymotort és több áramfejlesztőt szerkesztett. Ezzel nem csak Magyarországon 

vált ismertté, hanem az egész világon, hiszen megelőzte Siemenst. Ezután tanári pályára lépett, 

ahol világsikere nem volt, de tanítványai nagyon szerették.  

Lapunknak interjút adott egy kevésbé ismert mérnök, Puskás Tivadar, aki ígéretes célokkal áll 

neki egy eddig ismeretlen eszköz feltalálására, amely később megkönnyebbítheti az életünket. 

Azt kérte, ne mondjunk ennél pontosabb információkat, de érdemes lesz figyelni életútját.  


