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Az ipari, gazdasági életben az ISO 9000
rendszer a legismertebb, amely a legtöbb
ágazatban mûködik. Ennek leíró dokumentu-
ma kb. 900 oldal.  Amelyik cég minõsített,
viselheti az ISO besorolást, termékei, szolgál-
tatási reklámjában, megjelenítheti a minõsítés
tényét, ami elismerést, presztízst és nem utol-
só sorban árban, bevételben realizált hasznot
jelent. 
A minõségbiztosítás innovációs folyamat is,
mert a tevékenységben (versenyben) résztve-
võket állandó jó teljesítményre és fejlesztésre
készteti. 
Az oktatási intézményrendszer sem kerülheti
el a minõségbiztosítás bevezetését. A
felkészüléshez tanulás és tréningek szüksége-
sek. Közelítsünk nyitottan, befogadó ké-
szen egy új értékelési és munkakultúra felé.
A pedagógiai program elkészítésével már
minden intézmény közelebb jutott a minõség-
hez, hiszen a program egy vállalt értékrend.
A helyi pedagógiai program lényegében egy
szerzõdés az intézmény és a fenntartó között.
Az intézmény a benyújtott program meg-
valósítását a megfogalmazott feltételekkel
vállalja, a fenntartó pedig finanszírozza. Az
elfogadott program, az új alku helyzet tekint-
hetõ talán a minõségbiztosítás elsõ lépésének
még akkor is, ha a felkészülési folyamatban
ezt senki nem hangsúlyozta. Ne feledjük azt
sem, hogy a közoktatási rendszer sem a nul-
lától indul a minõségbiztosítás felé. A
neveléstörténetben jól feltártak a híres al-
mamáterek pedagógiai rendszerei. Vajon a
legjobbak mitõl lettek híresek, közismertek?
Minden pedagógusnak van saját minõségbiz-
tosítási rendszere, csak lehet, hogy nem így
hívja. Az értékelés ellenõrzés a nevelõ oktató

folyamat szerves része, e nélkül nem volt,
nem lehet eredményes nevelõ-oktató munká-
ról beszélni. A hetvenes években például már
volt intézményi önértékelés a fejlesztõ felü-
gyeleti kísérletek során. Gondolhatunk a
leghíresebb, legkeresettebb mai iskolákra,
akikrõl az egész ország tud. Õk vajon nem
egy minõségbiztosításnak köszönhetik elis-
mertségüket?
A minõségbiztosítást is a vezetési folyamat
részeként kell tekinteni, értelmezni. A vezeté-
si folyamatot állandóan változó szituációk
soraként értelmezzük és nem konstans ál-
lapotnak. A színvonalas szakmai munka
folyamatos belsõ és külsõ értékelést kíván.
Szükségesek az igazodási pontok, hogy az
eredményviszonyítás megtörténhessen. A
korszerû intézményvezetési felfogásban meg-
jelenik a szakmai elkötelezettség, az érzett és
a vállalt felelõsség a munkatársak és az
igénybevevõk felé. Feltehetjük a kérdést: a
minõség csupán óvatosság, szükséges rossz
vagy sokat ragozható divattéma? Erre vála-
szolhatunk más aktuális témákkal is. A
folyamatos tanári továbbképzés, az idegen
nyelvi kommunikáció fontossága, az infor-
matikai ismeretek megszerzése, alkalmazása,
az internet, a multimédia beemelése az ok-
tatásba és az életmódmintákba, az ökonómiai
szemlélet alakítása, a pénzel kapcsolatos
gazdálkodási teendõk, befektetések, a tõzsde,
vagy a világ problémái mind megannyi újabb
divatos témának mondhatók? Természetesen
másról és többrõl van szó. 
Az történik, hogy egy felgyorsult, változó
világban csodálkozunk, nézünk körül és
próbáljuk meghatározni fejlõdési ütemünket,
bemérjük kompetenciáinkat, lehetõségeinket.   

Azt senki nem vitatja, hogy a fenti té-
makörökre a ma iskolapadban ülõ diákok
válaszai igenlõbbek lesznek, mint a felnõtt
generáció tagjaié, akár tanáraiké. Ebben ugye
semmi természetellenes nincsen. Amit tehe-
tünk az-az, hogy idõben és állandóan
felkészüljünk a megváltozott vezetõi és a
pedagógus szerepre. A korábbi tudáselosztó
szerepünk a tudásvezetõ, tanulás vezetõ sze-
repre változik. A felzárkóztatás és a tehetség-
gondozás politikai legitimációval kerül az in-
tézményi programokba, mert az adóforintok-
ból az esélykülönbségek mérséklését és az
esélyegyenlõséget kell biztosítani az egzisz-
tenciális startnál. Az átalakuló társadalomban
a pedagógus nem példakép a régi értelemben,
�csupán� egyik ható tényezõ a sok közül.
Tekintélye nem az állami hatalomból ere-
deztetett, hanem a szerzett hatalmi poten-
ciálját használja. A törvény által biztosított
szabad iskola, kollégiumválasztás lehetõsége
értékválasztást is jelent és még inkább azt fog
jelenteni. Az iskolai, kollégiumi történések,
annak mikrotársadalmi visszhangja akár az
intézmény létét, vagy nem létét is jelentheti.
Egy autonóm kollégium, iskola tehát érdekelt
a minõség felmutatásában. Régi értelemben
az volt a minõség, amikor sok jó pedagógus
végezte a munkáját és zökkenõmentesen ment
a tanítás, nevelés. A mai társadalmi viszonyok
között már más kritériumoknak is meg kell
felelniük az nevelési-oktatási intézmények-
nek. A kommunikációs csatornák és az infor-
mációrobbanás is indokolja az intézmények
teljes körû bemutatkozását, minõségjegyeik
felmutatását. Napjaink pályaválasztásánál
már olyan szülõk is voltak, akik elmondták,
hogy tallóztak az interneten és megnézték az
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A következõ évtized közoktatás-politikai kihívása és programja a
minõségbiztosítás lesz. Új értékelési, minõsítési metódusokat kell
megtanulnunk. Jogos a kimondott, vagy kimondatlan kérdés: Miért
vált éppen most idõszerûvé a minõségbiztosítás? Lehet, hogy megint
valamiféle reform ízû divatról van szó?
A válaszokat a makrogazdasági átalakulásban és a társadalmi folya-
matokban kell keresnünk. Az oktatási ágazat az egyik legnagyobb
közpénzeket felhasználó rendszer. A közpénzek pedig adókból foly-
nak be. Joggal várhatja el az adózó állampolgár, hogy keményen
megdolgozott adóforintjaiból gyermekei számára magas színvonalú
iskolarendszer (benne kollégiumi ellátás) mûködjön. A gyermek
iskoláztatása egyszeri és megismételhetetlen, irreverzibilis folyamat.
A fenntartónak óriási felelõssége van a közpénzek felhasználásában.
Ki állapítja meg, hogy jól sáfárkodott egy önkormányzat az adó-
forintokkal? Az állami Számvevõszéki vizsgálatok mellett kell egy
másik, folyamatos értékelési (önértékelési)rendszer is, ami jelzi a fi-
nanszírozott folyamat hatékonyságát. A normatív finanszírozás mel-
lett kell valamilyen eszköz annak bemutatására, hogy milyenek a
különbségek és mitõl vannak a különbségek az egyes intézmények

között. A minõségbiztosítás hallatán már vannak olyan intézmények,
amelyek önszorgalomból megkezdték a munkát, az elõkészületeket,
másoknál a fenntartó szorgalmazza központi keretbõl valamelyik
minõségbiztosítási rendszer bevezetését. Az oktatási minisztérium is
elhatározta, hogy 2002-tõl minden közoktatási intézményben mûköd-
nie kell a minõségbiztosításnak, minõségellenõrzésnek, értékelés-
nek. Ahogy lenni szokott most is vannak bátrak, kezdeményezõk,
várakozók, és kételkedõk. 

A kollégium módszertani kultúrájának állandó fejlesztése minõsé-
gi változást hozhat e fontos pedagógiai tevékenység társadalmi
megítélésében. A kollégiumi ügy, most a közoktatás ágazati szintjén
offenzívában van. Ezt jól példázza a közoktatási törvény kollégiumi
vonatkozású módosítása is. Rajtunk, e területen dolgozó kol-
légiumpedagógusokon, kutatókon múlik, hogy élünk-e, ezen kivéte-
les szakmai lehetõséggel. Ha élünk, akkor nem csak az egyes kol-
légiumokat lehet minõségbiztosítani, hanem méltóan a neve-
léstörténeti hagyományokhoz a kollégiumi intézményrendszert is.
Szakmai szövetségünk is ezért küzd, munkáját avval is segíthetjük,
ha a helyi feladatokat színvonalasan oldjuk meg.

Dr. Benedek István

Minõségbiztosítás a kollégiumban
Mottó:

�Ha nem hiszünk abban, hogy mások maximális teljesítményre képesek, 
akkor nem is tudjuk õket eredményesen munkára sarkallni.� (H. Weiss Donald)



iskolák honlapjait és a döntést igenis befolyá-
solta az iskola, kollégium arculata. A
minõségbiztosítás bevezetését a közoktatás
helyzete, állapota is szükségessé teszi.
Tekintsük át a minõségbiztosítás elméleti
alapjait, fogalmait, szemléletmódját, a szer-
vezeti kultúrában elfoglalt helyét.

1. A minõségbiztosítás és -
irányítás célja és feladata

A minõség fogalmának definiálása rendkívül
összetett feladat. Tudni kell, hogy milyen
piaci szegmenseket vizsgálunk, milyen
versenyfeltételek között minõsítünk. Az ISO
(Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)
meghatározása szerint a �MINÕSÉG a termék
vagy szolgáltatás azon jellemzõinek
összessége, amelyek befolyásolják azok
meghatározott és elvárt igények kielégítésére
vonatkozó képességét�. Ez a meghatározás a
minõséget a �használatra való alkalmasság�, a
�célnak való megfelelõség� fogalmaként
értelmezi. Ezt az értelmezést átvihetjük a ne-
velés-oktatás terültére is.

A minõségellenõrzés a minõségbiztosítás,
vagy a teljes körû minõségmenedzsment
(TQM) kialakulása természetesen saját fejlõ-
déstörténet szerint is vizsgálható. A fejlett
ipari országokban fokozatosan vált a
munkakultúra részévé a minõségellenõrzés.
E folyamatban színre léptek a témával tu-
dományos alapokon foglalkozó nemzetközi
hírû szaktekintélyek, akik a minõség fo-
galmára más-más definíciókat használtak
attól függõen, hogy az õ felfogásukban mi-
lyen prioritásokat állítottak fel. 
A különbözõ megfogalmazásokból követke-
zõen a minõség és a gazdaságosság össze-
függése alapján D. a Garvin határozza meg
legtömörebben a minõségirányítás célját:
- az értékesítés növelését (a piaci pozíciók
megerõsítése, a vevõi megelégedettség növe-
lése, a régi vevõk megtartása, új vevõk meg-
szerzése, hiszen a fogyasztók számára bizton-
ságot és jobb minõséget kínál).
- költségmegtakarítás (a termelékenység nö-
velése, a �rossz minõség költségeinek�
csökkentése, hiszen az ISO 9001/2-szerint
tevékenykedõ szállító megtakarítja az utóla-
gos javításokkal, a visszáruval és a selejttel
kapcsolatos költségeket.)

1.1. A minõségbiztosítás és -irányítás
kialakulása

A mai mûködõ minõségmenedzsment kiala-
kulásának gyökerei a tudományos munka-
szervezés kialakulásától származtathatók,
hiszen a korábbi idõkben minden mesterem-
ber maga határozta meg a termékei
minõségére vonatkozó követelményeket,
mintegy saját szabványait. A piac pedig éppen
aszerint fizetett a termékért, hogy milyen volt
a termék minõségi szintje. A nagyipari
gyártókomplexumok létrejöttekor, amikor a
mûvezetõk felügyelete alatt a dolgozók nagy
csoportokban végezték a hasonló gyártási mû-
veleteket, a munka minõségéért a mûvezetõ

vállalta magára a felelõsséget. Az 1920-as és
1930-as évek folyamán azonban az ellenõrzõ
(inspekciós) funkciók részletesebbekké vál-
tak, és már elkülönültek a termelési folyamat-
tól. A gyártás önmagában véve már nem volt
többé felelõs a termék minõségéért. E vál-
tozás következménye volt a külsõ ellenõrök
megjelenése. 

1.1.1. A minõség-ellenõrzéstõl a
minõségbiztosításig

Valamikor a minõségellenõrzés általános
módszere a mindendarabos vizsgálat volt. A
múlt század végén, de fõleg a húszadik
században az ipari termelés területén túlsúly-
ba került a tömeggyártás, amely nem tartha-
tott ki a mindendarabos ellenõrzés mellett,
mert ezt nem tudta volna gazdaságosan meg-
valósítani. Új módszert kellett bevezetni; így
alakult ki a mintavételes ellenõrzés, amely
azon alapszik, hogy a termék valamely
tételébõl reprezentatív mintát kell kivenni, azt
az elõírásoknak megfelelõen ellenõrizni kell,
és a kapott eredménybõl kell következtetni a
teljes tételes elfogadhatóságra.
A mintavételes mûszaki ellenõrzés módszere-
it a matematikai statisztika felhasználásával
részletesen kidolgozták, ezekre szabványok is
készültek, és segítségükkel az ellenõrzésnek
ezek a módszerei széles körben elterjedtek, és
ma is használatosak.
A mintavételes ellenõrzés eleve tudomásul
veszi, hogy a tételben bizonyos százalékban
jelen lesznek nem megfelelõ termékek is. A
mintavételes ellenõrzés problémát okoz azon-
ban ott, ahol nem lehet %-os hibahányadot
megengedni. Nem lehetett statisztikai mód-
szereket alkalmazni, pl. ott, ahol egészségi
vagy biztonsági kérdések merülnek fel, ahol
emberélet forog kockán, vagy más, döntõ
fontosságú érdek játszik szerepet. 
Ilyenkor néha visszatér a mindendarabos el-
lenõrzés gondolata, de a mindendarabos el-
lenõrzés sem képes minden hibás darabot
kiszûrni. Figyelembe kell venni az ellenõrzést
végzõ személy adottságait és az emberei
tényezõket, a tévedés lehetõségét.
Ezek a problémák vezettek oda, hogy a
tömeggyártás új utat keressen a hibák felfe-
désére vagy inkább megelõzésére. A gondolat
az volt, hogy ha a termék ellenõrzése megold-
hatatlan, vagy gazdaságilag nem célszerû, át
kell térni a termék ellenõrzésérõl a gyártási
folyamat ellenõrzésére. Végig kell kísérni a
teljes gyártási folyamatot, és minden egyes
mûvelet után ellenõrzést kell végezni (ez az
ún. gyártásközi ellenõrzés), ennek ered-
ményét elemezni kell, hiba esetén annak okát
meg kell keresni, és a tapasztalatokat vissza
kell csatolni ahhoz a (korábbi) gyártási sza-
kaszhoz, ahol a hiba forrása van, hogy ott az
okokat haladéktalanul kiküszöbölhessék. Így
a hibás darab már el sem jut a következõ
mûveletig, és minden hibát kellõ idõben el
lehet hárítani. Megszûnik a végellenõrzés ed-
digi szerepe, csak rutinellenõrzésként marad
meg, és tõle legfeljebb annak megerõsítését
várják, hogy minden rendben van, nem pedig
a hibás termékek kiszûrését. Látható, hogy
közoktatási adaptáció szerint a bemenet, a

folyamat és kimenet-szabályozás örök dilem-
májánál vagyunk.
A gyártásközi ellenõrzés során tapasztalt
hibák elemzése és az eredmény visszacsatolá-
sa a hibaforráshoz egy szabályozási kört
képvisel. Minden egyes ellenõrzés és vissza-
csatolás egy-egy szabályozási kör együttese. 
Ezeknek a köröknek átgondolt, célszerûen
kialakított összekapcsolása szabályozási
rendszerhez vezet. A termékminõség érdeké-
ben létrehozott szabályozási rendszert minõ-
ségszabályozási rendszernek nevezzük. Ha
ez a rendszer nem csak a szûkebb értelemben
vett gyártási technológiára terjed ki, hanem
felöleli az ahhoz kapcsolódó mûveleteket is
(pl. a raktározást, a vizsgálatok dokumen-
tálását, a képzést), továbbá a gyártást
megelõzõ mûveleteket (az anyagbeszerzést, a
szerzõdéskötést, a marketing-tevékenységet
stb.) és a gyártást követõ mûveleteket (az
értékesítést, a telepítést, a vevõszolgálatot
stb.), akkor teljes körû minõségszabályozás-
ról beszélünk.
A szabályozás mûszaki fogalom, nem tartal-
mazza azokat az intézkedéseket, amelyeket
annak bizonyítása érdekében kell tenni, hogy
a rendszer valóban a kitûzött célnak meg-
felelõen mûködik. Ezt a bizonyítást a gyár
saját vezetõsége is igényli, de különösen
akkor van erre szükség, ha ezt a Vevõ vagy
egy független szerv elõtti igazolás meg-
követeli. A szabályozási rendszer egyes lépé-
seit ezért dokumentálni kell. Az ilyen doku-
mentált minõségszabályozási rendszert
minõségbiztosítási rendszernek nevezik.
Az irodalomban idõközben divattá vált a
menedzsment szó, és megjelent az angol
�quality management� kifejezés is, amelyet a
szabványok minõségirányításnak fordítottak
le. Miután ez az új kifejezés sem mond többet,
mint az elõzõek, és ezért használatuk a gya-
korlatban ötletszerûen váltakozott, megjelent
ennek egy teljesen semleges formája is: a
minõségügyi rendszer (quality system),
amely az elõzõekkel ugyancsak egyenértékû. 
Látható, hogy sokféle elméleti megközelítési
mód létezik. A közoktatás számára ez azt a le-
hetõséget is jelenti, hogy minden kötöttség
nélkül kialakíthatja saját rendszerét. Már nap-
jainkban is szaporodnak azok a publikációk,
amelyek egy-egy intézményben bevezetett
szisztémáról szólnak. Várhatóan még több
évnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy intézmény
a kellõ tapasztalatok birtokában váltson egyik
rendszerrõl egy másikra.
A TQM (Totál Qvality Menedzsment, Teljes
körû Minõségmenedzsment) teljes körû
minõségbiztosítás számos országban elismert,
hatékony és polgárjogot nyert az oktatásban
is. Alapja az önértékelési rendszer, ahol az
emberi erõforrás optimalizálás áll a közép-
pontban. Központi tényezõ mindig a vevõ. A
mûködõ szervezetben mindenki egyszerre
vevõ és szállító, ezért figyelemmel kell követ-
nie a termékek és szolgáltatások színvonalát,
amelyeket ad vagy kap. A minõségelvû in-
tézményi kultúrát az elvárások és az intéz-
mény által vállalt távlatok pontos megfogal-
mazása jellemzi. Fordítsuk le a vevõ és a szál-
lító szerepét a közoktatás nyelvére. Az
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iskolában, kollégiumban, óvodában a gyer-
mek a vevõ, mert igénybe veszi a szolgál-
tatást. Az igénybevevõ gyermek a teljesít-
ményével hozzájárul az intézmény kimeneti
eredményéhez, tehát kifelé szállító. A TQM
szemlélet szerint a vevõ (külsõ vásárló) akkor
kaphat minõségi terméket, szolgáltatást, ha a
szolgáltató szervezet tevékenységét áthatja a
minõség melletti elkötelezettség, vagyis a
minõségbiztosítás a szervezeti kultúra
részévé válik.
A külföldi szakirodalom három jól elkülönít-
hetõ irányzatot tart számon a TQM-rõl. 
Edwarads Deming: Az elvárások csak olyan
környezetben maximalizálhatók, ahol a kor-
szerû vezetés fejlett közoktatásban érdekelt,
ehhez kvalifikált munkaerõt alkalmaz, képez
és a pedagógiai folyamatot magas mûveltség-
tartalommal tölti meg. Ilyen minõségekkel
illeszkedik a gazdasági környezethez, ahol a
legfõbb példa az erõforrás optimalizálás. A
minõségbiztosításban résztvevõ szereplõket
sajátos egymásrautaltsággal lehet leírni.
- Az ár

a szolgáltató és a fenntartó viszonyban
- A minõség

a fogyasztó és a szolgáltató érdekköre
- Politikai viszonyrendszer

van a fenntartó és a klientúra között. 

MEGRENDELÕ
politikai 

minõség viszony-
rendszer

INTÉZMÉNY FENNTARTÓ
ár

Látható az egymásrautaltság és a körfolya-
mat. A fenntartó intézmény viszonyból
hogyan lesz politikai érdek, amire már koráb-
ban utaltunk.
MELYEK L E H E T N E K E G Y I N T É Z M É N Y

M I N Õ S É G J E G Y E I? 
- A végzettek sikeres pályája
- Erõs pedagógus közösség
- Kitûnõ alapszolgáltatás
- Hatékony a vállalt program megvalósítása
- Az igénybevevõk értik, átlátják a történése-

ket
- A  sikerek jó környezeti kommunikációja
- Van jövõkép, megfogalmazott a küldetés, az

ethosz.
- A végzettek sikeres pályakarrierje.
A felsorolás csak jelzés szerû, mert a minõ-
ségértékelési folyamatban valamennyi ele-
met, mutatót operracionalizálni kell, csak tel-
jes tartalommal írhatók le a minõségjegyek.
A TQM alapján mûködõ  szervezet célja,
mûködésének alapja:
- Stratégiai tervezés, a jövõkép következetes

szolgálata
- Csapatmunka, a humán erõforrás optimali-

zálása
- Továbbképzés, acélokhoz viszonyított

megfelelés érdekében
- Adatfeldolgozás, elemzés, a fejlõdés és a

minõségi jegyek állandó bemutatása
- Jó döntéshozatal, a korszerû döntés-

elõkészítõ technikák alkalmazás, a cso-

portelõnyök kiaknázása
- Megrendelõi elégedettség állandó biz-

tosítása, amely újabb keresletet biztosít a
szolgáltatás (iskola) iránt.

- Minõségbiztosítási munkakultúra és szem-
léletmód bevezetése.

A munkakultúra és szemléletmód változás
azt is jelenti, hogy a TQM vezetõ nem
foglalkozhat a hagyományos értelemben
�mindennel�. A minõségbiztosítás nem enge-
di meg, hogy az igazgató mindenes legyen.
Egy emberre nem lehet minõségbiztosítást
építeni. Mivel foglalkozzon tehát a TQM
vezetõ? Mindenek elõtt stratégiai tervezés-
sel. 

A FOLYAMATOK RENDSZERE

Ezt leghatékonyabban a lehetséges alter-
natívák állandó és sokrétû elemzésével teheti
meg. A vezetõnek a szervezet is definiálnia
kell a minõségbiztosítás során. A vállalt
küldetés, ethosz megfogalmazása az arculat-
tervezéssel egészül ki, hiszen a környezet
(megrendelõi kör és a politikai viszonyrend-
szer) ezen keresztül értesül az intézményi
történésekrõl. Ez az intézményi marketing
munka alapja. A minõségbiztosítással
foglalkozó vezetõ a feladatokat delegálja.
Csapatát a szerint építi, hogy milyen feladatok
ellátására kell megfelelõ személyt biztosítani.
A képzési program, a személyzetfejlesztési
koncepció is a feladatok delegálhatóságát
szolgálja. A vezetési funkciók kiegészülnek a
folyamatos mérési, értékelési és visszacsato-
lási feladatokkal. Korábban azt tanultuk, hogy
a vezetõ képviseli az intézményt. A TQM
vezetõ megszemélyesíti az intézményt! 
Amennyiben valóban elgondolkodunk a
különbségen, rá kell éreznünk, hogy a
megszemélyesítés más dimenzió, más maga-
tartás forma, több, mint a képviselet hûvös-
sége. A képviselõ vezetõ megelégedhet a
megjelenéssel a feladat letudásával. Az in-
tézményt megszemélyesítõ vezetõ pedig kere-
si kutatja az új információkat, minden
helyzetben menedzseli az intézményt a testü-
let eredményeit.
A fentiek után a figyelemfelhívás igényével
arról is kell szólni, hogy a TQM vezetõ mivel

ne foglalkozzon. Napi ellenõrzéssel, részfe-
ladatokkal, zavarkezeléssel semmiképpen se.
Az operativitás nem az õ terepe. Õ már straté-
ga. A létszámügyek, a szükséges helyettesíté-
sek már delegált feladatok. Õ senkitõl nem
vehet át feladatot, az ügymenet a szervezet
mûködési rendjébõl eredeztetett, így mente-
sítheti magát ettõl is.
A vezetés feladatai tehát:
- A minõség, mint jövõkép kialakítása
- A küldetés megfogalmazása
- Rendszerfejlesztõ gondolkodás
- A célok közérthetõ megjelenítése
- Erõforrás menedzsment
- Hatáskör és feladat megosztás
- A feladat és felelõsség delegálása

- Motiválás
- A minõségi körök mûködtetése
- A kapcsolati tõke fejlesztése

Az ilyen fajsúlyos feladatok
csak akkor oldhatók meg, ha a
munkatársak is felkészültek a fe-
ladatra. A bevonás, képzés, a
közös céltételezés most kama-
tozhat. A rendszer szereplõinek
bízni kell az újban, magunkban
és a társakban egyaránt. A leg-
fontosabb, hogy felismerjék a
nem minõség árát, mindig ke-
ressék a funkciózavart. Ilyen at-
titûddel képesek a munkatársak
állandóan tanulni, teljesítmé-
nyünket, fejlõdésünket mérni
(önértékelni) megismerni és
elfogadni a minõség óhajtását.

1.1.2.A minõségbiztosítás társa-
dalmi, környezeti összetevõi

Korábban a képzeletbeli piramis csúcsán a
vezetõ volt. Minden intézményi szereplõ for-
málisan és valóságosan is alárendeltje, jogi
függõségi viszonyban volt vele.

Intézményvezetés 
és kapcsolatai

Pedagógus
(tudásátadó) 

Gyerek
(a szülõ, a megrendelõ)

A megváltozott körülmények között a mai
helyzet a fordított piramis jellemzi.

Megrendelõ
(adófizetõ polgár)

Pedagógus
(tudásvezetõ)

Vezetõ, 
aki elintézõ, lobbizó

A szolgáltató intézményi struktúrában a
gyerek, a szülõ a fogyasztó. A fenntartó a fi-
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nanszírozó, az intézmény a mûködtetõ, a szol-
gáltató. A szülõ természetesen gyermeke si-
keres pálya karrierjében gondolkodik, ezért a
magasabb színvonalú szolgáltatás felé fog ori-
entálódni, minden olyan helyzetben, ha van
valós választásai helyzete. A fenntartó számá-
ra pénzügyi hatékonyságban realizálódik a
kapcsolat, és ilyen megközelítésben a
minõségbiztosításon keresztül szakmai elvá-
rásokat is megfogalmaz az intézmény felé. A
fenntartó, iskola, szülõ viszonyrendszerben
tehát mindenki a pedagógiai hozzáadott érték
elérésében érdekelt.

A minõség a célnak való megfelelés. A ne-
velési-oktatási intézmény alapfeladata, hogy
szocializáljon és professzionalizáljon. Ilyen
értelemben a minõségbiztosítás helyi, in-
tézményi folyamat, fontos önérdek és hosszú
távú stratégia.

2. A minõségbiztosítás 
fogalomrendszere

Az eddigi ismertetésbõl is jól látható, hogy a
minõségbiztosításról érdemben akkor tudunk
beszélni, vele foglalkozni, ha a kapcsolódó
alapfogalmakat is megismerjük. 

- Minõségellenõrzés

Folyamatosan végzett ellenõrzési, szá-
monkérési tevékenység. Ilyen például az osz-
tályozás, a vizsgáztatás, a kollégiumi ügyeleti
ellenõrzés. Ezek jelzésértéke nem több, mint
az adott pillanatban �lefényképezhetõ� is-
meretállapot, pillanatkép. Milyen az épület
rendje, kik és hogyan dolgoznak a szilenciu-
mon, elkezdõdtek e a szakkörök. 
Mindannyian megéltük már a vizsga, röpdol-
gozat, zárthelyi utáni helyzetet. A folyosói
szituációban jobban tudtuk a tételt, mint a
vizsgaszituációban. A minõségellenõrzés,
tehát egy mintavétel, egy egyszeri adott idejû
ellenõrzésben. Funkciója a folyamatos felké-
szülés, a folyamatos munkavégzés biztosítása
az ellenõrzés állandó kilátásba helyezése.
(Kedden témazáró dolgozatot írunk!) A ha-
gyományos, tipikus szituációja � várjunk
amíg valami elromlik, aztán majd meg-
javítjuk�! Pedagógiai szituációban: Derüljön
ki, hogy mit nem tud a diák, szembesüljön
mulasztásaival, hogy pótolhassa.

- Minõségértékelés

Az értékelés szó már jelzi, hogy hosszabb idõt
átfogó, az ismereteket többoldalúan vizsgáló
módszerrõl van szó. Az oktatásban ilyenek a
tesztek. A feladatlapos felmérések, a kis-
érettségik, a vizsga-elõkészítõ gyakorlatok, a
kollégiumi kvázi vizsgák, az ismert IEA és a
monitoring mérések. A pedagógiai tevékeny-
ségnek nagyon fontos fejlõdési terepe lehet a
jövõben a differenciált mérésmetodikai
kultúra erõsítése. A mérésismeret színvonalas
oktatása és gyakoroltatása nagy adóssága a
tanárképzésnek. Nem véletlen, hogy a közok-
tatási minõségbiztosítás elõtt Országos Mérés
és Vizsgaközpontot szerveznek, amely szep-

temberben meg is kezdi mûködését. Az ilyen
országosan átfogó intézmény és mérésme-
todikai tevékenység rendszer eddig hiányzott
a közoktatásból, az auditálással alig találkoz-
tak a pedagógusok. Az egyenlõsdi mércéje
nem tartható egy teljesítményelvû tár-
sadalomban, tehát a mérési kultúra fejlesztése
elengedhetetlen. A minõségértékelés csak
méréses módszerek felhasználásával lehet-
séges. Az értékelés egy jelzõ funkció, jelzõ-
szerep, amely rámutat a nevelési-oktatási fo-
lyamatok jellegére. A közoktatási stratégiát
meghozó szinten a jelzés országos tenden-
ciákra utal, míg intézményi szinten a mikró
szintû jellemzõk ismerete is szükséges.
Példa:
Gondoljuk át a demográfiai helyzet hatását az
oktatástervezésre. Mennyi iskolarendszerbeli
konfliktus indukálódik a létszámleépítések és
az iskolabezárások összevonások miatt. A mi-
nõségértékelés vonatkozásában a tananyag-
tartalmak, a fejlõdés-lélektani sajátosságok
szerinti terhelés elosztás, a feldolgozási üte-
mezés mind-mind csak igényes minõségérté-
kelés alapján végezhetõ el.

Minden kollégiumban vannak értékelési tech-
nikák, belsõ ösztönzõ rendszerek. Úgy gon-
doljuk, hogy például a tiszta szoba pontozásos
szisztémáját felkell váltani egy eredmény-
centrikus, értékeléssel. A mai diákok sajátos
fejlõdés-lélektani képe miatt is fontos átgon-
dolni a kollégiumi tevékenységszerkezetet és
teljesítményorientációs értékelõ szisztémáját.

- Minõségbiztosítás

Értékkövetés, a célnak való megfelelés. A
folyamatban résztvevõk �Minõségi körök�-be
tömörülnek és ezen keresztül fejlesztik szak-
mai tevékenységüket. A minõségi körök fo-
galma a Japán menedzsment irodalomból ter-
jedt el. Az ismert precíz és vállalathû Japán
dolgozók ötleteit, elképzeléseit a menedzs-
ment ki akarja aknázni. Ezt úgy tudja megten-
ni, ha minden hónapban azonos idõpontjában
(például mindig az utolsó csütörtökön 15
órakkor) a termelési fázisban résztvevõ dol-
gozókat összehívják és a felsõ vezetésbõl is
részt vesznek a �minõségi kör� megbeszélé-
sén. A dolgozók ismerik a termelési folyamat
összes elemét, sok tapasztalatuk van, számos
ötletet tudnak adni a menedzsmentnek. 

Természetesen a felsõbb vezetés rendkívüli
várakozással várja az ötleteket. Amit lehet,
azt azonnal bevezetik. A vége a dolognak a
nagyobb profit és a tökéletesebb Japán termék
lesz. Az ötletadóknak presztízs, hogy kinek az
ötlete valósul meg. Az ilyen munkafolyamat-
ban rang ötletgazdának lenni. A vezetés er-
kölcsileg és anyagilag gálánsan premizálja a
megvalósítható gondolatokat. Ami történik
nem más, mint a vezetés állandó vissza-
jelzést ad arra, hogy itt mindenkire szükség
van, és mindenkire másért van szükség.
Átélhetik a fontosság élményét. Ebben a szer-
vezetben értük és általuk történnek a dolgok.
Az iskolai, kollégiumi testületekben is van
lehetõség minõségi körök mûködésére. Ilyen
tekintetben átalakulóban vannak a hagyomá-

nyos szervezeti keretek, a munkaközösségi
modell eltûnõben van, helyettük a minõségi
körök veszik át a szerepet.
A minõségbiztosítás folyamatos, tudatos tevé-
kenység, aminek fõ eleme a közösen felállított
(pedagógiai programban elfogadott) cél-
követés. A minõségbiztosítás differenciált,
humanista, tehetségközpontú vezetési filo-
zófia, amely vállalja az állandó megméret-
tetést. A TQM szerint dolgozó intézmény ön-
maga határozza meg a kulcsfeladatokat és a
kulcsváltozókat, kulcsfolyamatokat. Ezen
keresztül lesz képes a rendszer jelzõsze-
repének betöltésére. Az ilyen kulcsfolyama-
tok fogyasztóbb központú elvárásokra adnak
választ, biztosítják az egyenletes szakmai
színvonalat, kiszámítható mûködés lehetséges
és állandó elvárás a kellõ kritikusság.

Feltehetõ a kérdés, hogy a minõségbiztosítás
a nevelési-oktatási folyamat mely részeit fogja
át, hol fejti ki hatását? Melyek a minõségbiz-
tosítás behatolási pontjai?
Mindenek elõtt az 
- innovációs tevékenységben, mert kiter-
jedtebb megrendelõi körre csak állandó in-
nováció felmutatásával számolhat a fenntartó
és az intézményvezetés.
- a másik �támadási� pont a mindig szûkösen
rendelkezésre álló anyagi eszközök fel-
használása. Nem véletlenül a közoktatási
szakmai közéletbõl jól ismert önálló arcu-
latukat megmutató intézmények szakmai
kínálati és anyagi erõforrástöbblet birtokában
lettek ismertek.

A hazai szakmai sajtóban is jelentõs pub-
likációk jelentek meg a TQM önértékelési
technikáról. Ez feltételez egy funkcionális
szervezeti kultúrát és struktúrát, szakmai
párbeszédet, a közös siker óhajtását. Az in-
tézményi minõségre senki sem fog viaszpe-
csétet nyomni, de a hírnév, a kialakuló
presztízs, a belsõ önszabályozás elismerté
teszi az intézményt. Ennek érdekében a teljes
fenntartói irányítás területén meg kell fogal-
mazni az elvárás és kritériumrendszert.

EZEK A KÖVETKEZÕ BEAVATKOZÁSI

MÉRÕPONTOK LEHETNEK

- Tanítás - tanulási folyamat minõsége
A nevelõ-oktató munka során megvalósított
módszerek, eljárások, tartalmak, a tudás és ér-
tékközvetítés folyamata mérhetõ. Mérhetünk
tudást, neveltséget, és képességeket.

- Az intézményi tevékenységrepertoár jel-
lege
Soroljuk fel, foglaljuk össze azokat az in-
tézményi tevékenységeket, amelyek a prog-
ram szerint történnek. A legjobb a kro-
nologikus felsorolás. Tehetjük ezt a tevékeny-
ség jellege szerint is. A következõ példákat a
gyakorlatból vettük. Ahány intézmény annyi-
féle felsorolás, megközelítés lehet. A lényeg,
hogy a környezet számára áttekinthetõ módon
foglaljuk rendszerbe a tevékenységeket.
Példa: Hagyományos események: elõkészítõ
tábor, elsõsök avatása, mikulás, karácsony,
farsang, ballagás, juniális.
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Menedzsment - vezetés fejlesztése

A minõségbiztosítás vezérlését is rendeljük
hozzá a vezetõi tevékenységekhez. Ez a fela-
dat professzionális vezetõi munkakultúrát,
sajátos viszonyrendszert, attitûdöt kíván. Az
eredmény pedig egy eddig soha nem tapasz-
talt sikerélmény lehet, mert a szervezetet
képessé tesszük az állandó minõségi teljesít-
ményképességre. Az eredmény megnyugvást,
kiegyensúlyozottságot is eredményez, mert a
rendszerbe foglalt tevékenységek biztonságot
adnak a munkatársaknak is. Érdemes e siker-
hez vezetõ utat végig járni, megküzdeni a
lehetséges elõnyökért. Ebbe a témakörbe tar-
tozik a személyzetfejlesztés, a motivációs
rendszer és a belsõ vezetési munkamegosztás
is.

A tanügy-igazgatási folyamatok

Az intézmény alapdokumentumainak rend-
szere, naprakész állapotba tartása fontos felté-
tel a minõségbiztosításhoz.

1. SZMSZ

2. Kollektív szerzõdés

3. Közalkalmazotti szabályzat

4. Pedagógiai program

E dokumentum az éves munkaterv elkészíté-
sének alapja, sõt a vezetõi pályázatnak is fi-
gyelembe kell vennie e legitim, fenntartói
jóváhagyással is rendelkezõ stratégiai tervet.
Az éves program felülvizsgálat során érzékel-
ni kell a szükséges változtatásokat, így 2002-
ig a minõségbiztosítás témakörét is be kell
emelni a programba.

5. Költségvetés

Az anyagi, gazdasági mozgásteret meg-
határozó dokumentum. Lehetõség van raci-
onalizáló programok kidolgozására, a fenn-
tartók általában már a feladatfinanszírozás
felé mozdulnak. Ajánlatos a pályázati ter-
veket is a költségvetési dokumentummal egy
csoportban kezelni, egyrészt mert a kapott
összeg átvezetésre kerül, másrészt pedig az el-
számolási kötelezettség is szigorú gazdasági
feladat. Ma már nagyon meg kell gondolni,
hogy milyen pályázatba fektetünk szellemi
energiát. 

6. Éves munkaterv

7. Vezetõi program

A felsorolt hét alapdokumentumot a törvényi
és rendeleti szabályozás gyakori változása, il-
letve a mûködési tapasztalatok miatt szük-
séges karban tartani. A funkcionális alap-
dokumentumok a minõségbiztosítás alapfelté-
telei. Szólni kell még az olyan dokumen-
tumokról is, amelyek a napi mûködéshez
elengedhetetlenek. A használatos dokumen-
tumok rendszerbe foglalása, vezetési módjuk
egységes értelmezése, szabályainak közös ki-
dolgozása szintén minõséget segítõ elem.
(Osztályozó napló, kollégiumi csoportnapló,
törzskönyvek, anyakönyvek, szakköri naplók,
kimenõ nyilvántartások, baleseti jegyzõköny-
vek, házirend, napirend, a helyiségek haszná-
latának rendje.) 

- Racionális gazdálkodás minõségileg sza-
bályozott folyamata.
Itt összefoglalhatjuk a mûködéssel kapcso-
latos valamennyi feladatot és ezek dokumen-
tumait. A pénztárszabályzattól a munkabiz-
tonsági szabályzatig a teljes anyag mintegy ti-
zenhét szabályzat. A fejlesztési, beruházási
tervek, a beruházási célokmány megszerzése
fontos és idõigényes fenntartói egyeztetést,
elõkészítést, ütemezést igényel. A gazdálko-
dás profizmusa is új kihívás, kompetencia. A
pedagógiai vezetés mellett a gazdálkodás
koncepcionális kérdéseit is el kell sajátítanuk,
a többi részletet a szakapparátus megoldja.
Arra kell felkészülnünk, hogy a mindig
keveset hogyan tudjuk a leghatékonyabban
céljaink elérésére mozgósítani. A pro-
fesszionális gazdálkodás lesz a fenntartói
értékelés egyik pillére. Hol hozzák ki a
legjobban elismert teljesítményt az adott for-
rásokból? Erre a kérdésre nagyon egyszerûen
lehet válaszolni, hiszen a mérlegadatok és az
analitika minden összefüggést feltár. Most
már arra a kérdésre is válaszolhatunk, hogy
melyik intézmény fenntartásában, fejlesztésé-
ben lesz érdekelt a fenntartó. Nyilvánvalóan
abban, ahol a legtöbb megrendelõi elége-
dettséget érik el, mert közvetetten ez ad poli-
tikai elismerést, szavazatot, tehát befolyást és
hatalmat.
E témakörhöz tartozik a személyzeti anyagok
kezelése, az alkalmazási dokumentumok
vezetése, szabadságolási tervek és nyilván-
tartások, személyi anyagok, besorolások,
túlóra elszámolások, Gyes, Gyed, nyugdíj-
elõkészítés, szociális eszközök felhasználása.

- Korszerû környezet és munkakultúra, a
kapcsolati tõke
Az épített és természeti környezet kultúrája, a
pedagógiai mikroklíma, a kollégiumban meg-
honosított stílus, hangnem, érzelmi eszköztár,
a pedagógiai módszertani kultúra, és az in-
tézményt körülvevõ kapcsolati háló együtte-
sen jelentik a nevelési-oktatási intézmény tár-
sadalmi beágyazottságát, a környezettel való
pszichológiai szerzõdést.
A fent bemutatott hat behatolási területen
rendszerezhetjük az intézmény teljes tevé-
kenységi körét és teljes szabályzó rendszerét.
Ezt a lényeges összefüggést kell látnunk a
minõségbiztosítás elõkészítésekor.  

Könnyen oda mondják majd az okve-
tetlenkedõk, hiszen mindezt eddig is csinál-
tuk. Módosítottunk SzMSZ-t, készítettünk
leltári szabályzatot és beszedtük az étkezési
hozzájárulást. Így igaz! A minõségbiztosítási
rendszerben viszont tervezetten, a megfelelõ
struktúrába helyezve a minimálisan szükséges
erõforrást hozzárendelve végezzük el ezeket.
Egész intézmény, vagy a teljes fenntartói in-
tézményhálózat, fogyasztó központú mûködé-
se során regionális és térségi minõségi
különbségek létrejöhetnek és elmélyülhetnek.
Ennek természetesen vannak nem kívánatos
presztízs elemei, de inkább a szakmai önger-
jesztõ folyamatban lévõ lehetõségeket ele-
mezzük. A folyamat vezérléséhez a fenntartó-
nak egy starthelyzetet kell teremtenie, hogy
késõbb a minõségbiztosítási eszközrendszer

segítségével világossá tegye a teljesítmények
valós értékét. Ezért a minõségbiztosítással
egyidejûleg a vezetésfejlesztés, a szervezet-
fejlesztés és a személyzetfejlesztés is állandó
megoldásra váró feladat.  Nem lehet kiemelni
rész területeket és fõleg rész érdekeket a ve-
zetési folyamatból. Teljességre kell töreked-
nünk az új hatékony vezetési munkakultúra
megvalósításakor. Starthelyzetnek felfoghat-
juk a minimum eszközjegyzékrõl szóló ren-
delet is, amely 2002. december 31-ig arra
kötelezi a fenntartót, hogy a minimális esz-
közjegyzékben foglaltakat teljesítse. 

A minõségbiztosítással új funkciókat kapnak
az alapdokumentumok. Az éves munkaterv és
annak beszámolója a formalizáltság helyett
inkább lesz egy önazonos (küldetés) nyi-
latkozat, mint felsorolások halmaza. Az öna-
zonos nyilatkozat ugyanis azt mondja meg,
hogy kik vagyunk, mit csináltunk, miért
csináltuk, jól csináltuk-e. A stratégiai pon-
tokon indítja az értékelõ eljárást. A stratégiai
pontokat ütköztetjük a napi gyakorlattal, a van
és az elvárt különbségével.
A reális önértékelés vezetõi munkakultúra is.
Azonosítani kell a kulcs problémákat, nem
veszhetünk el a részletekben, helikopter
szemléletmóddal (felülrõl ránézünk az esemé-
nyekre) a fõ folyamatokra koncentrálunk, al-
ternatívákat állítunk a megvalósításra, korrek-
cióra.

MI AZ ÉRTELME A MINÕSÉGBIZTOSÍTÁSNAK? 
Úgy is kérdezhetjük, mi a hozzáadott érték?

A minõségbiztosítás során az intézmény
védettsége is nõ, hiszen állandó belsõ
mérõrendszert mûködtet. Változik az inter-
akciós szint. A pedagógus - pedagógus, a
pedagógus - fenntartó, a pedagógus-vezetés
közötti párbeszéd jelege is együttmûködõ,
közös siker érdektõl motiválttá alakul át. A
nyitottság is védelmet jelent az intézménynek.
A funkcionálisan felépített áttekinthetõ nyitott
szervezeti struktúra feltétele az intézményi
produktum létrejöttének. A minõségel-
lenõrzés folyamatát minden közösségnek
belsõ fejlõdési folyamatában kell megfogal-
maznia. A fõbb kritériumok: a tanulás -
tanítás folyamata, a tanulás módszerei, az
értékelés eszköztára, a tanár továbbképzés jel-
lege, orientációja, a felvételi eljárás rendje, a
felvételi eredmények, a használt tankönyv és
más oktatástechnikai eszköztár, a mentori
munka, a tanulás vezetése, a tervezés, a
pályaorientáció, a tehetséggondozás, felzár-
kóztatás és a folyamatok dokumentálása.

Mielõtt a minõségbiztosítási irodalmat be-
gyûjtenénk és elkezdenénk valamit megfogal-
mazni, próbáljuk meg az alábbi kis táblázatot
kitölteni. A válaszok segítenek újabb motivá-
ciók megszerzésében, hogy kiemelten
foglalkozzunk a minõség kérdésével. Philip
B. Crosby a minõségbiztosítás atyja szerint a
minõség nem más, mint a céloknak, követel-
ményeknek való megfelelés.  Ezt szerinte a
�nulla hibázással� lehet elérni., vagyis elsõ-
sorban a jó munkavégzéssel és minõségel-
lenõrzés helyett inkább a megelõzéssel. 
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Crosby szerint nincs rossz, vagy jó minõség.
Csak arról lehet szó, hogy valami meg felel a
követelményeknek, vagy nem. Crosby amel-
lett is érvel, hogy a minõség tulajdonképpen
ingyen van, vagyis nem kerül semmibe.
Hogyan kezdjük el? Milyen szakmai fel-
tételei vannak a minõségbiztosítás beveze-
tésének?

2.1. Út a minõségbiztosítás felé

- A vezetés kötelezze el magát a minõség
mellett

- Tájékoztassunk minden dolgozót a minõ-
ség fogalmáról, elérhetõségérõl

- Ellenõrizzük a minõséget és számoljuk ki
a nem minõség költségeit

- A �nulla hibázás� érdekében alakítsuk át
az ösztönzõ és motivációs rendszerünket

- Biztosítsuk a munkatársak számára a
szükséges képzéseket

- Mutassuk be a legeredményesebbeket

A minõségbiztosítás elterjedése bizonyos
negatív hatásokat is fog eredményezni. Ezt el-
sõsorban a versenyképtelen szervezetek és
vezetõi hangoztatják. Szembe kell nézni bi-
zonyos jelenségekkel:
- készségszegényedéssel, vagyis nem lesz

mindenki képes és hajlandó áldozni a mi-
nõség oltárán, õk a régit, a megszokottat
hangoztatják,

- növekvõ mértékû lesz az ellenõrzés, ami-
hez új viszonyt kell az embereknek kialakí-
taniuk,

- lesznek gyõztesek és vesztesek,
- hangoztatják, hogy a minõség csak divat.

2.1.1 Minõségi összetevõk
A minõség öt elembõl tevõdik össze:

1. Konkrét meghatározás, vagyis elérendõ
célok világos megfogalmazása az adott terüle-
ten az adott tárgyi és személyi feltételek mel-
lett.

2. Megfelelõsség, vagyis az elvárások pontos
tisztázása, mi az a minimum szint ami elfo-
gadható és mi az ami nem

3. Megbízhatóság, vagyis milyen feltételek
módszerek segítségével tudjuk biztosítani a
minõség állandóságát, melyek azok a valid
rendszerek, a melyek segítségével állandósul
a szervezet, megbízható a mûködési folyamat.

4. Érték, vagyis az ethosz, küldetés lebontása
értékpreferenciákra, a szervezet a közösség
tagja által is értelmezhetõ fogalmakra.

5. Hozzájárulás, vagyis a szervezet teljes
egészéhez, hírnevéhez, sikeréhez, ered-
ményéhez való hozzáadott új érték. A hoz-
zájárulás az állandó fejlõdés kritériuma, az új
célok megfogalmazása hozzáadott érték
nélkül nem lehetséges.

A minõség tehát meghatározott megren-
delõi igények teljes kielégítése a legkisebb
belsõ ráfordítások mellett.

2.1.2 A megvalósítás
Minden bizonnyal az intézmények környeze-
tében megjelennek az auditáló cégek, ame-
lyek majd felkínálják minõségbiztosítási szol-
gáltatásukat. Azt tudnunk kell, hogy a nevelõ-
oktató munkát naponta végzõ testület és össz-
intézményi munkatársak nélkül nincs
minõségbiztosítás. Ebben a munkában nem
egy vállalkozói, technikai menedzselésrõl van
szó, hanem egy külsõ szervezeti segítésrõl. 

Azt minden testületnek meg kell tanulnia,
hogy mi a minõségbiztosítás helyi filozófiája,
melyek a kulcstényezõk és a kulcsváltozók.
Ahogyan a nevelõ-oktató munkát sem végzi
el helyettünk senki az intézményben, a
minõségbiztosítással is így van ez. A módsze-
rek megtanulhatók, a célokat és tartalmakat
minden testületnek magának kell kijelölnie.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a munka
is tartogat számos rendszeres sikerélményt,
elégedettséget. Korábbi tudásunkhoz képest
az lesz a különbség, hogy most már kö-
telezõen beazonosítjuk az eredményeket.
Például: Csökken a dolgozói fluktuáció, ala-
csony a tanulói lemorzsolódás, a gazdálkodási
területen új adatbázis feldolgozást vezetünk
be, biztosított a teljes eligazodás a szervezet
minden szintjén, állandóan fejlõdik a szakmai
profizmus, erõsödik a vezetés stabilitása.
Az intézmény munkájáról minõségi sta-
tisztikákat vezetünk. Ezek olyan mutatók,
amelyek matematikai statisztikai módszerek-
kel megragadhatók, kifejezhetõk és bemu-
tathatók.
A professzionális vezetés mellett a munka
szervezettsége folyamatos, tudatos tevékeny-
ség, amely mindig célorientált. A minõségi
munka megkövetelése differenciálpedagógiai
vezetõi beállítódás, humanista értékrend,
tehetségközpontú pedagógiai alapján történik.
A fogyasztóbb központú, egyenletes szakmai
színvonalat produkáló, kiszámítható mûködés
kellõ referencia a fenntartónak és a megren-
delõi körnek. A kritikai elemek megjelenése
nem okoz zavart a szervezetben, mert a
minõségbiztosítással állandó kontrol alatt tart-
ja a belsõ folyamatokat.
Most már hozzákezdhetünk intézményünk
minõségkönyvének elkészítéséhez.

Milyen területekre koncentráljunk?

A legjobb támpontnak a kollégium tevékeny-
ségrendszere bizonyulhat.

- Tanulási tevékenység

Vizsgáljuk meg a kollégium tanulást segítõ
rendszerét, hatékonyságát, személyi és tárgyi
feltételeit. Az önértékelés után sok következ-
tetés adódhat. Például: A diákok a kollégium-
ban is ugyanolyan kemény faszéken ülnek,
mint az iskolában hat, hét órán át. A kötelezõ
szilenciumi rendszer a jó képességûnek fe-
lesleges �megszegendõ� kényszer, a gyengé-
nek nem motiváló erõ. A kisegítõ esz-
közökhöz, könyvtár, videó, stb, hozzáférés
idõben korlátozott, nem funkcionális. Folytat-
hatnánk a példákat.

- Rekreáció (sport és kulturális tevékenység)

Az a tapasztalat, hogy sok párhuzamos tevé-
kenység van az iskolával. A kollégium is a
színházlátogatást erõlteti,  az iskola is. A lé-
nyeg az, hogy eljusson, ismerje, szeresse meg
a diák a színházát. Az hogy kivel, milyen
szervezéssel tesz ezt másodlagos. A verseny-
naptárak elkészítését, a részvételi döntéseket,
a szervezés adhok jellegét tudatos készüléssel
hatékonyabbá tehetjük.

- Önképzés

A kollégiumi nevelõmunka fontos tevékeny-
ségterülete az önképzés. Ezen a területen lehet
a legdifferenciáltabb kínálatot megtenni és a
legdifferenciáltabb eredményeket elérni. A
minõségbiztosítás tervezésekor legyen ez kie-
melt féltve vigyázott terület, mert az arcu-
lathoz itt járulhatnak hozzá legjobban diák-
jaink. Az oklevélgyûjtésnek elmúlt az ideje,
de a sikeresen felkészülõ diákok a sok plusz
ismereteket szerzõk, sokáig növelik az intéz-
mény hírnevét.

- Önkiszolgáló és közösségi tevékenység

A diákönkormányzat dokumentumrendszeré-
tõl a mûködési feltételek biztosításáig sok
tanári segítséget kell adnunk a diákoknak. A
kollégium a demokratizmus tanulásának,
gyakorlásának és tanításának kitûnõ színtere.
A kollégiumi közélet formalizáltságát
csökkenthetjük, ha a diákokkal közösen át-
gondoljuk a belsõ életet. Ma más tartalmak és
tevékenységek kapnak prioritás, a diákok által
megbecsülést, mint akár néhány évvel ezelõtt.

Következtetések

- A közoktatási rendszer minõségi változása a
minõségbiztosítás útján valósítható meg.

- A minõségbiztosítási folyamat új szakmai
munkakultúra, új szemléletmód és új veze-
tési attitûd.

- Az intézménynek önmagának kell megfo-
galmaznia a kulcstényezõket, kulcstevé-
kenységet, amely a minõségi könyv elké-
szítésének alapja.

- A minõségbiztosítás nem a vezetõ egysze-
mélyes vállalása, hanem a minõségi körök-
be szervezõdött csoporttagok együttes
munkája.

- A minõség érték, a nem minõség pedig
távlatvesztés minden közösség számára.

- A minõség nem divat, hanem az adóforintok
társadalmi elszámolása.

- A minõségbiztosítási dokumentumok új
kommunikációs viszonyt is eredményez-
nek, hiszen láthatóak a folyamatok, a tel-
jesítmények.

- A minõségbiztosítási alapfogalmak megis-
merése után a bevezetéssel erõsödik a szak-
mai profizmus.

Budapest, 1999. augusztus 
Dr. Benedek István
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TÖMÖREN A TQM-RÕL, 
A MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS

ALAPELVEIRÕL

- A minõséget szem elõtt tartó oktató -
nevelõmunka célja az érdekelt felek közös
megegyezésén alapuló minél nagyobb
hatékonyságára való törekvés, az elégedettség
kivívása a használók körében (hatékonyság: a
legkisebb veszteséggel a lehetõ legnagyobb
haszon létrehozása), tehát a TQM fo-
gyasztóvédelmi szempontú
- A TQM folyamatos mérés, kontroll. Önsza-
bályzó rendszer kialakításával, egy minõségi
környezet elérése érdekében, a pedagógiai
programban elképzelt célok megvalósításáért
a folyamatba kel beépíteni - ebben rejlik
adaptivitása.
- A TQM-et alapvetõen a teljesítmény �érdek-
li� részfeladata a tanulók tudásának,
képességeinek és neveltségének a megismeré-
se, mérése.
- A folyamat célja a tanári és tanulói teljesít-
mény minél intenzívebbé tétele
- A minõségbiztosítás � egyetértve Trencsé-

nyi Lászlóval - a pedagógiai innovációval
függ össze, ahol a belsõ innováción, az önfej-
lesztésen van a hangsúly (pl. ha innovatív
egy testület - amelyet jól jelezhet a pályázati
kedv -, garancia, esély a megújulásra, a jobb
minõség elérésére
- Ugyanakkor az innovációhoz személyi
feltételek és anyagiak szükségesek. Ebbõl
következik, hogy a minõségbiztosítás állami
(intézményfenntartói) feladat is, és hogy e
nélkül nincs minõség. Következésképpen
alkufolyamat, konszenzus végeredménye
- A minõségbiztosítás nem a hibák kike-
rülését, hanem a megelõzését segítõ módszer,
rendszer kiépítését jelenti. Cél, hogy a folya-
mat közben igyekezzem a hibát idejében
észrevenni, kiküszöbölni. Úgy kell tökéletesí-
teni a folyamatot, hogy a tévedés, rossz dön-
tés minél elõbb kiderüljön.
- Kitüntetetten kezeli a hozzáadott érték
kategóriáját: a bemeneti teljesítmény és a
környezeti feltételek jelentõségét, szerepét is-
meri el, ill. hangsúlyozza.
- Az 1-10-100 százalékos szabályt kell alkal-
mazni a pedagógiai minõségbiztosításban is: a

mihamarabbi felfedezése, feltárása a prob-
lémáknak arányosan csökkenti a hibale-
hetõséget. Ami akkor lehet igazán hatékony,
ha önellenõrzésre, önértékelésre épít.
- A TQM rendszerben a kudarc nem sikerte-
lenséget, hibát jelent, benne van a mûködés-
ben, arra kell felhasználni, hogy a fejlesztésre
készítsen elõ.
- A minõségbiztosítás elkötelezettség az
igények és követelmények folyamatos és
panaszmentes kielégítésében, mely gyakran
csak az érdekeltek részvételével kialakított
hosszú konszenzus, ill. pedagógiai fejlõdés
eredménye lehet. Ebbõl következik, hogy a
TQM-et nem lehet �bevezetni�.
- Mindig az ellenõrizhetõség kritériumának
kell érvényesülnie, ami magába foglalja a
folyamatosságot. 
- Az intézményben a minõségelv, mint vállalt
és képviselt értékrend a termék és folyamat-
orientált embertípus dichotómiáját testesíti
meg. 

MI A MINÕSÉG? 
Minõségbiztosítási (minõsítési)

megközelítések, a minõség definiálása,
módszertani kérdések 

1. A környezeti, központi, ill. normatív
elvárásoknak, követelményeknek való
megfelelés, amikor a normától való különb-
séget mérjük.
(Pl. NAT, KT, Kollégiumi Alapprogram,
Gyermekvédelmi Törvény, a helyi fenntartók,
önkormányzatok fejlesztési koncepciója,
programja.) 

2. Az intézmény által rögzített minõségnek
való megfelelés, melyet általában a helyi
pedagógiai programban rögzítenek, szerzõdés
alapján, melynek megkötésében a használók
(a munkaerõpiac), szülõ, a gyerekek, iskolák
vesznek részt, tehát az általuk rányitott minõ-
ség, a szolgáltatás igényeik kielégítésére
irányul. Ezt a minõséget a szolgáltató mintegy
megígéri, az intézménynek pedig teljesítenie
kell.

3. Az intézmény saját maga elé tûz ki bi-
zonyos célokat, és azt értékelik, hogy azokat
mennyire eredményesen közelítette meg.
Minimális elvárás, hogy a már korábban
kitûzött célokat meghaladó célokat kell elérni.

Összefoglalva tehát, a hatékonyság és a mi-
nõség csak a helyi sztenderdek alapján ítél-
hetõ meg, általában vett, állandó minõség és
hatékonyság nincs. Ebbõl következik, hogy
településtípusonként, kerületenként, isko-
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Vopaleczky György

A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ÉS OKTATÁS MINÕSÉGÉT

LÉNYEGESEN BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÕK
(A nevelés és oktatás - releváns minõségi tényezõi)

Az utóbbi idõben kezd a pedagógustársadalom megismerkedni a minõségbiztosítási,
minõségértékelési rendszerekkel, szabványokkal, metódusokkal: ISO 9000 szab-
ványsorozat, TQM, EFQM modell, megannyi új, megtanulni való fogalom, melyeket
sokszor idegenkedve ízlelgetünk, és igyekszünk eddigi gondolkodásunkba beilleszteni.
Ehhez az országszerte bonyolított továbbképzések, tanfolyamok sora igyekszik segít-
séget nyújtani, valamint a szakmai publikációk sora. 
Számunkra, ill. a kollégiumban dolgozó szakembereknek most az a feladata, hogy a köz-
oktatás célkitûzései között aktuálissá vált teljesítménymérési, ill. minõségbiztosítási eszköz-
rendszer kidolgozását kollégiumi szinten is elkezdjük, ill. annak fejlesztésében továbblép-
jünk. 

A Kollégiumi Szövetség feladatra ráállt munkacsoportja koncepciójának, illetve meg-
bízatásomnak megfelelõen vitaindítónak, gondolatébresztõnek készült ez az írás. Azzal
a céllal, hogy az utóbbi idõben, és általában iskolai tevékenységben, oktatásban gon-
dolkodó anyagokból, elõadásokból válogatva, idézve, a lényeget nagyon tömören kie-
melve, azokat kollégiumspecifikumokkal, és természetesen saját gondolataimmal kie-
gészítve, a kollégiumi pedagógiai területre szólóan az aktuális feladat végrehajtásához a
fentieknek megfelelõen, a címben jelzett területen segítséget is adjon. 
Meg kívánom jegyezni, hogy a minõségbiztosítással összefüggõ, a kollégiumi pedagógi-
ához is kapcsolható bõségesen felhasznált publikációk jegyzékét írásom végén ter-
mészetesen közlöm, továbbgondolásra, a problémakör továbbfejlesztéséhez ajánlva.
Kiindulási pontunk a kollégiumi nevelés alapprogramja, mely külön fejezetet szán a kol-
légiumi nevelés eredményességének (tulajdonképpen kritériumait írja itt le). A megfo-
galmazott igényeknek kell a jövõben az eddigieknél jobban megfelelniük az intézmények-
nek. 
Mindenekelõtt le kívánom szögezni, hogy ennek teljesítéséhez a használható rendszerek
közül a TQM rendszerrel volt alkalmam jobban megismerkedni (és tartom a kol-
légiumok számára is megfelelõnek, használhatónak), mely a minõségbiztosítással, a
minõségirányítással kapcsolatos olyan rendszer, amely a szervezet minden vonatkozását
magába foglalja. (Másképp fogalmazva: a TQM a nevelésre és oktatásra vetítve, mint
szervezetfejlesztési eljárás, (lehetõség) a magasabb minõség létrehozás(ár)a, az annak
érdekében létrehozott rendszer mûködtetés(ér)e: a szervezet hatékony mûködtetésében
érdekelt tényezõk közös megegyezéssel alkalmazott (önfejlesztõ) szervezet fejlesztõ
eljárások összessége. 



lánként, más-más minõségfogalom és definí-
ció lehet érvényes, tehát a helyi viszonyok
között értelmezhetõ a minõség és a
hatékonyság biztosítása, fejlesztése - és az
ezzel kapcsolatos feladatok is helyi konszen-
zus eredménye kell legyenek, melyek a
folyamatosan fejlesztett pedagógiai prog-
ramban öltenek testet.
Az értékelés lehet önértékelés, vagy külsõ
értékelés, kezdeményezheti maga az intéz-
mény, a szülõk, a fenntartó, vagy és szerv,
részt vehet benne a diákok (közösségei),
szülõk, fenntartó, más pedagógusok, szak-
értõk, szaktanácsadók, stb.
Lényeges, eldöntendõ kérdés tehát, hogy
egy-egy intézményben mi tekinthetõ
minõségnek, sikernek vagy kudarcnak, mik
ezeknek a kritériumai. Ez azért sem könnyû,
mert maga a kategória is kevéssé egzakt.
Nehezíti a fogalmi tisztázást, hogy pl. az
iskolához képest a kollégiumban kevésbé
pontos a teljesítménymérési lehetõség.
Ráadásul a kollégiumnak iskolai értelemben
vett, társadalmilag elismert és jutalmazott
�végterméke� sincsen. Például arra is gondo-
lok, hogy egy jó iskolai végbizonyítvány bir-
tokában megnyílnak a továbbtanulás külön-
bözõ kapui, de ha a gyermek a nevelõjétõl
�csupán� életre szóló erkölcsi útravalót,
tisztességes neveltetésben részesül, kérdéses,
azzal vajon az érvényesülése, boldogulása
szempontjából mit tud kezdeni.

4. Minõsíthetõ az intézmény más in-
tézményekkel való összehasonlításban is,
ahhoz képest, pl. milyen eredményes,
hatékony a felvételiken, a nyelvvizsgákon, a
tanulmányi versenyeken. Közismert, hogy az
elért eredményeket országos listákon regiszt-
rálják, vetik össze. Bár sok vita övezi ezeket,
hiszen csak hasonló feltételekkel dolgozó in-
tézmények összehasonlítása reális, mégis
szükségesek, hiszen �társadalmi igényt�
elégítenek ki: a gyermekük jövõje miatt ag-
gódó, döntési helyzetbe kényszerített szülõk
szempontjából egy természetes érdeklõdés
kielégítése (de a munkáltatók is információs
bázishoz jutnak). 

A kollégiumok oktatási-nevelési feladatai,
kötelezettségei mások, mint az iskoláké, de
ahhoz több szálon kapcsolódnak. Az in-
tézmények között � egy-két kivételtõl és a
szélsõséges regionális adottságokból fakadó
differenciáktól eltekintve - különösen nagy
szolgáltatási és minõségi különbségekrõl
nem nagyon beszélhetünk, tény, hogy az utób-
bi években általában tevékenységük színe-
sebb, igényesebb, differenciáltabb lett. Saját
versenyképességük fokozásának is egyre
nagyobb jelentõséget tulajdonítanak, hiszen
így komolyabb vonzerõt jelenthetnek a gyer-
mekek számára (csökkenõ tanulólétszám!), és
a jövõben a törvény is tudatosabb munkát
követel tõlük. Hogy ehhez megfelelõ módon
eleget tudjanak tenni, a feltételek javítását il-
letõen, kormányzati részrõl az ígéretek el-
hangzottak.
Látható módon az ad. 1-4. szempontok között
átfedések vannak (sokszor átfedik egymást),
de összeegyeztethetõk.

Milyen minõsítõ tényezõk, szempontok ál-
líthatók fel, amelyek alapján az in-
tézmények munkájáról véleményt mond-
hatunk? (Releváns minõségi tényezõk.)

A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉGRENDSZER EGY

LEHETSÉGES FELBONTÁSA, CSOPORTOSÍTÁSA

Mivel a kollégiumi munka, tevékenység
rendkívül szerteágazó, összetett, természete-
sen itt nincs lehetõség az apró részletekig való
elemzésre, csupán a legalapvetõbb szempon-
tokra térünk ki, figyelemmel az Alapprogram
téziseire.

1) Helyi pedagógiai programok kidolgo-
zása

Követelmény volt, hogy helyben, testületi
munka eredményeként kellett megszületnie,
és ugyanez érvényes korrekciójára, továbbfej-
lesztésére is. Minõsíti kidolgozottsága, szín-
vonala, részletessége, minõsége, tartalma, az,
hogy a nevelési- oktatási célok világosan meg
vannak-e fogalmazva, rendeltek-e hozzá fe-
ladatokat (operacionalizáltak-e)?
Az egész kollégiumi tevékenység tudatossá-
ga, szakszerûsége kérdõjelezõdik meg a pp.
koherenciája ill. konzisztenciája érvényesü-
lése hiányában.
Lényeges és természetes követelmény, hogy a
csoport nevelõtanári, v. bármilyen kollégiumi
foglalkozási terv, munkaprogram a pp.
alapján, a fenti elvek szerint készüljön el. 

2)  A pp. alapjául szolgál-e az ellenõrzés-
nek, a minõség biztosításnak?

Vizsgálandó kérdés: a megírása során ezt a
követelményt szem elõtt tartották-e, a jóváha-
gyásnak volt-e ez feltétele?
Már korábban érintettük annak fontosságát,
hogy mi számít a jövõre nézve sikernek, ered-
ménynek az intézményben, mit tekint elsõ-
sorban stratégiailag annak. Ennek a pedagó-
giai programban szerepelnie kell (általános,
ill. részletes fejlesztési stratégia, ill. a meg-
valósítás operatív tervei, a célok, és a meg-
valósítás fõ eszközei).

Fontos, hogy a pp. és az ez alapján elkészült
(nevelõi) programok, tervek oly módon tar-
talmazzák a minõség- ill. a sikerdefiníciót,
hogy azt mérni, ellenõrizni lehessen akár
külsõ-, ön-, vagy belsõ ellenõrzéssel.
Személyre szóló követelményeknek, siker-
kritériumoknak is kapcsolódni kell hozzájuk.

3) Az intézményi �kötött�, �kötelezõ� ok-
tatási-nevelési folyamatok, az alkalma-
zott módszerek: a formai elvek, szer-
vezési gyakorlat kérdései

Vannak-e az intézményben egyáltalán kötele-
zõ, de ami lényegesebb, rendszeres fog-
lalkozások? A tanulók hány százalékát érintik
ezek? Mi ezeknek a témája? A tanulóknak
mennyi idejét veszik ezek igénybe?
A tartalmi munka, csoport, szakköri
foglalkozások, közös rendezvények megszer-
vezésének milyen a szakmai színvonala?

Van-e órarend, óraterv, foglalkozási terv, tan-
terv? Milyen a tanulói részvétel gyakorisága,
az aktivitás és a részvétel az órákon, stb., re-
gisztrált-e ez? A tanulói teljesítménnyel
összefüggõ mennyiségi, minõségi mutatók
vannak-e értékelve? 
Egyéni � fizikai, szellemi � feladatok, meg-
bízások, mennyire általánosak? Milyen a fo-
gadtatása, az elvégzésük színvonala a diákok
körében?

4) Kötelezõ órán, foglalkozásokon kívüli
hétközi és hétvégi tevékenysége a
diákoknak. Irányított szabadidõs fog-
lalkozások aránya, tartalma.

Beleszól-e, és ha igen, milyen esetekben az
intézmény a diákok szabadidõ eltöltésébe?
Figyelembe veszi-e a tanulók szabadidõ
eltöltési szokásait, magánéletét, ehhez alkal-
mazkodik-e és hogyan? (Pl. idõmérleg vizs-
gálatot szoktak-e végezni?)
Milyen - a szabadidõ kulturált és hasznos
eltöltésére alkalmas - szabadidõs választékot
tud nyújtani az intézmény a diákoknak hét
közben és hét végén? Mennyire igényesek
ezek a foglalkozások, kikapcsolódások,
tevékenységek, mennyire (milyen arányban)
tartanak rá igényt a diákok? Van-e képe az in-
tézménynek a diákok hazautazásának,
eltávozásainak, vagy éppenséggel bent-
maradásának fõ motívumairól, az otthoni
tevékenységükrõl, szórakozási szokásaikról, a
családi programokról, együttlétrõl?

5) Gondoskodás. Alapvetõ szükségletek
kielégítése

Ezt a kérdést itt a prevencióval valamint a
szûkebb értelemben vett gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok ellátásával együtt
elemezzük.

Valóban nyújt-e a kollégium egyformán, min-
denki számára - a családot helyettesítve -
rendszeres és szervezett gondoskodást, védel-
met, továbbá a kollégium mennyire tud csalá-
dias miliõt biztosítani, s ezt mivel éri el? 
A családi- és magánügyek megbeszélése
mennyire jellemzõek, és azok milyen
mélységûek, a tanár-diák kapcsolatok mire
terjednek ki: csupán felügyeletre, vagy az
együtt tanulásra, beszélgetésre? A távol lévõ
saját nevelõtanár milyen mértékben
helyettesíti a csoportvezetõt? Hogyan érzik
ezt maguk a gyerekek, mi a bizalmi viszony-
ról általában a véleményük? 
Milyen színvonalon történik meg a lakhatás
(kulturált, lakályos környezet), az élelmezés
(minõség, kiszolgálás kulturáltsága), az
egészségügyi ellátás (rendszeresség, bizton-
ság), a tanuláshoz az egyenlõ feltételek (min-
denki hozzájuthat a szükséges segítséghez), s
az egészséges életvitel feltételeinek biz-
tosítása?
A gondoskodásba beletartozik-e a szeretet s a
megbecsülés iránti igény, mint alapvetõ szük-
ségletek kielégítése (hiszen e nélkül maga-
sabb kognitív teljesítményt a fiataloktól ne-
hezen várhatunk el)?
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Milyen szintû a pedagógusok közremûködése
a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok el-
látásában (ld. KT, Gyermekvédelmi törvény
elõírásai), kap-e ehhez szükség esetén
megfelelõ, szakszerû támogatást a nevelõ-
tanár?
Mennyire tájékozott a kollégium a hátrányos
ill. veszélyeztetett helyzetûekrõl, mennyire is-
meri a kiváltó okokat, milyen hatásfokkal tud
ezek ellen tenni, és hogyan?
Vannak-e eszközei az intézménynek a
hátrányos szociokultúrális helyzetben lévõ,
deprivált családokkal való hatékony kooperá-
cióra?
Hogyan tud közremûködni a helybéli, de
kényszerûségbõl a kollégiumban lakó fiatalok
helyzetének normalizálásában, családi vissza-
illesztésében?

PREVENCIÓ

A kollégium feladata a mintaadás, értékköz-
vetítés, is, amely az erkölcsös gondolkodásra
és viselkedésre, a helyes és egészséges
életvitelre szoktat, továbbá ezekkel kapcso-
latos ismereteket közvetít. Meg vannak-e
ehhez fogalmazva az intézményben a leg-
fontosabb elvek, betartják-e ezeket, és is-
merik-e ezeket a diákok: pl. intézményi
küldetés, hitvallás, világos, a célrendszerrel
releváns, ellenõrizhetõ értékek, normák?
Mit tesz a kollégium a káros szokások, helyte-
len magatartások és életvitel, a szenvedély-
betegségek prevenciójáért, mi van a reper-
toárjában? (Egészséges életvitel- és életmód
mintaadás, rendszeres sportolás lehetõségé-
nek biztosítása, tanácsadás, felvilágosítás,
személyes példaadás, stb.).
A gyermekvédelmi tevékenységben különö-
sen fontos a korai diagnózis és felismerés,
mert csak így segíthetünk - adekvát terápiá-
val, pl. segítõ programok, személyre szóló
beavatkozás, intézkedések formájában - és
gátolhatjuk meg a helyzet rosszabbodását. 
Mit tesz az intézmény, a pedagógus a gyer-
mek szocializációs hátterének, egyéni tulaj-
donságainak, személyiségvonásainak, a hely-
zetét elõidézõ okok pontos feltárására?
Csupán regisztráció történik, vagy a szük-
séges - személyre szóló - beavatkozást el is
végzik? Milyen módszereket alkalmaznak
erre? Megvannak-e ehhez a szakszerû eszkö-
zei, eljárásrendszere megfelelõen hatékony-e
ezekhez? 

7. A belsõ nevelési környezet 
(Hatása a szocializációra, személyiség-
fejlesztésre)

A kollégiumnak szerepe van a szocializá-
cióban, a társadalmi életben való részvételbe,
a környezetbe, a mindennapi életviszonyokba
való bevezetésben: hogyan törekszik ezt
elérni? Ebben a pedagógiai tudatosság hogyan
jelenik meg?
A nevelési folyamat jellegét, személyiségfej-
lõdésben megmutatkozó eredményességét
döntõen a kollégium pedagógiai stílusa, a
személyes- és a csoportkapcsolatok -
összességében a környezet - határozzák meg.

Az a jó kollégiumi közösség, amely har-
monikus, szeretetteljes: befogadó, védõ,
szolidáris, biztos támaszt és orientációt ad.
Nyújtja-e ezt az intézmény, ill. egyáltalán mit
tesz annak érdekében, hogy a fiatalok jól
érezzék magukat a kollégiumban? A morális
és érzelmi viszonyok formálása � tanárok és
diákok viszonylatában egyaránt - kellõ
hangsúlyt kap-e? Van-e ezekrõl megbízható
visszajelzés?

Feladat, hogy a kollégium megteremtse a
lehetõségét azoknak az igen fontos pozitív
azonosulási (viselkedési) mintáknak és pél-
dáknak a követésére, proszociális magatartá-
sok megtanulására (kooperáció, önállóság,
felelõsségtudat stb.), amelyek a családban
nem mindenütt állnak rendelkezésre, ugyan-
akkor az egyéni életutak, az egyéni boldo-
gulás, az önmegvalósítás, s a társadalmi integ-
ráció szempontjából alapvetõ determinációval
bírnak. Eleget tud-e ennek tenni, és hogyan,
milyen módszerekkel?

ÉLETKERETEK MEGSZERVEZÉSÉNEK

KÉRDÉSEI

- Az életmód, az életminõség kellõ hangsúlyt
kap-e?

- Melyek a mindennapi magán-és közösségi
életet szabályozó alapelvek és mûködnek-
e? 

- Tiszteletbe tartják-e a tanulók alapvetõ gyer-
meki jogait, érdekeit? 

- Ismerik-e a diákok a jogaikat, a házirendben,
napirendben, mûködési szabályzatokban
stb. mindezek megfelelõen tükröztetve van-
nak-e?

- Milyen demokratizmust biztosító formák
mûködnek, állnak rendelkezésre?

- Mindenki egyformán hozzáférhet-e a kívánt
programhoz, mozgásszabadságában mik
korlátozzák? (Pl. Jellemzõ-e a rossz jegy
miatti büntetés, kedvezmény megvonás?)

- A szociális képességrendszer fejlõdésének
van-e megfelelõ tere, kellõ hangsúlyt kap-
e?

8. A legszélesebb értelemben vett tudás- és
kultúraközvetítés (képességek létre-
hozása, az emberi erõforrás kibontakoz-
tatása, mûvelés, mûvelõdés, tanulás, ön-
mûvelés) tartalma

A kollégium támogatja, kiegészíti-e az iskola
oktató-nevelõmunkáját (a kulturális-mûvelt-
ségi hátrányok csökkentése, az általános
mûveltség fejlesztése), az általános és
speciális képességek kibontakoztatása), s ezt
az iskolákkal való egyeztetés alapján, továbbá
az igényeknek, az elõképzettségnek meg-
felelõen teszi-e? Olyan ismereteket nyújt-e,
amelyek megfelelnek a legfontosabb munka-
erõ-piaci elvárásoknak, preferált képessé-
geknek, amelyek az információs társadalom-
ban nélkülözhetetlenek.

A kollégium ezirányú tevékenységének
minõségét meghatározza:
- a különféle nevelési tartalmak mögött áll-e

egyáltalán, és milyen tevékenység,
követelmény, adekvát módszer,

- kollégiumi fejlesztési tervek, programok
elõállítása, kidolgozottsága, szakszerûsége,
színvonala, ellenõrizhetõsége,

- mûködik-e a differenciálás (célok, feladatok
és követelmények), mi ennek az alapja
(neveltségi szint, életkor, iskolatípus,
értékrend, stb.), tehát a tevékenység
megtervezését megelõzi igényfeltárás: mi
alapján döntenek a különféle foglalkozá-
sok, programok elindításáról? Pl. a diákok
valós igényi, a tanulói elõképzettség, vagy
az aktuális tanári hozzáértés, felkészültség
a döntõ, illetve ezek összeegyeztethetõ-
ek�e?

- a nevelõ és oktató munka minõsége, mód-
szere, elbírálásának van- e külsõ vagy belsõ
szakmai kontrollja, ill. érkezik-e ezekrõl
valamilyen formában visszajelzés?

A kollégiumi tudás- és kultúraközvetítés, a
nevelés fõ tartalmi területei véleményem sze-
rint nagyrészt lefedik a NAT közös és ál-
talános mûveltségi területeit (lásd �Útmu-
tató�), az abban részletesen felsorolt (közös)
követelmények ill. tevékenységek, tartalmak
és nem utolsósorban a módszerek a kol-
légiumban is segítséget adhatnak, és közelebb
vihetnek a feladatok minõségi megoldásához.
Természetesen számtalan egyéb koncepció,
program áll rendelkezésre a munka hatékony
megoldásához.

A MINÕSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGÕ

NÉHÁNY KIEMELT ALAPFOGALOM, TERÜLET,
MÓDSZER A KULTÚRAKÖZVETÍTÉS

TERÜLETÉRÕL

Növeli-e valójában a tanulók esélyeit ez a
tudásközvetítõ tevékenység, nyújt-e plusz
élményt, tudást, vagy csupán formális?
Kimutatható-e a kollégiumi tudásközvetítõ te-
vékenység hatása (pl. kudarcok csökkenése)
az iskolai munkára, hogyan szereznek errõl
tudomást? Milyen az iskolai érdeklõdés, elis-
mertség a tevékenységgel kapcsolatban?
A szülõk részérõl van-e bármilyen pozitív
vagy negatív visszajelzés?
Milyen az aránya az alapvetõ tevékenység-
formáknak: tanítás-tanulás, a közösség szá-
mára végzett, társadalmilag hasznos munka,
társas-közösségi élet (játék!), szabadidõs
tevékenységek. Milyen arányban vesznek
részt a tudás- és kultúraközvetítõ programok-
ban a diákok? 
A szociokultúrális helyzetbõl fakadó szemé-

lyiségfejlõdésbeli anomáliákat (melyek a mo-
tiváció hiányával, a hibás önértékeléssel,
életvezetéssel, értékvesztéssel stb. vannak
összefüggésben), és amelyek a mûvelõdés-
ben, a tanulásban, az elsajátításban jelentõs
mértékben szerepet játszanak, tudják-e kezel-
ni a kollégiumban, és hogyan? A tanulók ak-
tivizálásának, motiválásának, a motiváció-
fejlesztésnek tudatossága, tervszerûsége,
módszerei.

10 KOLLÉGIUM, 1999. augusztus  



KÜLÖNBSÉGEK KEZELÉSE A KOLLÉGIUMBAN

A többségtõl (átlagtól) eltérõ igényekkel ren-
delkezõk nevelése: készültek-e adekvát prog-
ramok, és mûködnek-e ezek, a kollégiumi
közösségbe való befogadottsága milyen
ezeknek a gyerekeknek, hogyan kezelik a
konfliktusokat? 
- etnikai, nemzetiségi kisebbségek, bevándor-

lók differenciált bánásmódja, programja,
- tehetségvédelem,
- hátránykompenzáció (felzárkóztatás, stb.), 
- speciális célcsoportok (pl. érzék-, és moz-

gásszervi, értelmi fogyatékosok, cigányok,
dislexiások, túlkorosak, ált. iskolások stb.),
van e speciális programjuk, szakemberük,

- a speciális igényekkel rendelkezõ fiatalok
(magatartászavaros, inadaptált, személyi-
ségzavaros, nehezen nevelhetõk, káros
szenvedélyek rabjai ellátásának színvonala,
hatékonysága, 

- hogyan könnyítik a határon túli magyar
diákok helyzetét, és segítik a családjukkal
való kapcsolattartást.

SZAKMAI PROGRAMOK, PROJEKTEK,
TAGOZATOK ÉRTÉKELÉSE

Mindenekelõtt a szakkollégiumokat vagy a
hasonló képzést, képesítést folytató in-
tézményeket érinti, mindazokat, akik valami-
lyen a szokványostól eltérõ, �átlagon felüli�
szolgáltatást nyújtanak.

Pályaorientációs tevékenység
Tény, hogy hangsúlyeltolódás van a minõség-
arányokban: a �fogyasztók�, ezzel együtt az
ifjúság igényeinek kielégítésére tevõdik át a
hangsúly, melyben benne van a prevenciós
elem is. A kollégium milyen módszerekkel
segít az igények kielégítésében?

A kollégiumi tevékenységrendszerrõl, amely-
nek révén az elképzelt nevelési célok és
követelmények megvalósulhatnak 
(itt most nem teszünk különbséget a csoport-
ill. a kollégiumi szintû tevékenység között)
- A sokszínûség, változatosság biztosított-e?
- Mennyire gazdag az eszközrendszer, az

idõbeosztást viszonylag rugalmasan keze-
lik-e, biztosított-e a széles tevékenysé-
grepertoár? 

- A kollégiumban a gyermekek mennyire vál-
tozatos szerepminták állnak rendelkezésre?

- Az iskolai szempontból kedvezõtlen
helyzetû gyermek is bekapcsolódhat-e a
kollégiumi tanítási-tanulási folyamatba?

- A tevékenység úgy van-e megszervezve,
hogy minden gyermek egyforma lehetõsé-
get kap az interakcióban, kooperációban
való részvételre, s ami a legfontosabb: a
sikerélményre?

A HAGYOMÁNYOKNAK, 
A HAGYOMÁNYÕRZÉSNEK A SZEREPE, 

MINT KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ- ÉS ERÕSÍTÕ ERÕ

A tevékenység egy jelentõs része, akár
közösségi, akár egyéni keretekben zajlik, a
kollégiumban az évek folyamán hagyo-

mányrendszerré áll össze. A kollégiumi ha-
gyományoknak fontos szerepük kell legyen
- a tanulók beilleszkedésének segítésében,
kötõdésük erõsítésében; a csoporthoz, a kol-
légiumhoz, a közösséghez való tartozásban, a
közös tevékenységekben való részvételük
által saját pozitív énképük, önbecsülésük fej-
lesztésében, 
- a hagyomány a kultúra szerves részévé tesz,
a tanulók megtanulják, hogyan válhatnak
részeseivé a kultúra megõrzésének, tovább-
hagyományozásának, gyarapításának, ezzel
egyben erõsítjük (nemzeti) identitástudatukat,
- az intézmény szempontjából azért lényeges
a stabil hagyományrendszer, mert világosan
áttekinthetõ keretét adja a kollégium több
éves, tudatosan tervezett és épített sajátos
�image�-ának, amelynek erõsítésére folyama-
tosan törekednie kell. Ezért is kell szánnunk
komoly szerepet a hagyományok ápolásá-
nak, õrzésének, továbbfejlesztésének.
Formai szempontok: a hagyományápolás for-
mái, gyakorlata, gazdagsága, a tanulók
mekkora hányadára terjed ki (aktivitás), stb.

9) Az intézmény külsõ kapcsolatainak
jellemzõi

- tervezett-e, jövõre orientált-e, 
- a természeti és a társadalmi környezettel

egyenlõ arányban valósul-e meg a kapcso-
lat,

- a gyerekek esetében ezek a külsõ kapcsola-
tok hogyan járulnak hozzá az aktív közéle-
tiséghez, a közügyek gyakorlásához, a tár-
sadalmi környezettel való kölcsönös kap-
csolat gyakorlásához, 

- milyen kollégiumi, helyi szintû ren-
dezvényeket vállal a kollégium ill. vala-
minek esetleg állandó házigazdája-e,

- konkrétan kikre terjed ki (pl. hivatalok,
szülõk, társadalmi szervezetek, fórumok,
szponzorok, helyi közélet, kollégiumok,
kapcsolatos iskolák, 

- a szülõi házzal valamint az iskolákkal való
kapcsolata kölcsönös-e, mennyire
hatékony, miben nyilvánul ez meg, (mivel
jellemezhetõ), megfelel-e a törvényben
elõírtaknak,

- mit tesznek az az együttmûködésre
vonatkozó, törvényben elõirt kötele-
zettségek teljesítéséért? (Különbségtevés
szükséges ott, ahol szervezeti kötöttségek
vannak.) 

- a szülõk, illetve az iskolák rendszeresen el-
mondhatják-e, megfogalmazhatják-e, mit
várnak a kollégiumtól, mik ennek a formái
- a kollégium pedig tudja-e, és hogyan
kezelni (megoldani) ezeket a kéréseket, mi-
lyen formákban történik a válaszadás,

- van-e általában kimutatható eredménye az
együttmûködésnek (szülõkre való hatás,
tanácsok elfogadtatása, kooperáció,

- melyek az iskolákkal való együttmûködés
formái, hagyományai, van-e ennek kölcsö-
nösen elismert pedagógiai haszna, vagy
inkább a formalizmus jellemzi,

- a fiatalok esetében a külsõ kapcsolatok hoz-
zájárulnak-e és hogyan az aktív közéleti-
séghez, a közügyek gyakorlásához, a tár-

sadalmi környezettel való kölcsönös kap-
csolat gyakorlásához?

10) Mérés, mint az értékelés alapja a kol-
légiumban (általában) 

Szükséges a jól operacionalizált célmeghatá-
rozás, amelyre épülhet az értékelési, minõsíté-
si rendszer. Van-e ilyen? Szembesíthetõ e cé-
lokkal az értékelés?  Megtörténik-e a mûkö-
dési feltételek rendszeres felülvizsgálata,
elemzése?

MÉRÉSI FORMÁK, FAJTÁK A KOLLÉGIUMBAN

-  dokumentumelemzés,

- megfelelõ, korrekt (egymást kiegészítõ
szubjektív és objektív) mérési metódus a ta-
nulók személyiségvizsgálatához,

- interjúk, tanulókkal való elbeszélgetések,
stb.

A helyi programoknak, tanterveknek,
munkaterveknek az ellenõrzése, értékelése,
rendszeres elemzése, beválás-vizsgálata
megtörténik-e, milyen ütemezéssel (menet
közben, év végén). Ezek nyomán van-e dön-
tés, korrekció.

A TANULÓI TELJESÍTMÉNY

ELLENÕRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE

Meg van-e határozva a jelentõsége, célja? A
tanulói értékelés alapjául szolgáló követel-
ményrendszer világos-e, uniformizált, vagy
differenciált az egyéni adottságoknak
megfelelõen. Mûködik-e és hogyan a mérés
(mennyire hatékonyan, rendszeresen, folya-
matosan, mindenkire kiterjed-e, az összes ta-
nulói tevékenységet felöleli � e,  nem korlá-
tozódik-e csupán a tanulmányi vagy maga-
tartásbeli teljesítményre, hanem kiterjesztik
bármely képességre, készségre, a személyi-
ségfejlõdésre. Ki értékel, egyéni-e, vagy cso-
portos, stb.)
Az egyéni sikerekben, eredményekben,
mennyiben mutatható ki a kollégiumi erõfe-
szítések szerepe, vagy annak hányada. Meg
tudják-e ezt határozni, vannak-e erre mérési
módszerek?

Milyen következménye van az értékelésnek?
Ki szerez róla tudomást, és milyen formában
(nyilvánosság)?
Mûködik-e az iskola és a kollégium
együttmûködése a tanulók értékelésében?

11) Oktatási eszközök (rendszere, színvo-
nala) a kollégiumban

- helyiségek optimális, ésszerû kihasználása, 

- külsõ insrumentumok, lehetõségek feltárása,
mozgósítása, felhasználása,

- a kor követelményeinek megfelelõ technikai
feltételek, hozzáférhetõsége,

- a speciális kollégiumok feltételei adekvál-
tak-e a funkcióhoz, stb.
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12) Az intézményi adminisztráció, különös
tekintettel az oktató nevelõmunka
segítését

A gazdasági hivatal affinitása, segítõkész-
sége: a gazdálkodásnak, a kiszolgáló szerve-
zetnek a nevelõ - oktató munka kiszolgálását
kell tekintenie elsõdlegesnek, fontos tehát,
hogy tevékenysége ennek rendelõdjön alá
(eszköz- és anyagbeszerzés, dokumentáció,
pénzgazdálkodás, stb.). 

13) Munkaszervezés, vezetés (manage-
ment), szervezetfejlesztés, szakmai
megújulás

Alapszabály: a minõségbiztosítás kulcsa az
intézmény vezetõjének a kezében van. 
- a vezetõi stratégia (munkaterv) milyen in-

tézményvezetési elemeket, elveket tart
fontosnak, 

- a vezetõi stratégia tartalmazza-e: 
- az intézményi menedzsment fej-

lesztésére, hatékony mûködtetésére
vonatkozó elképzeléseket, 

- a minõségbiztosításra vonatkozó ele-
meket,

- az emberi erõforrás-fejlesztésre
vonatkozó elképzeléseket, konkrét
lépéseket

A VALÓSÁGBAN

- a szervezetfejlesztés mûködik-e, milyen
színvonalon zajlik,

- ellenõrzés, értékelés, továbbá önértékelés,
önelemzés, mûködik-e,

- hogyan történik a személyzet irányítása, mi-
lyen aktivizálásának színvonala,

- a külsõ értékelés, elemzés igénybevétele �
ha egyáltalán van ilyen - milyen módon,
gyakorisággal történik,

- a döntéshozatali mechanizmus hogyan
mûködik, mennyire demokratikus
(elõkészítés, döntési fórumok, centrumok,
kik alkotják, pl. diákokat bevonják-e és
hogyan),

- a minõség javítása érekében milyen
lépéseket tesz a vezetés,

- milyen a tanári szakmai továbbképzéseken
való részvétel, aktivitás,

- mennyire hatékonyak a tanulók mozgósítá-
sa, ösztönzésének formái,

- a belsõ és külsõ kommunikáció, informá-

cióáramlás, pedagógusok együttmûködése,
konzultációk gyakorisága, minõsége,
hatékonysága (pl. minden, ami közérdekû,
a tanulók életével, munkájával, napi prob-
lémáival kapcsolatos, bekerül-e és hogyan
a napi elintézendõk közé,

- a tapasztalatcserék, munkamegbeszélések,
értekezletek gyakorisága, ezek ered-
ményessége, 

- a pályázatokon való részvétel gyakorisága,
publikálás, egyéni tanári projektek, kezde-
ményezések,

- az SZMSZ tárgyi-pedagógiai színvonalat
befolyásoló elõírásait betartják-e,

- a kollektív szerzõdés, SzMSz, és minden
egyéb belsõ szabályozó koherenciája, be-
tartása.

SZAKMAI BIBLIOGRÁFIA A

MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS TÉMAKÖRÉHEZ

- Az oktatás minõsége és az önkormányzati
oktatásirányítás (Új Ped. Sz. 1996. 10. sz.) 

- A kollégiumi nevelés országos alapprogram-
ja (Kollégiumi Szövetség, 1998.)

- Ladányi Andor: A pedagógusképzés minõ-
ségi fejlesztésérõl (Új Ped. Sz. 1997. 9. sz.) 

- Petróczi Gábor: Döntsön a minõség. A To-
tal Quality Managment szerepe a közokta-
tásban. G. 4. 1. Tanári létkérdések, 1998.
RAABE 

- Trencsényi László: Adaptiv minõségbiz-
tosítás. In. Budapesti Nevelõ, 1991. 1. sz.

- Szüdi János: Minõségbiztosítás a közok-
tatásban (Iskolaszolga, 1998. 9. sz.)

- Horváth Attila-Põcze Gábor: Minõség és
közoktatás (Új Ped. Szemle, 1995. 8. sz.)

- A minõségbiztosítás Vas megyei modellje
(Köznevelés, 1999.) 

- A minõségbiztosítás egy lehetséges modell-
je (Hogyan Tovább, 1998. 4. sz., Gyõr-
Sopron Megyei Pedagógiai Int.)

- Mihály Ildikó: Minõség az iskolában -�A
minõség iskolái�. (Szakoktatás,1998. 7. sz.) 

- S. M. Troyd � C.Morgan: A Totális Minõség
Menedzsment (TQM) és az iskola In. Ok-
tatásmenedzsment, sz.: Balázs Éva, 1998.)

- Marton József: Önértékelésen alapuló
minõségbiztosítási rendszer kísérleti al-
kalmazásának tapasztalatai a magyar szak-
képzésben (Szakképzési Szle, 1998. 3. sz.)

- Bartha - Tóth: Minõségmenedzsment.
Szókratész

- Põcze Gábor: Minõségi szempontok az in-
tézmény értékelésében és a pedagógiai
programban (Új Ped. Szle.)

- Horváth Attila-Põcze Gábor: Pedagógus -
továbbképzés és minõségbiztosítás (Új Ped.
Szle, 1996. 9.sz.) 

- Minõségértékelés. Szerk.: Balogh Anna.
1998. Fejér Megyei Pedagógiai Intézet

- Gábri Katalin: A pedagógiai program, mint
az iskolaértékelés alapja (Új Ped. Szle.)

- Feigenbaum: Total Quality Managment.
1998

(Megjegyzés: elõfordul, hogy néhány mû meg-

jelenési helye, idõpontja hibásan, vagy

hiányosan van feltüntetve, vagy éppenséggel

hiányzik, ezért az olvasótól és a szerzõktõl is

elnézést kérünk. Ugyanakkor ez fellel-

hetõséget legfeljebb nehezíti, de nem akadá-

lyozza meg.)

Budapest, 1999. június
Vopaleczky György
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Tisztelt Olvasók!
Rendhagyó módon e számunkban

csak egy témával foglalkozunk. Ennek
elsõsorban az az oka, hogy Szövet-
ségünk ez évben a kollégiumi minõség-
biztosítással kapcsolatban  konferenci-
át fog szervezni. Minden bizonnyal e
két tanulmány  segít a témakör jobb
megismertetésében, gondolatok éb-
resztésében, vélemények kialakítá-
sában. 

Az oktatási törvény - a Szövetség
javaslatai alapján - több ponton is
kedvezõen módosult a kollégiumok te-
kintetében, mely így megfelelõ alapot
jelent a minõségbiztosítás bevezetésé-
hez. Amennyiben e témakörrek kap-
csolatban véleményük, javaslatuk
van, kérjük írják meg szerkesztõsé-
günk, vagy a Kollégiumi Szövetség
címére.

- Szerkesztõség -

KK o l l é g i u mo l l é g i u m
q Kiadja: a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség ,  a  „Kol lég iumokér t “  Saj tóa lapí tvány megbízásából

q Felelõs kiadó: Horváth I s tván q Felelõs szerkesztõ: Benda János q Alapító fõszerkesztõ: Dr. Benedek István
q Rovatszerkesztõk: Fuchsné Hattinger Zsuzsanna, Tel.: 27/ 317 - 069 (Diákoldal) ; Gulyás Béla, Tel.: 78/ 462 - 035 ( Zöld-oldal );

Takács Ernõ, Tel.: 34/487 - 081 ( Szakmai érdekvédelem ); Dr.Csépe György, Tel.: 37/ 318 - 138 ( KSZ hírek, megyei információk ) 

q Terjesztés: Pethes Zoltán, Tel.: 30/376 - 042; q Szerkesztõség címe:  Kõrösy László  Középiskolai  Kollégium  2500 Esztergom,

Szent  Is tván tér  6 . Tel./fax: 33/412 - 813 q Elõfizethetõ a kiadó címén: 1417 BUDAPEST, Pf.:11. Tel./fax: ( 1 )  3 5 2 - 9 6 0 1

E-mail : KollegiumiSzovetseg@mail.matav.hu q Honlap: www.kollegiumiszovetseg.matav.hu Példányszám: 1500

KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A

SOROS ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL.


