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Illyés Gyula a népi kollégiumi
mozgalom legismertebb, köztiszte-
letben álló személyiségei közé tar-
tozott. A „Puszták népe” címû
munkáját szinte valamennyi kollé-
gista olvasta. Magunkénak érez-
tük, közülünk került ki és példaké-
pünknek tartottuk. A késõbbi évti-
zedekben is „fáklyaláng” volt, aki-
re mindig érdemes volt odafigyel-
ni. Úgy vélem, hogy születésének
centenáriuma alkalmával méltó
tisztelgés emléke elõtt a NÉKOSZ
megalakulásának 30. évfordulóján
a Madách Színházban elmondott,
gondolatokban gazdag, szép ünne-
pi köszöntõjének közreadása.

dr. Tatai Zoltán

A NÉKOSZ – egy letûnt nemzedék?
Sajnos, nemzedék nem lett.
De hogy letûnt-e?
Nem ifjú az, aki nem kíván, akár sze-
leburdian, forradalmat. De a beren-
dezkedõ forradalmak soha a történe-
lemben nem kívánták különösképpen
a fiatalokat belebeszélésre; legkevés-
bé a szeleburdiakat persze. Logikus-
nak is tetszik.
Akik valami, emberöltõkön is túli,
nagy cél felé haladnak, nemigen isme-
rik a nemzedéki kérdést. A végtelen
jövõ elõtt mindenki fiatal. Ha száz-
éves a forradalom, akkor a százévesek
a fiatalok, e logika szerint.
De engem foglalkoztat a nemzedékek
sorsa. Az irodalom például a nemze-
dékekkel lép, ha elõre lép. Vannak
korszakok, amidõn a szellemi élet
stagnál, de akkor nem is volt nemze-
dék. Arany és Ady nemzedéke közt ki

ne érezne ûrt? Pedig ott is volt nagy
költõ; a nagy magányos: Vajda. Iro-
dalmunk nem egy ilyen kiesését is-
mer. Így hiányzik egy nemzedék Cso-
konai és Vörösmarty közt. Az a nem-
zedék például, amely még élõnek lát-
ta Adyt: eltûnt, megölte a háború, vi-
lággá sodorta a forradalom leverése
utáni visszahatás. Itt is csak magányo-
sok vannak. Még Kassák korosztály
sem tudott nemzedéket teremteni.

Ilyen eltûnt nemzedéknek tartom azt
is, amelynek a NÉKOSZ lehetett vol-
na a törzsgárdája. Ez még nem tûnt el.
Fiatalon: olyan idõsen, mint Petõfi és
Vasvári, nem jutott szerephez. De itt
van férfiként, benõtt fejelággyal, sõt
beforrt fejsebekkel. És most mintha
ilyetén is kimûvelt fõket kívánna az
idõ is.
Bármennyire vitézek népe is nemze-
tünk, a magyar nép mindig a béke
korszakaiban tudta megmutatni, ké-
pes-e igazán az életre és a szabadság-
ra: a küzdelemre. A béke tehát ró ránk
annyi feladatot, mint a harcok ideje.
Ha nem többet.
Tán ezért is kell tudatosítani magunk-
kal, hogy – béke van. Teremtésre, al-
kotásra kötelezõ. Körülöttünk ugyan-
csak zajlik a világ. De itt, valljuk be,
igazi békebeli béke van. Szélcsend,
szélárnyék.
Azért nem érzékeljük vajon eléggé,
mert „a béke nem más, mint két hábo-
rú közti szünet”? Ezt modern elme
nem vallhatja. A két világháború köz-
ti szünet mintájára nem menthetjük
föl magunkat a béke kötelessége alól,
hogy most is csak szünetünk van a
második és a harmadik világ közt.
De mi teendõje is lehet ma itt egy

olyan nemzedéknek, amely nemzet is
akar lenni, vagyis szolgáló rész a dol-
gozó népben? Amilyen például annak
idején a népfõiskolás örököse, még a
NÉKOSZ is megpróbált lenni?
Vajda János magányos sziklafalként
meredt ki a tengerbõl, de alatta mégis
sziklahegy feszült, az nyújtotta föl. A
NÉKOSZ korai nemzedékébõl így állt
ki nem is egy-egy sziklaszál, hanem
sziklacsúcs-koszorú. De maga a nem-
zedék nem lett külön hegység a törté-
nelmi tudatban. Holott méltó – egé-
szében is – a kiemelkedésre, ma is.
Hiszen képviselt is valamit. Valami
sajátosat. A nemzetre nézve sorsdön-
tõen fontosat.
De mi lehet ma a teendõje? Mi lehet
vajon a teendõje a ma bármily közép-
nemzedéknek a már letûnõ öregek s a
már föltûnõ fiatalok közt?
Igazi versenytársaik és esetleges elho-
mályosítóik nem az elõttük járók. Ha-
nem az a legújabb – legeslegújabb
nemzedék, mely ismét európai látókö-
rû, s épp ezért veszi valóságosan
számba a magyar földi végeznivalót.
Annak sajátosságait.

Hogy még errõl is egy szót? A múlt
század legjobbjai, a „Világszabadság”
meghirdetõi azt hitték, hogy már szá-
zadunk a testvérien egyesült nemze-
tek százada lesz; hogy a világforrada-
lom már az elsõ világháború után
megteremt egy nemzetköziséget,
mely a maga materiális alapozottságá-
val tartósabb lesz a vallások keretei-
nél is.
És mivel is kell szembenéznünk? Vi-
lágszerte az emberiség anyanyelvi és
etnikai keretekbe tömörülve valósít-
gatja a századra hárult nagy feladato-
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Illyés Gyula: Nemzedékrõl nemzedékre
Beszéd a NÉKOSZ megalakulásának 30. évfordulójára rendezett esten, 

a Madách Színházban



kat, elsõsoron az ember, ember ál-
tal való kizsákmányolásának és
bármi megkülönböztetésének meg-
szüntetését. Ez a törekvés oly mér-
tékben növekszik, hogy már nem-
csak országok és nemzetek, hanem
néptöredékek, százezres nyelvcso-
portok igénylik, hogy ezt a felada-
tot saját keretükben teljesítsék. Aki
bízik abban, hogy az emberi fajta
végül nemzetközi lesz – azaz
international sere le genre humain
– az annyi csalódás után végsõ hi-
tét abba vetheti, hogy a világsza-
badságnak mégiscsak fölrakandó
épülete az így külön-külön kigyúrt
téglákból kaphat biztos alapot. Ha
azok összeilleszthetõk lesznek,
nemcsak formára, hanem anyagra
is.
Ezt a szót, hogy magyar sorsprob-
lémák, csak célzatosan leírni vala-
mikor „nacionalizmusnak” minõ-
sült. A kifejezés régi, azokat a
nemzeti kérdéseket jelenti, melyek
nemzedékekre nyúlnak vissza, s
tán csak nemzedékek fognak meg-
oldani. Nevezzek meg egyet.
A világ tizenöt millió magyarjából
csak tízmillió él a magyar állam-
ban. Minden harmadiknak magyar
a származása, azaz az anyanyelve
folytán hátrány-szociális állapotot
örököl. Botorság és felelõtlenség
volna ezt, mondjuk választási jel-
szavakban hangoztatni. Valószínû-
leg nemzedékek türelmes erõfeszí-
tése, okos munkája hozza meg a
békés megoldást.

A tanács pedig erre a munkára?
Az a nemzedék, amelynek receptet
kell adni, nem külön nemzedék, ha-
nem csak jó esetben követõ, rossz
esetben utánkullogó csapat. A re-
cept ilyenkor a levegõben van, az
ujjban bizsereg.
Én láttalak benneteket annak idején
a Király Pál utcai szálláson hevül-
ni. De derékig meztelenül követ
csákányozni is balkáni hegyek víz-
erõmû építésén. Az ifjúság szóra
bennem nem az a kép merül föl,
hogy valaki a tv-ben harminc év
elõtti szaxofont harsogtat, és negy-
venéves férfiként fart riszál. Van
vállalás, amely távol tartja a vénü-
lést és halálunk percégi szép mulat-
ság, férfimunka lehet.

Új Tükör. 1976. december 12.
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A népi kollégisták, a veszprémi
Batsányisták kis csapatát ismét jelentõs
veszteség érte, Földes Pista örökre eltá-
vozott közülünk. Már évek óta tudtuk,
hogy nagyon beteg, az utóbbi évek talál-
kozóin nem tudott megjelenni. Néhány
évvel ezelõtt keszthelyi otthonában fel-
kerestem, órákig beszélgettünk a veszp-
rémi kollégiumi évekrõl és az azóta tör-
tént országos, megyei, családi dolgok-
ról. Néha egymás szavába vágva emlé-
keztünk egy-egy iskolai, kollégiumi ese-
ményre, kollégistára, kerista diáktársa-
inkra. Mint közösségi, közéletben tevé-
kenykedõ közalkalmazott természetesen
nyugdíjas éveiben, betegen is foglalkoz-
tatta az országos nagypolitika és a volt
munkahelyei: Sümeg, Ajka, Keszthely
közéleti kérdései.

Sümegen született 1931-ben. Az elemi
iskolát szülõfalujában járta ki és itt
kezdte, de már Veszprémben népi kollé-
gistaként fejezte be. Veszprémben kezd-
te meg középiskolai tanulmányát a köz-
gazdasági szakközépiskolában. A népi
kollégiumba iskolája ajánlására került
be. A család szegényes környezete miatt
a tanulás más formája elképzelhetõ sem
volt számára. 1947-ben került be a
veszprémi Batsányi János Népi Kollégi-
umba, ahol a kollégium nagyon aktív,
több funkciót is betöltõ tagja volt; volt
szövetkezeti elnök, sportolt, a népi tán-
cot is szerette és jól tanult. Mindenkép-
pen a kollégium belsõ magjához tarto-
zott. Mindnyájan szerettük és évek, évti-
zedek múltán is gyakran felmerült be-
szélgetéseinkben Földes Pista neve,
megnyerõ embersége.

Amikor 1949-ben a NÉKOSZ-t meg-
szüntették és a népi kollégiumok is az
állami kollégiumi rendszerbe olvadtak
be, a veszprémi Batsányi Kollégium
Szabadság téri épülete továbbra is fiú-
kollégium maradt. A kollégium igazga-
tója Békési Lajos lett, aki korábban Kar-
cagon volt a népi kollégium igazgatója.
Földes István II. osztályos kereskedelmi
iskolai tanulót pedig megválasztották a
kollégium titkárának. Akkor már harma-
dik éve kollégista volt, jól ismerte a kol-
légiumi életet, jó közösségi fiatal és
szervezõ volt. A NÉKOSZ mint irányító
központ megszûnt, de a kollégiumon be-
lül ennek ellenére az állami irányítás az

elsõ idõben – legalábbis Veszprémben –
nem változtatta meg gyökeresen a kollé-
gium életét. Békési Lajos kollégiumi
igazgató – népi kollégista múltja, a diák-
önkormányzatiság elkötelezett híve, a
népi kultúra lelkes mûvelõje és pártoló-
ja – népi kollégiumi szellemiséget igye-
kezett fenntartani. Földes Pista, a kollé-
gium diáktitkára, „öreg” kollégista, aki
ugyancsak a régi népi kollégista hagyo-
mányokat kívánta lehetõség szerint
megtartani, nagyon jó „partnere” volt az
igazgatónak. A népi kollégiumi hagyo-
mányok továbbélésének a legfényesebb
bizonyítéka, hogy az akkori fiatalabb
kollégisták évtizedek múltán is úgy tud-
ták, úgy õrizték meg emlékeikben, hogy
– a hivatalos megszûnés után is – még
évekig népi kollégiumban éltek.

Földes Pista szép életpályát élt meg.
Miután elvégezte az ELTE Jogi Karát,
hosszú ideig Sömegen, tizenkét évig Aj-
kán tanácstitkárként tevékenykedett,
majd Keszthelyre került, és tizenhárom
évig a városi tanács elnöke volt. A me-
gyei tanács bizottságaiban, a Hazafias
Népfront városi bizottságának két évti-
zedig volt a tagja. Számos kormányki-
tüntetést, megyei, városi kitüntetést, el-
ismerést kapott lelkiismeretes, magas
szintû közigazgatási tevékenységéért. A
megfeszített tempójú közhivatali mun-
kája közben a közösségért fáradhatatla-
nul dolgozott, csak önmagával, egészsé-
gével törõdött keveset. Két végén égette
élete gyertyáját. Súlyos szívbaja miatt
1984-ben korengedménnyel került
nyugállományba, de igazán azután sem
élt nyugodtan. A rendszerváltozás után
nehezen tudta viselni a megváltozott kö-
rülményeket, az évtizedek során a kö-
zösségért végzett áldozatos munka
ócsárlását, a megfeszített munka árán el-
ért eredmények leértékelését. 

Idõs éveiben felesége halála után leg-
több örömöt leánya és két unokája jelen-
tette. A család, az otthon egész életében
sokat jelentett számára. 2001-ben, het-
ven éves korában tért örök nyugalomra a
szeretett Bakony-Balaton térségben,
Keszthelyen. Itt élte meg, harcolta meg
azt a kemény, dolgos, becsületes életet,
amiért érdemes élni, és meghalni.

dr. Tatai Zoltán

Emlékezés 
Dr. Földes Istvánra



I. Bevezetõ
Az 1981-ben kiadott "A középfokú di-
ákotthonok nevelési terve" után 20
évig nem jelent meg a kollégium tevé-
kenységét szabályozó hivatalos doku-
mentum. A Kollégiumi nevelés orszá-
gos alapprogramja (továbbiakban alap-
program) ezt a hiányt hivatott pótolni.
E dokumentummal szemben kétségkí-
vül vannak fenntartások, komoly kriti-
ka is érte; a gyakorlat fogja visszaiga-
zolni, valójában megfelel-e céljának,
"mûködik-e".

Az alapprogram tartalmilag két fõ
részre bontható: van egy "általános" ré-
sze, amelyben alapelvek, a tevékeny-
ségrendszerre, az intézménnyel, illetve
a mûködés eredményességével (a ne-
velés végeredményével: milyenné vál-
janak tanulóink a kollégiumban eltöl-
tött évek alatt) kapcsolatos általános
célok, továbbá követelmények fogal-
mazódnak meg. A másik rész konkré-
tan leírja az egyes mûveltségte-
rületek témaköreit (mire kell ne-
velni), a teljesítendõ óraszámo-
kat, és a kapcsolódó követelmé-
nyeket.
Az alapprogram bevezetése vagy
alkalmazása kapcsán két felada-
tot tartok fontosnak. 
1. A kollégiumi tevékenység-
rendszer kialakítása, korrekciója,
valamint a foglalkozások keret
tervének elkészítése az AP defi-
nícióknak és kívánalmaknak
megfelelõen
2. Annak végiggondolása, hogy
a kollégiumnak mit kell tennie
(milyen alapelvek, célok szerint,
hogyan kell mûködnie, milyen
módszereket kell alkalmaznia,
miben és hogyan kell továbblép-
nie, stb.) ahhoz, hogy az alap-
programban leírt követelmény-
nek, lényegében az eredményes
és hatékony mûködésnek megfe-
leljen.

Írásomban a második probléma-
körrel foglalkozom.

Ha figyelmesen elolvassuk a do-
kumentumot, kijelenthetjük,
hogy az alapprogramban megje-
lenõ tartalmak és követelmények

- igen változó színvonalon, mélység-
ben és arányokban ugyan - de ma is je-
len vannak a kollégiumok pedagógiai
programjaiban, illetve gyakorlatában.
Miben hoz jelentõsebb változást a ko-
rábbiakhoz képest? Abban, hogy ezen-
túl számonkérhetõvé válik a teljesítés.  
Az alapprogram elvárásainak való
megfelelést számos tényezõ befolyá-
solja majd, tehát a végrehajtásban in-
tézményenként erõteljesen eltérõ szín-
vonallal, ill. idõbeliséggel fogunk talál-
kozni. Legfontosabb okai a mára kiala-
kult gyakorlatban, a hagyományokban,
a testületi felkészültségben, hozzáér-
tésben, módszertani kultúrában, inno-
vációs potenciálban, a mûködési felté-
telekben, a vezetésben meglévõ kü-
lönbségekben keresendõk. 

Fel szeretném hívni a figyelmet né-
hány fontos szempontra, amelyeket a
kollégium jövõjének tervezésénél nem
hagyhatunk figyelmen kívül.

1. Az utóbbi évtizedben a nevelési ok-
tatási intézményekkel szemben meg-
jelenõ társadalmi elvárások az intéz-
ményeket a nyitottság, a környezet-
hez való alkalmazkodás, a minél
eredményesebb mûködés irányába
terelték. Láthatóvá vált, hogy az el-
várásoknak való megfeleléshez nél-
külözhetetlenné válik a munka tuda-
tos tervezése, az intézményi folya-
matok figyelemmel kisérése, ellenõr-
zése, értékelése, és szükség szerinti
korrekciója.  

2. A nevelési - oktatási intézmények-
ben folyó hatékonyságvizsgálatokból
tudjuk, hogy a probléma-irányultság,
a tanulókhoz való alkalmazkodás, a
teljesítmény értékelése, a jó intézmé-
nyi klíma a mûködésre kedvezõen
hatnak.

3. Az alapprogram koncepciója szerint,
a kollégiumi foglalkozások fontos
célja az iskolai tudást kiegészítõ is-
meretek közvetítése 
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Alapkérdések

Mi lesz a pedagógiai
tartalom? Hogyan (kinek,
minek a közvetítésével)
történik az elsajátítás?

(„Iskolai” megközelítés)

Kik a tanulók? Melyek a nevelési célok?
Milyenek a nevelési stratégiák?  Milyen a
nevelés helyi rendszere? (Kompetenciából

kiinduló megközelítés)

Az intézmény jellemzõ
tevékenységei, illetve

annak formái

Központilag szervezett
foglalkozások. Szakkörök.

Foglalkozások, szakkörök, önképzõkörök.
Társas - közösségi élet, szabadidõ

–tevékenység.

A tanuló státusa Alkalmazkodó végrehajtó Öntevékeny, együttmûködõ partner

A közvetített pedagógiai
tartalom

„Tananyag”. Ismeretekbõl
kiinduló.

Magatartási követelmények. Szükségletekre és
elvárásokra épülõ.

Pedagógiai tartalom
elsajátítása

Mechanikus, kényszerû
Az ismeretszerzés-átadásra szervezett
foglalkozásokon, a társas-közösségi

kapcsolatokban, a tanulói aktivitásra alapozva.

Az ismeretátadás „Tantárgyi” megközelítésû Rendszerszemléletû

A pedagógiai
tevékenység szervezése

Merev, idõkorlátok által
szabályozott, szétdarabolt 

Rugalmas, koherens

Oktatásszervezési
formák

Elsõsorban frontális Egyéni és csoportos (többféle változatban)

Tevékenységrendszer Szûk tevékenységrepertoár Széles, változatos tevékenységrepertoár

Vopaleczky György

Az alapprogram bevezetésének módszertani kérdései

1. táblázat



Ennek az a fontos üzenete, hogy a
kollégiumi nevelési gyakorlatban a
tanítás- és tanulás a korábbiaknál na-
gyobb jelentõséget kap. Ezzel együtt
elõtérbe kerülnek a kapcsolatos mód-
szertani követelményeknek való
megfelelés (tervezés, tanulói motivá-
ció, a differenciált pedagógia, válto-
zatos oktatásszervezési formák alkal-
mazása, stb.).

4. Az alapprogram elõírja, hogy a kol-
légiumnak biztosítania kell azokat a
tevékenységeket, amelyek a tanter-
vekben elõírtak teljesítéséhez, a ké-
pességek fejlesztéséhez szükségesek:
"a kollégium változatos szervezeti és
módszerbeli megoldásokat
alkalmaz…".

5. Jelenleg fennállhat annak a veszélye,
hogy a keret-programterv teljesítése:
a kollégiumi tevékenységrendszer
újradefiniálása, elõírásoknak való
megfeleltetése köti le figyelmünket,
holott a feladat lényege alapjába vé-
ve nem változik. Tehát ügyelni kell
arra, hogy ne ez legyen a tervezés ki-
indulópontja, ne ebbõl az irányból
közelítsünk az elõttünk álló munká-
hoz; nevelésünk kiindulópontja vál-
tozatlanul a tanuló. 

A nevelés (és benne az oktatás), illetve
tartalmának e kétfajta megközelítését,
illetve annak jellemzõit s a kettõ közöt-
ti különbséget jól szemlélteti az 1. táb-
lázatban szereplõ  összehasonlítás.
Természetesen a jobboldali oszlopban
leírt állapot felé kell közelíteni a mûkö-
dést.

II. Az alapprogram és a pedagó-
giai program kapcsolódásai

Az alapprogram intézményi munkában
való megjelenítése formálisan a peda-
gógiai programon keresztül, továbbá a
minõségirányítási rendszerben történik
meg, ezzel válik az intézményi mûkö-
dés alapjává. Másképp fogalmazva: az
említettek révén kell elérni, hogy a
mindennapi tevékenységbe beépülje-
nek az alapprogramban leírt elvárások.
A kollégiumi minõségirányítási rend-
szer kiépítésével másutt már részlete-
sen foglalkoztam (V.Gy.: Minõségbiz-
tosítás és programfejlesztés a kollégi-
umban, 2001). A minõségfejlesztés ol-
daláról az alapprogram "általános" ré-
sze a minõségre vonatkozó fontos part-
neri igényt ír le - hiszen oktatáspoliti-
kai elvárásokat közvetít - melyeket a

többi partner elvárásaival együtt kell fi-
gyelembe vennünk. (Ugyanakkor az
összes partner elvásásainak egyezteté-
se után alakítja ki az intézmény minõ-
ségfogalmát, és határozza meg a fej-
lesztési irányokat, a célokat.)
Az alapprogram azonban egy olyan mi-
nõségi standardnak, külsõ viszonyítási
pontnak is tekintendõ, melyhez állan-
dóan közelíteni kell az intézmények
mûködését.

Az alapprogram pedagógiai programba
való beépítése nem csak a rendelet 3. §
(2) bekezdése szerint valósul meg, ha-
nem a pedagógiai program kivitelezé-
sénél is folyamatosan érvényesítjük a
benne megfogalmazott elveket, köve-
telményeket.    
Korábban a tervezést és a munka tuda-
tos szervezését az eredményesség és a
hatékonyság kritériumaként említet-
tem.
Az intézményi munka tervezésének
alapdokumentuma - a legfontosabb in-
tézményi stratégiai dokumentum - a
pedagógiai program, tehát az eredmé-
nyes vagy hatékony mûködés sokban
azon múlik, mennyire színvonalas, és
hogyan készítették el. A követelmény
vele szembe az, hogy megfelelõ módon
megalapozza, és segítse az intézményi
munkát. Ez akkor teljesül, ha tudatos
tervezõmunka eredménye, továbbá le-
hetõséget ad a folyamatok kézben tar-
tására, valamint figyelésére, tehát ma-
gába foglalja az ellenõrzést és az érté-
kelést is, amely alapján a szükséges
korrekciók elvégezhetõk.   

A pedagógiai program szerkezetére és
részben tartalmára vonatkozóan a KT
49.§-a az irányadó. Feltétlenül figye-
lembe kell venni a törvény magyaráza-
tában szereplõ fontos követelményt
(lásd: Iskolaszolga, 1999. X. 1-2.) is,
hogy "a kollégium pedagógiai prog-
ramjának kell meghatároznia azokat a
pedagógiai tevékenységi formákat,
módszereket és feladatokat, amelyek
biztosítják a tanulók humánus légkör-
ben folyó nevelését, személyiségének
fejlesztését, képességének és tehetsé-
gének kibontakoztatását."

Vegyük számba, és összegzzük az
alapprogramban, valamint a 49.§-ban
meghatározott kollégiumi fõ nevelési
feladatokat, melyeket az intézményi
programokban meg kell jeleníteni. Bi-
zonyos feladatok teljesítéséhez hét fog-

lalkozási témakör szerinti kötelezõ
foglalkozásokat is elõír a törvény (kö-
vetelmények, tartalmak, tevékenysé-
gek), és amelyek rendjét külön is szere-
peltetni kell a pedagógiai programban.

- Tanulási kultúra fejlesztése 
- Pályaorientáció 
- Szociális képességrendszer fejleszté-

se 
- Közösségi élet fejlesztése
- Egészséges és kultúrált életmódra ne-

velés
- Környezettudatos magatartásra neve-

lés 
- Önismeret fejlesztés 
- Korszerû világkép kialakulásának se-

gítése
- Társadalmi beilleszkedés segítése
- Mûvészeti és információs kultúra fej-

lesztése
- Életmód, életvitel, háztartási ismere-

tek
- Magyarság, nemzetiségi lét, európai-

ság
- Nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális

és anyanyelvi nevelés
- Gyermek- és ifjúságvédelem
- Tehetséggondozás

A felsorolt feladatok felzárkóztató, hát-
rányokat kiegyenlítõ, fejlesztõ tevé-
kenységek. De ezek mellett fontos
megjeleníteni a tanulókkal való szemé-
lyes törõdést, gondoskodást is, amely
lehet szociális, de pedagógiai jellegû is.
A pedagógiai programban végsõ soron
ezeknek a területeknek a helyzetfeltá-
ráson alapuló fejlesztését kell leírni, ki-
egészítve a 49.§ h-k) pontjaival.

A programkészítésnél a stratégiai ter-
vezésben alkalmazott eljárást javasol-
juk

- Helyzetfeltárás és értékelés 

- Jövõkép megfogalmazása 

- Alapelvek rögzítése

- Küldetés megfogalmazása

- Hézagelemzés 

- Fejlesztési terv elkészítése (tartal-
mazza az ellenõrzést, értékelést is.)

Terjedelmét tekintve a "Fejlesztési
terv" foglalja el a legnagyobb helyet a
dokumentumban: lényegében itt törté-
nik meg a tárgy kifejtése, a célokhoz
kapcsolódó feladatok, a tevékenységek
s a módszerek, illetve a kapcsolódó el-
lenõrzési, értékelési eljárások leírása.  
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HELYZETFELTÁRÁS, 
HELYZETÉRTÉKELÉS

Középpontjában az eredményesség és
a minõség áll: ezek javítása, a mûködés
egészének vagy egyes elemeinek fej-
lesztése alapul a helyzetfeltáráson.  
Javasolt szempontjai
(Az alábbi szempontok természetesen
továbbiakkal bõvíthetõk, illetve fino-
míthatók.) 
- Oktatáspolitikai és fenntartói környe-

zet, valamint elvárások 
- Társadalmi, gazdasági környezet és

elvárások
- A tanulók jellemzõi
- Feltételrendszer 
- Humán és szervezeti feltételek, erõ-

források   
- A pedagógiai folyamatokat kiegészí-

tõ, 
- Segítõ rendszer mûködése 
- Anyagi feltételek 
- Tárgyi-dologi feltételek, külsõ és bel-

sõ környezeti jellemzõk 
- Pedagógiai klíma: 
- A tanulók fejlesztése (nevelõmunka)
Célszerû itt a diagnózist a fentebb fel-
sorolt, az alapprogram illetve a 49.§
szerint meghatározott fõ fejlesztési te-
rületek szerint elvégezni, a tervezés így
könnyebb lesz. A feladat egy-egy terü-
let általános jellemzõinek feltárása, le-
írása. Elsõsorban a "milyen?", "mi jel-
lemzi?", "milyen az állapota?" "hogyan
mûködik?" kérdésekre keressük a vá-
laszt. 
- A tanulók tudás- és magatartás telje-

sítménye. 
- A pedagógiai munka dokumentumai
- Külsõ kapcsolatok
A helyzetfeltárásban ki kell térni:
- A kollégium mûködésében érintettek

mennyire elégedettek a teljesítmé-
nyünkkel

- Milyen új elvárások jelennek meg a
mûködésre vonatkozóan, illetve mi-
lyen tendenciákkal lehet számolni

- A jelenlegi állapot, és az elért ered-
mények, valamint a pedagógiai prog-
ramban kitûzött célok összehasonlí-
tása - figyelemmel az idõarányosság-
ra.  (Meddig jutottunk? Hol tartunk
most?)

- A fõvárosi, vagy regionális fejleszté-
si koncepcióban leírt elképzelések
idõarányos intézményi megvalósulá-
sa  

JÖVÕKÉP (LÁTOMÁS) megfogal-
mazása

A látomás: hogyan, milyennek képzeli
el az intézmény a jövõjét?

"Alkoss egy képet egy olyan helyzet-
rõl, amely a jövõben kialakulhat, és
képzeld el intézményedet, valamint ön-
magadat ebben a képben."
Egy jó látomás
- Más, mint a jelenlegi helyzet
- Van benne valami váratlan
- Érthetõ
- Kivitelezhetõ
- Emberek felé irányul
- Mások elfogadják, támogatják, és bíz-

nak benne
Bár a helyzetfeltárás sok nehézségre és
problémára is rámutathat, valamint az
alapprogram sok intézményben akár
jelentõs változásokat is generál, a vál-
tozás tervezésénél ügyelni kell a "kivi-
telezhetõségre". Ez azt jelenti, hogy
olyan képet vázoljunk fel, amelyrõl
tudjuk, hogy reális, és az adott idõinter-
vallumban, az adott feltételek mellett el
is érhetõ. 

ALAPELVEK
Azért fontosak, hogy egyértelmûvé te-
gyük a normákat s a követelményeket,
azt, hogy milyen rendezõ elvek szerint
mûködik az intézmény, szervezõdik és
töltõdik meg tartalommal a tevékeny-
ség, s a mûködés egészére vonatkozóan
láthatóvá tegyük mindenki számára az
intézmény alapvetõ értékeit. Ezzel
megkönnyítjük az eligazodást az érin-
tettek (diákok, tanárok, stb.) számára.
A nevelési célokat is csak az értékek
tisztázása és rögzítése után tudom meg-
határozni.

Az intézmény eredményes és haté-
kony mûködése nagyban függ attól,
hogy az alapelvek kimunkálásánál a
testületben figyelmet fordítottak-e egy-
séges értelmezésükre. Továbbá, a dek-
larált alapelvek mennyire válnak a kol-
légium mindennapjait meghatározó ve-
zérfonallá? Az összes funkcióra hat-
nak-e?  Átszövik-e a teljes tevékenysé-
get, vagy csupán bizonyos területeken
érvényesülnek; a pedagógusok és a
többi munkatárs munkájában egyfor-
mán érvényre jutnak-e?

A 49.§ is elõírja az alapelvek pedagó-
giai programban való megjelenítését,
igaz, a mûködésnek csak bizonyos te-
rületeire, illetve hol a szervezésre, hol a
tartalomra vonatkoztatva.  Természete-
sen a kimunkálásnál itt is célszerû kö-
vetkezetességre és teljességre töreked-
nünk (az elõíráshoz képest több lehet a
programban, kevesebb nem, és elsõsor-

ban a mi érdekünk a jól kivitelezett
program). Ezért a felzárkóztató, a hát-
rányokat kiegyenlítõ, a gondoskodásra
vonatkozó, s a fejlesztõ tevékenység
minden területére terjesszük ki az alap-
elvek meghatározását. Az alapprogra-
mot ennél a lépésnél is használjuk, te-
hát figyelemmel vagyunk a dokumen-
tum által megnevezett, illetve közvetí-
tett elvekre is.

KÜLDETÉS
A küldetés egyfelõl a mindennapi mû-
ködés, illetve a továbbhaladás alapjául
szolgáló vezérelv, szervezõ elv, mely-
hez viszonyítani lehet (és kell) a tevé-
kenységet (annak sikerességét vagy si-
kertelenségét), lényegében az alapel-
vek összefoglalása. Másfelõl, a külde-
tésnyilatkozatban arról nyilatkozunk,
hogy kik vagyunk, miért vagyunk, mi a
célunk, miben különbözünk másoktól,
milyen garanciákat tudunk partnere-
inknek nyújtani, hogyan biztosítjuk a
nyilvánosságot (mûködés ellenõrizhe-
tõsége). 

A küldetést röviden, tömören, néhány
mondatban célszerû megfogalmazni,
amely az intézményrõl bárki számára
érthetõ útbaigazítást ad.
Mind a látomás, mind az alapelvek,

mind a küldetés értéktartalmat hordoz-
nak. Ahhoz, hogy ezek hitelesek és ve-
zérfonalként használhatóak legyenek, a
testületben tisztázni, illetve értelmezni
kell a nevelés kiindulópontjakén szol-
gáló alapvetõ értékeket, mégpedig úgy,
hogy abban konszenzus alakuljon ki.

HÉZAGELEMZÉS
(v. rés-elemzés)

A hézagelemzés az a fontos munkasza-
kasz, amelyben azt vizsgáljuk, és írjuk
le, mekkora a távolság a diagnosztizált
jelenlegi állapot, és az érvényben lévõ
pedagógiai programban elérni kívánt
állapot, valamint a jövõkép között, to-
vábbá kijelöljük a továbblépés (a távol-
ság csökkentése, megszüntetése) szem-
pontjából számunkra fontos célokat.

A célok között különbséget kell tenni.
Vonatkozhatnak, pl. a kollégium egé-
szére (pl. intézményi szinten a nevelé-
si-oktatási kimenetre), valamelyik
funkcióra, amely meghatározza a peda-
gógiai munkát (pl. személyi feltételek
javítására, vagy a klímára), vonatkoz-
hatnak egy meghatározott nevelési te-
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rületre (pl. erkölcsi nevelés fejlesztése)
de a tanulók egy meghatározott cso-
portjára is (pl. halmozottan hátrányos
helyzetûek felzárkóztatásának fejlesz-
tése). 
A célokat osztályozzuk fontosságuk,

idõtartamuk, a megvalósításhoz szük-
séges anyagi igény, a rendelkezésre ál-
ló személyi feltételek szerint, és ennek
megfelelõen állítjuk fel a végrehajtás
sorrendjét.

A célkitûzéseknek az alábbi követel-
ményeknek kell megfelelniük.
1. A célkitûzéseknek határozottnak és

konkrétnak kell lenniük 
2. A célkitûzéseknek vívmányokat

vagy eredményeket kell megfogal-
mazniuk, nem tevékenységeket vagy
viselkedésmódokat.

3. A célkitûzés mellett szerepelnie kell
annak, mikor tekintjük azt elértnek
(teljesülési v. megvalósulási kritéri-
um)

4. A célkitûzéseknek mérhetõnek
(mennyiségileg meghatározhatónak)
kell lenniük.

5. A célkitûzéseknek meg kell je-
lölniük egy bizonyos idõtarta-
mot vagy határidõt.

6. A célkitûzéseknek olyannak
kell lenniük, hogy kihívást je-
lentsenek, de azért elérhetõk le-
gyenek 

A célok megvalósításának kézzel-
foghatóvá tétele (operaciona-
lizálás) az INTÉZKEDÉSI TERV
(vagy operatív tervezés) formájá-
ban valósul meg.
Arról van szó, hogy minden egyes
cél esetében, konkrétan meghatá-
rozzuk a végrehajtás mikéntjét,
azt, hogy a kitûzött célokat az in-
tézményben hogyan érjük el.
A tervnek a következõ elemeket
kell tartalmaznia:
- Célkitûzés
- A teljesülés, a megvalósulás kri-

tériuma
- Feladatok. Lépések. Tevékeny-

ség
- Módszerek. Eszközök
- Mérés, ellenõrzés, értékelés (mit,

hogyan, mikor, milyen mód-
szerrel)

(Terjedelmi okok miatt erre most
nem térek ki. Szerepe az, hogy
megállapíthassuk: elértük e, vagy
mennyire közelítettük meg a kitû-
zött célokat, milyen lépéseket tet-

tünk a korábban felvázolt jövõkép irá-
nyába. A tervben rögzített mérési, el-
lenõrzési eljárások részét képezik az
intézmény mérési értékelési rendszeré-
nek.)  A témát lásd részletesebben ki-
fejtve V.Gy. hivatkozott könyvére 133-
138. o., 208-212. o.).
- A teljesítés határideje
- A feladat elvégzéséért ki a felelõs

A célok nyomán meghatározott fel-
adatok között számos olyan fog adód-
ni, amelyeket a tanulócsoportokban (az
ottani tevékenység keretében) kell
megoldani. Ebben az esetben, a nevelõ-
tanári munkatervekben kell tovább
bontani az adott feladatot. Célszerû, ha
ott is követik az operatív tervezés fel-
vázolt módszerét.

III. Az alapprogram és a tevé-
kenységrendszer kapcsolata 

1. A rendelet szerint a keret-program-
terv által elõírt foglalkozások témakö-
reit - óraszámmal ellátva - szerepeltet-
ni kell a pedagógiai programban. A ne-

velési rendszer konzisztenciája akkor
biztosítható, ha ezek a foglalkozások -
mint a tevékenység bizonyos formái az
aktuális nevelési területek fejlesztési
tervében - mégpedig a tevékenységek-
nél, illetve módszereknél - más egyéb
formák mellett jelennek meg. Hiszen a
kötelezõ kollégiumi foglalkozások
csak egyfajta tevékenységformát teste-
sítenek/testesíthetnek meg, az adott ne-
velési feladatok megoldása adekvát,
pedagógiailag szervezett tevékenység-
rendszerben oldhatók meg.
A nevelési célkitûzésekkel összefüg-
gésben megjelenõ feladatok, tevékeny-
ségek adják az intézmény teljes peda-
gógiai tevékenységrendszerét.

2. Az alapprogram bevezetése és alkal-
mazása jelentõsen érinteni fogja a kol-
légiumi tevékenységrendszert (bár in-
tézményenként ebben jelentõs különb-
ségek fognak mutatkozni). Mivel ez a
nevelési rendszer középpontja, minõsé-
ge nagymértékben meghatározza a mû-
ködés hatékonyságát, eredményessé-
gét.
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Társadalmi
tevékenységfajták

(amelyre
felkészítünk)

Nevelõ fejlesztõ tevékenységek (elméleti
és gyakorlati oldala van)

Egyéni
tevékenység

formák

Tanítás-tanulás:
- tanulószoba
- korrepetálás 
- oktatás
- szakkör, önképzõkör
- tanulmányi verseny
- tanfolyam

Munka:
- a kollégium mûködésének segítése
- megbízatások ellátása
- önkiszolgáló munka
- szervezõ munka
- környezetvédelem

Társas - közösségi élet:
- spontán "közérzetjavító" összejövetelek
- tájékoztató, tájékozódó fórumok
- önkormányzat
- egyesületek
- kollégiumi média
- diákok egymást segítõ rendszere
- versenyek, bajnokságok

Szabadidõs tevékenység:
- pihenés
- szórakozás
- szabad mûvelõdés
- kötetlen sporttevékenység
- játék

Politikai tevékenység

Kulturális tevékenység

Gazdasági tevékenység Játék

Tanulás

Munka

2. táblázat



A tevékenységrendszer tervezése kap-
csán arra kell választ adnunk, hogyan
és mivel nevel a kollégium: a nevelés
céljaihoz milyen tevékenységformákat
rendelünk Továbbá, milyen tevékeny-
ségi formákkal ill. tevékenységtarta-
lommal és milyen eszközökkel (mód-
szerekkel) tudjuk a nevelési célokat el-
érni.

A társadalmi tevékenységfajták, a ne-
velõ-fejlesztõ tevékenységek, és az
egyéni tevékenységfajták kapcsolata
(Gáspár L.) (lásd. 2. táblázat)

Tézisek
1. A fejlesztõ tevékenység: reáltevé-

kenység, tehát valamilyen tárgyra,
valaminek a létrehozására irányul.
Tevékenységre csak tevékenységgel
lehet nevelni. A cél nélküli tevékeny-
ség nem tevékenység. Elérhetõ ered-
ményt kell kitûzni. Az eredmény ala-
nyi és tárgyi. Utóbbi feltétele az elsõ-
nek. A fejlesztõ tevékenység elvég-
zett, befejezett fizikai vagy szellemi
teljesítményt jelent.

2. A tevékenység akkor fejlesztõ, ha
nem csak a társadalmi meghatáro-
zottság, hanem a pedagógiai szerve-
zettség is sajátja.

3. A tervezés során, a tevékenységek

rendszerén belül a nevelés eszközei-
nek meghatározása úgy történjék,
hogy az alkotórészek között kapcso-
lat, összhang legyen. 

4. A tevékenységeket úgy kell megvá-
lasztani, tervezni, hogy a hasznosság
és a nevelõ-fejlesztõ hatás, valamint
az elsajátíthatóság követelménye ér-
vényesüljön. 

5. Kerülni kell az egyoldalúságot:
ügyelni kell az alapvetõ tevékeny-
ségformák - a tanítás-tanulás, a kö-
zösség számára végzett, hasznos
munka, a társas-közösségi élet, a sza-
badidõs foglalkozások, valamint a
közösségi és az egyéni tevékenysé-
gek - helyes arányára.

6. A tevékenységek legyenek tudatosak
(tervezettek); a célkitûzés a tanárok
és diákok közös megegyezésébõl jöj-
jön létre, illetve a megvalósítás kette-
jük kooperációjának eredménye le-
gyen. A nevelõ nem célkitûzõ, a di-
áknak nem célmegvalósító, végre-
hajtó.

7. A nevelésre (tevékenységre) fordí-
tott idõ tartamát a fejlesztés érdekei-
nek kell alávetni. A kitûzött felada-
tok a rendelkezésre álló idõkerethez
igazodjanak. 

8. A tevékenység elõ legyen készítve,
és le is legyen zárva.

9. A tevékenységrendszer tervezésekor
a diákok önkéntességére, önnevelõ
aktivitására is legyünk figyelemmel.
Figyeljünk arra, hogy minden gyer-
meknek egyforma lehetõséget bizto-
sítsunk a közremûködésre.

10. Adjunk lehetõséget a különbözõ
képességek, tulajdonságok sokoldalú
kibontakoztatására, minden tanuló
sikerélményhez való juttatására.

11. A kollégiumban gondoskodnunk
kell a (közösségi) tevékenységek
rendszerességérõl, folyamatosságá-
ról, hiszen a sokszínûség, a formai
változatosság fokozza a tanulói rész-
vétel gyakoriságát, az egyéni aktivi-
tást.

12. A tartalmi kínálat, a tevékenység-
rendszer - és a követelményrendszer
- differenciált legyen, s ebben a ne-
veltségi szint, az életkor, az egyéni
törekvések, igények, szükségletek, a
mentális érettség, az egyéni képessé-
gek játsszák a fõ szerepet.  Ekkor vá-
lik elérhetõvé, elsajátíthatóvá, telje-
síthetõvé.

13. A speciális, a többségtõl eltérõ igé-
nyekkel fellépõ fiatalok igényeit is
vegyük figyelembe, és a sérült, eny-
he fokban fogyatékos fiatalok külön
foglalkoztatására is teremtsünk mó-
dot. 
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Vopaleczky György
Minõségbiztosítás és programfejlesztés a 

kollégiumban

Kiadja a Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ.
Békéscsaba, terjedelme: 250 oldal.

A kiadványról
A kollégiumok életében a 2002/2003-es tanév nevelési programjuk át-

dolgozásának, illetve minõségügyi aspektusú továbbfejlesztésének a
kezdetét jelenti.

A Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ e nagy
munkát egy - véleményünk szerint hiánypótló - kézikönyv megjelente-
tésével kívánja segíteni. A könyv kollégiumi nevelés területén elismert
szerzõje a pedagógia és a nevelésszociológia elméletére, valamint a sa-
ját kollégiumi nevelõi tapasztalataira támaszkodva foglalja össze a kol-
légiumi nevelési programok fejlesztésének és átdolgozásának igényeit
és feladatait.

Külön értéket képvisel, hogy a szerzõ a fejlesztési tevékenység folya-
matát a kollégiumokban is alkalmazható minõségbiztosítási rendszer
kiépítésének lehetséges útjával és módjával szintetizálja. A kollégiumi
nevelõk mindennapi pedagógiai gyakorlatának segítésére számos
konkrét példával illusztrálva mutatja be az elméleti alapokat. Különö-
sen hasznosíthatóvá teszi a mûvet, megadva ezzel kézikönyvi jellegét,
a mellékletekben közreadott csaknem 20 - a kollégiumi nevelõmunka
sajátosságaira adaptált és a nevelési programfejlesztéshez jól használ-
ható - kérdõív, mérõeszköz.

Reméljük, hogy e "kézikönyvvel", a kollégiumi programfejlesztés és
minõségbiztosítás tervezési feladatai mellett, a nevelõmunka gyakorla-
tában is folyamatosan hasznosítható könyvet adunk közre.

A Kiadó
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Bevezetés

1. Egy jól mûködõ kollégiumi intéz-
ményhálózat

- a szociális, kulturális, lakóhelyi hát-
rányok leküzdésének segítésével ké-
pes hatékonyan hozzájárulni a neve-
lési-oktatási rendszer esélyteremtõ, a
(társadalmi) mobilizációt elõsegítõ
funkciójának betöltéséhez;

- belsõ demokráciája, mûködési rend-
je, közösségépítõ, a szolidaritást, az
együttmûködés készségét és képes-
ségét fejlesztõ tevékenysége révén a
társadalom demokratikus fejlõdésé-
nek hatékony 'utánpótlási bázisa' le-
het.

2.Ezen feladatnak való megfeleléshez –
szellemi és tárgyi értelemben egy-
aránt – szakmai fejlõdésre van szük-
ség.

3. A kollégiumok szakmai fejlõdését
akadályozza

- a fenntartó és a felhasználó közötti
'érdekeltségi viszony' hiánya (a kol-
légiumok több, mint kétharmadát
fenntartó települési önkormányzatok
számára a kollégista 'idegen gyerek',
a szülõ pedig nem választó); 

- az önrendelkezés hiánya (az intéz-
mények közel háromnegyed részét
érintõ 'összevont' állapotban a neve-
lõtestület maradékelven 'épül', a kol-
légium pedig rendszerint a konglo-
merátum 'hátsó udvara').

4. A kollégiumok jelentõs részében
megvan a szükséges innovációs
'hajlam', az önfejlesztõ képesség,
ezért érdemes az akadályok hatását
csökkenteni.

Általános észrevételek
1. Kollégiumi normatíva
- az utóbbi években (politikai) kon-

szenzus alakult ki arról, hogy – te-
kintettel a bevezetõben leírt 'érdekte-
lenségi' helyzetre – a kollégiumok
fenntartását országos átlagban
100%-os szinten kell finanszírozni
(ez az 1996-os 'dupla' normatíva-
emeléssel meg is valósult, majd – né-
mi visszaesés után – 2000-re ismét
90% fölé került);

- a PM számításai szerint – amit a mi
felmérésünk is megerõsít – a norma-
tíva-növekedés az (egyébként örven-
detes) béremelkedésbõl származó
többletet mintegy 70-80%-ig fedezi;

- a hiány általában a kollégium mûkö-
désének rovására megy; nem várható
el, hogy a település a saját bevételei-
bõl – pl. politikai hasznot is hozó jár-
daépítés helyett – ide csoportosítson
át.

2. Az intézményi étkeztetés támoga-
tása

- úgy tûnik, két fogalom keveredik: az
étkeztetést szervezõ fenntartót illetõ
normatíva, annak (részbeni) költsé-
geire, ill. az étkezést igénybevevõ,
azért térítési díjat fizetõ (rászoruló)
tanulók terheinek enyhítésére szolgá-
ló kiegészítõ támogatás;

- az elõbbit minden étkezõ tanuló után
meg kell kapnia az 'étkeztetõnek'
(különben méltánytalanul hátrányba
kerül azzal szemben, 'aki' ezt nem
szervezi meg);

- az utóbbit a tanulóhoz kell eljuttatni
– a fenntartón keresztül – az intéz-
mény közremûködésével: a támoga-
tás mértékérõl (amit a változó havi
díjak miatt célszerû százalékosan
meghatározni) helyben lehet jól dön-
teni;

- a rendelkezésre álló összeg – számí-
tásaink szerint – lehetõvé teszi mind-
két igény kielégítését, költségvetési
többletforrás igénybevétele nélkül (a
'szokásos' 900 ezer étkezõvel, s 25%-
os 'rászorultsági' mutatóval számol-
va, amit felméréseink is megerõsíte-
nek):
- az 'étkeztetésre': 27 eFt/fõ (2002-

ben 24 eFt volt),
- tanulói támogatásra: 24 eFt/fõ (ez

– átlagosan – havi 2 400,-Ft, ami
jelentõs segítség);

- megjegyzés: régi felvetésünk, de
egyszer 'kezelni' kellene azt is, hogy
a háromszori étkeztetés kb. kétszer
annyiba kerül, mint a 'sima' ebéd.

3. Étkezési térítési díj-kedvezmény
diákoknak

- a nyersanyag-norma alapú térítési díj
bevezetése óta létezett a kollégiumi

tanulók számára – a 'kétlaki életmód'
többletköltségeinek ellensúlyozására
– a 30%-os díjkedvezmény (koráb-
ban ennél is jelentõsebb volt a támo-
gatás);

- a "Gyermekek védelmérõl" szóló
törvény 2002. márciusi módosítása-
kor a diákoknak adható kedvezmé-
nyek közül kimaradt a kollégiumi
kedvezményt biztosító sor;

- ennek következtében – a néhány %-
os inflációs növekedést is beleszá-
mítva – a mintegy 80 ezer diák há-
romnegyedének 2003. januárjától
közel 50 %-kal megemelkedik a térí-
tési díja;

- ez már csak azért is elfogadhatatlan,
mert egybehangzó vizsgálatok bizo-
nyítják, hogy a kollégisták között kö-
zel kétszer annyi a halmozott hát-
ránnyal érkezõ diák, mint a teljes po-
pulációban, s eddig is komoly gondot
okozott a kifizetetlen számlák, a díj-
hátralékok kérdése;

- a kedvezmény visszaállítása semmi-
lyen költségvetési hatással nem bír,
hiszen ez 'csak' az intézmények be-
vételeit csökkenti.

4. Kötött felhasználású normatívák
- visszalépés, hogy az Arany János Te-

hetséggondozó Program keretében
szervezett nevelés, oktatás, ellátás
kiegészítõ támogatása a 'szabadon
felhasználható' normatívák közé ke-
rült; ez különösen – a bevezetõben
említett 'érdektelenségi' okokból – a
kollégiumok számára lehet hátrá-
nyos, s az eredeti cél megvalósulását
is veszélyezteti;

- szomorúan tapasztaltuk, hogy a diák-
sporttal kapcsolatos támogatásból is-
mét kimaradtak a kollégiumok, ho-
lott a szabadidõ értelmes eltöltésének
egyik fontos terepe a sportolási lehe-
tõségek biztosítása a – néha az isko-
lától kilométerekre lévõ – kollégium-
ban is;

- általában: a kollégium-fejlesztést, a
bevezetõben említett akadályozó té-
nyezõk kiküszöbölését jelentõsen se-
gítené – akár a kollégiumi normatí-
ván belül is – a könyvtár fejlesztését,
a diáksportot, a diákönkormányzat,

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség

Vélemény és javaslatok
a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló törvény tervezetének vitájához,
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szülõi szervezet mûködését elõ-
segítõ, elõírt felhasználású 'nor-
matíva' elkülönítése, megjelölé-
se.

5. A kollégiumi könyvtár kérdése

- érthetetlen – különösen a hát-
ránykompenzáció, az esélyte-
remtés deklarált célját tekintve
– a kollégiumi könyvtáros beál-
lításával kapcsolatos diszkrimi-
náció, a rendelkezések késõbbi
bevezetése (ráadásul – az isko-
lákhoz képest – kis létszámú in-
tézményrendszerrõl van szó, a
megtakarítás jelentéktelen);

- ugyanígy érthetetlen és elfo-
gadhatatlan a 'szükségesség'
kollégiumi létszámhoz való kö-
tése: a kollégiumok átlaglétszá-
ma 150 és 180 között van, így a
200 fõs megkötés miatt na-
gyobb részükben nem lehetne
szó szakember alkalmazásáról;

- sokszor leírtuk: a kollégiumi
könyvtár nem helyettesíthetõ
sem a települési, sem az iskolai
könyvtárral, mert más a funkci-
ója: a (jól 'szituált', polgári) ott-
hon információhordozóit kell
helyettesítenie, hogy elõnyeit a
diák bármikor, pl. az esti órák-
ban is felhasználhassa. 

6. Externátusi ellátás

- a szándék némiképp érthetõ: a
normatíva-igényléssel kapcso-
latos 'visszaélések' megakadá-
lyozása (bár sértõ a feltételezés
az intézmény és a fenntartó
ilyen irányú 'összejátszására');

- ugyanakkor (könnyen belátha-
tó) a 'szigorítások' nem oldják
meg a problémát, viszont a kol-
légium néhány fontos feladatát
'sikerrel' akadályozhatják;

- a közoktatási törvény szerint a
kollégium feladata olyan (akár
helybeli) tanulók ellátása is,
akiknek az otthoni feltételei az
iskola sikeres elvégzését nem
teszik lehetõvé;

- sok esetben azonban – különö-
sen a roma diákok családjában
– a helyi (vagy közel lakó) szü-
lõ indokolt esetben sem járul
hozzá a beköltözéshez (az 'el-
szakadáshoz'), ekkor kiváló
megoldás lehet az externátusi
ellátás, amely sokszor átmene-
tet képez a kollégiumi tagság-
hoz.
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Jelölés: beszúrás törlés

1. Kollégiumi normatíva
A törvény 3. számú, "A helyi önkormány-
zatok normatív hozzájárulásai" c. mel-
lékletének 23. pontjában az alábbi módo-
sítást javasoljuk:
"23. Bentlakásos közoktatási intézmé-
nyi ellátás
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellá-

tás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 315 000 325 000

forint/tanuló
b) Fogyatékos gyermekek, tanulók kollé-

giumi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 630 000 650 000

forint/gyermek, tanuló"

2. Az intézményi étkeztetés tá-
mogatása

A törvény 3. számú, "A helyi önkormány-
zatok normatív hozzájárulásai" c. mel-
lékletének 24. pont d) alpontjában az
alábbi módosítást javasoljuk:
"24. Kiegészítõ hozzájárulás egyéb
közoktatási feladatokhoz
d) Óvodában, iskolában, kollégiumban
szervezett kedvezményes intézményi ét-
keztetés

da) Az étkeztetés költségeinek támoga-
tásához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 27 000 fo-
rint/gyermek, tanuló
A kiegészítõ hozzájárulás azok után a
helyi önkormányzat által fenntartott
óvodában, kollégiumban ellátásban, to-
vábbá az iskolában nappali rendszerû
oktatásban részt vevõ gyermekek, tanu-
lók után igényelhetõ, akik számára a
fenntartó szervezett intézményi étkezte-
tést biztosít. Ugyanazon gyermek, tanu-
ló - mûvészeti (párhuzamos) oktatás
vagy a kiegészítõ kisebbségi oktatásban
vendégtanulói jogviszony vagy kollégi-
umi ellátás esetén - csak egy intéz-
ménynél és egy kedvezményezett jogcí-
men vehetõ figyelembe.
Az igényjogosultság számítása a Kiegé-
szítõ szabályok 1. k) pontja szerint tör-
ténik.
db) A tanuló, gyermek térítési díj költ-
ségeinek támogatásához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 39 000 24 000
forint/gyermek, tanuló
....
A hozzájárulás a normatív díjkedvez-
mények biztosításán túl a további ked-
vezményes étkeztetést és az étkeztetés

megszervezését is szolgálja.
2003. szeptember 1-jétõl az óvodai ét-
kezésben résztvevõ és a Gyvt. 148. §
(6) bekezdése szerint ingyenes étkezés-
ben részesülõk után a 8. sz. melléklet I.
3. pontja szerinti kiegészítõ támogatás
is jár.
Az igényjogosultság számítása a Kiegé-
szítõ szabályok 1. k) pontja szerint tör-
ténik."

A törvény 3. számú, "A helyi önkormány-
zatok normatív hozzájárulásai" c. mel-
lékletének Kiegészítõ szabályok 1. pont
k) alpontjában az alábbi módosítást ja-
vasoljuk:
"Kiegészítõ szabályok

1. Közoktatási célú normatív hozzájáru-
lásokkal összefüggõ kiegészítõ és értel-
mezõ szabályok:
k) A 24. d) pont szerinti, a gyermek és ta-

nulói intézményi étkeztetéshez a hozzá-
járulás az étkeztetést igénybe vevõ, da)
pontban megjelölt és az ezen igénybe-
vevõk közül a db) pontban megjelölt, a
Gyvt. 148. § (5) bekezdés a)-c) pontjá-
ban meghatározott normatív térítésidíj-
kedvezményre jogosultak esetén egy-
aránt a 2003. évi becsült átlaglétszáma
és az étkezési napok száma alapján ter-
vezhetõ, illetve igényelhetõ.... Az elszá-
moláshoz az élelmezési nyilvántartás-
ban a térítésidíj-kedvezményben része-
sülõket elkülönítetten kell kimutatni, és
az e körben étkezésben résztvevõk nap-
tári évre, naponként összesített éves lét-
számát el kell osztani óvodai étkeztetés
esetén 220 nappal, kollégiumi étkezte-
tés esetén 200 nappal, és iskolai étkez-
tetés esetén 185 nappal.

3. Az étkezési térítési-díjked-
vezmény diákoknak

Az "A gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény módosítása" c. 94. § (1) pontjá-
nak alábbi módosítását javasoljuk:
"(1) A gyermekek védelmérõl és a gyám-

ügyi igazgatásról szóló – módosított –
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiak-
ban: Gyvt.) 148. §-ának (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép. 

„(5) Gyermekétkeztetés esetén a gyer-
mek nappali rendszerû oktatásban
történõ részvételéig

a) a rendszeres gyermekvédelmi támoga-
tásban részesülõ gyermek és tanuló
után az intézményi térítési díj ötven
százalékát,

Konkrét javaslatok
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b) három- vagy többgyermekes, ill.
egyedül álló szülõ által fenntartott
családnál gyermekenként az intézmé-
nyi térítési díj ötven százalékát,

c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyer-
mek, tanuló után az intézményi téríté-
si díj ötven százalékát,

d )a kollégiumi, externátusi ellátásban
részesülõ gyermek és tanuló után az
intézményi térítési díj harminc száza-
lékát kedvezményként kell biztosítani
[az a)-  c  d ) pont a továbbiakban
együtt: normatív kedvezmény]....

A 103. §-hoz egy új (n) pont hozzávéte-
lét javasoljuk:

"E törvény hatálybalépésével egyidejû-
leg hatályát veszti:
(n) az 'A gyermekek védelmérõl és a

gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény módosításáról'
szóló 2002. évi IX. törvény 100. §-
ának (2) pontja.

4. Kötött felhasználású nor-
matívák

A törvény 8. számú, "A helyi önkor-
mányzatok normatív, kötött felhaszná-
lású támogatásai" c. mellékletének I.
fejezete alábbi kibõvítését javasoljuk:

"I. Kiegészítõ támogatás egyes köz-
oktatási feladatok ellátásához

8. Az Arany János tehetséggondozó
programmal kapcsolatos feladatok
támogatása

a) Iskolai oktatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 218 000 fo-
rint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat
azok után a középiskolai tanulók után
veheti igénybe, akik számára az Okta-
tási Minisztériummal kötött megálla-
podás alapján az Arany János Tehet-
séggondozó Program keretében szer-
vezik meg az oktatást.

b) Bentlakásos közoktatási intézmé-
nyi ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 325 000 fo-
rint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat
azok után a kollégiumi nevelésben,
ellátásban részesülõ tanulók után ve-
heti igénybe, akik számára az Oktatá-
si Minisztériummal kötött megállapo-
dás alapján az Arany János Tehetség-
gondozó Program keretében szerve-
zik meg a nevelést, oktatást, ellátást."

A törvény 3. számú, "A helyi önkor-

mányzatok normatív hozzájárulásai" c.
mellékletének 20. és 23. pontjában az
alábbi módosítást javasoljuk:

"20. Iskolai oktatás
c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyam-
okon

cd) A hozzájárulás kétszeresét vehe-
ti igénybe a helyi önkormányzat
azok után a középiskolai tanulók
után, akik számára az Oktatási Mi-
nisztériummal kötött megállapodás
alapján az Arany János Tehetség-
gondozó Program keretében szerve-
zik meg az oktatást."

"23. Bentlakásos közoktatási intéz-
ményi ellátás
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, el-
látás

ab) A hozzájárulás kétszeresét vehe-
ti igénybe a helyi önkormányzat
azok után a kollégiumi nevelésben,
ellátásban részesülõ tanulók után,
akik számára az Oktatási Minisztéri-
ummal kötött megállapodás alapján
az Arany János Tehetséggondozó
Program keretében szervezik meg a
nevelést, oktatást, ellátást."

A törvény 8. számú, "A helyi önkor-
mányzatok normatív, kötött felhaszná-
lású támogatásai" c. mellékletének I.
fejezete 5. pontjának alábbi kibõvítését
javasoljuk:
"5. Diáksporttal kapcsolatos felada-
tok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/ta-
nuló
A kiegészítõ támogatást a helyi önkor-
mányzat a 3. számú melléklet 20. a)-
c),  és 21. a) és 23. a)-b) pontjaiban
meghatározott,...”

5. A kollégiumi könyvtár kér-
dése

Az "A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény módosítása" c. 83. §
(3) és (5) pontjának alábbi módosítását
javasoljuk:
"(3) A Kt. 124. §-ának (24) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép: 

„(24) A könyvtáros tanárok (tanítók)
alkalmazására vonatkozó rendelke-
zéseket 2003. szeptember 1-jétõl fo-
kozatosan kell bevezetni az általános
iskolákban, középiskolákban,  és
szakiskolákban. A , a kollégiumok-
ban és az alapfokú mûvészetoktatási
intézményekben  a könyvtáros taná-
rok (tanítók) alkalmazására vonatko-
zó rendelkezéseket 2004. szeptember
1-jétõl fokozatosan kell bevezetni.
Ezektõl az idõpontoktól kezdõdõen a

számított létszámból egy, az ezt kö-
vetõen tanévenként további fél-fél
létszám biztosítása kötelezõ. …” "

"(5) A Kt. 1. számú melléklet Elsõ rész
"Pedagógusok" fejezet "Iskolában és
kollégiumban" alcím 2. pontja a követ-
kezõ második mondattal egészül ki:

"Kollégiumban, ha azt  legalább ket-
tõszáz és legfeljebb négyszáz tanuló
befogadására létesítették egy, négy-
száznál több tanuló befogadására lé-
tesítették további egy könyvtáros ta-
nárt (tanítót) kell alkalmazni.” "

6. Externátusi ellátás
Az "A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény módosítása" c. 83. §
(1) pontjának alábbi módosítását java-
soljuk:

„(2) A kollégiumban externátusi el-
látás biztosítható annak a tanulónak,
akinek férõhely hiányában nem lehet
kollégiumi elhelyezést biztosítani, il-
letve annak a tanulónak, akinek éj-
szakai elhelyezésérõl a szülõ gon-
doskodik, de a tanuláshoz megfelelõ
feltételek nem biztosítottak.” "

A törvény 3. számú, "A helyi önkor-
mányzatok normatív hozzájárulásai" c.
mellékletének 23. pontjában az alábbi
módosítást javasoljuk:

"23. Bentlakásos közoktatási intéz-
ményi ellátás

a) Kollégiumi, externátusi nevelés, el-
látás

aa) A hozzájárulást a helyi önkor-
mányzat az általa fenntartott kollégi-
umban biztosított kollégiumi,
externátusi nevelésben, ellátásban
részesülõ, nappali rendszerû oktatás-
ban részt vevõ tanuló után veheti
igénybe abban az esetben, ha a tanu-
ló  az oktatásról szóló 1985. évi I.
törvény vagy a Kt. szerint szervezett
iskolai rendszerû oktatásban vesz
részt. Externátusi ellátásban részesü-
lõ tanuló esetén a hozzájárulás akkor
igényelhetõ, ha a tanuló részére férõ-
hely hiánya miatt nem lehetett kollé-
giumi elhelyezést biztosítani, illetve
akinek éjszakai elhelyezésérõl a szü-
lõ gondoskodik, de a tanuláshoz
megfelelõ feltételek nem biztosítot-
tak.
Az externátusi nevelésben, ellátás-
ban részesülõk esetében az igénybe-
vétel további feltétele, hogy a lakha-
tási költségeket (albérleti díj, köz-
üzemi díj) a fenntartó vállalja. ...”
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A Magyar Pedagógiai Társaság Kollégiumi Szakosztálya 
2002. december 13-án 10.30-tól 17-ig szakmai konferenciát

rendez a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja
bevezetésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatokról.

A konferencia helye: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium
Kollégiuma Budapest Papnövelde u. 4-6.

(Tervezett) napirend
9.00 - 10.30    Érkeztetés

10.30 - 10.40 Megnyitó: dr. Simon István szakosztályi elnök
10.40 - 11.30 Az oktatáspolitika aktuális feladatai és törekvései. 

(Sipos János helyettes államtitkár. Oktatási Minisztérium)
11.30 - 12.00 A Kollégiumi Szövetség tevékenysége a mai oktatáspolitikai 

környezetben (Horváth István elnök)
Szünet
12.30 - 12.55   Micsik Jenõné: Mûvészetek és értékek
12.55 - 13.20   Szallár Csabáné: A kollégista élete a kollégiumi közösségben
13.20 - 13.45   Basky András: Kötelezettségek és lehetõségek az általános 

iskolai kollégiumokban
13.45 - 14.15   Vopaleczky György: Minõségbiztosítás a kollégiumban
14.15 - 14.30   Raduly István: Roma tanulók a kollégiumban
14.30 - 15.00   Trencsényi László: A kollégiumi tanár és a minõségbiztosítás 
15.00 - 15.15   Vértesaljai József: Az egyházi kollégiumok lehetõségei
15.15 - 15.30   Csörgöl Istvánné: A nemzetiségi kollégiumok lehetõségei
15.30 - 16.15   dr. Benedek István: Kollégium nevelés az alapprogram után
16.15 -  17.00   Összegzés

Budapest 2002. november 13.                             dr. Simon István
szakosztályi elnök

Az étkezési létszám miatt visszajelzést kérünk a 266 2032-es faxon, az istvan.simon@om.hu  e-mailen, vagy a
06/30/2699422 –es számon!

Visszajelzés
…………………………………..
a jelentkezõ neve

……………………………………………………………………………………………….                                            
a jelentkezõ kollégiuma telefonja, e-mailje

Kedves Barátunk!

Értesítjük, hogy a Magyar Pedagógiai Társaság konferenciáján való részvétele esetére
visszajelzést kérünk.

Ha a konferencián részt kíván venni, kérjük visszajelzését a 266 20 32-es faxon, az istvan.simon@om.hu e-mailen,
vagy a 06/30/269 9422  telefonon.

Tájékoztatjuk, hogy a konferencia megszervezését a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány (2001-ben meghirdetett
pályázaton) támogatja. Az utazást, a szállást (ha szükséges), az étkezést a résztvevõ, vagy a kollégiuma fizeti.

Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy 
december 12-én kér-e szállást: …………………………

december 13-án  kér-e  vacsorát? …………………………

december 13-án kér-e szállást? …………………………

A szállás fõvárosi kollégiumokban, az étkezés az Apáczai Kollégiumban oldható meg.

Kíván-e hozzászólni?……………….  Téma:………………………………
…………………………

aláírás


