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A népi kollégiumok, jelesül a Györffy
István Népi Kollégium életét, tevé-
kenységét közelrõl, belülrõl érintõ
könyv jelent meg a NAP Alapítvány
kiadásában „Huszonhat hónap” címen
Pál József, az „örökifjú” kollégista tol-
lából. Huszonhat hónap, de milyen hu-
szonhat hónapról ír a szerzõ, amely-
ben sokszor huszonhat évnyi dologról
esik szó. A magyar történelem egyik
legviharosabb, eseményekkel, tragédi-
ákkal és felemelõ, várakozás teli törté-
nésekkel gazdag idõszak ez 1943 ok-
tóberétõl 1945 végéig.

Pál József huszonhat hónapja szemé-
lyes és a nemzet történelemkönyvének
is gazdag tárháza az 1943. október 5-i
leszerelését követõ idõszakra, a vele
és körülötte történtekre emlékezik
egykori feljegyzései és féltve õrzött

személyes dokumentumai alapján.
Az elmúlt évtizedekben sokat ol-
vashattunk, láthattunk, hallhattunk
a különbözõ információs eszközö-
kön keresztül a háborúról és az utá-
na következõ idõszakról.

Pál József munkájának az a külön-
legessége, hogy teljes mértékben
személyes élményekre, tapasztala-
tokra támaszkodik, de mindezt hite-
les és hozzá közvetlenül kapcsoló-
dó korabeli dokumentumokra, hite-
les forrásokra alapozva írja meg és
közli a dokumentumokat is.

Személyes élményként számol be a
Györffy Kollégium életérõl, vitái-
ról, a népi kollégiumi nevelési
rendszer „kiizzadásának” folyama-
táról, a kollégiumi demokrácia és
önkormányzás kiharcolásáról, a há-
ború alatti fegyveres ellenállásról, a
földosztás elõkészítésérõl és meg-
valósításáról. A debreceni új kor-
mány munkáját közelrõl láthatta, a
megyékbe szétküldött földosztó bizto-
sok Gyõrffy-kollégista barátai, társai
voltak és maga is Szabolcsban a
„front” elsõ vonalában harcolt egy
szebb, igazságosabb, boldogabb ma-
gyar élet megteremtéséért. Elõbb a
földosztás, majd az elsõ szövetkezetek
megszervezésében szerzett soha el
nem felejthetõ érdemeket, ezekrõl ad
számot a könyvben.

A könyv néhány fejezete címének idé-
zésével jelzem a gazdag, sokszínû tar-
talmat: a Györffy Kollégium 1943

õszén; Rendezem leánykapcsolatai-
mat; Radikalizálódnak politikai néze-
teink; A német megszállás elsõ hetei;
Az egyetemisták munkatábora
Gyimes-középlokon; Illegalitásban;
Bujdosásom Somogyban; Az ellenál-
lás katonájaként; A felszabadulás elsõ
hetei; A földreform elõkészületei Deb-
recenben; Földosztóként Szabolcs me-
gyében; Kineveznek a Parasztpárt
Szabolcs megyei titkárának; A
Györffy Kollégium kongresszusa
1945 tavaszán; 1945 mozgalmas nya-
ra; Epilógus vagy életem új korszaká-
nak kezdete.

Pál József: 

Huszonhat hónap

Készült:
az Oktatási Minisztérium támogatásával

Kollégiumi estjeink elõadói
(Jakab Zsiga rajzai)

Pál József

Huszonöt hónap
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A közel három és fél száz oldalas
könyv harmada 82 dokumentumot
mutat be. A könyvbõl nagyon nehéz
bármit is kiemelni, de mégis a leg-
fontosabbnak tartom, hogy a közös-
ségi gondolkodást, a közösség szol-
gálatát nem áldozatként, hanem ter-
mészetes, magától értetõdõ gondol-
kodásnak, magatartásformának,
minden helyzetben és változó körül-
mények között. 

Pál József könyve szépen megírt, ér-
dekes, élvezetes történelmi tabló,
amely az egyén, a kis csoport és a
nagy közösség életét, a történelmet
egységben, a közvetlen átélésre tá-
maszkodva mutatja be a kort és a
kollégiumot. Ma már szinte alig hi-
hetõ szegénységet, a nagy történelmi
eseményeket, embereket, a minden-
napi egyszerûségükben.

Pál József könyvének minden kollé-
gium könyvtárában kiemelt, a „köte-
lezõ” olvasmányok között van a he-
lye. Akit a népi kollégiumok múltja,
a haza múlt századi élete érdekel és
kezébe veszi a vaskos kötetet, bizto-
san nem kötelezõ olvasmányként,
hanem érdeklõdéssel, élvezettel ol-
vassa. A könyv megismerése az idõs
tanárok számára történelmi emléke-
ket idéz, a fiatal tanárok és diákok
pedig lényegében szórakozva juthat-
nak hasznos ismeretekhez, történel-
mi tapasztalatokhoz. Minden kollé-
gistának ajánlom elolvasását, amely
kellemes idõtöltést nyújthat számuk-
ra.

Tatai Zoltán

Zsindelyné Tüdõs Klára
a Györffy kollégium pártfogója

Milyen változások következnek a
házirend tekintetében a nevelési-
oktatási intézmények mûködésérõl
szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren-
delet módosításáról szóló 30/2004.
(X. 28.) OM rendelet hatálybalépé-
sébõl?

A 2004. november 5-én hatályba lé-
pett 30/2004. (X. 28.) OM rendelet
alapvetõen három ponton érinti az
intézményi házirendeket.
- Bõvül a házirend szabályozási kö-

re.
- Kiegészül a házirend nyilvánossá-

gának szabályozása.
- Lehetõvé válik a késéseknek mint

mulasztásnak a szabályozása.

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
(a továbbiakban: rendelet) változása
a házirendek kötelezõ felülvizsgála-
tát annyiban érintik, hogy a felül-
vizsgálatra a fenntartónak jóváha-
gyásra - változatlan határidõ mellett
- már a módosításnak megfelelõ há-
zirendet kell beterjeszteni.

Új, szabályozandó kérdések 
a házirendben 

A változások következtében a házi-
rendben kötelezõen szabályozandó
kérdések köre a következõkkel egé-
szül ki:

-  a gyermek, tanuló távolmaradásá-
nak, mulasztásának, késésének
igazolására vonatkozó rendelke-
zések,

- a térítési díj, tandíj befizetésére,
visszafizetésére vonatkozó ren-
delkezések, továbbá a közoktatási
törvény 12. § (4) bekezdésében
meghatározott, a tanuló által elõ-
állított termék, dolog, alkotás va-
gyoni jogára vonatkozó díjazás
szabályai,

- a napközis, tanulószobai és az is-
kolaotthonos foglalkozásokra va-
ló felvétel iránti kérelmek, továb-
bá a kollégiumi, exter-nátusi elhe-
lyezés iránti kérelem elbírálásá-
nak elvei, 

- a szociális ösztöndíj, illetve a szo-
ciális támogatás megállapításának
és felosztásának elvei, a nem ala-
nyi jogon járó tankönyvtámogatás
elve, az elosztás rendje,

- a tanulók véleménynyilvánításá-
nak, a tanulók rendszeres tájékoz-
tatásának rendje és formái,

- a tanulók jutalmazásának elvei és
formái, 

- a fegyelmezõ intézkedések formái
és alkalmazásának elvei, 

- a tanulók tantárgyválasztásával,
annak módosításával kapcsolatos
eljárási kérdések.

Házirend nyilvánossága
A házirend nyilvánosságára vonat-
kozó szabályozás - összhangban a
közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 40. § (12) bekez-
désében leírtakkal - kiegészült az-
zal, hogy a szülõknek, a tanulóknak
házirend egy példányát szabályzat
érdemi változása esetén át kell adni.
... A házirend egy példányát a szü-
lõknek, tanulóknak a gyermek, a ta-
nuló óvodába, iskolába, kollégium-
ba történõ beíratásakor, illetve an-
nak érdemi változása esetén át kell
adni. (rendelet 8. § (4) bekezdés)

A rendelet korábban a tanuló távol-
maradásának engedélyezési rendjét
is a házirendben tartotta szabályo-
zandónak, azonban a nevelési-okta-
tási intézmények mûködésérõl szó-
ló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
módosításáról szóló 16/1998. (IV.
8.) MKM rendelet megváltoztatta
ezt a szabályt, és a tanuló távolma-
radásának szabályozását az intéz-
ményi szervezeti és mûködési sza-
bályzat feladatává tette. 
2004-ben a jogalkotó a kérdés sza-
bályozását a nevelési-oktatási intéz-
mények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
módosításáról szóló 30/2004. (X.
28.) OM rendelet hatálybalépésével
ismét a házirend részévé tette. A
szabályozás új eleme a késések sza-
bályozása.

Változott a házirend szabályozása
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- A lexikális ismeretek és a készségfej-
lesztõ oktatás új egyensúlyát teremti
meg a Nat, amelynek bevezetésével az
alapkészségek, illetve a kulcskompe-
tenciák elsajátítása kerül az oktatás
középpontjába - olvasható egyebek
között a minisztérium tanévnyitó tájé-
koztatójában a reform egyik kiemel-
ten fontos dokumentumáról a megújí-
tott Nemzeti alaptantervrõl és hatásá-
ról. Végül is, az említett egyensúlyra
törekvés mindig is ott volt a korszerû
pedagógia igényei között. Mégis, mi-
tõl kap most nagyobb hangsúlyt
mindez?

- A beidegzõdött, régi iskolai gya-
korlattól, a lexikális ismereteket min-
denekfölött favorizáló oktatástól -
amelybõl sokszor csak a lényeg, a
gyerek maradt ki személyiségének ki-
aknázatlan lehetõségeivel, problémá-
kat okozó egyediségével, meg nem
értett vágyaival -, el kell mozdulnunk
a képességfejlesztõ oktatás-nevelés
felé. Az egész magyar oktatási rend-
szerre jellemzõ, hogy a felsõbb isko-
lai szintek által meghatározott köve-
telmények miatt a tanárok és diákok
kényszerpályán mozognak, az állan-
dó, nagyrészt lexikális ismereteken
alapuló teljesítménykényszer miatt
minden évfolyamon nagy a hajtás, a

stressz, ezért csak arra nem jut idõ,
ami a legfontosabb: az alapkészségek
gyakorlására és személyiségfejlesz-
tésre. Holott szinte naponta belebot-
lunk saját gyakorlatunk tarthatatlan-
ságába. Az utóbbi évek tapasztalatai,
diákjaink nemzetközi megmérettetése
egyaránt azt jelzik, hogy mára meg-
fordult az arány: a mindennapok igé-
nye alapján a lexikális tudás fokoza-
tosan háttérbe, a képességfejlesztés
pedig egyre inkább elõtérbe kerül. A
fejlett világban a megszerzett tudás
minél gyorsabb alkalmazására helye-
zõdik a hangsúly.

A kiszámíthatóság és a fokozatos-
ság jegyében a megújított Nemzeti
alaptanterv bevezetése az elsõ évfo-
lyamon kezdõdik, és felmenõ rend-
szerben 12 éven át folytatódó fejlesz-
tési feladatot jelent. Az oktatás tartal-
mi reformjának legfontosabb célja,
hogy a gyerekek szilárd alapokat sze-
rezzenek az egész életen át tartó tanu-
láshoz: megtanuljanak biztonságosan
íni, olvasni, számolni. Ehhez persze,
mindenekelõtt az iskolát kell vonzóvá
tenni, a tanulást kell megszerettetni a
gyerekekkel, akik az óvodai élmények
után az iskolában gyakran kudarcok
sorozatát élik át. Nem csoda, hogy so-
kuknak elmegy a kedve a tanulástól.
Az alsó tagozaton évrõl-évre 4-5 ezer

kisgyerek kényszerül osztályismétlés-
re csupán azért, mert az iskola nem
vesz tudomást személyiségük sajátos-
ságairól, más-más fejlõdési ütemük-
rõl. Jó lenne végre más szemlélettel
közelíteni e témához. Jó lenne, ha a
gyerekek büntetõ (buktató) iskola he-
lyett segítõ-támogató iskolába járná-
nak, s nem kellene szégyenkezniük
amiatt, hogy ezt vagy azt a tudnivalót
késõbb sajátítják el társaiknál. Szep-
tember 1-tõl az iskoláknak módjuk
van arra, hogy az eddiginél nagyobb
idõkeretben külön foglalkozzanak a
leszakadókkal, de a tehetséges gyerek-
ékkel is. Valamennyi évfolyamon az
egyéni foglalkozási idõkeret 5%-ról
minden évben 1%-kal növekszik,
amíg el nem éri a 12%-ot. Ez azt jelen-
ti, hogy évfolyamonként másfél-két
plusz tanári órakerettel több áll majd
rendelkezésre ahhoz, hogy a nehezen
haladókkal vagy a kimagasló képessé-
gû tanulókkal egyéni foglalkozás ke-
retében külön is foglalkozzanak a pe-
dagógusok.

A tanulni nem szeretõ, bukdácsolva
haladó gyerekek esélye az életben mi-
nimális, kudarcuk elõre kódolt. Ennek
elkerülése érdekében a módosított
közoktatási törvény két évvel kitolta,
meghosszabbította az alapozó sza-
kaszt. Megengedhetetlen ugyanis,
hogy az iskolában kisgyerekek töme-
gei már az induláskor hátrányba kerül-
jenek csupán azért, mert lassabb ütem-
ben fejlõdnek. Az iskola azért iskola,
hogy ezt figyelembe véve segítse ta-
nulásukat, erre építve fejlessze õket.

- Végül is a szöveges értékelés beveze-
tése, a bukás megszüntetése is ezt a célt
szolgálja. A tanítók azonban tele van-
nak aggodalommal hogyan, milyen
módon zajlik majd le a szöveges értéke-
lés. Idõsebb pedagógusok szerint ezt a
minisztérium a 70-es években már elõ-
írta, de rövidesen megbukott, mert a ta-
nítók hosszú távon nem tudták vállalni
a túl sok adminisztrációval járó mun-
kát. Azt javasolják, a tárca dolgoztas-
son ki egy olyan értékelõ lapot, ame-
lyen a különbözõ tantárgyakhoz kötöt-
ten több kifejezés is szerepel a teljesítés
mértékével, milyenségével kapcsolat-
ban. A tanító ezek közül kiválaszthatja
és aláhúzza azokat, amelyek a kisdiák-
ra leginkább jellemzõek. Sokan attól
tartanak az adminisztráció ismét na-
gyobb hangsúlyt kaphat...

A tanulás
megszerettethetõ

Reformtanév esélynövelõ változásokkal

Az idei tanév a közoktatás tizenkét évre szóló reformjának valódi nyitányát je-
lenti, noha ehhez az elõkészületek a közoktatási törvény tavaly nyári módosí-
tásával már 2003 szeptemberében megkezdõdtek. A tényleges tartalmi válto-
zásokat elindító folyamatok azonban az idei szeptemberhez kapcsolódnak: az
általános iskola elsõ osztályában a kisdiákok - felmenõ rendszerben - már a
megújított Nemzeti alaptanterv szerint kezdték meg tanulmányaikat. Mostan-
tól az elsõ három évfolyamon (egyelõre még csak az elsõben) kizárólag szülõi
beleegyezéssel lehet évet ismételtetni a gyerekekkel. Ugyancsak az elsõ három
évfolyamon osztályzat nélkül, szövegesen kell értékelni a diákokat, bár ez még
az idén szintén csak a legkisebbeket érinti. A középiskolák ettõl az évtõl nyel-
vi és informatikai elõkészítõ évfolyamot indíthattak. 2005-tõl életbe lép a két-
szintû érettségi, amely egyben kiváltja a fõiskolai, egyetemi felvételi vizsgát.
Csupán néhány példa a most indult esélynövelõ változások közül. Sipos Já-
nos, az oktatási tárca közoktatási helyett államtitkára szerint ez az év áttörést
hozhat a reform sikeréhez szükséges szemléletváltásban is. A minisztérium
vezetõ szakemberét arról kérdeztük, a változások milyen eredménnyel kecseg-
tetnek, és milyen gondokat generálhatnak.
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- Nem fog kísérteni a múlt, ez bizo-
nyos. Nem fogja az adminisztráció a
tanítókat agyon nyomni. Nyitott kapu-
kat döngetnek a kollégák, hiszen akár a
nyáron külön füzetben minden tanító-
nak kiküldött szöveges értékelési min-
ták közül is választhatnak. Az árnyalt
értékelésre, a gyermek és a szülõ pon-
tos tájékoztatására a hagyományos osz-
tályzásnál sokkal alkalmasabb a szöve-
ges értékelés, mert a gyermek szemé-
lyisége felõl közelíti meg a tanulást és
a tudást. A tanítók munkáját azzal is
könnyíteni kívánjuk, hogy ne keljen
háromszor leírni ugyanazt (napló,
törzslap, bizonyítvány), hanem egy
szoftver segítségével beírhatják a szá-
mítógépbe a szöveges értékelést. Ha
esetleg elrontanak valamit, akkor a
megfelelõ javítás után (az ilyen esetre
elõírt záradékok nélkül) tudják a helyes
szöveget a megfelelõ törzslapra, illetve
bizonyítványlapra kinyomtatni. Egy-
elõre az elektronikus adminisztráció le-
hetõségét kívánjuk megteremteni, de
arra is fel kell készülni, hogy ez néhány
év múlva már kötelezõ lesz.

- Már lerágott csontnak számít, any-
nyit idézzük, hogy a magyarok tudnak a
legkevésbé idegen nyelveket Európá-
ban. A Világ-Nyelv program ezen ho-
gyan tud segíteni?

- Szeptembertõl csaknem 12 ezer di-
ák részvételével 407 középiskola indít
intenzív nyelvi elõkészítõ évfolyamot,
ahol az órakeret legalább 40 százaléká-
ban (ez heti minimum 11 órát jelent!)
idegen nyelvet tanulnak a diákok, 25
százalékában pedig informatikát, míg a
maradék idõkeretet képességfejlesztés-
re kell fordítani. A nyelvi elõkészítõ
évfolyamra járó tanulók után az intéz-
mények emelt szintû normatív támoga-
tást kapnak (76 500 Ft/tanuló/év). Ta-
valy mintegy húszezer diák csaknem
190 millió forint értékben kapta vissza
sikeres nyelvvizsgájának díját, a visz-
szatérítés õsszel folytatódik. Mint is-
meretes, a végzõs középiskolások egy
sikeres, államilag elismert középfokú
C-típusú nyelvvizsga díját igényelhetik
vissza. Most õsszel újabb pályázatot
írunk ki, de fontos megjegyezni, hogy
2005 májusától kezdõdõen az idegen
nyelvbõl tett emelt szintû érettségi leg-
alább 50 százalékos teljesítésével auto-
matikusan ingyenesen lehet majd
nyelvvizsgához jutni, és ez lehetséges
elõre hozott érettségi keretében a vég-

zés elõtti évfolyamokon is. Uniós tag-
ország lévén a nyelvismeret szerepe
immár nálunk is meghatványozódott.

- A most indult tanév végén kerül sor
elõször a kétszintû érettségi vizsgára,
amely mellett még a hagyományos
érettségi is megmarad átmenetileg. Ez
hogyan egyeztethetõ össze, fõként a fel-
vételik tükrében?

- A 2005 májusában-júniusában
érettségizõ diákok közül azok, akik a 9.
évfolyamot 2001 szeptemberében
kezdték, már a rájuk nézve még kötele-
zõ kerettantervhez igazított új követel-
mények szerint vizsgáznak a négy kö-
telezõ (magyar nyelv és irodalom/nem-
zetiségi nyelv és irodalom, történelem,
matematika és idegen nyelv) és a leg-
alább egy kötelezõen választható vizs-
gatárgyból, tantárgyanként a tanuló vá-
lasztása szerint közép vagy emelt szin-
ten. Azok a diákok, akik 2005 májusá-
ban a 13. évfolyam végén érettségiznek
(vagyis a 9. évfolyamot 2000 szeptem-
berében kezdték meg, még a régi rend
és követelmények szerint készültek fel
és aszerint vizsgáznak. Ez a vizsga
minden tantárgyból középszintû,
ugyanolyan osztályzatú, az adott sávon
belül maximális százalékú érettséginek
számít. Ezzel egyidõben megváltozik a
felsõoktatás felvételi rendszere is,
megszûnik a felvételi vizsga, helyét az
új típusú matúra veszi át. A kétszintû
érettségi megszünteti a középiskolákra
nehezedõ nyomást, amelyet a felsõok-
tatás diktálta követelményrendszer
okozott. A régóta meghirdetett változás
visszaadja az érettségi vizsga rangját,
és megkíméli a diákokat a korábbi ket-
tõs vagy többszörös vizsga terheitõl. A
pedagógusok felkészítését szolgálja az
a középiskolai tanáronkénti 10 000 Ft
külön normatíva, amit a kétszintû érett-
ségire felkészítõ akkreditált tovább-
képzésekre biztosított számukra a költ-
ségvetés. Tavasszal már háromezer pe-
dagógus vett részt ilyen képzéseken.

- A pedagógusok egy része úgy érzi,
nem kapott elegendõ tájékoztatást az új
vizsgáról, a követelményekrõl, még
mindig sok a tisztázatlan kérdés. Sokan
a Sulinova honlapján keresztül próbál-
nak meg információt szerezni. A Peda-
gógusok Szakszervezete felajánlotta,
hogy összegyûjti a kérdéseket, és azo-
kat eljuttatja az oktatási tárcához.
Mennyi érettségi vizsgatárgy követel-
ménye készült el máig? Mely tantár-

gyakból köteles a középiskola felkészí-
teni a diákot az érettségire?

- Kettéválik a diák tantárgyválasztá-
si szabadsága, és a középiskola felké-
szítési kötelezettsége. A kétszintû
érettségire a felkészülés nem most kez-
dõdött. A közoktatási törvény már
1996-ban elõírta a kétszintû érettségit,
1997-ben megszületett a kormányren-
delet, a 2004-re tervezett bevezetését
pedig 2001-ben 2005-re halasztották.

Csaknem száz érettségi vizsgatárgy
van, ebbõl eddig tíz esetében 2004 ta-
vaszán már a továbbképzéseknek is el-
készült az akkreditációja. Valamennyi
tárgyból 2003 közepén megjelentek a
részletes érettségi követelmények mi-
niszteri rendelet formájában. A leggya-
koribb érettségi tárgyakból a tavasz óta
200-300 oldalas útmutatók olvashatók
a honlapon. A 2003. évi és a 2004. évi
próbaérettségi feladatsorai a honlapról
is elérhetõk. 2004. májusban vala-
mennyi 11. osztályos tanuló egy színes
kis leporellót kapott az érettségi és a
felvételi változásairól. Volt idõ tehát
kérdezni, tájékozódni, amire persze to-
vábbra is szükség van.

- A Magyarországi Szülõk Országos
Egyesülete a közelmúltban botrányos-
nak nevezte, hogy a tárca eltûri a felsõ-
oktatási intézmények bevételkiesésük
pótlására közép- és emelt szintû érett-
ségire felkészítõ, tandíjas tanfolyamo-
kat szervezzenek

- Az Oktatási Minisztérium nem ért
egyet és nem támogatja a tandíjas elõ-
készítõk indítását, ezt közleményben is
kiadtuk. De nincs lehetõsége a felsõok-
tatási intézményeket vagy bárki mást
megakadályozni abban, hogy önköltsé-
ges, érettségire felkészítõ tanfolyamo-
kat hirdessenek meg. Végsõ soron a
kereslet-kínálat szabja meg, szükség
lesz-e rájuk. Véleményem szerint nem
indokolt ilyen tanfolyamon részt ven-
niük a diákoknak, hiszen a középisko-
lában elsajátított követelményekrõl
kell számot adni az érettségin. Azok a
„pénzes” elõkészítõk pedig, amelyek
kifejezetten az adott intézmény felvéte-
li vizsgájára készítették fel a tanulókat,
különösen feleslegessé váltak, mivel a
felvételi vizsga megszûnt.

- Szeptember 1-vel indult a Sulinet
Digitális Tudásbázis (SDT), a tananya-
got és mûveltségi területeket feldolgozó
elektronikus tananyag-adatbázis és
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tartalomkezelõ eszköz, amelyet tanárok
és diákok egyaránt használhatnak. De
félõ, túl sokan vannak azok, akik nem
tudják hogyan.

- A Nat alapján készült korábban kö-
telezõ kerettantervek követelményei-
nek megfelelõen, mûveltségi területek-
hez szabottan, egyelõre a 7-12. évfo-
lyam több tantárgyához konkrét óra-
részleteket, módszertani segédleteket,
tananyagokat és elemi tanulási egysé-
geket kínál a tudásbázis pedagógusok-
nak, diákoknak. Az SDT olyan tan-
anyag-adatbázis, amelybõl tanár is, di-
ák is szemezgethet, kiegészítheti, szí-
nesítheti a hagyományos tanítás-tanu-
lás folyamatát, tetszõlegesen testre
szabható és fejleszthetõ.
A digitális taneszközök használatához
az egyik legfrissebb lehetõség a digitá-
lis zsúrkocsi, amelyet az elõzõ tanév
végén 1100 hazai és 60 határon túli
magyar iskola is megkapott, hogy
szeptembertõl színesebbé tegyék a ha-
gyományos tantárgyak oktatását. A di-
gitális zsúrkocsi egy olyan komplex,
könnyen mozgatható eszköz, amelyet
kivetítõvel, hordozható számítógéppel
és hangosítással szereltek fel, nem kell
ide-oda telepíteni, bárhova elgördíthe-
tõ.

- Azért a legtöbb pedagógus még
nem nagyon tud mit kezdeti a technika
új vívmányaival, noha kétségtelen, egy-
re többen szeretnék megismerni kezelé-
süket, hiszen számos tananyag-cseme-
géhez például digitálisan gyorsan és
könnyen hozzá lehet jutni.

- A Sulinet Expressz Program kidol-
gozói erre is gondoltak, hiszen annak
részeként valósul meg az „IKT
(infokommunikációs technológiák)
alapú oktatás” nevet viselõ pedagógus-
továbbképzés, melyet a Sulinova Kht.
bonyolít le. E program keretében 10
ezer pedagógus 30-120 órás tovább-
képzésére lesz lehetõség, amit az Infor-
matikai és Hírközlési Minisztérium,
valamint az Oktatási Minisztérium
együttesen 400 millió forinttal támo-
gat. A Nemzeti Fejlesztési Terv kereté-
ben pedig több milliárd Ft áll rendelke-
zésre tanártovábbképzésre. 2005 végé-
ig valamennyi iskolát bekötik a
Sulinetre. Az információhoz való hoz-
záférés ezzel minden település minden
iskolájában lehetõvé válik minden diák
számára.

- Nem kell félni a változásoktól, a
változásokhoz alkalmazkodni tudás az
egyik legfontosabb képességünk, amit

mindenkiben lehet fejleszteni. Minél
felkészültebb valaki erre, annál jobban
fog boldogulni az életben.

Örömmel tapasztalom, hogy a pedagó-
gusokban is nõ az igény a digitális esz-
közök, illetve a révükön beszerezhetõ
információs anyagok iránt. Járva az or-
szágot, egy-egy elõadásom után rendre
felajánlom a résztvevõknek, hogyha ér-
dekli õket ez vagy az a téma, e-mailen
szívesen elküldöm nekik az elõadás
vázlatát, ha jelzik erre az igényüket.
Egy-két éve még csak elvétve akadt er-
re jelentkezõ, ma viszont már egyszer-
re 10-20 e-mail is befut ilyen kéréssel.
Látom, tapasztalom, van fogadókész-
ség az iskolákban a korszerûsítésre, a
pedagógusok többsége szeretne megfe-
lelni a kor kihívásainak. Tény, csak
megfelelõen felkészült tanárokkal tud-
juk a reformot megvalósítani. Azt az
oktatási reformot, amelynek sikerét az
elkövetkezõ három évben 70 milliárd
forint fejlesztési forrás is segíti a Nem-
zeti Fejlesztési Terv keretében, az uni-
ós támogató programokból.

Gyarmati Szabó Éva
(Forrás:  Mentor - oktatási, egészség-

és életmódmagazin

Csökkenõ tanulólétszám
A 2004/2005-ös tanévre tovább csökkent a diá-
kok száma: a szeptember 1-jei tanévnyitó ün-
nepségek után 20 ezerrel kevesebben ültek be az
általános iskolák padjaiba, mint tavaly. Az össz-
létszám az alapfokú oktatásban nem éri el a 900
ezret, ez 2006-ig 830 ezerre csökken, holott
1990-ben több mint egymillió diák járt általános
iskolába.
A Pedagógusok Szakszervezete tanévnyitó saj-
tótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a demográ-
fiai hullámvölgy a gyermeklétszám-alapú finan-
szírozás halmozódó gondjaival rányomja bélye-
gét az iskolahálózat átalakulására. A szakszer-
vezet információi szerint az idén kevesebb isko-
lát zártak be, mint tavaly, ám nagyobb arányban
vontak össze intézményeket és osztályokat.
Az érdekvédelmi szervezet vezetõi szerint sú-
lyos hiba az összevonásokat és iskolabezáráso-
kat spontán folyamatra bízni, elõretekintõ irány
nélkül hagyni. Tervezés nélkül a szegényebb te-
lepülések iskolái egyre inkább leromlanak, és
csak a gazdagabb térségekben lesz lehetõség a
fejlõdésre. Ezért a PSZ a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetségével együtt to-
vábbra is szorgalmazza a közoktatás finanszíro-
zásának átalakítását.

A diákok fele tanulna külföldön
A Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) és a Marketing Centrum áp-
rilisban készült felmérése szerint - amelynek során 655 középiskola
34 ezer diákját kérdezték meg - minden második magyar középisko-
lás folytatna tanulmányokat az Európai Unió valamely tagországá-
ban. A felmérésbõl az is kiderült, hogy a lányok 11 százaléka pár hét-
re, 30 százaléka hónapokra, 14 százaléka pedig néhány évre menne
tanulni külföldre. A fiúknál viszont csak 9 százalék töltene el heteket,
21 százalék hónapokat és 13 százalék éveket más uniós országokban.
A fõvárosi és a nagyvárosi diákok több mint a fele tanulna külföldön,
a kisebb településeken élõk között viszont már kevesebb ez az arány.
A tanulók a vizsgálat szerint azt már kevésbé tudják, hogy mindezt
hogyan valósítsák meg: több mint 50 százalékuk tájékozatlan az uni-
ós továbbtanulási lehetõségekkel kapcsolatban, és csak 39 százalékuk
hallott már néhány ösztöndíjról.
Ahhoz, hogy külföldön tanulhassanak nyelvismeret is kellene, ebben
sem állunk jól. A megkérdezett 10-12. évfolyamosok mindössze 21
százalékának van egy nyelvbõl vizsgája. A legtöbben angolból és né-
metbõl vizsgáztak. A szándék viszont megvan: ma már alig akad
olyan továbbtanulni készülõ középiskolás, aki ne tervezne a jövõben
nyelvvizsgát. Az ezzel kapcsolatos válaszok összegzésébõl kiderült,
hogy 42 százalékuk egy nyelvbõl, 40 százalékuk kettõbõl, 13 száza-
lékuk pedig három nyelvbõl tenne vizsgát. Az új kétszintû érettségi
emelt szintû idegen nyelvi vizsgája már a közepes teljesítménynél is
nyelvvizsga-bizonyítványt ér. Ezt a diákok háromnegyede tudja:
minden negyedik diák tervezi az emelt szintû megmérettetést.
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2004. szeptemberben már az átfo-
galmazott pedagógiai program sze-
rint kezdte minden (?) középisko-
lai kollégium a tanévet. Legdön-
tõbb változást az hozta, hogy a cso-
portfoglalkozások eddigi „szabad”
tartalmát most felváltotta egy rész-
ben kötött, tematizált tartalmi
rendszer.  
Mit is jelent ez a gyakorlatban? A
tantestületeknek dönteni kellett:
minden csoportvezetõ tanár a saját
csoportjában korosztályok szerint
és témánként tart csoportfoglalko-
zásokat, vagy a csoportfoglalkozá-
sok egy részére (évi 22 óra) külön
csoportokat szerveznek évfolya-
monként, és itt a más-más tartalmú
foglalkozásokat más-más tanár
tartja?  Ezen utóbbi megoldás tûnik
kivitelezhetõbbnek, szakszerûbb-
nek, de így is komoly tervezési,
szervezési és ellenõrzési munkát
igényel a jogszabály végrehajtása. 

1. Tervezés

A rendelet alapján a pedagógiai
programban meg kellett tervezni,
hogy az egyes évfolyamokon az
egyes témákból hány órát tartunk
évente. Rögzíteni kellett ezen fog-
lalkozások tartalmi vázlatát, mely
alapján a pedagógus elkészíthette a
csoportfoglalkozások tanmenetét.
Természetesen úgy, hogy megfogal-
mazta a foglalkozássorozat céljait,
az egyes alkalmak tartalmát, mód-
szerét, helyszínét. Szerencsére a
foglalkozások összevonhatósága,
csoportosítása jogilag is lehetséges,
ezért nemcsak a frontális tantermi
foglalkozásokra nyílik lehetõség,
hanem a tanár kreativitásától, az
adott kollégium lehetõségeitõl és a
gyerekek szándékaitól függõen
mozgalmas, módszereiben össze-
tett foglalkozások tervezésére is
van mód. 

2. Szervezés

A legtöbb kollégium az elmúlt

években heterogén csoportokat ala-
kított ki, így a jogszabály szerint az
évfolyamonként megtartandó cso-
portfoglalkozásokhoz a vegyes cso-
portokból a foglalkozások idejére ki
kell emelni a tanulókat, és korosz-
tályok szerint egységes, új csopor-
tokat kell kialakítani. A heti egy
alakomra történõ ilyen csoportosí-
tás az intézményvezetés feladata,
de a tanárok szervezõ, koordináló
munkája nélkül hiába kerülnek ki a
faliújságra a névsorok, szóbeli tájé-
koztatás, meggyõzés nélkül a tanu-
lók nem fognak megjelenni a foglal-
kozásokon. Nyilván a megfelelõ
helyszínekrõl, a szükséges eszkö-
zökrõl, kellékekrõl is gondoskodni
kell, mely további komoly szervezõ
munkát igényel, melybe már a ta-
nulókat is célszerû bevonni. 

3. Ellenõrzés

A csoportfoglalkozások megtartása
kötelezõ, a tanulók részvétele szin-
tén, tehát a folyamatot kontrolálni
kell. A foglalkozásokon a tanárnak
egyszerûsített naplót kell vezetnie,
melyben az iskolában ismert „szak-
köri napló” mintájára az idõpontot,
a  tanulói jelenlétet, illetve a foglal-
kozások tartalmát kell rögzíteni. A
kollégiumi csoportvezetõ tanárnak
másnap e naplók alapján szükséges
ellenõriznie, hogy a saját csoportjá-
ból a tanulók részt vettek-e a szá-
mukra szervezett foglalkozásokon.
Ha nem, akkor nevelõi tevékenysé-
gük részeként ezt számon kell kér-
ni tõlük, s igazolatlan mulasztás
esetén szankcionálni kell – egyéb-
ként hamar komolytalanságot fog-
nak jelezni a látogatottsági muta-
tók. Természetesen elegánsabb len-
ne most azt feltételezni, hogy a kol-
légiumokban olyan tartalmas, ér-
deklõdésre számot tartó foglalkozá-
sokat tudunk tartani, hogy a tanu-
lók nem kényszernek érzik azokat,
hanem örömmel mennek, sõt ha
vége,  már várják a következõt. Re-
méljük ilyen is elõfordul, de ezt ál-

talában is hinni elég naiv gondolat
lenne!
A tanuló oldaláról nézzük meg még
egyszer, milyen kötelmei is vannak
az új szabályozás szerint?
Kötelezõ részt vennie heti 12 óra
felkészítõ foglalkozáson (tanóra,
szilencium, tantárgyi felzárkózta-
tás, tantárgyi szakkör…), de ezen
órák alól részben vagy egészben  a
házirendben meghatározottak sze-
rint (!) a csoportvezetõ tanára fel-
mentést adhat.

Kötelezõ részt vennie továbbá heti
1 óra csoportfoglalkozáson, ez alól
nem menthetjük föl semmilyen in-
dokkal (az érettségizett tanulót
sem!). Az évi 37 ilyen foglalkozás-
ból 22-t az elõzõekben részletezett
szervezésben tölt el (homogén kor-
csoport, rendelet, illetve pedagógiai
program szerint rögzített témák),
15-öt a saját kollégiumi csoportjá-
ban tölt el a csoportvezetõ tanár ál-
tal aktuálisnak ítélt tartalmakkal
(kollégiumi élet, tanulmányi
munka…).
Kötelezõ részt vennie még heti 1
óra szabadidõs foglalkozáson, me-
lyet a tanuló választ a kollégiumi
kínálatból. Tehát összes kötelezett-
sége heti 14 óra. 

Természetesen minden tanuló heti
idõbeosztását a csoportvezetõ ta-
nárnak el kell készítenie, hogy szer-
vezni, segíteni, követni tudja a ta-
nuló tevékenységét. 

Ha naponta 15.00 órától 22.00
óráig tekintjük a tanuló kollégium-
ban töltött aktív idejét, akkor ez
hétfõtõl csütörtökig napi 7 óra, az-
az összesen 28 óra. Ebbõl a fentiek
miatt 14-et kötünk le, a maradék
14-bõl legalább 4 vacsorázással,
ugyancsak 4 tisztálkodással telik,
így marad heti 6 óra „szabadidõ”,
amiben még jó pár napi rutinfel-
adatot is végrehajt (rendet rak,
ágyaz…), így napi 1 óra jut pihe-
nésre, kikapcsolódásra, újságolva-
sásra, TV nézésre, netán randira,
vagy egy „édes kis semmit-
tevésre”…

Nagy Kálmán
Székesfehérvár

Hogy boldogul a szakma az
„Alapprogrammal”?



Tisztelt Kollégák!

Örömmel értesítjük a Kollégákat, hogy az oktatási mi-
niszter által kiadott pedagógus továbbképzési jegyzék-
ben három alapítási és indítási engedéllyel rendelke-
zõ képzés található (Oktatási Közlöny 35/II./2003. de-
cember 30.). Így a lehetõvé vált, hogy a 277/1997
(XII. 22) számú OM rendeletben szabályozott tovább-
képzésben résztvevõk felhasználják a normatív ala-
pon járó továbbképzési támogatást. A programok tel-
jesítésével külön-külön adjuk ki a tanúsítványt. A há-
rom programmal (összesen 30+30+60=120 óra) telje-
síthetõ a kötelezõ hét évenkénti továbbképzés.

A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség
dr. Benedek Istvánt kérte fel a kollégiumpedagógiá-
hoz kapcsolódó továbbképzési kurzusok tematikájá-
nak kidolgozására, az akkreditációs és indítási folya-
mat lebonyolítására.

1. Kurzus
Kollégiumpedagógiai ismeretek

Alapítási engedély száma: OM 241/44/2003. 

Indítási engedély száma: OM 243/103/2003.

Foglalkozási órák száma: 30 óra
A továbbképzés díja: 38 000.- forint 
A továbbképzés ideje: 

2005. január 13-14. ; 20-21 
A foglalkozások 9.30-tól 15.30-ig. tartanak.

Jelentkezési határidõ: 2004. december 20.

2. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKO-
ZÓ ADATOK

2.1. A továbbképzési program megnevezése
Kollégiumpedagógiai ismeretek

2.2. A továbbképzés célja
A kollégiumi nevelõtanári munkát vállaló kezdõ vagy kevés
gyakorlattal rendelkezõ pedagógusoknak átfogó kollégium-
pedagógiai ismereteket adni:

- a kollégiumi nevelés történetérõl, hagyományairól,
- módszereirõl, gyakorlatáról,
- az alkalmazott szakmai irányzatairól,
- az országos kollégiumi hálózatról.

2.3. A továbbképzés során elsajátítandó tartalmi követelmé-
nyek

- Ismerjék meg a kollégiumi neveléstörténet fõbb állomá-

sait, a jellemzõ egyházi és világi kollégiumi típusokat,
különösen a diákönkormányzati hagyományokat.

- Azonosítsák be saját intézményük pedagógiai rendsze-
rét, a mai kollégiumi felfogások alapján. Alkotó módon
ismerjék a felzárkóztatás és tehetséggondozás kollégiu-
mi módszereit, irányait, ismerjék a pedagógiai szituá-
cióelemzés kritériumait.

- Hasonlítsák össze intézményük alapdokumentumait
(nevelési, pedagógiai program, házirend, diák-önkor-
mányzati SZMSZ) más intézmények alapdokumentu-
maival.

- Tájékozódjanak a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédel-
mi Szövetség tevékenységérõl, az országban folyó szak-
mai és szervezeti fejlesztésekrõl. 

2.4. A továbbképzés részletes tematikája

1. Téma: A kollégiumi nevelés neveléstörténeti áttekin-
tése 

- Hálókamrák, burzák, kollégiumok
- A kolostoriskolák és internátusok
- A felekezeti és rendi intézmények, a híres kollégiumi

városok, intézmények, reformkori törekvések
- A századforduló bentlakásos intézményei
- A népkollégiumok mûködése, szerepe
- A diák-önkormányzatiság fejlõdéstörténete

2. Téma: A kollégium a közoktatás rendszerében
- A kollégiumi nevelés törvényi bázisa, kollégiumok a

közoktatási törvényben
- A kollégium jellemzõ alapdokumentumai (nevelési, pe-

dagógiai program, házirend, munkaterv, diák-önkor-
mányzati SZMSZ),

- A kollégiumi nevelés funkciói, kollégiumi típusok,
szakmai irányzatok

- A kollégium hagyományrendszere

3. Téma: Egyén, csoport, közösség
- A kollégium, mint szervezet
- A kollégiumi funkciók érvényesülése
- Felzárkóztatás, tehetséggondozás a kollégiumban

4. Téma: Személyiségfejlesztés a kollégiumban
- A kollégiumi tanár
- A bánásmód differenciáltsága
- Környezetkultúra a kollégiumban
- A kollégiumi tevékenységek rendszere, az irányított, a

kötött és a kötetlen idõ
5. Téma: A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szö-

vetség tevékenysége, a folyamatban lévõ szakmai és
szervezeti fejlesztések

2.5. Kötelezõ egyéni munka: Záródolgozat elkészítése az
alábbi témák egyikébõl:
- Intézményének pedagógiai rendszere, a lehetséges fej-

lesztési irányok bemutatása.
- Szituációelemzés egy felzárkóztatással, vagy tehetség-

gondozással kapcsolatos esetrõl.
- Egy kollégiumi alapdokumentum kritikai elemzése, ja-

vaslat a javításra.

Kollégium, 2004. szeptember88
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2. Kurzus

1. A kollégiumpedagógiai módszertani kultúra fejleszté-
se
Alapítási engedély száma: 

OM 241/43/2003.

Indítási engedély száma:

OM 243/102/2003. 

Foglalkozási órák száma: 30 óra
A továbbképzés díja: 38 000.- forint 
A továbbképzés ideje: 

2005. február 17-18. ; 24-25.
A foglalkozások 9.30-tól 15.30–ig. tartanak.

Jelentkezési határidõ: 

2005. január 15.

2. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ
ADATOK

2.1. A továbbképzési program megnevezése

Kollégiumpedagógiai módszertani kultúra fejlesztése

2.2. A továbbképzés célja
A kollégiumi, nevelõtanári gyakorlattal rendelkezõ pedagó-
gusok módszertani ismereteinek fejlesztése:

- A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja Alap-
elveinek megismertetése, értelmezése, a megvalósításra
való felkészítés.

- A kollégiumi funkciók tevékenységrendszerré alakítá-
sa.

- A kollégiumi nevelés-oktatás feladatainak alkotó értel-
mezése (tanulás, önképzés, rekreáció, kulturális, sport-
és önkiszolgáló tevékenység).

2.3. A továbbképzés során elsajátítandó tartalmi követel-
mények

- Ismerjék meg a Kollégiumi Nevelés Országos Alap-
programja Alapelveit, hasonlítsák össze saját program-
jukkal, képesek legyenek terveket készíteni a szükséges
változtatásokhoz.

- Alkotó módon értelmezzék a kollégiumi funkciók sze-
repét, összefüggéseit. Ismerjék meg a játékpedagógiai
felfogásokat. Legyenek tájékozottak az Internet és a
multimédia kollégiumi alkalmazásának lehetõségeirõl.

- A kollégiumi tevékenységrendszer modelljeinek megis-
merése után képesek legyenek kritikai (összehasonlító)
elemzést készíteni intézményük gyakorlati megoldásai-
ról.

- Tájékozódjanak a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédel-
mi Szövetség tevékenységérõl, az országban folyó szak-
mai és szervezeti fejlesztésekrõl.

2.4. A továbbképzés részletes tematikája

1. Téma: A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprog-
ramja. 

- Alapelvek.

- Tevékenységek.

- Eszközök, személyi és tárgyi feltételek.

- Intézményi kompetenciák.

2. Téma: A kollégiumi funkciók tevékenységrendszer-
ré alakítása 

- Modellek megismerése, elõny-hátrány-elemzés.

- Szociális, szocializációs, felzárkóztató, tehetséggondo-
zó, pályaorientációs funkciók.

- A szabadidõ szervezése és a játékpedagógia elvei a
kollégiumban.

3. Téma: A kollégiumi tevékenységek rendszere 

- Modellfelfogások, eljárások.

- Tanulás, önképzés, rekreáció, önkiszolgáló és közéleti
tevékenység a kollégiumban.

- A kollégiumi diákönkormányzat szerepe, mai tartal-
mak, mûködési elvek.

4.    Téma: Az Internet, a multimédia, az informatika
felhasználási lehetõsége a kollégiumi nevelési-okta-
tási folyamatban

- Informatika a kollégiumban.

- WEB-lap készítése, multimédiás szakköri tevékenység.

- A kollégiumi programok multimédiás támogatása (kol-
légiumi híradó, házrádió), az intézménymenedzselés
lehetõségei.

- A kollégiumi dokumentációk informatikai, szoftver
háttere.

5.    Téma: A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szö-
vetség tevékenysége, a folyamatban lévõ szakmai és
szervezeti fejlesztések

6.    Téma: folyamatban lévõ szakmai és szervezeti fej-
lesztések

2.5. Kötelezõ egyéni munka: Záródolgozat elkészítése az
alábbi témák egyikébõl:

- Intézményének foglalkozási tervei, a tanórán kívüli te-
vékenység bemutatása

- Szituációelemzés egy hagyományos kollégiumi prog-
ramról (beszámoló, értékelés).

- Egy kollégiumi nevelõtanári óra tervezete (téma, cél,
tartalom, módszer, eszköz).
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3. Kurzus

1. Kompetenciaváltozások a kollégiumi nevelõ-oktató
munkában, intézményvezetésben
Alapítási engedély száma: 

OM 241/45/2003.

Indítási engedély száma:

OM 243/104/2003.

Foglalkozási órák száma: 60 óra
A továbbképzés díja: 72 000.- forint
A továbbképzés ideje: 

2005. március 31 - április 1. 
április 7-8. ; április 14-15. ; április 21-22.

A foglalkozások 9.30-tól 15.30–ig. tartanak.

Jelentkezési határidõ: 

2005. február 15.

2. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKO-
ZÓ ADATOK

2.1. A továbbképzési program megnevezése
Kompetenciaváltozások a kollégiumi nevelõ-oktató munká-
ban, intézményvezetésben
2.2. A továbbképzés célja
A kollégiumi nevelõ-oktató munkával kapcsolatos értékelé-
si, mérési, minõségbiztosítási, minõségfejlesztési lehetõsé-
gek megismertetése, a kollégiumi vezetõvé válás segítése:

- A minõségelvû gondolkodásra orientálás

- A mérési, értékelési technikák alkotó alkalmazása

- A korszerû vezetõi program követelményei, vezetõi pá-
lyázat készítése

- Kitekintés az országos kollégiumi hálózatra

2.3. A továbbképzés során elsajátítandó tartalmi követel-
mények

- Ismerjék meg a kollégiumban alkalmazható mérési, ér-
tékelési, minõségfejlesztési, minõségbiztosítási eljárá-
sokat, tudják értelmezni a minõségfogalmakat, felfogá-
sokat. Képesek legyenek tervezni hozzáadott érték mé-
résére alkalmas kritériumrendszert.

- Hasonlítsák össze intézményük értékelési eljárásait egy
lehetséges sikerkritérium listával. Ismerjék meg a
COMENIUS 2000. I. intézményi modell struktúráját.
Készítsenek kulcsfolyamat elemzést.

- Értsék a vezetõi funkciók összefüggéseit, prioritásait,
ismerjék meg a korszerû vezetési felfogásokat, a meg-
változott vezetõi kompetenciákat.

- Tájékozódjanak a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédel-
mi Szövetség tevékenységérõl, az országban folyó szak-
mai és szervezeti fejlesztésekrõl. 

2.4. A továbbképzés részletes tematikája

1. Téma: Minõségfogalmak, minõségtartalmak, felfogá-
sok

- A kollégiumban alkalmazható mérési, értékelési, minõ-
ségfejlesztési, minõségbiztosítási eljárások

- A hozzáadott érték fogalma, mérése, a mérési kritéri-
umrendszer

- Összehasonlító elemzés intézményük értékelési eljárá-
sai és egy lehetséges sikerkritérium lista alapján

- A COMENIUS 2000. I. intézményi modell struktúrája

- A kulcsfolyamat-elemzés, fejlesztésekrõl

2. Téma: Kompetencia-változások az intézményvezetés-
ben

- A vezetõi funkciók összefüggései,

- A korszerû vezetési felfogások, a megváltozott vezetõi
kompetenciák

- Vezetésfejlesztés, szervezetfejlesztés, személyzetfej-
lesztés, minõségbiztosítás

3. Téma: A vezetõi pályázat elkészítésének algoritmusa

- A szerkezeti felépítés, formai követelmények

- A tartalmi kidolgozás

- A szakértõi véleményezés

- A vezetõi pályázat kiírása, eljárásjogi szabályok

4. Téma: A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szö-
vetség tevékenysége, a folyamatban lévõ szakmai és
szervezeti fejlesztések

2.5. Kötelezõ egyéni munka: Záródolgozat elkészítése az
alábbi témák egyikébõl:

- Intézménye mérési, értékelési, minõségbiztosítási elve-
inek bemutatása

- Vezetõi program tervezése, kollégiumi vezetõi pályá-
zat elkészítése

- Pályázat készítése szakértõi listára történõ felvétel cél-
jára.

A továbbképzések helyszíne:

Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium, 
1022 Budapest, Bimbó út 51. 

Teendõk:

Kérjük, hogy a képzésen való részvételi szándékukat, to-
vábbá, hogy melyik kurzuson kíván részt venni a 

(06) 30 - 9376 - 042 telefonszámon,
e-mailben a - zope@freemail.hu címen - jelezzék.

E tárgyban bármilyen kérdés, információkérés esetén szíve-
sen állunk rendelkezésükre. Keresendõ (kapcsolattartó) ta-
nár: Dr. Jarosievitz Beáta Telefon: (06) 1-336-14-94 és Dr.
Benedek István Telefon: (06) 1-336-14-95.

A programok tervezett részletes tematikáját  www.ady-
kozgazd.sulinet.hu aktuális címszó alatt közöljük. Itt a je-
lentkezési lap is letölthetõ.

Dr. Benedek István
igazgató
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JELENTKEZÉSI LAP
Kollégiumpedagógiai továbbképzési kurzusokra

A továbbképzés típusa:(*) 

1. Kurzus 2. Kurzus 3. Kurzus

A jelentkezõ neve:.........................................……………………………………………….........

Lakcíme: .…………………………………………………………………………………….......

Munkahelyének neve és címe: ……………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………....

A képzés díját: (*) 1. 100%-ban az intézmény fizeti

2. ...... %-át az intézmény, a fennmaradó rész befizetését vállalom

3. 100%-ban magam fizetem

A számlát a következõ cím(ek)re kérem: 

.....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés a választott kurzus megkezdése elõtt egy hónappal
mondható le, továbbá határidõn túl történõ lemondás esetén a befizetett teljes képzési díjat nem
igényelhetem vissza, az a Kollégiumi Szövetséget illeti.

…………………………………., 200... ………………..

…………………………………
a jelentkezõ aláírása

Átutalási cím: Kollégiumi Szövetség
1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
Számlaszám: 11707024 - 20349077

A jelentkezéseket visszaigazoljuk, és a részvételi díjról kiállított számlá(ka)t a megadott címre
megküldjük. A jelentkezéseket a befizetések sorrendjében vesszük figyelembe!

A Jelentkezési Lapot az alábbi címre kérjük küldeni:

Postacím: Középfokú Kollégium
Pethes Zoltán ügyvivõ
2922 Komárom, Laboráns u. 1.

(*) Kérjük a megfelelõ részt jelölje!
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A 2004-es évben a jogszabályok meg-
változása miatt igen komolyan át kellett
gondolnunk intézményeink mûködésé-
nek szabályait. Mivel a diákönkormány-
zatok is „beleszólhattak”, illetve kötele-
zõen megszólítódtak ezekben a szabá-
lyozási folyamatokban, gyakran merült
fel kérdésként az õ szerepük: milyen
jogkörei vannak a DÖK-nek az intéz-
ményben és hogyan lehet biztosítani
ezen jogok érvényesülését. 
A „leggyengébb” jog a véleményezési
és javaslattételi jog. Az intézmény
igazgatójának - aki a jogszerû mûködé-
sért egyszemélyben felelõs – gondos-
kodnia kell arról, hogy bizonyos kérdé-
sekben lehetõsége legyen a DÖK-nek
véleményt formálni, javaslatot tenni.
Azaz a folyamatokat, eljárásokat úgy
kell szabályozni, hogy beépítjük a DÖK
ezen jogosítványát is. Kötelezõ felaján-
lani a véleményadás lehetõségét, azaz
kötelezõ fórumot teremteni ennek, illet-
ve kötelezõ a DÖK-öt megfelelõen in-
formálni a véleménye kialakításához
szükséges tényekrõl, ismeretekrõl. A fo-
lyamat dokumentálását is meg kell ten-
ni, azaz a DÖK jogérvényesítésének az
adott eljárásban írásban is meg kell je-
lennie. (Akár úgy is, hogy nem kíván vé-
leményt mondani!) Melyek ezek a terü-
letek?
- A nevelési-oktatási intézmény mûkö-

désével és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben (Ktv. 63. § (5)

Döntés elõtti véleményezési joga van a
DÖK-nek továbbá a következõ témakö-
rökben:

- Tanuló elleni fegyelmi eljárás
- Tankönyvvásárlás támogatása
- Intézmény megszüntetés, átszervezés,

feladatváltozás (fenntartói döntésnél)
- Költségvetés
- Intézményvezetõ megbízása, a megbí-

zás visszavonása
- Tanév helyi rendje
- Tanulók nagyobb közösségét érintõ

döntések meghozatala
- A tanulókról szóló értékelõ, elemzõ

beszámolók 
- Tanulói pályázatok, versenyek meg-

szervezése
- Iskolai sportkör mûködési rendje
- Napközi, externátusi, kollégiumi fel-

vétel elvei
- Tanórán kívüli tevékenységek formái
- Könyvtár és sportlétesítmények rend-

jének kialakítása

Nagyon komoly és felelõsségteljes a
DÖK egyetértési jogosítványrendszere,
mely értelemszerûen azt jelenti, hogy a
feleknek közös álláspontot kell kialakí-
tani az adott kérdéskörben. A jogalkotó
nyilvánvaló szándéka az intézményi bel-
sõ párbeszéd erõsítése, a konszenzuske-
resés gyakorlatának elsajátíttatása, a ha-
tékonyabb végrehajtás ilyen módon (is)
történõ szorgalmazása. Témakörök:
- Az intézményi SZMSZ-ben az alábbi-

ak:
- Ünnepélyek rendje, hagyományok
- DÖK és iskolavezetés kapcsolatrend-

szere
- DÖK mûködési feltételeinek biztosí-

tása
- Mindennapos testedzés 
- Sportkör és iskolavezetés közötti kap-

csolattartás
- Szociális ösztöndíj és támogatás meg-

állapításának, felosztásának elvei
- Tanulói véleménynyilvánítás rendsze-

re
- A tanulók tájékoztatásának rendszere
- A tanulók jutalmazásának elvei és for-

mái
- A fegyelmezõ intézkedések formái és

alkalmazásuk rendje
- Tanulói, kollégiumi jogviszonyhoz

kapcsolható bármely kérdés
- Az intézményi Házirend elfogadása-

kor, módosításakor
- Bármely tanulói szociális juttatás el-

osztásának elvei
- Ifjúságpolitikai célú pénzfelhasználás
- Az elsõ tanítási órának (8 óra elõtt)

legfeljebb 45 történõ elkezdésének
bevezetése

Saját hatáskörben az alábbiakról dönt-
het a diákönkormányzat – mindenkor
a nevelõtestület véleményének kikérése
után!!
- Saját mûködésének kérdései
- Diákönkormányzati tájékoztatási

rendszer
- A diákönkormányzatot segítõ nagyko-

rú személy felkérése

Látható, hogy sok esetben kell megszó-
lítani a diákönkormányzatot és jellem-
zõen a Házirend, illetve az SZMSZ tar-
talmazza ezeket a területeket. Tehát
most, e két dokumentum módosításakor
fontos rendelkeznünk e jogosítványok
gyakorlásának rendjérõl is.
Javasoljuk, hogy a fenti hatásköri le-
írást adjuk át az intézményi diákönkor-

mányzat vezetõjének, illetve az õket se-
gítõ pedagógusnak. 

Az elmúlt hetek gyakori kérdési kö-
zött szerepelt a következõ mondat: „és a
tanárnak van-e még valamilyen joga az
iskolában, kollégiumban?, vagy lassan
engedélyt kell kérni ahhoz is, hogy be-
lépjünk a diákok tantermébe, szobájába
…?
Hát akkor nézzük a pedagógusok jogo-
sítványait:
Dönt:
- Tanítási, nevelési módszerek megvá-

lasztása a PP alapján
- Tankönyvek, segédletek, taneszközök

megválasztása a PP alapján – megkér-
ve a szakmai munkaközösség vélemé-
nyét

- Világnézetének, értékrendjének érvé-
nyesítése munkája során - a világné-
zeti semlegesség követelményének
betartásával

- A tanulói munka irányítása, értékelése
(érdemjegyek, osztályzatok)

- A tanuló magatartásának, szorgalmá-
nak értékelése (osztályfõnökként) –
megkérve az osztályban tanító tanárok
véleményét

- A megítélése szerint beteg tanuló töb-
biektõl való elékülönítése

- Az intézményi jogi normák megsérté-
se estén a hatáskörébe tartozó esetek-
nél

Alanyi jogok:
- A nevelõtestület tagjaként gyakorolja

a testületi jogokat, részt vesz a dönté-
sekben

- Munkájához a szükséges ismeretek-
hez való hozzájutás joga

- Továbbképzésben való részvétel joga
- Személyiségi jogainak tiszteletben

tartásához fûzõdõ joga
- Tevékenységének értékeléséhez, elis-

meréséhez fûzõdõ joga
- Szakmai egyesülésekhez való tartozás

joga
- A megfelelõ munkafeltételek mellett

történõ munkavégzéshez való joga
Kollektív jogok:
- A nevelõtestületi jogosítványok gya-

korlásához megfelelõ szervezeti
struktúrában és kultúrában való dol-
gozás joga

- Munkavállalói státuszával kapcsola-
tos szakszervezeti illetve közalkalma-
zotti tanácsi jogok

Nagy Kálmán
Székesfehérvár

A diákönkormányzat jogosítványai


