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3. A minõségirányítás szerepe, gyakorlata
A szekció vezetõi:
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A

Kollégiumi Szövetség "Kollégium – 2004" címmel országos konferenciát rendezett 2004. december 3-tól 5-ig Fonyódon, a Hotel Sport szállodában.
A konferencia témája: a közoktatási
kollégiumok szakmai fejlesztése
volt. Célja: a szakmai fejlõdési és
fejlesztési koncepció kimunkálása
annak érdekében, hogy az intézményhálózat képes legyen megfelelni alapvetõ társadalmi funkciójának (esélyteremtés, hátránykompenzáció, tehetségmentés). A konferencián részt vettek a megyei
kollégiumi szakmai munkaközösségek delegáltjai, a megyénként és
a fõvárosban szervezett elõ-rendezvények küldöttei, összesen kb.
120 fõ.
A konferencia péntek délután 17
órakor vette kezdetét. A rendezvényt Pap Nikolett és Kõmûves
Krisztina, a fonyódi Balaton Kollé-

gium diákjai nyitották meg. Az
Oktatási Minisztérium üdvözletét
Dr. Simon István, a minisztérium
kollégiumi szakreferense olvasta
fel. Ezt követõen Horváth István, a
Kollégiumi Szövetség elnöke ismertette a kollégiumi intézményhálózat jelenlegi helyzetét, az elért
eredményeket, a meglévõ és megoldásra váró gondokat, majd Benda
János ügyvivõ az elkövetkezendõ
idõszak szakmai feladatairól tartott bevezetõ elõadást.
A következõ nap a résztvevõk
szekcióülések keretein belül folytatták munkájukat a következõ területeken:
1. A foglalkozások tartalmi és módszertani kínálatának bõvítése
A szekció vezetõi:
Nagy Kálmán kollégiumigazgató,
szakértõ, Székesfehérvár
Szallár Csabáné kollégiumvezetõ,
szakértõ, Szombathely
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Dr. Benedek István kollégiumigazgató, egyetemi oktató, Budapest
Veres Katalin kollégiumigazgató,
szakértõ, Budapest
Az ebédet követõ szünetben lehetõség nyílt arra is, hogy Minczinger
Katalin múzeumigazgató vezetésével Fonyód történeti nevezetességeivel ismerkedjenek a résztvevõk.
A szekcióülések délután 16 óráig
tartottak, igaz többen hangsúlyozták, hogy még ez a nap is kevés
volt arra, hogy valamennyi kérdést
teljes részletességgel megtárgyaljanak.
17 órakor pódium-beszélgetés következett a kollégiumok fejlõdését
gátló külsõ tényezõkrõl, a kollégium és a társadalmi mobilitás kérdéskörérõl. Ennek meghívott
résztvevõi: Arató Gergely, az Oktatási Minisztérium államtitkára,
Varga László, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Keszei Sándor, a Szülõk Országos Egyesületének elnöke, dr. Sáska Géza, az Ön-
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esetben újabb megválaszolásra váró kérdéseket vetettek fel. Nem véletlen, hogy a fórum befejezésének
ideje túllépte az erre megszabott
idõt. A vendégek külön megköszönték a részvétel lehetõségét és
azokat az ismereteket, melyek a
kollégiumok mai helyzetére, tevékenységére, mûködési problémáira
rávilágítottak.

A konferencia megnyitása
Balról: Benda János, Ringhofer Ervin, Horváth István, dr. Simon István
kormányzati Szövetségek szóvivõ- segítettek abban is, hogy ezen inje és Horváth István, a Kollégiumi tézményrendszerrõl alaposabb isSzövetség elnöke. A részvevõk kér- mereteket szerezzenek. A kollégiudéseire a meghívott vendégek vála- mokról kialakított vélemény, megszoltak, természetesen az általuk ítélés szempontjából ennek megképviselt intézmények, szerveze- határozó jelentõsége van, különötek álláspontja szerint. Fontos, sen az intézményhálózattal kaphogy a vendégek mindegyike job- csolatos döntések meghozatalábító, a kollégiumok fejlõdését elõ- ban. A konferencia résztvevõi nagy
segítõ szándékkal foglalt állást va- figyelemmel és érdeklõdéssel halllamennyi témakörben. A kérdések gatták a válaszokat, melyek sok

Este 8 órakor került sor a fogadásra, melyen Fonyód polgármestere, Miseta István köszöntötte a
konferencia résztvevõit. Hangsúlyozta a kollégiumok kiemelt jelentõségét az esélyteremtés, a hátránykompenzáció, a tehetségmentés terén. Örömét fejezte ki, hogy
Fonyód adhat otthont ennek az
országos rendezvénynek. Egy
olyan iskolaváros, mely hagyományosan megbecsüli a tudást, segíti
az ahhoz vezetõ utat. Javasolta,
hogy mindenki szakítson idõt arra
is, hogy ismerkedjen a város páratlan természeti szépségeivel, esztétikus környezetével, fejlõdésével.
Jókívánságát fejezte ki, hogy a résztvevõk eredményesen fejezzék be ezt a tanácskozást.

Vasárnap került sor a szekcióvezetõk beszámolójára. Az egyes
megállapításokat, véleményeket
Horváth István, a Kollégiumi Szövetség elnöke összegezte, melynek
eredményeként a konferencia zárónyilatkozatot fogadott el.
Összességében elmondható, hogy
szakmai szempontból rendkívül
hasznos tanácskozásra került sor.
A résztvevõk száma, a konferenciáról alkotott véleménye is jól mutatja, hogy a kollégiumokban dolgozó pedagógusoknak rendkívül
fontosak az ilyen szakmai megbeszélések, hiszen az itt szerzett ismeretek, a vitákban kiérlelõdõ közös álláspontok érdemi módon
hozzájárulnak az intézményhálózat fejlõdéséhez.

A pódium-beszélgetés vendégei
Balról: Arató Gergely, Varga László, Keszei Sándor, dr. Sáska Géza

Köszönet illeti az Oktatási Minisztériumot, hogy támogatta a konferencia
megrendezését és a szervezõket, a színvonalas lebonyolításért.
- Szerk. Kollégium, 2004. december
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A minõségügy szerepe, gyakorlata
a középiskolai kollégiumokban
elõadó szemléletes, szakszerû ismertetõjébõl hasznos információkhoz juthattak azok az intézményvezetõk, akik ugyan rendelkeznek
már valamiféle rendszerrel, de a
továbblépést, a továbbfejlesztést
még különféle belsõ-külsõ tényezõk akadályozzák.

Középen: Litresits Józsefné
A szekciót vezette: Litresits Józsefné
kollégiumvezetõ, kollégiumi szakértõ
Mosonmagyaróvár,
Kossuth L. Gimnázium Kollégiuma.

A kollégiumi konferencia minõségüggyel foglalkozó szekciójában a
résztvevõk szinte az ország valamennyi megyéjét képviselték. Szerencsésen alakult a jelentkezõk
aránya abból a szempontból is,
hogy közel azonos számban voltak
jelen a szekcióban az önálló és a
nem önálló kollégiumok küldöttei.
A szekció vezetését Jusztin László
kollégiumigazgató, kollégiumi
szakértõ (Szolnok, Városi Kollégium) segítette és egészítette ki az
önálló kollégiumokban folyó minõségügyi helyzetkép felvázolásával, ill. a továbblépés lehetõségeinek számbavételével. Szakszerû,
értékes munkáját ezúttal is köszö-
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nöm.
A minõségügyi szekció munkája a
konferencia második napjának délelõttjén a résztvevõ kollégiumok
vezetõinek, képviselõinek rövid
prezentációjával kezdõdött.
A kollégákat arra kértük, hogy intézményük bemutatása során vázolják fel, hogy a minõségügy területén eddig milyen utat jártak be,
milyen eredményeik vannak, milyen segítséget tudnak nyújtani a
minõségirányítási rendszert még
csak most építgetõ kollégiumoknak, ill. milyen segítséget várnak
az e téren már komoly eredményt
elért intézményektõl.
A délelõtti szekció második részében Jusztin László mutatta be a
szolnoki Városi Kollégium kialakulását, mûködését, az intézmény
minõségirányítási rendszerét és az
eddig elért szép eredményeket. Az
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Ezt követõen Litresits Józsefné a
mosonmagyaróvári Kossuth Lajos
Gimnázium és Kollégium egyedi
minõségfejlesztési modelljét, a
KLG modellt ismertette a résztvevõkkel. A prezentáció során a hallgatóság képet kapott arról, hogy az
intézményben folyó mintegy másfél évtizedes innováció milyen
eredményekhez vezetett. Az elsõ
elismerést a IIASA-Shiba pályázat
hozta 2001-ben. A KLG modell
oklevelet, egyéni kategóriában az
igazgató fõdíjat kapott. A 2002-es
Közoktatás
Minõségéért
Díj
(KMD) és a 2003-as Európai Kiválóság Díj (EQA) pályázatok nemcsak sikeresek voltak, de rendszerfejlesztést is indukáltak. Az EQA
pályázaton, ami a legrangosabb európai minõségi díj, a Kossuth Lajos
Gimnázium és Kollégium, döntõs
helyezést ért el.
A pályázatok segítségével az intézményi önértékelési mutatók nemcsak hazai, de nemzetközi mutatókkal is összevethetõk lettek. Az
intézményi önértékelési rendszer
kiteljesedett, Európa-kompatibilissé vált.
A kollégium vezetõje, aki az iskolai
minõségvezetés tagja is, bemutatta
a kollégiumi minõségfejlesztési
rendszer kialakulásának folyamatát. A hallgatók képet kaphattak
egy nem önálló kollégiumi minõségfejlesztési rendszerrõl, a kollégiumi nevelõ és oktatómunka mûködõ mérési és értékelési rendszerérõl, valamint arról, hogy mindez

vezetése, rendszerbe építése.
- Az intézmények nagy része még
csak a mérések bevezetéséig jutott el, a mérési-értékelési rendszer kiépítése még várat magára.
- Rendkívül fontos, hogy a mérésiértékelési rendszer kiépüljön, kiegészüljön, kiteljesedjen és a minõségfejlesztési folyamat részévé
váljon.
- Sajnálatos tény, hogy a kollégiumok vonatkozásában sem valósult meg az ÖMIP és az IMIP
koherenciája.
3. A szekció javaslatai
milyen módon találta meg helyét a
KLG modellben.
A minõségügyi szekció munkáját a
délután során a konkrét kérdések,
problémák és lehetõségek számbavételével, rendszerezésével és megoldási javaslatok megfogalmazásával folytatta.
Közös gondolkodásunk eredményeit három szinten kívánjuk a
kollégiumi szakma, a középiskolai kollégiumok igazgatói,
kollégiumvezetõi, nevelõtanárai
nevében az illetékesek számára
megfogalmazni:

rával, motivációval és humán erõforrással. Ezekben az intézményekben meglévõnek látszik annak
a lehetõsége, hogy a jövõben kollégiumra szabott minõségirányítási
rendszert tudjanak mûködtetni.
A kollégiumok másik része egyelõre csak birtokában van a MIP-nek.
A rendszer kiépítése és mûködtetése még megoldandó feladat számukra. Olyan kollégiumok tartoznak ebbe a csoportba, amelyeknél
a rendszer kiépítését a személyi
feltételek (pl. kis létszám), intézményi adottságok hiányosságai jelenleg még nem teszik lehetõvé.

1. Helyzetkép a minõségirányítás területérõl a középfokú
kollégiumokban

2. A szekció beszélgetéseken felmerült témák

A konferencia során, valamint a
szekcióban elhangzott hozzászólások, vélemények alapján elmondhatjuk, hogy a minõségügy helyzete a kollégiumokban a középiskolai helyzetképhez hasonlóan polarizált. Vannak kollégiumok, amelyek a minõségirányítás terén élen
járnak, példamutató eredményekkel büszkélkedhetnek. Ezek az intézmények már többéves minõségfejlesztõ múlttal rendelkeznek, a
TQM, EFQM, BGR vagy ISO
rendszer alapján építettek saját
rendszert. Több kollégium vitte
végig a COMÉNIUS 1 és
COMÉNIUS 2 modelleket is. A
fent említett intézmények rendelkeznek megfelelõ szervezeti kultú-

- A minõségfejlesztés stabilitását
veszélyeztetõ tényezõ az oktatáspolitika, oktatásirányítás nem
mindig következetesen egymásra
épülõ, folytonosságot nem biztosító változásai.
- Folytatódik-e, folytatható-e a
Comenius 1 és Comenius 2 és
milyen formában?
- A kollégiumi minõségirányítási
rendszer kiépítését nehezítõ tényezõ, hogy a kollégiumi pedagógiai tevékenység hozzáadottérték típusú mérhetõsége még
nem kidolgozott.
- Az intézmények többségében
komoly problémát okoz a tanári
teljesítmények értékelésének be-

- A szekció résztvevõi, vezetõi
nem vállalkozhattak a konferencián felmerült, kollégiumi minõségügyet érintõ valamennyi
problémát megoldó javaslatsor
kidolgozására. Ehhez további fórumok, szûkebb- tágabb körû
szakmai megbeszélések és továbbképzések szükségeltetnek.
- Az elhangzottak alapján véleményünk szerint a témában az intézményeknek differenciált segítségnyújtásra van szükségük a
Kollégiumi Szövetség szervezésében:
a. a rendszert építõknek
b. a minõségügyben a kezdeti lépéseknél tartóknak
- Javasoljuk a Kollégiumi Szövetség szervezésében módszertani
adatbázis létrehozását a mérések
és értékelések témakörében.
- Javasoljuk, hogy egyre több intézmény tegye gyakorlattá az
egymástól tanulást, tegye lehetõvé eredményeinek megismerését
és átadását.
- A szekció résztvevõi közül a minõségfejlesztési tapasztalatokkal
és eredményekkel rendelkezõk a
fenti javaslatok megvalósításában felajánlják segítségüket.
Litresits Józsefné
szekcióvezetõ
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A kollégiumi foglalkozások tartalmi és
módszertani kínálatának bõvítése

Nagy Kálmán
A szekciót Szallár Csabáné (Szombathely) és
Nagy Kálmán (Székesfehérvár) vezette.
Célok
A konferencia legnépesebb szekciójának kettõs célja
volt, az egyik a foglalkozások tervezésével, szervezésével összefüggõ feladatok strukturálása intézményi
oldalról, a pedagógus oldaláról és a diák kötelezettségei és lehetõségei felõl is megközelítve. A második cél
a foglalkozások, kiemelten a csoportfoglalkozások
tartalmi és módszertani áttekintése volt.
Módszerek
A résztvevõk egyéni munkaként kérdõívek segítségével a kollégiumaik vonatkozásában sok, a témát alaposan körbejáró kérdésre adtak írásos választ. Ezt követõen kis csoportokba szervezõdtek, majd tréningmódszerek alkalmazásával célirányosan feldolgozták
az adott témát.
Eredmények, megállapítások
Az egy napot jelentõ közös munka alatt gyorsan kiderült, hogy a kollégiumi szakemberek, vezetõk és pedagógusok gondolkodásmódjában, a témához kapcsolódó jogszabály-értelmezésében sok esetben megtalálható az egységes gondolkodásmód, de elõfordul az ellentmondásos felfogások szerint való foglalkozásszervezés is. A tréning-munka elõtt a pedagógusok írásban adtak információkat, melynek célja az volt, hogy
kellõ alapismeret álljon rendelkezésre a téma „élõ”
feldolgozásához. A foglalkozástípusok heti óraszámai
jelentõs eltéréseket mutatnak kollégiumonként. A
szekció célszerûnek látja, hogy elemezzük ennek jogszabályi hátterét.
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Nem lelkesednek túlzottan kollégistáink a sok kötelezõ foglalkozásért. Nagyon kell ügyelnie arra minden
kollégiumnak, hogy a foglalkozások egyénre szabottak legyenek, segítsék a tanuló fejlõdését és lehetõség
szerint érdekesek is legyenek. A sok iskolai óra után
ha a csoportfoglalkozásokat is frontális osztálymunkában élik át, nem számíthatunk a részükrõl nagyon
jó hozzáállásra. Ezért a szekció kiemelten indokoltnak tartja, hogy készüljön komoly szakmai anyag a
foglakozások tartalmi és módszertani segítésére. Ehhez szükség van arra, hogy ilyen szakmai fórumokon
találkozhassanak az innovációt vállaló kollégiumok,
megoszthassák tapasztalatikat, bemutathassák eredményeiket. Ezt követõen szükség van arra, hogy az
Oktatási Minisztérium a Kollégiumi Szövetségen keresztül anyagi forrásokat teremtsen ahhoz, hogy az
így összejött tudásbázis országos szinten hasznosulhasson (kiadványok).
Bevezetésre került-e az alapprogram szerinti csoportfoglalkozások rendszere?
igen
nem
26
0
Örömteli tény, hogy a kollégiumok jogszabálytisztelõ
magatartást tanúsítanak és bevezették az alapprogramot.
Volt-e továbbképzés (külsõ vagy belsõ) a témát
érintõen?
igen
nem
22
4
Látható, hogy a legtöbb intézmény szükségesnek látta, hogy továbbképzés formájába átgondolja a teendõit. Ezt a töretlen szándékot jelzi a jelen szekcióban
mutatott aktív részvétel is.
Homogén csoportokban (évfolyam) zajlanak - e a
csoport foglakozások?
igen
nem
16
10
Sajnos a látható arány nem jó. Az alapprogram egyértelmûen elõírja, hogy a tematizált csoportfoglalkozásokat - -éppen a kötött tartalmak miatt – évfolyami
bontásban kell tartani. Ez némileg ellent mond a jellemzõ kollégiumi tradícióknak és természetesen komoly szervezési munkát igényel a vezetés részérõl, de
mindent meg kell tenni a szakszerû végrehajtás érdekében.

Szallár Csabáné
Ezt követõen a foglalkozások tervezési, szervezési kérdései kerültek
napirendre.
Alapkérdések:
1. Rögzíti-e jogszabály a tanuló
heti kötelezõ kollégiumi tevékenységének tartalmát és
mennyiségét?
2. Elõírja-e jogszabály a kollégiumi pedagógus kötelezõ óráinak
tartalmi felosztását, azaz vannak-e elõírt belsõ arányok a
különbözõ
foglalkozások
mennyiségére?

be sem lehet túllépni, ha a tanuló
valamilyen speciális programban
(pl.: Arany János
Tehetséggondozó
Program),
vesz
részt. A 15 órából
13 óra felkészítõ
jellegû foglalkozás
(szilencium, tantárgyi felzárkóztatás, tantárgyi tehetséggondozás),
ezen kötelezettség
alól egyénenként,
részbe vagy egészben s csoportvezetõ tanár a tanulóknak felmentést
adhat a házirendbe rögzítettek
alapján. Minden tanulónak kötelezõ heti egy csoportfoglalkozáson
részt vennie, továbbá választania
kell egy, a kollégium által szervezett szabadidõs foglalkozást. Ezen
két utóbbi alól semmilyen címszó
alatt nem adható felmentés.

A kérdésekre a szekció – legtöbb
esetben hosszas vita, érvelés, jogszabály-értelmezés, racionalitás és
pedagógiai mérlegelés után - az
alábbi – konszenzusos!! - válaszokat fogalmazta meg és ajánlja valamennyi kollégium számára az ezen
szempontok szerinti munkaszervezés átgondolását.

2. A kollégiumi tanár számára nem
írja elõ jogszabály a heti kötelezõ
munkaóráinak tartalmi arányát. A
kötelezõ 30 órából a csoportot vezetõ tanár egy óra kedvezményt
kap, így heti 29 munkaórát kell
foglalkozásokra fordítania a kollégium munkaszervezése szerint. Ha
a pedagógiai programban rögzítésre került az egységes terhelés elve,
akkor célszerû ennek értelmében a
pedagógusok munkaóráinak belsõ
arányát közel hasonlóra alakítani.
Az éves munkatervben ezen belül
a tanárok munkarendjében személy szerint mindenkinél ki kell
mutatni, hogy a napi beosztott
munkarendjén belül milyen idõszakokban milyen foglalkozásokat
tart (pl.: ha a munkaidõ adott napon 16.00-22.00-ig tart, akkor a
munkarendet ezen belül ki kell
alakítani: 16.00-19.00-ig felkészítõ fogl. szilencium; 19.00-20.00-ig
csoportfoglalkozás; 20.00-22.00-ig
kollégiumi élet szervezése.)

1. A tanulók számára a közoktatási törvény és az alapprogram
együttesen szabályozza a heti kötelezõ óraszámot. Maximális mértéke 15 óra/hét, ezt abban az eset-

3. A jogszabályok az intézményéket kötelezik arra, hogy meghatározott számú és típusú foglalkozásokat tartsanak. Az óraszámok a
tanulók létszámából levezethetõk.

3. Intézményi szinten jogszabályilag meghatározott-e a pedagógiai tevékenységrendszer
tartalma, mennyisége?
4. Milyen tervezési, szervezési,
végrehajtási, ellenõrzési felelõssége van a vezetõnek és a
tanárnak a foglalkozásokat illetõen?

Ha egy kollégium tanulólétszámát
elosztjuk 25-tel akkor a szervezhetõ kollégiumi csoportok számát
kapjuk. Ennek 14-szerese az intézményben hetente megszervezendõ
felkészítõ foglalkozások száma, illetve ennek 10-szerese a szabadidõs programok óraszáma. A csoportfoglalkozások kötelezõ óraszáma értelemszerûen megegyezik a
csoportok számával. A szekción
résztvevõk megállapították, hogy a
felkészítõ és csoportfoglalkozások
elõírt óraszáma tervezhetõ és végrehajtható, de a kollégiumi csoportonként szervezendõ heti tíz óra
szabadidõs foglalkozásokhoz nincsenek meg a feltételek, ezért ezt
csak részben lehet teljesíteni.
4. A foglalkozások teljes rendszerét stratégiai szinten a pedagógiai
program tartalmazza. Operatív tervezést évente kell végezni, az éves
munkatervben a vezetés meghatározza a pedagógiai program szerinti foglalkozási palettát. (pedagógusokra bontva) A pedagógus éves
szinten a fenti két dokumentum
alapján és a csoportja ismeretében
megtervezi saját tevékenységét..
További feladata, hogy a csoportjába tatozó minden tanuló számára név szerint meghatározza, írásban rögzítse a tanuló heti foglalkozási kötelezettségeit. A szekció kimondta, hogy a szakszerû munkavégzés, a tervezhetõ végrehajtás,
valamint a belsõ és külsõ ellenõrizhetõség miatt áttekinthetõ, a jogszabályokhoz igazodó, a kollégium
belsõ szabályozottságát (PP, MIP)
is figyelembe vevõ dokumentációs
és adminisztrációs rendszer szükséges.
Sajnos a szekció egy napos munkája nem adott lehetõséget arra,
hogy a fentiek elemzésén túl a foglalkozások tartalmi, módszertani
kérdéseire is válaszokat keressünk.
A szekció feltétlenül javasolja,,
hogy a közeljövõben hasonló tartalommal folytatódjon ez a kollégiumi szakmai diskurzus, mely hatékony belsõ továbbképzésnek minõsíthetõ.
Nagy Kálmán
igazgató
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A nevelés gyakorlata és
az alapprogram kapcsolata
sében a kollégium segíti a tanulót.

dr. Simon István
A szekciót vezette:
Dr. Simon István Budapest, és
Peleiné Vesza Judit Debrecen.
Bevezetõ alapelvek és megállapodások
A szekcióban 21 kollégium képviseltette
magát. Aktív munka volt jellemzõ mindvégig. Sok-sok jelzéssel, kérdéssel, munkák
és problémák bemutatásával.
A kollégiumok között volt gazdaságilag és
pedagógiailag önálló, volt közös igazgatású, illetve nagy egységen belüli tagintézmény.
Volt egészen nagy 500 fõs, és egészen kicsi
19 fõs kollégium. Ebbõl az látszott, hogy
igen nagy szükségünk van azokra az összejövetelekre, amelyeket beterveztünk, hiszen
ez a helyzet annyira összetett és differenciált, hogy valóban sokféle változata van – és
szükséges hogy legyen – a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja megvalósításának.
Nagy feladat, nagy munka volt a kollégiumoknak a pedagógiai programok átalakítása, hiszen a kollégiumi foglalkozások új
rendjét, és rendszerét jelentette, ami – reményeink szerint - a kollégiumi nevelés tartalmi megújulását is magával hozza az elkövetkezõ években.
- Tudjuk, - és ennek szellemében tanácskoztunk - hogy a közoktatási kollégiumokban élõ tanulók hagyományok és jogszabályok által meghatározott, szervezett keretek között, a kollégium erkölcsi, érzelmi és
szociális védelme alatt élik iskolás éveiket.
A család, családi környezet átad jogokat és
kötelességeket a kollégiumnak, mint befogadó intézménynek, illetve a kollégiumi tanárnak, mint a szülõt pótolni hivatott, erre
szakosodott pedagógusnak. Így a kollégium
egyik természetes partnere a család mint
küldõ, a másik az iskola, melynek elvégzé-
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Azt is tudjuk, hogy a kollégiumpedagógia a családi, az iskolai és a bentlakásos nevelés sajátos jellemzõit tartalmazó, összesítõ pedagógia. A
kollégiumi nevelésben egyaránt hangsúlyos szerepet
kap az egyéni képességek kibontakoztatásának támogatása, a gyermekek és fiatalok
testi, lelki, szociális fejlõdésének segítése az életkori sajátosságaik és egyéni adottságaik figyelembe vételével. A
kollégiumpedagógia törekszik a családból hozott értékek
megõrzésére és fejlesztése. Biztosítja az iskolai követelmények teljesítésére való felkészülést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást. Segíti a tanulók pályaválasztását, továbbtanulását, szakma-tanulását, jövõjük
alapozását. Ugyanígy a kollégiumi foglalkozások és tevékenységek átszövik és irányítják a tanulók életét. A kollégium a maga sajátos arculatával, hagyományrendszerével, foglalkozásaival, tevékenységeivel, a
szabadidõ megszervezésének változatos
módjaival hozzájárul az ott eltöltött idõ
hasznos és örömteli megéléséhez. A különbözõ foglalkozási, tanulási formák biztosításával, a felzárkóztatás, és tehetséggondozás változatos módjaival, követhetõ életviteli mintákkal, példákkal lehetõvé teszi azt,
hogy a kollégisták érdeklõdésüknek, képességeiknek, pályairányultságuknak, szakmaválasztásuknak és tehetségüknek megfelelõen tanulhassanak és készülhessenek önálló életükre.
Vizsgáltuk:
- hogy hogyan sikerült az egyes témakörök
megtervezése, beépítése a pedagógiai
programokban, azok megvalósítása az
éves programokban, illetve a gyakorlatban,
- milyen törekvések vannak a kollégiumokban a csoport-fogalakozások megtervezésére és megtartására,
- valamint hogyan „támogatják” a szabadidõs foglalkozások a kötelezõ témakörök
megvalósítását.
- az ún. „praktikus megoldásokat” a gyakorlatban megvalósítható ötleteket, javaslatokat.
Összegyûjtöttük a felmerülõ, a munkát akadályozó, a program megvalósítását akadályozó problémákat.
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A szekcióban elhangzottak rövid
összefoglalása
A munka menete: Minden jelenelevõ röviden bemutatta magát és intézményét. Elmondta, hogy sikerült a pedagógiai program elkészítése, milyen visszajelzést kaptak a fenntartótól A legtöbben azt is szóba
hozták, hogy milyen tapasztalataik voltak a
legutóbbi nagy munkában, a házirendek elkészítésében.
Fõ alapvetések:
a) Szükség van alapvetõ szemléletváltásra,
ha azt akarjuk, hogy az alapprogram fent
említett céljai és értékei beépüljenek pedagógiai munkánkba, és a kollégium nevelésben azok megvalósulhassanak. Mindenki
fontosnak tartotta elmondani, hogy a kollégiumokban megszûnt a munkák „ad-hoc”
jellege és megvalósulni látszik – ahol azt
igazán akarják és komolyan veszik – a
rendszeresség, a tervezhetõség és a pontosság.
b) Alapos átgondolás és együttes munka
folyt a legtöbb helyen. Sajnos akadtak magukra hagyott vezetõk és alig-alig bekapcsolódó tantestületek és kollégák.
c) Több helyen szinte az egész programot át
kellett írni. Azok, akik azelõtt is az alapprogram alapelvei szerint dolgoztak, ott elsõdlegesen a kiegészíteni kellett a rendelet
témaköreinek, az idõbeosztások rendjének,
valamint a törvény új elemeinek beemelésével.
d) Pozitívum, hogy a jelenlevõk kollégiumaiban a kollégisták nagy része részt vesz
a csoportmunkában, az egyes témakörök
feldolgozásában. Ugyancsak azt a jelzést
kaptuk, hogy a kollégisták elfogadták, hogy
egy kollégiumi szabadidõs foglalkozáson
mindenkinek részt kell venni. Itt az alábbi
problémák adódtak:
- továbbra is probléma több helyen az iskolai szakkörök és egyéb délutáni foglalkozások – egyes helyeken ennek sokasága - hogyan építhetõk be a foglalkozások
teljesítésébe;
- nagy nehézséget jelent a mûvészeti iskolák kollégistáinak idõbeosztása. Szinte
lehetetlen annak megvalósítása, hogy
egy este kilenckor „haza érkezõ” zenészt
némi tanuláson túl bármire is be lehet
fogni;
- ugyancsak nagy gond az OKJ-és kollégisták idõbeosztásához igazítani a kollégiumi foglalkozásokat. Ennek a másik
oldala, hogy ezek a kollégisták mind 18
év felettiek és a helyzetük alig beosztható egy-másik kollégiumban, hiszen közoktatási kollégisták ugyan, de valójában
felnõttek. Nehéz együttmûködni velük.
Sokan nem is törõdnek azzal, hogy a kollégium nem csak szálláshely.

- ugyancsak gyakorlati akadályt jelent
egyes szakiskolások változó gyakorlati
és iskolába járási rendje. Emellett, ha
ezek szintén már érettségizettek, akkor
az elõzõ bekezdésben jelzettek ugyancsak érvényesek.
Mindezek azt jelzik, hogy országosan is, regionális, vagy megyei keretek között is foglalkozni kell a tapasztalatokkal, a megoldási lehetõségekkel. Át kell gondolni az egyes
programok egyedi jellemzõit, az egyes kollégiumok sajátosságai és saját arculata
alapján. Ennek érdekében folyamatosan finomítani, differenciálni kell az egyes intézmények programjait, a helyi lehetõségeket
és szükségszerûségeket, specialitásokat az
alapprogram és a jogszabályok figyelembe
vételével. A lényeg, hogy ez a munka egyrészt nagyon egyedi, hiszen mindenkinek
saját intézményében kell megoldani, másrészt össze kell fognunk, hogy a sikeres
megvalósítások segíthessék a többi kollégiumokat is.

- a legtöbb helyen gondot jelent a pszichológust „igénylõ” foglalkozások megszervezése. Erre segítséget kérnek a kollégiumok mind a továbbképzések megszervezése, mind az anyagi támogatás, mind
a pszichológia szak megnyitása, mind a
saját kollégiumpedagógiai pedagógia intézet megszervezése érdekében.
- ugyancsak gondot jelent több helyen az
olyan témákhoz kapcsolódó foglalkozások megvalósítása, amelyek nem kötõdnek közvetlenül az egyetemen, vagy a fõiskolán tanult szakokhoz.
- a szabadidõs foglalkozások meghirdetett
palettája igen széles volt. A tanulók választottak, a foglalkozások beindultak,
mûködnek. A fentebb említett problémákhoz ismételten csatlakozik, hogy a
kislétszámú kollégiumokban a tanárok is
igen kevesen vannak, s a sokféle kötelezettség aligha megvalósítható még ott is
így van ez, ahol törekvés van rá.

Tapasztalatok

A foglalkozások megszervezése

1. Általában mindenütt idõben elkészítették
és a fenntartó által meghatározott idõre leadták a pedagógiai programokat. Több helyen jelzés nélkül elfogadva visszakapták.
Vannak kollégiumok, amelyen jelen pillanatig sem kaptak visszajelzést. Megállapítottuk, hogy a jogszabály értelmében ez elfogadottnak számít.

A foglalkozások megszervezése, a tanulók
regisztrálása, a jelenlét számontartása több
ötletet és lehetõséget mutat a lehetséges
megvalósítás érdekében.

2. A legtöbb megyében volt szakértõi vizsgálat is.

4. Kredit-rendszer

3. A közös igazgatású intézmények egy része kénytelen volt megelégedni a 3-10 oldalas rész program lehetõségét az intézményi programon belül. Ez nehezen is értelmezhetõ, ugyanis a jogszabály ebben az
esetben „egy pedagógiai programról” beszél. Azt, hogy a törvény külön meghatározza, hogy a kollégium pedagógiai programjában mi és hogyan szerepeljen, s hogy
ezt általában úgy értelmezzük, hogy – s a
többség megkapta ezt a lehetõséget – az
„egy intézmény egy programjában” a kollégiumi II. részként, „B részként”, mellékletként teljes kollégiumi program kidolgozásaként szerepeljen. Szükségesnek látszik itt
törvényértelmezésrõl állásfoglalás.

1. Folyamatosan, rendszeres csoportfoglalkozásokon
2. Tömbösítések egyes témakörökben
3. Forgószínpados megoldások
5. Csoport és egyéni, valamit szabadidõs
foglalkozások párhuzamos szervezése
6. Illetve ezek egyikének másikának kombinálása.
A felvetõdött problémák a következõk:
-

-

-

-

4. A beszámoló kollégák többsége nem ismeretlenül és nem elõzetes ismeretek és tapasztalatok nélkül kezdte el a munkát.
- a kötelezõk betervezése és megvalósítása
volt – és jelenleg is az - a legnehezebb
feladat, hiszen ilyen tartalmú foglalkozási témáknak csak egy része volt eddig ismert.
- az Arany János Program tapasztalatai néhány helyen igen jó segítséget nyújtottak
mind tervezésben, mind a szervezésben,
mind megvalósításban.

-

-

A kiskollégiumok áldatlan helyzete;
egyes helyeken a megvalósítás szinte
lehetetlennek látszik.
A fenntartók nem veszik figyelembe a
létszámok feladat-rendszerû kiszámítását és csak a 10+14 órát kívánják finanszírozni.
Nehéz a rendszeres regisztráció, a hiányzások igazolása, azok pótlása illetve szankcionálása.
Több témakörben a kisebb településeken, de szinte mindenütt szakember
hiány van. Illetve ha volna is szakember az iskolai, kollégiumi óradíj sokszorosát az intézmény, illetve a fenntartó nem kívánja kifizetni.
Gátolja a szakember képzést és továbbképzést, hogy az ötven éven felüliek nem kívánnak tovább képzésre
menni. Ez persze rossz jogszabály-értelmezés, de a kollégiumi gyakorlat
ez.
Az anyagi hátteret sem a foglalkozások finanszírozására, sem a továbbképzés finanszírozására sem az intéz-

-

mények, sem a fenntartók nem óhajtják biztosítani.
A feladat-centrikusság csak a kollégisták érdeke és csak õk – azaz mi – szorgalmazzák. A fenntartók gyakran alkalmazzák az létszám jellegû, illetve
az elõbb jelezett óraszám jellegû (szikár 24 óra) kiszámítási formát.

Két reagálás megjegyzésekre:
A szekció úgy érezte, hogy a szülõi szervezet képviselõjének megjegyzése, amely a
Kollégiumi nevelés országos alapprogramja „utópikus” voltára utalt, nem állja meg a
helyét. A beszámolók is és erõfeszítések is
ezt mutatják. Elismerjük, hogy a mi rosszul
ellátott, gyakran bizonyos esetekben diszkriminált intézményrendszerünkben egy
ilyen újonnan bevezetett dokumentum
megvalósítása nem díszmenet és nem feltétlenül mindenütt sikertörténet. De általánosságban igaznak tartjuk, hogy mind szakmai munkában, mind szakmaiságban, mind
a megújulási lehetõségekben, mind szakmai munkánk elfogadásában és elismertetésében, mind pedig a kollégisták nevelésében, ezek gazdagító és tájékoztató programjainak megszervezésében, a tehetséggondozásban és a rendszeres munka elõsegítésében a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának bevezetése elõrelépést
jelentett.
A szekció reagált az iskolához, az iskolai
tanítási rendszerhez való hasonlítás közelítésrõl szóló felszólaláshoz is.
Ezek szerint a szervezettség, a jó irányítás
és a munka áttekinthetõsége, a kollégiumi
tanulók mindegyikének legalább két kollégiumi foglalkozásra irányítása még nem „a
kollégium iskolásítása”. Mi kollégiumi tanárok látjuk ezt a legjobban és nem is kívánjuk iskolásítani a kollégiumot. Arra törekszünk, hogy az alapprogram alapján
minden kollégista kapjon lehetõséget rész
venni az egyes témakörök tájékoztató, ismeretközlõ, problémafelvetõ, a gazdagító,
dúsító tehetséggondozó, a személyiségfejlesztõ önismereti és a szabadidõs foglalkozásokon. A cél a mindenkire és a fenti lehetõségekre kiterjedõ, értékátadó neveléscentrikus foglalkozás-rendszer (és nem tanóra-rendszer) megszervezése.
A szekció úgy látja, hogy a kollégiumi
alapprogram és foglalkozási terv lehetõség
a kollégistáknak és a kollégiumi tanároknak
arra, hogy a közoktatásban és a szakoktatásban kevésbé hangsúlyos ismeretekbõl,
élményekbõl, mûvészeti hatásokból adjon
olyan válogatást, amely kihat a kollégium
és a kollégista életére, tanulására, életvitelére, szabadidejének eltöltésére, alkalmazkodóképességére, toleranciájára, konfliktuskezelésére éppúgy, mint az élethosszig
tartó tanulás igényének kialakítására.
Dr. Simon István
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A nevelõ tanári továbbképzés
rendszere
- Felvetõdött az idegen nyelvtudási
pótlék ügye is, hiszen az 1992. óta
egyetemet végzettek már csak nyelvvizsgával kapnak diplomát. A kollégiumi nevelõmunkában egyre több
korrepetálást, segítséget kell adni az
idegen nyelvek eredményes tanulásához.
- A szombat délutáni szekcióülésen
dr. Benedek István prezentáció keretében bemutatta a tanári szerep, tanári személyiség mai értelmezésével és
elvárásaival kapcsolatos problematikát. A résztvevõk helyeslõen fogadták a kollégiumi nevelõtanár megváltozott szerepének újra definiálását,
ötletét, szakmai elterjesztését.
- A résztvevõk tájékoztatást kaptak a
Kollégiumi Szövetség által akkreditált három továbbképzési formáról.
dr. Benedek István
A szekciót vezette:
Dr. Benedek István Budapest, és
Veres Katalin Budapest.
A szekció munkájában önkéntes jelentkezés alapján 16 fõ regisztráltatta magát. A szombat délelõtti szekcióülést
Veress Katalin, a budapesti Fábry Zoltán Középiskolai Kollégium igazgatója
vezette, délután Benedek István folytatta a munkát.
A szekcióülésen felvetett fõbb
témakörök
- Legyen, ne legyen nevelõtanári szak
a hazai tanárképzésben. A téma körüljárásakor körvonalazódni látszik
egy konszenzus, hogy külön nevelõtanári szakra nincsen szükség, hiszen
a korábbi kezdeményezéseket (Eger,
Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskola, Szeged, Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola) is az érdeklõdés hiánya miatt megszüntették. A hatályos
közoktatási törvény, középfokon pedig egyetemi végzettséget ír elõ nevelõtanári munkakörre.
- Differenciálható-e a továbbképzés
rendszere különbözõ gyakorlattal
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rendelkezõ pedagógusok számára. A
vitában tulajdonképpen ismeret- és
kompetenciahatárok felvetésére került sor, milyen konkrét készségeket,
ismereteket kell tudnia a kollégiumban nevelõtanári munkát vállaló pedagógusnak, illetve akár a több évtizedes gyakorlattal rendelkezõ hogyan kényszerül rá az új fejlõdéslélektani, módszertani tantárgypedagógiai ismeretek megújítására. E
témakörben markánsan megjelent az
50 év feletti korosztály kötelezhetõsége továbbképzésekre.
- Az iskolákkal egybeszervezett kollégiumok tanárai a 7 évenkénti kötelezõ továbbképzést eredeti szakjuk
szerint vállalják fel, vagy biztosítható-e számukra sajátos nevelõtanári
munkával kapcsolatos akkreditált
képzés.
- A résztvevõk aktív beszélgetésben és
vitában elmondták saját tapasztalataikat a tantestületeken belüli rendkívül differenciált nevelõtanári felkészültségrõl, személyiségükrõl, jelezték, hogy még mindig gyakori az iskolák részérõl a nem megfelelõ tanárok kollégiumba helyezése, „parkoltatása”.
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1. Kollégiumpedagógiai ismeretek címû 30 órás akkreditált képzést elsõsorban a kollégiumi munkára most,
vagy 2-3 éve vállalkozó pedagógusoknak hirdettük meg. A képzés célja, hogy az õ pályaszocializációjukat
segítsük, megismertessük e szakma
szépségeit, bemutassuk a fejlõdési
lehetõségeket, irányokat. Ezt a kurzust 25 fõ végezte el sikeresen.
2. A kollégiumi pedagógiai módszertani kultúra fejlesztése, 30 órás akkreditált továbbképzést a gyakorlattal
rendelkezõ nevelõtanárok számára
hirdettük meg. Itt a kollégiumi nevelés országos alapprogramjához kötõdõ foglalkozások, a hagyományrendszer ápolás, a tervezõ, szervezõ munka, az idõgazdálkodás, a tanórán kívüli tevékenység, a nevelõ-oktató
munka dokumentumrendszere, mint
fõ témakörök szerepelnek a programban. Ezt a kurzust 16 fõ végezte
el sikeresen.
3. Kompetenciaváltozások a kollégiumi nevelõ-oktató munkában, intézményvezetésben címû 60 órás akkreditált kurzust eredetileg vezetõ-helyetteseknek, vezetõknek szántuk. A
kurzus célja, hogy segítséget adjon a
vezetõi pályázat megírásához, segít-

se a professzionális vezetõi szemlélet
kialakítását és a minõségfejlesztés,
minõségbiztosítás kollégiumi lehetõségeinek bemutatását. A kurzust 12
fõ végezte el eredményesen. Benedek István bemutatta a kurzusok végén készült hallgatói értékelés eredményeit, grafikonjait, ami bizonyítja,
hogy a résztvevõk anonim módon
magas elismerésben részesítették a
képzést.
Mindhárom képzés záróaktusa, hogy
több témából választhatóan egy
záródolgozatot kell elkészíteni. Óriási
dolognak tekintjük, hogy most 53 db
kollégiumpedagógiával, mûködéssel
kapcsolatos dolgozatunk van, amelybõl
a legjobbakat a kollégiumi újságban is
szándékozunk megjelentetni. Tehát a
képzés mûhelymunka jellege ilyen
irányban is folytatódik.
A továbbképzésekre az Ady Endre Fõvárosi Gyakorló Kollégiumban került
sor, ahova szívesen jöttek a hallgatók.
A résztvevõk megismerhették egy kollégium mûködését, dokumentumrendszerét, a minõségfejlesztésben elért
eredmények mögötti erõfeszítéseket, a
teljes szellemi bázist, a teljes minõségirányítási, és pedagógiai programot.
A képzés során és a hallgatói értékelésekben folyamatosan felvetõdik az az
igény, hogy a résztvevõk készen kívánnak kapni különbözõ anyagokat (partneri elégedettség kérdõíveket, munkaterveket, házirend mintákat, alapprogramhoz kapcsolódó foglalkozási terveket, tanulói nyilvántartásokat, tanügyigazgatási dokumentumokat, gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat).
Nyilvánvaló, hogy a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség érdekvédelmi munkája mellett e kérdésekre
is kell szakmai választ adni, mintákat
adni, mert erre igény van. Ezért szorgalmazzuk szakmai, módszertani kiadványok megjelentetését.
A képzéssel kapcsolatosan felmerült a
szálláslehetõség
megoldatlansága.
Örömünkre, a Váci Mihály Kollégium
igazgatója, dr. Patai Kálmánné vállalkozott arra, hogy elõzetes bejelentkezés alapján, térítés ellenében, szükség
szerint a képzésben résztvevõknek
szállást biztosít.
dr. Benedek István bemutatta az elmúlt
idõszakban megjelent kollégiumpedagógiával kapcsolatos szakmai publikációkat, bibliográfiákat, és szólt a

közoktatásvezetõi másoddiplomás szakvizsgás képzésben elkészült
kollégiumi vonatkozású
szakdolgozatokról is.
A Budapesti Mûszaki
Egyetem
MûszakiPedagógiai Tanszékén
folyó közoktatásvezetõi
másoddiplomás továbbképzésben az elmúlt 10
év alatt 86 kollégiumpedagógiával foglalkozó kollega szerzett oklevelet, akik kellõ mozgósítással a szakmai
mûhelymunka szakmai,
szellemi bázisának is tekinthetõk.
A szekció összefoglaló
vasárnapi plenáris ülésen a szekcióvezetõ elmondta, hogy a szövetséggel közösen tervezi a
kollégiumi
nevelési
alapprogramhoz kapcsolódó 7 témakörhöz
egy-egy 30 órás kurzus
akkreditálását, kifejezetten módszertani jellegû tematikával.
Az elõadó nagy hangsúlyt fektetett az egyes
pedagógus bensõjébõl
fakadó továbbképzési
motivációra. A továbbképzés éppen az a terület, ahova kényszeríteni
senkit sem lehet, mert
az úgysem fogad be
semmit. Az I. kurzuson
is volt két olyan kollega, aki „kényszerbõl” vett részt a foglalkozásokon, s a teljes csoport számára volt kellemetlen, hogy a mikro csoportmunkában, egyéni prezentációban
teljesen elutasító magatartást tanúsítottak. Félõ az is, hogy az ilyen kollégiumi konferenciákat, fórumokon elementáris igénnyel megjelenõ továbbképzési igény a hétköznapok sodrával elhamvad.
Honlapunkon december 1-tõl letölthetõ formában ott van a 2005. január 13i kurzus anyaga, idõpontja, jelentkezési lapja és összesen 2 jelentkezõ akadt

az egész országból. Jelen pillanatban
nem tudjuk, hogy a II. vagy a III. kurzust a megtervezett idõpontok szerint
el tudjuk-e indítani, tehát van-e reális
igény a továbbképzésekre. Lehetséges
az is, hogy valami úton-módon az információ nem jut el a célzott közeghez,
az érintettekhez.
Egy állítást talán a szakma elfogad tõlem, hogy kollégiumpedagógiai szakmai, módszertani felemelkedés nevelõtanári presztízs ezután sem képzelhetõ el folyamatos tanulás és továbbképzés nélkül.
dr. Benedek István
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A „Kollégium - 2004“ konferencia
állásfoglalása
Az utóbbi években zajló társadalmi folyamatok változatlanul a gazdasági, kulturális különbségek növekedését, a társadalmi mobilitás csökkenését okozzák, sõt a hátrányos helyzet törvényszerûen újratermelõdik.
A polarizáció visszafordításának, a mobilizáció fenntartásának szinte egyetlen eszköze a - képességének megfelelõ - tudáshoz jutás lehetõségének biztosítása valamennyi gyermek számára.
Ennek következtében a kollégium esélyteremtõ, hátránykompenzáló, tehetségmentõ szerepe
egyre inkább nélkülözhetetlen. Bár ez a felismerés politikai jelszavak, programok szintjén általánossá vált, a kollégiumi intézményrendszer helyzete nem javult, sõt az utóbbi idõben számos csapást is el kellett szenvednie:
- szakmai leértékelést jelentett a kollégiumi nevelõk "pedagógiai felügyelõvé" való átminõsítésének kísérlete;
- a fejlesztési források megszüntetését "eredményezte" a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány
tervezett felszámolása;
- a finanszírozási alapok megrendülését okozta a normatív támogatások fokozatos értékvesztése.
Nem történt elõrelépés az alapvetõ problémák – a rendszeridegen fenntartói szisztéma, a kiszolgáltatott helyzetet okozó autonómia-hiány – felszámolásában sem, és nincs is kilátás olyan politikai közállapotokra, amelyben kétharmados törvények szükséges és értelmes változtatása megtörténhetne.
Erre a helyzetre a szakma a belsõ energiák mozgósításával, az erõfeszítések növelésével reagált: elutasította a "pedagógiai felügyelõs rendszer" bevezetését, egyelõre sikerrel védte meg a
Nemzeti Kollégiumi Közalapítványt, és – hosszú távú terveit nem feladva – a jelentõs részben csak
saját kompetenciájába tartozó szakmai fejlesztési célokra koncentrált (programokat alkotott, továbbképzési rendszert hozott létre stb.).
A 'Kollégiumi nevelés országos alapprogramja' a szakma összefogásának meghatározó jelentõségû terméke. Céljainak megvalósítása fontos feladat, ennek sikeres megoldására – tudományos
háttérintézmények híján – csak a gyakorló pedagógusok együttmûködése révén van esély.
A legfontosabb teendõk:
- a kollégiumi foglalkozások színvonalának és hatékonyságának növelése;
- az Alapprogramban megfogalmazottak átültetése a pedagógiai gyakorlatba;
- a minõségi munka szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése;
- a pedagógus-továbbképzés bõvítése, különös tekintettel az Alapprogram témaköreire;
- a kollégiumi pedagógiai szakmai szolgáltatás bázisának megteremtése.
Szervezetünk partnerként számít mindenkire, aki fontosnak tartja ezeket a célokat, különösen:
- a szülõkre és a szülõi szervezetekre;
- az önkormányzatokra és szövetségeikre;
- a pedagógusok szakmai és szakszervezeteire;
- a parlament szakbizottságaira és az oktatásirányítás szereplõire.
Fonyód, 2004. december 5.
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