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Mint az nevünkből is kiderül, egy rendkívül összetett feladatokat ellátó
közoktatási intézményről van szó.
Iskolánk az 1950-es tanévtől működik
és Pest Megye első önálló gyógypedagógiai iskolája volt értelmi fogyatékosok számára. 1985 jelentős évszám a
ceglédi gyógypedagógia történetében,
hiszen felépült egy új komplexum,
mely befogadta a város és a megye
értelmi fogyatékos gyermekeit, ettől
kezdve működik kollégiumunk is.

Tanulóink sajátos nevelési igényű
tanulók. Az eredetileg 20 tantermes
iskola ( 200 tanuló ) kinőtte magát,
jelenleg 506 tanulója van. Az iskolai
részen nem áll rendelkezésre megfelelő
számú tanterem, ezért az eredetileg
négy tanteremmel épült diákotthoni
részben jelenleg 12 tanteremben folyik
oktatás. Hálók, fejlesztőszobák, játszószobák szűntek meg, mely a szabadidő
eltöltésének megfelelő módját akadályozzák.

A kollégium elsősorban Pest Megyéből
fogadja az értelmileg akadályozott
gyerekeket, de szabad kapacitás esetén
a tanulásban akadályozottak elhelyezését is biztosítjuk. A tanulók életkor szerinti megoszlása az óvodás korútól a
speciális szakiskolásig (18-20 éves)
terjed.
− Nemenkénti megoszlás szerint:
2/3 fiú, 1/3 leány,

− Fogyatékosság foka szerint:
2/3 értelmileg akadályozott,
1/3 tanulásban akadályozott.

Kol lé gi um

A heterogén nemi összetétel, a széles
korhatárúság, valamint az értelmileg
akadályozott tanulók, és a tanulásban
akadályozott tanulók integrált elhelyezése igen nagy odafigyelést igényel,
ugyanakkor pozitív hatással van a
gyermekek e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k
együttélésének, kapcsolati kultúrájának optimális kibontakoztatásában. Az
Alapító okirat szerint 110 férőhelyes a
kollégium, de az előbbiekben leírtak
miatt 94 ágy elhelyezését tudjuk biztosítani.
A kollégiumnak önálló költségvetése
nincs. Az állami normatívát a fenntartó
(Megyei Önkormányzat) oly mértékben egészíti ki, hogy a fenntartást is
szűkösen fedezi.
Az intézmény költségvetési keretén
belül a megszorítások a kollégiumot, a
kollégiumi foglakozásokat is erősen
érintik. Az épület kétszintes, felújításra
szorul. A szakmai létszámnormához
képest a személyi ellátottság a jogszabály adta lehetőségeknél alacsonyabb.
A nevelőtanárokon kívül a kollégiumvezető irányítása alá tartoznak az intézmény gyógypedagógiai asszisztensei,
gyerekfelügyelői, dajkái és ápoló dolgozói is. Törvényileg legalább 45 fő
pedagógiai munkát segítő dolgozóval
kellene dolgoznunk, helyette van 27 fő.

A csoportok tanulói összetétele
vegyes, hiszen van közöttük epilepsziás, autisztikus, Down-os és hyperaktív
gyerek is. Bizony az említett személyi
és tárgyi feltételek mellett kell munkánkat minél jobb minőségben elvégezni, már pediglen a nevelési feladatok eredményes megvalósítása megköveteli a diákotthon külső-belső környe-

zetének olyan jellegű kialakítását, hogy
az megfeleljen az otthonosság kritériumának. Legfontosabb nevelési célunk a
gyógypedagógia eszközrendszerével a
sajátos nevelési szükségletekhez igazított egyéni megsegítéssel tanulóink
személyiség- és képességfejlesztése a
lehető legoptimálisabb szinten valósuljon meg. Kollégium a maga szervezettségével, időbeosztásával, szokásrendjével megkönnyíti a gyermekek tájékozódását környezetükben és elősegíti a
fejlődésükben oly fontos szokások létrejöttét, s így válik a tanulás színterévé.

A tanulás elsődleges tere itt a mindennapi élet egész tevékenység rendszere. A célok megvalósítása, a feladatok végrehajtása érdekében változatos,
fejlesztő hatású foglakozások szervezésére törekszünk. A sajátos nevelési
igényű gyerekeknek az átlagosnál több
szociális kontaktusra, kötődésre van
szükségük. Cselekvésorientált tevékenységre helyezzük a hangsúlyt. A
gyerekek testi és pszichés fejlődésében
nagy jelentősége van a játéknak, de
náluk a játékformák megjelenése fejlettséghez és kevésbé életkorhoz
kötött. Különösen az értelmileg akadályozottan élő gyermekek többé-kevésbé szomatikus területen, így a mozgásfejlődésben is sérültek, ugyanakkor
mozgásfeladatokon és érzelmi odaforduláson keresztül jól irányíthatóak e
gyerekek.
Ha eredményes testgyakorlatokat akarunk végrehajtani, úgy érdeklődést,
figyelmet, felkeltő elemeket, játékosságot kell a gyakorlatba vinni. Fontos
szerepe van az egyszerű eszközöknek
(labda, babzsák stb.) és a mozgásos
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nap, stb. ) Ugyanakkor meg kell említeni az alábbi eseményeket:
− Az újonnan érkező diákok és régi
kollégisták találkozója, ismerkedési
est, zenés-táncos szórakoztató összejövetel formájában.

− Mikulás váró ünnepség a gyermekfelügyelők szervezésében.
− Mozi és színházlátogatás.
− Diák-tanár sport délután.

játékoknak (népi játékok, sorversenyek, stb.)

A tanulási tevékenység forma szorosan ráépül az iskolai oktató-tanár tanmenetére. Nagy szerepet kellene kapnia az egyéni bánásmódnak, mely a feltételek hiánya miatt sajnos kevésbé
valósul meg. Nagyon fontos kiemelni
azt, hogy itt az oktatás-tanulás kizárólag a gyermekek, és felnőttek konkrét
mindennapjának tevékenységi körét
fogja át, tehát életgyakorlati jellegű,
nem műveltségadó. A különböző életkorú gyerekek nem csupán ismereteikben, mozgásos és verbális kifejező
képességekben, megmutatkozó ügyességükben különböznek egymástól, de
érdeklődésük, szabadidős tevékenységeik is eltérnek.

A szakköröknek kiemelt szerepet szánunk. A bábszakkör fejleszti a gyerekek emlékezetét, verbális képességét,
segíti az önkifejezést, a kommunikációs problémákkal küzdő gyermek
számára fontos gyakorlási terep. A
könyvtár-videó-mese szakkör a bábszakkörhöz hasonlóan fejleszti a gyermek emlékezetét, verbális képességét,
esztétikai érzékét, képzelőerejét. A
sportszakkör feszültség, agresszió
levezetésére, győzelem-vereség érzésének kezelésére, a fizikai állóképesség
fejlesztésére is kiválóan alkalmas.
Lényeges állomása a személyiségfejlődésüknek a csoportban való gondolkodás kialakítása. Főzőszakkör önkiszolgálásra, munkára nevel, segíti az önál-

lóság kialakulását. Segíti az otthoni
családi életbe való beilleszkedést. A
technika-kézműves szakkörön a tárgyak, eszközök, anyagok használata
során szerzett tapasztalatok révén megalapozhatjuk a munkakészség fejlesztését, miközben bizonyos tudásra tesznek szert és elősegíti a kismozgáshoz
szükséges finommotorika fejlődését.
A szakkörökben tevékenykedés idején
a gyereknek alkalma lesz több közösséghez is tartozni, és mindenütt más
szerepet, feladatot ellátni. Új és másfajta személyes kapcsolatokban gyakorolhatja magát, így hozzájárul az idegenekkel való magatartás megtanulásához is.

A munkafoglalkozásoknak központi
szerepe van a foglalkozások rendszerében, hiszen életük során az elemi fizikai, testi munkák azok, melyek terén
sikereket érhetnek el. A munkára nevelés alapja az önkiszolgáló tevékenység
(öltözés-vetkőzés mozzanatai, az étkezés helyes módja, testápolás, rendrakás
stb.)
A szabadon felhasználható órakeretet
megpróbáljuk a szabadidő kreatív
eltöltésére fordítani. Ebbe beletartozik
a nevelői beszélgetés, mely magába
foglalja a társadalmi, szociális élet
különböző eseményeit, témáit, család,
név-és születésnap.
Hagyományaink igazából nem különülnek el az iskola hagyományaitól az
intézmény jellegéből adódóan (karácsony, Ki mit tud?, Farsang, Losontzi

Ez utóbbi keretében a tanulók a felnőttekkel játékos formában mérik össze
erejüket. Mindenképp hasznos program, mert segíti a személyes kapcsolatok kialakítását, és a felnőttek iránti
bizalom kialakulását.
A diákotthonba kerülő gyermekek 2/3
alacsony státusú, rossz szociális környezetben levő családban él. Sok esetben ehhez társul a gyermeket körülvevő negatív hatású érzelmi légkör. Nélkülözhetetlen az együttműködés a
gyermekvédelmi tevékenységet ellátó
intézményekkel,
önkormányzatok
gyermekvédelmi szolgálataival, családsegítő szolgálattal, gyámhivatalokkal, rendőrséggel. A szülőkkel rendszeres a kapcsolatunk, hiszen az értelmileg akadályozott gyermekek csak szülői kísérettel hagyhatják el az intézményt. Minden tevékenységünknél
figyelembe kell vennünk azt a tényt,
hogy sajátos nevelési igényű tanulókat
látunk el.
Ezek a gyerekek nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen nagyobb részük felnőttként nem tud majd egyedül, családot alapítva teljes életet élni. Sokan
közülük egy további intézeti, intézményi létbe kerülnek bele. A diákotthonban kialakított szokásrendszernek és a
szabályok megismerése és tiszteletben
tartása sokat segíthet abban, hogy egy
új környezetben kerülve is megállják a
helyüket, képesek legyenek ott is alkalmazkodni, szabályok szerint élni. Azok
pedig, akik szerencsésebbek és családi
környezetben tölthetik felnőtt korukat,
az itt megismert és megszilárdított
ismeretekkel segíthetik szüleiket, testvéreiket. Már az is komoly fejlődés, ha
önmagáról lesz képes gondoskodni a
kollégiumból kikerülő fiatal.
„Harmonikusan fejlődő gyermekek
nélkül nincs bizalomra érdemes jövő,
nincs emberarcú társadalom sem.”
(Volentics Anna)
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Fontosabb
jogszabályváltozások

1.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2006.
január 1-jén hatályba lépett, 2006. szeptember 1-jétől alkalmazható rendelkezései:

Az egyes oktatási tárgyú jogszabályok változásáról szóló
2005. évi CXLVIII. törvény alapján:

2006. szeptember 1-jétől szervezhető a szakiskolában - a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. § (8) bekezdése alapján - a nappali rendszerű
iskolai oktatás keretében felzárkóztató oktatás azon tanulók
részére, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe.

2006. szeptember 1-jétől fejlesztő iskolai oktatás indítható
azoknak a tanulóknak, akik az adott évben töltik be a hatodik-tizedik életévüket, ezt követően növekvő életkor szerint.
A fejlesztő iskolai oktatás a közoktatásról szóló törvény 30/A. §-ának (1) bekezdése szerinti megszervezése azonban
csak 2010. szeptember 1-jétől kötelező.
2.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2006.
szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezései:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXI. törvény alapján:

A Kt. 8. § (3) bekezdésének módosításával az általános iskolák ötödik és hatodik évfolyamán 25-50 százalékra emelkedett az az időkeret, amelyben a nem szakrendszerű oktatást
meg kell szervezni. Az időalapba beszámítható a nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete is.
Az átmeneti rendelkezések szerint az ötödik évfolyamon első
ízben a 2008/2009. tanévben kell megszervezni az oktatást.
Ehhez az általános iskoláknak a helyi tantervüket 2007.
szeptember 30-ig szükség szerint át kell dolgozni és megküldeni jóváhagyás céljából a fenntartónak. A helyi tanterv
jóváhagyásához szakértő igénybevételére nincs szükség.

A Kt. 9. §-ának módosításával az alapműveltségi vizsga
kikerült a törvényszövegből, miután a vizsga célja kérdésessé vált. Ezzel kapcsolatosan módosult a törvény 23. §- a is.

A Kt. 11. §-ában szereplő tanulói jogok közé bekerült az
angol nyelv elsajátítására való felkészülési lehetőség biztosítása, amely a középiskolára ró ilyen irányú kötelezettséget.
Az átmeneti szabályok értelmében az iskolának ezt először a
2010/2011-es tanévtől kell lehetővé tennie.

A Kt. 26. § (1) és (3) bekezdésének módosításával megszűnik a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő
önálló általános iskola. Ezek az iskolák másik iskola tagintézményeként folytathatják tevékenységüket.
Az átmeneti szabályok alapján a fenntartónak 2008. augusztus 31-ig gondoskodnia kell a nyolc évfolyamnál kevesebb
évfolyammal működő általános iskolájának tagintézménnyé
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történő átalakításáról vagy az általános iskolai feladatok - e
törvényben meghatározottak szerinti - iskolafenntartás nélkül történő megoldásáról.

A Kt. 28. § új (7) bekezdése szerint az adott évfolyamban
indítható osztály, osztályok számának figyelembevételével
kell megszervezni a gimnáziumban a nyelvi előkészítő évfolyamot, illetve a nyelvi előkészítő évfolyam további osztályát, ha a jelentkezők létszáma alapján ez indokolt. A nyelvi
előkészítő évfolyam, illetve a nyelvi előkészítő évfolyam
osztálya több középiskola tanulóiból is megszervezhető egy
gimnázium keretei között. Az érintett tanulók vendégtanulói
jogviszonyban vehetik igénybe a szolgáltatást.
A módosítás hasonló kötelezettséget ír elő a szakközépiskolák részére is.
Az átmeneti szabályok alapján az iskolának először a
2010/2011-es tanévtől kötelező a nyelvi előkészítő évfolyam
megszervezése.
- A Kt. 33. § -ának módosításával bővül a többcélú intézmények köre az egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézménnyel és az egységes pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézménnyel.
Az egységes iskola a legjobban biztosítja a korai iskolaváltás kényszerének megszűnését, a pedagógiai folyamat egységes folyamatként való kezelését. A módosítás megteremti
az egységes középiskola lehetőségét, így nincs akadálya
annak, hogy a gimnázium és az általános iskola, a szakiskola és az általános iskola, a gimnázium, az általános iskola és
az alapfokú művészetoktatás feladatait egy pedagógiai program, egy helyi tanterv alapján oktassák.

A Kt. 40. § (11) bekezdésének módosításával változnak az
intézményi minőségirányítási programmal kapcsolatos előírások, ennek részeként előírásra került, hogy annak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók,
továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét.
Rögzíteni kell benne továbbá a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos
mérés és értékelés eredményeit.
A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente köteles értékelni a program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket,
amelyek biztosítják, hogy az intézmény szakmai célkitűzései és működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A
nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és
a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak,
hogy a közoktatási intézményekben a szülők bevonásával
végezzenek teljesítményértékelést.
A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a
honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon
nyilvánosságra kell hoznia.

Az átmeneti rendelkezések alapján első ízben a 2008/2009.
évet kell értékelnie a közoktatási intézményeknek, az iskolák
2007. március 31-ig küldik meg a fenntartónak a minőségirányítási programjukat, jóváhagyás céljából.

A közoktatásról szóló törvény 2005. évi módosítása nyomán
az általános iskolai és a középiskolai feladatot ellátó egységes iskolának gondoskodnia kell a tanulók folyamatos
továbbhaladása szakmai feltételeinek meghatározásáról. A
módosítás - a Kt. 48. § (10) bekezdésében - kiegészíti a hatályos rendelkezéseket a szakiskolai feladatokkal is, figyelembe véve, hogy számos többcélú intézmény esetében indokolt
az említett iskolai szintű szabályozás elvégzése .
Az átmeneti szabályok alapján az egységes iskola átdolgozza pedagógiai programját oly módon, hogy a továbbhaladás
feltételeit a 2007/2008-as tanévtől kezdve biztosítani tudja.
A Kt. módosított 67. § (1) bekezdése szerint a szakképzésre vonatkozó jogszabály határozza meg a szakképzésben
való részvétel iskolai, szakmai előképzettség szerinti feltételeit. A munkába álláshoz, az önálló életkezdéshez szükséges
ismeretek elsajátításában részt vehet az is, aki nem rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel, attól a tanévtől kezdve,
amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

A Kt. 75. § (6) bekezdése alapján új szabály, hogy az előírások biztosítják a tanulmányok folytatásának lehetőségét
mindaddig, ameddig az adott többcélú intézményben lehetőség van arra, hogy a tanuló az adott intézményen belül folytathassa a tanulmányait.

A Kt. 81. § (1) bekezdésének módosításával a nem állami,
nem önkormányzati fenntartásban működő nevelési-oktatási
intézmények speciális szabályai kerültek kiegészítésre. Erre
az intézményi körre nem vonatkozik például az angol nyelvvel kapcsolatos vagy a nyelvi előkészítővel kapcsolatos új
előírás.
A Kt. 85. § (4) bekezdésének módosítása újrafogalmazta a
helyi önkormányzatok intézkedési terv készítésének kötelezettségét, ennek keretében az önkormányzatoknak át kell
tekinteniük azokat az intézkedéseket, amelyek az esélyegyenlőség megvalósítását szolgálják. Nincs szükség önkormányzati intézkedési terv készítésére, ha a többcélú kistérségi társulás intézkedési terve tartalmazza mindazokat az előírásokat, szempontokat, amelyeket az önkormányzati intézkedési tervnek kell tartalmaznia.
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó előírások az alábbiakban
összefoglalva olvashatók.

- A mellékletek közül módosult a Kt. 1. számú melléklet
Második rész „A normatív hozzájárulás meghatározásakor
figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása“
alcím 1. b) pontja, a következők szerint: A normatív hozzájárulás meghatározásakor a nappali rendszerű iskolai oktatásban azt a tanulót lehet egy tanulóként figyelembe venni,
aki az iskolával tanulói jogviszonyban áll; azoknak a tanulóknak a létszámát, akik saját döntésük alapján magántanulók, vagy saját döntésük alapján vendégtanulók - kivéve, ha
e törvény alapján közösen szervezik meg több iskola részére a nyelvi előkészítő osztályt - a normatív állami hozzájárulás meghatározásakor nem lehet figyelembe venni. A módosítás oka, hogy a hatályos rendelkezések alapján a vendégtanulók után nem vehető igénybe normatív

költségvetési támogatás, ha saját döntésük alapján folytatják
ily módon tanulmányaikat. Ezt az előírást oldja fel a módosítás, figyelembe véve a nyelvi
előkészítő osztályok „intézmények közötti“ létrehozásának
lehetőségét.

- Tágult a létszámhatárok átlépésének lehetősége, miután a
Kt. 3. számú melléklet II. rész 7. pontja az alábbiak szerint
változott:
Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított
maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal át lehet
lépni a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál, ha az
óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály indul;
továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
- Változás, hogy 2006. szeptember 1-jétől az oktatási jogok
miniszteri biztosa kifejezés helyébe az oktatási jogok biztosa megnevezés lép.
Változások a pedagógusok foglalkoztatásában a törvénymódosítás alapján

- A Kt. új 133. §-ának (8) bekezdése a 2006/2007-es tanévre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, mely szerint abban az
esetben, ha arra egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás,
tanórán kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség
van, a munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus a munkakörére, beosztására megállapított kötelező órájánál - a rendes munkaidőn belül munkaköri feladatként, külön díjazás
nélkül - többet tanítson. Ehhez kapcsolódóan kimondja a
törvény azt, hogy az így elrendelt órák száma egy héten a két
órát nem haladhatja meg.
Külön rögzíti a törvény azt is, hogy óradíj fizetése mellett
egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli
foglalkozás megtartása a pedagógus számára akkor rendelhető el, ha előtte az adott héten a díjazás nélküli két óra megtartását elrendelték.
Megjegyezzük, hogy a 2006/2007-es tanévben a kötelező
óraszámon felüli tanítás elrendelése változatlanul az 1.
számú melléklet II. fejezet hatályos 18. pontja alapján történhet.

- 2006. szeptember 1-jétől hatályos a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontjának módosítása, amely
pont első része - a pedagógus kötelező óraszámában végezhető feladatait állapítva meg - kisebb pontosításokkal és
néhány kivétellel megismétli a korábbi szabályozást.
Lényegi különbség az, hogy a kötelező órában végezhető
feladatok közül kimaradt „az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható
osztály- vagy csoportfoglalkozások /53.§ (2) bekezdés e)
pontja/ megtartása“, és a gyakorlati oktatásvezető és gyakorlati oktatásvezető-helyettes kötelező órájába már nem tartozhat bele a gyakorlati képzést szerezőknél folyó gyakorlati
képzés ellenőrzése. Ezek a feladatok átkerültek a II/9. pontba, mint a kötelező óra feletti rendes munkaidőbe tartozó feladatok.
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A 6. pont második fele a kialakult eddigi gyakorlattal szemben új munkaszervezési módszert vezet be, és elvárásként
határozza meg a munkáltatóval szemben azt, hogy az irányítása alá tartozó pedagógusok teljesíteni tudják a heti kötelező óraszámuk egy tanítási évre jutó keretét.
A tanítási időkeret új fogalom. Jelentősége, fontossága
abban van, hogy a rendes munkaidőn belül végzett tanításért
óradíj csak a tanítási időkereten felül teljesített többlettanításért jár.

Mivel a Munka Törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) 118/A.
§-a szerint a munkaidő legfeljebb kéthavi keretben határozható meg, a 6. pont szerinti tanítási időkeret is két hónapra
szól, amelynek megállapítása a következő:
A két hónapra eső tanítási napok számát meg kell szorozni a
pedagógus munkakörére megállapított kötelező óraszám egy
ötödével. Ezt a személyenként megállapított tanítási időkeretet csökkenteni kell a heti kötelező óraszám egy ötödével
minden olyan esetben, amikor a pedagógus kieső tanítási
napja az Mt. 151. §-ának (2) bekezdésében megjelölt távollét napjaira esik, vagyis amikor a pedagógus távolléti díjra
jogosult, és hasonlóképpen csökkenteni kell akkor, ha a
kieső tanítási nap a pedagógus keresőképtelensége idejére
esik, amikor is általában táppénzben részesül.

Az Mt. 151. §-ának (2) bekezdése szerint a munkavállalónak a következő esetekben jár távolléti díj:
- a 107. § a) pontjában meghatározott távollét miatt kiesett
munkaidőre, vagyis akkor, amikor állampolgári kötelezettségét teljesíti (pl. bíróság, más hatóság tanúként idézte),
- a 107. § b) pontjában meghatározott esetben két munkanapra, vagyis akkor, ha a munkavállaló munkavégzés alóli
mentesítése az Mt. 139. § (2) bekezdése szerinti közeli
hozzátartozója halála miatt történt (közeli hozzátartozó: a
házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes
ágbeli rokona, az örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs),

- a 107. § d) és f) pontjában meghatározott esetekben, vagyis
a kötelező orvosi vizsgálat (ideértve a terhességgel összefüggő vizsgálatot is) teljes időtartamára és a véradás miatt
távol töltött teljes időtartamra,
- a munkaszüneti nap (125. §) miatt kiesett időre, vagyis
január l., március 15., húsvéthétfő, május l., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december
25-26. napjai miatt kiesett időre,

- a szabadság időtartamára,

- a szoptatási munkaidő-kedvezmény [138. § (5)] bekezdés
idejére,

- a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott
munkavégzés alóli felmentés időtartamára.
A munkaidőkeret befejező időpontjában, vagyis a két hónap
elteltével, a munkáltatónak minden pedagógus esetében meg
kell állapítani a tanítási időkeret teljesítését, amely azt jelenti, hogy összegezni kell a kötelező órába beszámítható ténylegesen megtartott óráit. A II/18. pont alapján egyéni foglal-
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kozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás
megtartására elrendelt többlettanításból csak a már ingyenesen megtartott heti két órát meghaladó többlettanítási órát
lehet beszámítani. Óradíj pedig a tanítási időkeretet meghaladó többlettanításért jár.

- A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/9. pontjában
annyi változás történt, hogy a teljes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részben a munkáltató rendelkezése vagy
munkaköri leírás alapján végezhető feladatok közé bekerült
többletként a kötelező órákból kivett, előzőkben jelzett két
feladat: az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások (53. § (2) bek.e) pont) és a gyakorlati képzést szervezők ellenőrzése.

- A Kt. 1. sz. melléklet Harmadik rész II. fejezetét kiegészítette egy következő 21. ponttal, amely az alábbiakról rendelkezik:
- A nevelési-oktatási intézmények vezetőinek a fenntartó
által meghatározott időpontig el kell készíteni a pedagógusok kötelezőóra-beosztását, amelyet meg kell küldeni
a fenntartónak.

- A fenntartó és az intézmény-vezetők közösen áttekintik
az órabeosztást, és a kirendelés keretében történő foglalkoztatás (Mt. 106. §) szabályainak alkalmazásával biztosítják az ellátatlanul maradt feladatok végrehajtását.

- A kirendelés ideje egy tanítási évben nem haladhatja meg
a százkilencven tanítási órát.
A fenti rendelkezés nyilvánvalóan azt a célt szolgálja, hogy
abban az esetben, ha a pedagógus részére a teljes kötelező
óraszám nem biztosítható, a hiányzó órákat az azonos fenntartóhoz tartozó másik olyan iskolában teljesítse, ahol a
kötelező órák keretében ellátatlan órák keletkeznek. Mivel a
Munka Törvénykönyvében meghatározott évi 44 munkanap
figyelembevétele az iskolák esetén is kötelező, a kirendelés
ezért korlátozódik 190 órára.
A kirendeléshez nem szükséges a pedagógus hozzájárulása.
- A Kt. l. számú melléklet Harmadik részében a „ B)
PEDAGÓGUS- SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS
MUNKAKÖRÖK“ cím és a kötelező óraszámokat tartalmazó felsorolás 2007. szeptember l-jén lép hatályba, ezért a
pedagógus - és szakvizsgázott pedagógus munkakörökben újonnan megállapított kötelező óraszám csak a
2007/2008. tanévtől alkalmazandó.
A közoktatási adatszolgáltatással kapcsolatos
jogszabályi rendelkezések

A költségvetésről szóló törvény kimondja, hogy kizárólag
olyan, önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott,
oktatott létszám után vehetők igénybe a hozzájárulások,
amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, továbbá amely OM azonosítóval rendelkezik, illetve a jogviszonyokban részt vevők (tanulók és alkalmazottak) után megkérték a 11 jegyű
azonosító számokat, illetve a létesített és a megszűnt jogviszonyokat is jelentették a www.kir.hu on-line rendszerén
keresztül.

A Kt. 40. §-ának (5) bekezdésében leírtak szerint a közoktatási intézmény, továbbá a közoktatás feladatainak
ellátásában közreműködő nem közoktatási intézmény köteles a KIR adatbázisába bejelentkezni, és a KIR részére adatokat szolgáltatni. Az adatszolgáltatás elmulasztása az egyes
szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet
142. §-ának (6) bekezdése alapján szabálysértési tényállást
valósít meg. A szabálysértési eljárást az OKÉV folytatja le a
közoktatási törvény 95/A. §-ának (5) bekezdése szerint.
A hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás a megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó
előírt tanügyi okmányokra vagy a hozzájárulást megalapozó
okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és elszámolásnál figyelembe kell venni a közoktatásról
és a szakképzésről szóló törvények, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt szakmai előírásokat, illetve az
egyes normatívák igénylését megalapozó feltételeket.
Az igénylés jogosságának ellenőrzése céljából az OKÉV,
illetve a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága megkeresés útján igazolást kér a Közoktatási Információs
Irodától az oktatási azonosító számok érvényességéről és a
jogviszony fennállásáról.
A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a közoktatási
információs rendszerben (a továbbiakban: KIR) ellenőrzi a
kiadott OM azonosító jogosságát.
Kedvezményes gyermekétkeztetés

A 2002. évben hivatalba lépett Kormány a programjában
foglalt gyermekétkeztetés térítési díjának rászorultsági alapon történő mérséklését több lépcsőben vezette be. A gyermekvédelmi törvény módosítása ezt követően a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének mértékét felemelte és
kiterjesztette a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő gyermekekre is.
2003. január 1-jével normatív kedvezményként az intézményi térítési díj 50%-át kell biztosítani a 3 és többgyermekes
családokban nevelkedő gyermekeknek, a tartósan beteg,
fogyatékos gyermekeknek és fogyatékos tanulóknak, valamint a már említett rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek is. Emellett külön nevesíti a törvény a
kollégiumi ellátásban részesülőket, akik esetében normatív
kedvezményként - ha egyébként nem jogosultak az 50%-os
kedvezményre - az intézményi térítési díj 30%-át kell biztosítani. Ez a kedvezmény többszázezer gyermek szociális
biztonságát erősíti.
2003. szeptember 1-jével az óvodai étkezésben résztvevők
és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők,
majd 2004. január 1-jétől már a bölcsődében ellátott és
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek számára is ingyenes étkeztetést kell biztosítani.
Ugyanakkor a gyermekvédelmi törvény szerint 2006. január
1-jével már az általános iskola 1-4 osztályába járó és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára
is ingyenes étkeztetést kell biztosítani, vagy a kedvezmény
számukra is normatív támogatássá alakult át.
A kollégiumi, externátusi ellátásban részesülő gyermek és
tanuló után az intézményi térítési díj 30%-át kell kedvezményként biztosítani.
A gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermeken-

kénti kedvezményt állapíthat meg a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási
intézmény vezetője.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 148. §-a alapján a gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a
szülő, felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles. A nevelési-oktatási intézményekben
a gyermekétkeztetési térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A személyi térítési díjat az intézményvezető az igénybe vett étkezések száma, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. A térítési díjat meg kell növelni az
általános forgalmi adó összegével.
Forrás: www.om.hu

„Jegyzet“
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(avagy, egy kis tanév eleji morgolódás)

Kezdődhetett volna így is a beszámolóm: alig vártuk,
hogy újra élettel teljen meg a kollégium. A nyár csendessége után szinte kívántuk a diákzsivajt, akár falshangjaikkal együtt; kíváncsiak voltunk: vajon Ákos túlnőtt-e a két
méteren, Ádámnak összejött-e az angliai tábor, stb., stb.
De, s mindig van az utóbbi években de, ez csak részben
volt így. Vártuk az új tanévet, de szorongva. Vajon
miképp dolgozhatnak tovább nyugdíjas kollégáink,
miképp vonatkozik ránk a plusz két óra, hogyan ’könyveljük’ az időkeretünket. Az is valószínű, hogy jövőre
megint változással kezdünk, feltehetően kötelező lesz a
40 órás pedagógiai felügyelő, lehet újra sakkozni az óraszámokkal, s ami rosszabb, az emberekkel.
Pedig örülhetnénk is, hisz a kollégium épülete folyamatosan újulgat. Az étterem rosszul szigetelő faablakait
műanyag váltotta fel, s a csikorgó, instabil régi fa székeink helyett is újak kerültek. A konyhai részen is történtek
felújítások, ahogy az iskolában is (közös intézmény
vagyunk). Ez úgy jön ide, hogy a közös festőnek már nem
maradt ideje az elsősök szobáit is kifesteni, ezt a szülők
tették meg, a régi kommunista szombatok emlékét felidézve. Innen is köszönjük nekik, hogy nem tiltakoztak,
hanem együttértően cselekedtek.
Végre megjöttek a diákjaink, Ákos épp két méter, Ádám
a magyar kártya fortélyaira tanította angol kortársait,
megy a munka. Hogy pontosan törvényszerűen dolgozunk, pontosabban adminisztrálunk, azt nem tudom, már
nem is idegesítem magam e miatt, s a rossz érzések is
felejtődnek, mert sérelemmel nem lehet nevelni. De nem
vagyok száz százalékos formában, pedig lehetnék.
VaCsa
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Sütőné Koczka Ágota

A szociális készségek fejlesztése
kamaszkorban (részlet)

Az utóbbi években fokozott érdeklődés tapasztalható a szociális képességek meghatározása, a fejlesztésüket
elősegítő módszerek megismerése
iránt. A tanulmány szerzője bemutatja a szociális képességek lehetséges értelmezését, és javaslatokat tesz
arra, hogy a különböző iskolai színtereken, élethelyzetekben milyen
módon lehet fejleszteni az emberi
együttélés, együttműködés szempontjából oly jelentős képességeket.

Bevezetés

A felfokozott társadalmi és gazdasági fejlődés eredményeként a mai
ember újszerű elvárásokkal és kihívásokkal szembesül a nemzetközi és
a hazai munkaerőpiacon is. A kilencvenes évektől kezdve hazánkban is
megjelentek az új piacokat kereső
nemzetközi nagyvállalatok a hozzájuk illő „nyugati” színvonalú elvárásokkal a munkaerővel szemben.
A növekvő munkanélküli-tábor
összetétele mindinkább a legidősebb
és a legfiatalabb korosztály irányába
tolódott el, még akkor is, ha a hazánkba települő multinacionális vállalatok szívesebben alkalmazzák az
ifjabb korosztályt. Mivel azonban a
képzési rendszer változatlan maradt,
az oktatási rendszerünkből kikerülő
ifjabb nemzedék mind a közép-,
mind a felsőoktatás szintjén a társadalmi változásokat megelőző világhoz kap útlevelet.
A tizenévesek – akiknek az életkori
sajátosságaiknak megfelelő kihívásokon túl a dinamikusan változó társadalom növekvő elvárásaival is szembe kell nézniük – egyre több szinten
kerülnek konfliktusba környezetükkel. Az információkat, melyeket a
rohamosan megújuló társadalmi és
gazdasági környezet sugall, a szűkebb családi és iskolai környezet
nem támogatja. A személyes kapcsolatokat felváltja az elektronikus
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információáramlás, és a gyermekek a
technikai újdonságok rabjaivá válnak.
Mi marad egy ilyen világban a
helyét, szerepét kereső tizenéves
számára? Legtöbbször a meg nem
értettség, a társadalomból való
kizártság érzése. A felgyorsult társadalmi átalakulás tehát egyre inkább
megköveteli, hogy az oktatási intézményeinkből kikerülő fiatal nemzedék a szakmai ismeretek mellett rendelkezzen azokkal a szociális készségekkel, melyek felvértezik őket az
életkori problémáikon túlmutató szociális problémák sikeres kezelésére.
Oktatási rendszerünk szemmel látható átrendeződése alkalmat ad az új
típusú szociális készségek integrálására a mindennapi oktatásba.

Ezek a kérdések ösztönöztek kísérleteim elvégzésére. Tanulmányomban
a kamaszkori szociális készségek
kialakulásában szerepet játszó környezeti és belső tényezőket vizsgálom, valamint a kamaszkori szociális
készség fejlesztésének lehetőségeit.
Bemutatom a tíz- és tizennégy éves
korosztályokon kipróbált szociális
készséget fejlesztő tréningek moduljait, és összefoglalom a kísérleti eredményeket.

Út a felnőttkorhoz, átmenet
az iskolából a felnőtt
társadalomba

A kamaszkori évek jellemzőinek
megértése sokkal egyszerűbbé válik,
ha megfigyeljük a kamaszok mindennapi tevékenységét. A kamaszkori
szociális készségek kialakulása a család, az iskola, a barátságok és a társadalom komplex összhatásában valósul meg (Ogilvy 1994)
A család a kamaszok legfőbb konfliktusforrása. A kamaszok a családjukkal időnként közeli kapcsolatban

vannak, máskor eltávolodnak attól.
Alapvető probléma az autonómia
kérdése. A kamasz úgy érzi, hogy az
állandó és terhes szülői ellenőrzés
miatt nem képes önmagát megvalósítani. Ha egyéniségnek akarja érezni
magát, akkor fel kell lázadnia a szülők ellen. A rebellis kamaszok a szabadság szimbólumai. A kamaszkori
barátságokban és társas kapcsolatokban kialakulnak a csoportnormák
elsődleges mechanizmusai, valamint
a csoporttagok csoporttal szemben
érzett lojalitásának a kezdeményei.
Az iskola a családhoz hasonlóan
olyan intézmény, amely a kamaszok
célkitűzéseit gyakran olyan irányba
szeretné befolyásolni, amelyet ők
elutasítanak. A jelenlegi iskolai rendszerek a kamaszok összes pszichikai
energiájára igényt tartanak. A társadalmi szerkezetváltás az emberi erőforrás modernizációjának a háttere.
A nemzetközi változások hatással
vannak hazánk társadalmi struktúrájára, melyben új elvárások, követelmények jelennek meg.
A „változás” szó mindennapjainkban
egyre többször jelenik meg mint
bizonyos dolgokra adott magyarázat
vagy mint a felmerülő probléma okozója. Ezek sokszínűsége a változásra
való felkészületlenséggel párosulva
gyakran káoszszerű helyzeteket hoz
létre, ami a mindennapi életben a
jövőlátás elbizonytalanodását és tétovaságot okoz. Az egyének és a csoportok különböző érzelmeket élnek
meg egy drasztikus változási folyamatban. Az egyéni szinten bekövetkező gondolati és magatartásbeli változás csak a változás igényének megértésével történhet meg (Yarbrough
1993).

A gazdaság területén elinduló radikális átstrukturálódás miatt a munkahelyek tömege szűnt meg, ami felborította a munka és az oktatás között a
hetvenes évek elején meglévő
viszonylagos egyensúlyt (Halász
1996). A gyorsan változó munkaerőpiachoz való alkalmazkodásban
egyre nagyobb lett a képzést szervező intézmények közvetlen felelőssége.

A szociális készségek fejlesztése
kamaszkorban
A tapasztalatszerzés folyamata

A kamaszok tipikus napja nem
hasonlít egy jól szervezett programhoz. Élettapasztalatuk inkább hasonlítható egy mozgalmas sporteseményhez, amely a remények, a
frusztráció, a lelkesedés és a csalódottság rendezetlen egymásutániságából áll. A családdal kapcsolatos
meghitt érzések állandóan megszakadnak az együttélés irritáló élményei miatt, az iskolában pedig a tanárok rombolják a jó közérzetet. Csikszentmihalyi és Graef (1980) esettanulmánya a hangulatváltozás-tevékenység összefüggést vizsgálja Jerzy
Madigan középiskolás diák egy iskolai hetének alapján. Az energiavesztés kumulálódó hatása a kamaszkori
konfliktusok és káosz mélyben meghúzódó és láthatatlan forrása. A
kamaszokat felkészítő intézményeknek, különösen az iskoláknak segítséget kell nyújtaniuk a nehéz helyzetek megértésében és kezelésében a
megfelelő szociális készségek fejlesztésével (Keirsey–Butes 1984).
A túlterheltség és a kihívásszegény
környezet egyaránt abba az irányba
vezet, hogy egy idő után felbomlik a
kamasz és a világ közötti egyensúly.
Helyrebillentéséhez és fenntartásához szükség van arra, hogy a kamasz
képes legyen saját akcióinak szabályozására, és értelmes célokat tudjon
kitűzni.
Ha a sikertelenség és a mindennapos konfliktusok rosszkedvűvé teszik
a kamaszokat, akkor teljesen természetes, hogy a sikeres akciók és a
pozitív tapasztalatok jókedvre derítik
őket. Az egészséges izgalom és a
mindennapok harmóniája igen pozitív keretet biztosít tevékenységükhöz. A kamaszok szívesebben emlékeznek sikeres élményeikre, ezért
ezek igen hasznos állomásai a tapasztalatok rendszerezésének és a következtetések levonásának. Még a pozitív struktúrák is két fő csoportra
bonthatók.
Az egyik típus pillanatnyi jó érzést
biztosít, a másik pedig hosszú távon
megmarad és átvezet a felnőttkorba.

A rövid távú struktúrák a rend és a
tudatosság kialakítására alkalmasak,
míg a hosszú távúak a személyes és
szociális harmónia fennmaradását
szolgálják.
Rövid távú struktúrák, pozitív
hatású rövid távú tapasztalatok

Csikszentmihalyi (1975) felmérést
végzett arról, milyen dolgok teszik
igazán boldoggá a kamaszokat. A
legtöbben a sportot és a barátokkal
való együttlétet emelték ki az első
helyen. A kihívások és a készségek
egyensúlya nem statikus, az ismétlődések alkalmával a kihívásnak valamilyen szempontból növekednie kell.
Ha a tapasztalatok nem válnak egyre
komplexebbé, nem nyújtanak élvezetet többé.
Sokan haszontalannak és értelmetlennek tekintik a tanulást és a munkát. Ez eggyel több ok arra, hogy a
tanulást és az iskolát élvezetesebbé
tegyük. Az intézményeknek olyan
lehetőségeket kell teremteniük a
tanulóik számára, amelyekkel azok
képesek megbirkózni. A tanuló készségei és képességei arányában kell
növelni az elvárásokat. A tömeges
képzés az egyre részletesebben kidolgozott kognitív és érzelmi profilja
ellenére sem képes a tanárok és a diákok készségeit összeegyeztetni
annyira, hogy a tanulás élvezetessé
váljon.
A feladat az, hogy a televízión felnövekvő nemzedéket megtanítsuk a
gondolkodásra. A sikerélmény gyakoribbá tétele a kamaszt a tudatosság
egyre komplexebb állomásain vezetné keresztül a mindennapokban, ami
megalapozhatná a tinédzserek későbbi életútjában a káoszon való túljutás
stabil kultúráját.
Hosszú távú struktúrák,
a komplexitás növekedése;
az értelmes élet

Esetenként a kamaszok olyan élvezetes időtöltésekben vesznek részt,
amelyek nem fejlesztik képességeiket, sőt időnként kimondottan idő- és
energiapazarlásnak
tekinthetők.
Ezért meg kell tanulni a növekvő
komplexitású, mások céljaival össz-

hangban levő célkitűzések elérését
segítő tevékenységek élvezetét is. A
fejlődés akkor ideális, ha a feladatok
elvégzése sikerélménnyel párosul. A
megfelelő feladatok kiválasztása
akkor történhet meg biztonsággal, ha
a jelentésalkotás összhangban van a
lényegi elemekkel. A jelentésalkotás
képessége lehetővé teszi a megfelelő
információ áramlását, a kapott információ megértését. A feladatok elvégzésének élvezete és a jelentésalkotás
hatékonysága segítheti elő leginkább
a sikerességet, az állandó fejlődés és
növekedés folyamatát.
Komplexitás és sikeresség

Ha a spontán célok mellett a választott célok is megjelennek, a folyamat
lehetőséget kínál a viselkedés tudatos
változtatására. Ha a figyelemre a
kontroll is ráépül, akkor a teljes szervezettség komplex szintjére emelkedik a folyamat. Csikszentmihalyi
(1975) a sikerélmény megtapasztalásának bemutatására készített ábrájában a tevékenység által felkínált
lehetőség és a rendelkezésre álló,
illetve felhasznált készségek összefüggését szemléletesen ábrázolta.
Amikor az emberek élvezik a tevékenységüket, a feladat elvárásai és a
rendelkezésre álló készségek egyensúlyban vannak. Ha a kihívás túl
nagy, és az érintett személy kételkedni kezd abban, hogy a feladatot meg
tudja valósítani, akkor aggódni kezd,
és a folyamat türelmetlenségbe csap
át. Ha viszont a folyamatban részt
vevő személy nem tudja a készségeit
és képességeit használni, akkor unatkozni kezd.

Ha az unalom érzése nagyon megerősödik, türelmetlenség alakulhat ki.
Ha ezeket az egyszerű gondolatokat
észben tartjuk, könnyen megértjük az
élvezetes munka és a fejlődés összefüggését. A tevékenység élvezete
instabil dolog, amely minduntalan az
unalom, a türelmetlenség és a buzgóság zónájában mozog. Ahhoz, hogy a
sikeresség zónájában tartsuk magunkat, minduntalan új dolgokat kell
megtapasztalnunk, és azokat újabb
készségek felhasználásával egyre
jobban kell végeznünk. Az unalom és
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a buzgóság olyan negatív visszajelzések, amelyek arra figyelmeztetnek
bennünket, hogy már nem szeretjük a
feladatunkat. Az élvezet fenntartásához egyre komplexebb célokat kell
kitűznünk, új kihívásokkal kell szembesülnünk és új készségeket kell
tanulnunk. Az ilyen élvezet úgy
működik, mint egy növekedési termosztát, amely folyamatosan jelzi,
teljes kapacitással működünk-e még,
és hogy a hatékony működés ideális
pontján tartjuk-e magunkat.
Életcélok kitűzése

Kevés kamasznak van határozott
életcélja. A legtöbbjük megelégszik a
társadalom által számukra kitűzött
céllal, mint pl. főiskolai végzettség,
munka, házasság és a hagyományos

minőségű életvitel. A kamaszkori fejlődés nagymértékben függ attól,
hogy a kamasz milyen értékeket szelektál a környezeti kultúrából. A kultúra az előző generáció által meghatározott információcsomagokat és
irányokat kínál. Ez a sikeresség forrása lehet azok számára, akik szívesen használják. A komplexitás növekedése azt is jelenti, hogy az évszázadok alatt összegyűjtött tudományból
olyan sokat sajátítsunk el, amilyen
sokat csak lehet. Vannak azonban
olyan fiatalok, akik nem kérnek az
ilyen uniformizált életcélokból,
hanem szívesebben veszik, ha a saját
maguk által megformált célokért dolgozhatnak.
1995 októberében a kamaszok fejlődésével foglalkozó tanács (Carnegie
Council on Adolescent Develop-

Közgyűlés és Gólyafészek
Kecskeméten, a Táncsics Mihály Középiskolai
Kollégiumban

Szeptember 19-én tartottuk az ünnepélyes tanévnyitó Közgyűlésünket. Az
előző év végi értékelés és az idei tervek
ismertetése, valamint igazgatónk ünnepi beszéde mellett tehetséges diákjaink
zenei és irodalmi műsort adtak.
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Matkó Anet a Bolyai János Gimnázium 10. évfolyamos tanulója előadta
Buda Ferenc, „Lennék kisgyermek”
című költeményét, Marokity Angéla
zongorajátékával, Bognár Anna pedig
szép énekhangjával gyönyörködtetett

Kecskemét felfedezése kerékpáron
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ment) felsorolta azokat a lényegi
elvárásokat, amelyek szükségszerűen
hozzájárulnak a kamaszok fejlődéséhez. Ha a fiatal ember egészséges és
konstruktív felnőtté akar válni, akkor
meg kell találnia a helyét egy eredményesen működő csoportban,
helyes értékítélettel és megbízható
információkkal kell rendelkeznie a
lehetőségeiről, fel kell használnia a
környezet által kínált lehetőségeket
saját céljai elérésére, építő és nyitott
érdeklődést kell tanúsítania, valamint
hinnie kell egy ígéretes jövőben a
reális lehetőségek keretei között.
Egy technológiailag fejlett, demokratikus társadalomban a megfelelő
szinten levő szociális készségek hozzájárulnak a sikerességhez.
Forrás: Új Pedagógiai Szemle

bennünket, Váraljai Niké Adí Endre
gondolatait olvasta fel.
Már hagyományosan került megrendezésre az elsősök által évet megnyitó
Gólyafészek. Ők most negyedik alkalommal töltik a kollégiumban a péntek
estét és a szombat délelőttöt. Azért is
különleges volt ez a mostani hét vége,
mert végre együtt „múlatta” az időt az
„aranyos” (az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő) gólya
is a többi gólyával.
Pénteken az Európai Autómentes Nap
keretében kerékpáron fedezték fel
Kecskemétet, majd filmvetítésen vettek részt a diákok. Ezt követte az éjfélig tartó buli.
Szombaton megismerték a Katona
József Könyvtárat és a kecskeméti
Városháza dísztermét, a Katona József
Színházat és a városközpont egyéb
nevezetességeit. Meggyőződhettek
arról is, hogy a Cifrapalotának valóban
zöld-e az ablaka és sétájuk közben
megkondult a kecskeméti Öregtemplom Nagyharangja is.

A hétvége programját Kósa Istváné
igazgatóhelyettes kollégáival és a
DÖK vezetősége segítségével bonyolították le. A hétvégi programok célja az
volt, hogy elősegítse a tanulók számára
a város és egymás megismerését és
segítse beilleszkedésüket a kollégium
életébe.
Steff István
DÖK-patronáló tanár

Egy majdnem jubiláló munkaközösség Kecskeméten

Ismét elszállt egy várakozásteli boldog
nyár, s újból megkezdődik a nem
kevésbé várakozásteli, mondhatjuk
újdonságokkal terhes tanév.
Immár 9. évébe lépett a Kollégiumvezetők Munkaközössége Kecskeméten.
Valamikor azért kapcsolódtunk össze,
hogy külső segítség híján egymásnak
tudjunk támasza lenni. A csoporthoz az
önkormányzati intézményeken túl csatlakoztak az egyházi, alapítványi fenntartású kollégiumok is. Sőt tagjaink
sorába tudhatjuk a lajosmizsei általános iskolásokat befogadó diákotthon
vezetőjét is.
A szűkebb kollektíva sok alkalommal
bővült nagyobb létszámúra, hiszen
egy-egy téma, meghívott előadó érdekeltté tette az intézmények valamennyi
nevelőtanárát.
Most újból összegyűltünk, de sajnos
eggyel csökkent a létszám. Egy kollégiumunk áldozatul esett a demográfiai
hullámvölgynek Egy színfolttal kevesebb lett a város oktatási palettáján,

Megjelent!

sokáig hiányoznak a hagyománnyá vált
rendezvényeik.
Ilyenkor szeptemberben az a célunk,
hogy összeállítsuk az éves munkatervünket. Megegyeztünk abban, hogy
kiemelten foglalkozunk azzal a kérdéskörrel, hogy mit tehet egy nevelőtanár,
mennyire terjedhet a kompetenciája,
milyen eszközök állnak rendelkezésére, hogyan mérheti munkája eredményét. Egyáltalán hogyan fogalmazhatjuk újra, hogy mit jelent ma a kollégium. Kényszerűség vagy lehetőség ma
kollégista diáknak lenni? – ez gyakran
feltett kérdés mostanában. Foglalkoznunk kell a törvényi változások kollégiumi vonatkozásaival is.
Szeretnénk folytatni a múlt évben
kezdett, tapasztalatcserét szolgáló
kihelyezett foglalkozásunkat. A múlt
évben a kaposvári méltán híres Klebersberg Kollégiumot látogattuk meg,
ez évben Bajára szeretnénk menni,
mert ott egy új együttműködési modellt
vezettek be.

Továbbra is úgy szervezzük az együttléteket, hogy minden alkalommal másmás kollégium biztosítja a színhelyet,
így betekintést nyerünk az ottani munkába.
Fontosnak érezzük azt is, hogy a
nagyobb rendezvényeinket összehangoljuk. Van, aki sportversenyt, más
zenei vetélkedőt, vagy éppen szavalóversenyt, Ki mit tud? – ot rendez.
Úgy látjuk, ha ezt összehangoljuk,
akkor a város valamennyi kollégistája
gazdagodik, a kulturálódási lehetőség
többszörösét kapja.
Munkaközösségünknek tagja a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség megyei elnöke is, így mindig
információközelben tudhatjuk magunkat.
Reméljük ez az év is hozza a várt eredményt, hiszen a város önkormányzata
ismét megszavazta számunkra a támogatást.
Juhászné Balasi Franciska
kollégiumvezető
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(365 db. Közmondás, szólás vezetéselméleti tartalmának ismertetése, 365 db, a nevelés-oktatás világában használatos idézettel.)

Megrendelés: Dr.Benedek István (1022. Bp. Bimbó u. 51.)
A könyv címe

Mindennapi vezetéselmélet

-fax:336-14-94 E-mail: benedic@freemail.hu

Példány

..........db

Az ár az ÁFÁ-t tartalmaza! A posta és csomagolási költséget felszámítjuk.
Megrendelő

Ára

2500 Ft

Neve:...............................................................................................................................................
Címe:..............................................................................................................................................

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

Telefon:....................................................................
A számlát a következő névre kérem kiállítani:

Név (Intézmény): ..........................................................................................................................

........................................................................................................................................................
Cím:...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
(Amennyiben azonos a megrendelővel húzza alá: UGYANAZ!)
A csomagot a megrendelő címére, a számla címére kérem küldeni. (megfelelőt húzza alá!)
A számlát átutalással, postai utalványon egyenlítem ki. (megfelelőt húzza alá!)
Dátum: 2006. ................................................................................
...........................................................
A számlát átutalással, postai utalványon egyenlítem ki. (megfelelőt húzza alá!)
aláírás
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Mecseki csellengők

Megnéztük a Dzsámit

A szentesi Általános Iskolai Kollégium diákjai 2006. július 4 - 5 - 6 –án
élmény dús 3 napot töltöttek el
Baranya megyében az Oktatásért
Közalapítvány Kollégiumfejlesztési
Alkuratóriumának támogatásával.

zadok történelmét ölelte fel. A belváros lenyűgöző épületei között is
élmény volt sétálni. A nap végére
azonban cseppet sem fáradtunk el,
ekkor kezdődött csak az estig tartó

foci és játékok ideje. A közös étkezések hangulata egy nagycsaládra emlékeztetett bennünket.
A második nap az Állatkertben folytattuk a kirándulást. Sok különleges
állattal most találkoztunk először és
még a vízilónak is sikerült megviccelnie minket. A következő állomás a Tv
torony épülete volt. 450 lépcsőn jutottunk fel a magasba, hogy onnan tekintsük meg a gyönyörű kilátást. A hegyről gyalogosan, az erdőben sétálva tettük meg a visszavezető utat. Nagyon
tetszett az erdei út, ahol eddig csak
könyvekből ismert növényeket és állatokat is láthattunk. A harmadik nap
reggel már sajnos csomagolnunk kellett. A visszafele úton megnéztük a
máriagyüdi templomot, végigjártuk a
siklósi vár börtönpincéjét, kiállító termeit és próbáltuk elképzelni, hogy
milyen is lehetett ez az épület eredeti
állapotában. A mohácsi csatatéren felidéztük az ütközet eseményeit, amely
480 évvel ezelőtt történt és ahol olyan
sok magyar katona veszítette el életét.
Mohácson, a Duna parton sétáltunk
még egy kicsit és a hajóforgalomba is
betekintést nyertünk. A sok kellemes
élmény után hazafelé vettük az irányt.
Szeretnénk köszönetet mondani
Juhász Eszter igazgatónőnek és Horváth Gabriella tanárnőnek, akik sikeresen pályáztak és megszervezték
nekünk a kirándulást, amely maradandó emléket hagyott bennünk.

A nyári szünetben örömmel találkoztunk újra, és már kora reggel toporogtunk a kollégium ajtaja előtt, várva az
indulás pillanatát. Az első nap hosszú
út állt előttünk, azonban az idő gyorsan telt és a dél már Pécs városában
talált minket. Elfoglaltuk a szálláshelyünket, a jól felszerelt Márton Áron
Szakkollégiumban, majd Pécs városát
gyalogosan vettük be.

Megnéztük a Dzsámit, ami a törökkor
egyik jellegzetes épülete. Megcsodáltuk a Zsolnay család által készített
egyedi kerámiákat. A Vasarely
Múzeumban a tárlatnézés mellett
alkalmunk nyílt érme készítésre is. A
Székesegyház hatalmas épülete évszá-
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Pécsi Állatkertben

A kollégisták

