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Országos Diák-önkormányzati vezetőképzés
Az Országos Kollégiumi Diákszövetség 2007. július 16-20-ig Kalocsán a
Hunyadi Kollégiumban rendezte meg
a diák-önkormányzati vezetők éves
képzését.
A diákjogok,az érdekérvényesítés technikái,a diák-önkormányzati gazdálkodás, a vezető személyisége, a csoportszerveződés törvényszerűségei, a kommunikáció fejlesztése és önismereti tréning szerepelt az előadások és a csoportfoglalkozások témaköreiben.
A foglalkozásokat követően, a késő délutáni óráktól takarodóig gazdag szabadidős programról gondoskodtak a házigazdák.
Ezek közül nagy sikert aratott, a kulturális vetélkedő, az orgonahangverseny,
a szelidi fürdés, a légpuskás lövész verseny, a lovaglás és a búcsúestre készült
tábori-kollégiumi paródiák, vidám jelenetek.
A konyha gondoskodott a kiváló falatokról, amely mennyiségben is garantálta, hogy ebédig mindenki az előadásokra, feladatokra koncentráljon.
Szombathelytől Miskolcig, Váctól Pécsig minden nagyobb város kollégiumának diákönkormányzat elnökei ellátogattak Kalocsára és elmesélték egymásnak mind azt a jót és rosszat, amit a kollégiumi élettel kapcsolatban eddig tapasztaltak.
Hol, mit tartalmaz a házirend, milyenek a nevelőtanárok, mit engednek
meg és mit nem? Milyen a diákönkormányzat, milyen konfliktusok, diákcsínyek teszik izgalmassá, néha kellemetlenné is a kollégista diákok
életét.
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A tábor mottója:
„Az emberi jogok, a diákjogok csak lehetőségek, nem kötelezhető
senki arra, hogy akarata ellenére éljen a jogaival. ”
E röpke néhány nap alatt szituációs játékok formájában kipróbálhatták azt is,
hogy milyen az igazgató, a nevelőtanár
szemüvegén át megítélni a kollégiumban zajló eseményeket.

Nagy viták folytak fegyelmi ügyekben, diák-önkormányzati tisztségviselők jelölésében, a napirend kialakításában és az elmaradhatatlan:
„mikor és meddig tarthat a buli” kérdéskörben.

Mezey Gabriella kalocsa város
ifjúsági referense köszönti
a táborlakókat

Kiadja: a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, a „Kollégiumokért“
Sajtóalapítvány megbízásából Felelős kiadó: Horváth István
Alapító főszerkesztő: dr.Benedek István Főszerkesztő: Benda János
Rovatszerkesztők:
Fuchsné Hattinger Zsuzsanna, Gulyás Béla, Deák Erika, Pethes Zoltán.
Szerkesztőség címe: Kőrösy László Középiskolai Kollégium,
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A foglalkozás vezetők: gyakorló kollégium pedagógusok voltak, akik több évtizedes gyakorlattal a hátuk mögött, gazdag motivációs eszköztárral biztosították,hogy senki ne unatkozzon, és ne
aludjon el a rekkenő hőség ellenére sem.
A tábor vezetője Fuchsné Hattinger Zsuzsanna KSZ ügyvivő és Sotkó Eszter
KD diákelnök volt.

A folyóirat
megjelenését
támogatja:

Egy nyári diáktáborban kiderült,
miért is nehéz az az iskolatáska…

A táborban az előadásokat, szekciókat
és a szabadidős programokat Makai
Mária, Juhász József, Nagy Kálmán,
Gajdár István és Gulyás Béla tartotta
ill., szervezte.

A táborlakók kicserélték egymás között
a telefonszámaikat, e-mail címeiket.
Azzal a közös elhatározással köszöntek
el egymástól, hogy az országos diákparlamenten elérik, lesz kollégiumi
szekció. A lobbizás és a szervezőmunka
tehát országosan is kezdetét vette:
” A közoktatási kollégista diákok érdekeinek az országos diákparlamenten is meg kell jelenni!!!

Kalocsán nem csak beszélgettek a diákjogokról, hanem az érdekérvényesítés
demokratikus útján néhány lépést meg
is tettek.

Meghívott előadóként és kiscsoportos
foglalkozások vezetőjeként vettem részt
júliusban egy, az Országos Kollégiumi
Diákszövetség által szervezett középiskolai diáktáborban Kalocsán. Gulyás
Béla igazgató úr és segítőkész kollégái
megfelelő helyszínt biztosítottak,
Fuschné Hattinger Zsuzsa táborvezető
pedig tartalmas programokat szervezett
a gyerekek részére. Diákönkormányzati
vezetők voltak jelen, olyan „vezetőképzésféle” volt a program tartalma, de a
szakmai események mellett szerveződtek szabadidős programok is: játékos
vetélkedők, strandolás a Szelidi tónál,
lövészet a kollégium lőterén, szellemi
tornák, orgonahangverseny Gajdár István előadásában… Reméljük a résztvevő gyerekeknek sokáig emlékezetes
élményt nyújtottak a programok!
Ebben az írásban arról szeretnék beszámolni, hogy milyen mögöttes információkhoz jutottam, miközben a tanulókkal diákjogi kérdésekről, iskolai, kollégiumi demokráciáról, iskolai, kollégiumi rendről beszélgettünk.
Szándékosan és folyamatosan ügyeltem
arra, hogy a tanulók problémáit nem
„csak” kollégiumi, hanem az iskolai és a
kollégiumi vonatkozásokban is megismerjük. Úgy vélem, hogy a diákjogok
érvényesülése téma keretén belül komplexen kell foglalkozni a kollégista diákok összetett környezetével (iskola és
kollégium), az intézmények működési
rendjével, az elképzelt intézményi demokráciával, a demokratikus működés
elvárásaival, a tanár-diák viszonnyal.
A diákvezetőkkel történő beszélgetés
számos példán keresztül idézte fel azt a
világot, amit a 14-18 éves tanuló átél az
intézményben. Nagyon világosan látják,
hogy a folyamatok egy része nem feltétlenül a leírt szabályok szerint zajlik,
legyen az törvény, házirend, vagy maga
az Alkotmány. Sokkal inkább meghatározó az iskola, illetve a kollégium hierarchikus felépítettsége, a hatalmi viszonyok, az érdekek, a státuspozíciók,
az információ birtoklása, a döntéshozás,
az utasításadás lehetősége, az írott és
íratlan felelősség különböző mértéke és
nem utolsó sorban a kontroll, vagy
annak hiánya. Nem teljesen az ÍRÁS
szerint működik sem az értékelés, sem

Nagy Kálmán igazgató
diákönkormányzati vezetőkkel
a jutalmazási, sem a bűntetési rendszer.
Nem színtisztán a leírt jogkörök gyakorlása folyik. Többnyire csak látszatdemokrácia van. Akár az iskolai, akár a
kollégiumi házirend közös egyetértésben történő megszületése és annak maradéktalan, kölcsönös betartása és betartatása többnyire csak illúzió. Nem a
tanárok miatt és nem is a gyerekek
miatt. A „hatalom” természete miatt. Az
iskolai, kollégiumi mikrotársadalmi viszonyok miatt, amelyben jól determinálható szereplőknek természetes megnyilvánulási fórumrendszere van arra,
hogy a többiek érzelmeit, gondolatit és
cselekedeteit befolyásolják. Ezek a hatalmi viszonyok nem állandók, hanem
időben módosulnak – nem csak a szereptől, hanem a szerepet „játszó” egyén
személyiségétől is függ. A dinamizmust
nem elsősorban a pedagógiai program
vagy a házirend , hanem a mindenkori
érdekviszonyok, érdekérvényesítő erők
biztosítják. Azaz az iskolában, a kollégiumban, az osztályban, a csoportban
nem csak a leírt szervezeti célok hatnak
– sokszor a szereplők nem is tudják
megfogalmazni, melyek azok (!) – és
nem csupán az SZMSZ-ben formalizált
struktúra él. Ráadásul az egyéni és szervezeti célok nem mindig azonosak.
Alapvetően ez még nem is lenne olyan
nagy baj… A probléma az, hogy az informális világ jelenségeit a tanuló gyakran kellemetlenségként, „zaklatásként”
éli meg. És mielőtt néhány pedagógus
kollégám félreértené, gyorsan leszögeKollégium
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zem: nem csak a pedagógus irányából.
A horizontális rend sem működik optimálisan: a gyerekek kapcsolatrendszere
sem egészséges. Az iskola és a kollégium maga a táptalaja a gyerekek (talán
még a tanárokra is igaz!) rivalizálásának, a féltékenykedésnek, a rossz szellemű versengésnek, aminek célja a versenytársak ellehetetlenítése. Mit mond
a gyerekszáj? Hogy a társa árulkodik,
csúfolódik, mószerol, stréberkedik, nem
hagyja békén… sajnos tettlegességig is
fajulhat ez a „harc”. És a tanárikban
béke van? Példaértékű rend van?
De vissza a tábori élményekhez… Házirendről beszélgettünk, és természetesen azzal kezdtük, hogy mi a rend? Közösen összeraktuk a leckét: jogi és etikai normák, szokások, szabályok gyűjteménye alapján megvalósuló állapot. Mi várható el az iskolai,
kollégiumi rendtől? Nyugodtság, békesség, kiszámíthatóság,
melyek együttesen garantálni
tudják a szereplők fizikai és
mentális egyéni biztonságát. A
jelen lévő kb. 50 tanuló harmada
úgy nyilatkozott, hogy az iskolában, kollégiumban őt rendszeres, napi egy-két zaklatás biztosan éri, a tanulók másik harmada
szerint legalább hetente él át
olyan élményt, amelyben nem
érzi biztonságban magát a szó
komplex értelmében. A tanulók
15%-a azt fogalmazta meg,
hogy bizony nem ritka a megalázás, a megfélemlítés, a zsarolás, a lopás,
a verekedés. Részben kortársait, részben
a felnőtteket okolják ezért. A felnőttek
között megneveződik a szülő, de a pedagógus is. Ezen jelenségek ösztönzője
kivétel nélkül a gyerek által konkrétan
behatárolható egyéni vagy csoportos
célok magvalósítása. Ezek a rossz élmények jellemzően egy ismétlődő koreográfiában zajlanak, nevezhetjük szertartásnak is. Többen komoly frusztrációként élik meg, amikor bele kell szívni
a füves cigibe, amikor sütit kell hozni a
büféből, amikor oda kell adni a mobiltelefont, mert a másiké „lemerült”, amikor falazni kell valakinek, vagy akár
csak a házi feladatot kell odaadni másolásra. De rossz érzése van a megkérdezett tanulók felének a csúfolódás, a piszkálódás miatt, vagy csak azért, mert egy
idősebb társa (vagy a pedagógusa) természetes mozdulattal áll be elé a menzán. Lelki kín az is, ha cikizik az öltö-
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zetét, ha leszólják tárgyait, de az is, ha
kiközösítik, ha nem veszik be egy játékba, nem választják be egy csapatba.
Hiába próbál a házirend rendet tenni a
házban, néhány szereplő informális, de
működő hatalma túlnyúlik az íráson.
Hogyan működnek ezek az informális
irányítók? Valaki meghatározza a követendő normákat a saját érdeke és nem a
házirend, vagy egyéb jogi, etikai elvárás szerint. Aztán vannak, akik támogatják őt és a harmadik szerepkör az,
akire a kellemetlenségek irányulnak. És
ez a csoportosulás, illetve ezek szereplői
témák és szituációk, valamint pillanatnyi érdekek szerint változnak. A pedagógusnak (az igazgató is az) – ha nem
éppen ő a kellemetlenség forrása – kötelessége segíteni az „áldozatnak”. El-

sősorban preventív módon a potenciális
áldozatoknak. Ehhez viszont tudnunk
kéne, hogy kik ők? A megkérdezett tanulók szerint azok érzik magukat áldozatnak, (de ez nemcsak érzés, hanem
tény is), akik folyton félnek valamitől…
sokszor nem is tudják, hogy mitől szoronganak, de az okok között van a félelem a tanártól, a tanulmányi kudarctól, a
szülőtől, aki szid, vagy üt(!). Jellemzi
ezeket a gyerekeket a gyenge önértékelés, a folyamatos önmarcangolás, a hiányos képességek (főleg kommunikációs), a nem megfelelő szintű szocializáltság, a túlzott érzékenység. Ki segíthet és hogyan? Elsősorban a pedagógusra vár ez a feladat (ez is!), hiszen remélhetőleg minden iskolára, kollégiumra igaz, hogy az ottani történéseket
lényegében a tanárok határozzák meg.
A kollégista csoportokkal való együttlét
egyértelművé tette, hogy az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem be-

szélgetünk eleget tanítványainkkal. Különösen az iskolában hiányolják ezt.
(Egyetértek a pedagógusolvasóval, ha
most azt kérdezi: mikor?) Egyenes következményként nem is ismerjük őket
jól, legalábbis nem eléggé alaposan
ahhoz, hogy hatékonyan „neveljük”,
formáljuk a személyiségüket. A másik
fontos tanári feladat, hogy tegyük láthatóvá intézményen belül a tanulók számára kellemetlen jelenségeket is. Biztosítsunk fórumokat, hogy órán, foglalkozásokon vagy azon kívül, szülői értekezleten vagy közgyűlésen, tanári értekezleten vagy csak a spontán beszélgetéseken legyen téma az intézmény
rendje, a fenti értelemben vett rend.
Harmadik tennivalónk, hogy a potenciálisan nehéz helyzetben lévő gyerekek
számára stratégiát tanítsunk,
módszereket mutassunk, amivel a kortársi kapcsolatait is, a
felnőttekhez való viszonyát is
eredményesebben, konfliktusok nélkül képes működtetni.
Végezetül örömmel leszögezhetem, hogy a gyerekek teljesen egyértelműen és egymástól függetlenül Kalocsán azt
jelezték vissza, hogy a vizsgált szempontokat figyelembe
véve alapvetően a kollégiumokban jobb a helyzet, mint
az iskolában. Kevesebb a
stressz, jobb a felnőtt-diák viszony (nem csak a tanárdiák!), tartalmasabbak a diákdiák kapcsolatok. Ugyanakkor a legnagyobb, legkirívóbb egyedi problémákat
- érdekes módon mégis - a kollégiumhoz kötötte a megszólalók többsége.
Hogyan tovább? Mit kezdjünk ezekkel a
tényekkel? Azt mindenképpen használjuk ki, hogy jobb helyzetben vagyunk az
iskolában tanító pedagógusoknál, hiszen
több lehetőségünk, időnk van a gyerekek megismerésére. Sokféle élethelyzetben láthatjuk őket, sőt ki is alakíthatunk helyzeteket. Fontosnak tartom,
hogy jól ismerjük meg az iskolai, kollégiumi életet, a pillanatnyi folyamatokat.
Fontos, hogy a tanulóink viselkedését
minimum a három legmeghatározóbb
környezeti hatás szerint elemezzük,
ezek az otthon, az iskola és természetesen a kollégium.
Igyekezzünk minden pedagógiai tudásunkkal könnyebbé tenni azt az iskolatáskát…
Nagy Kálmán

A Kormány a 2007. augusztus 1-jei ülésén elfogadta
a Kjt. közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
módosításával kapcsolatos előterjesztést. Ez lényegében a Kjt. 2007. évi C. törvénnyel történt módosításához, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény módosításához kapcsolódik.

Elöljáróban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közoktatásról szóló törvény módosítására kiadott 2007. évi LXXXVII.
törvény 2007. szeptember 1-jei hatállyal megszüntette a
heti két óra egyéni, szabadidős és tanórán kívüli foglalkozás külön díjazás nélküli elrendelésének lehetőségét. A
2007/2008-as tanévtől tehát ezeknek a foglalkozásoknak a megtartásáért is óradíjat kell fizetni,
amennyiben többletóraként jelentkeznek a kéthavi tanítási időkeret elszámolásakor. Ezzel
együtt értelemszerűen a Kjt. végrehajtási rendeletében is hatályon kívül kellett helyezni az
érintett foglalkozásokkal összefüggő szabályokat.
A Kjt. módosítása alapján a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a próbaidő az áthelyezés kivételével - általánosan kötelezővé válik.
A kihirdetés alatt álló rendelet megállapítja,
hogy a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóknál
általánosan kötelező próbaidőt a közoktatásban
mely esetekben nem kell kikötni. Így például
nem kell kikötni próbaidőt azoknál, akiket az
oklevélszerzést (záróvizsgát) követő egy éven
belül abban a közoktatási intézményben alkalmaznak, amelyben pedagógusképzést folytató
felsőoktatási intézmény hallgatójaként az óvodai
gyakorlati foglalkozásukat, illetve pedagógiai gyakorlatukat részben vagy egészben teljesítették. Akkor sem kell a
próbaidő, ha a közalkalmazott határozatlan idejű kinevezésére abban az intézményben kerül sor, ahol felsőoktatási intézmény utolsó éves hallgatójaként határozott idejű kinevezéssel, munkaszerződéssel, óraadói megbízással foglalkoztatták. Mindkét esetben a közalkalmazott csak akkor
mentesül a próbaidő letöltése alól, ha a felsorolt foglalkoztatások ideje elérte a négy hónapot.

A Kjt. szerint - ha a közalkalmazott nem rendelkezik három
évet meghaladó szakmai gyakorlattal - általánosan kötelező
a gyakornoki idő kikötése az alaptevékenységhez tartozó
munkakörben történő alkalmazáskor.
A gyakornoki idő általánosan kötelezővé tétele biztosítja
azt, hogy a közszférában foglalkoztatottak felkészültebben,
szélesebb körű ismeretekkel induljanak el a pályájukon, elsajátítsák a munkájukhoz kapcsolódó általános és speciális

ismereteket. Biztosítja ugyanakkor azt is, hogy a pályára
alkalmatlanok kellő időben más hivatást választhassanak.

A kihirdetés alatt álló rendelet szerint nem kell gyakornoki
időt kikötni annak, aki az alaptevékenységek ellátására létesített bármely munkakörben teljesítette a gyakornoki követelményeket, vagy rendelkezik pedagógus szakvizsgával.
Az alaptevékenység körébe tartozó munkaköröket a végrehajtási rendelet tételesen rögzíti.

A jogszabály külön-külön meghatározza, mik tartoznak a
gyakornok által elsajátítandó általános követelmények körébe, és mik a munkakörhöz kapcsolódó követelmények.
Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó szakmai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.
Az általános követelményeknek biztosítaniuk
kell, hogy a gyakornok megismerje

- az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási
programját, kollektív szerződését

- az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok
gyakorlati megvalósulását
- a gyermekek, a tanulók, a szülők, a pedagógusok - a közoktatásról szóló törvényben meghatározott - jogait és kötelezettségeit

- a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket

- a tanügyigazgatási dokumentumok alkalmazását.

A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok

- megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási
alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait,

- megismerje az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit

- alkalmassá váljon a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztésére (például: hátrányos
helyzetű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel, tanulókkal, tehetséges tanulókkal való foglalkozás)
- elmélyítse az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges ismereteket.
Kollégium
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Közoktatási intézményen belül történő
munkakör változás esetén (például
napközi otthoni nevelő szaktanári, tanítói munkakörbe kerül) a gyakornoktól nem lehet megkövetelni a már teljesített általános követelmények elsajátításának megismétlését.
A fentiekkel összefüggésben a munkáltatóknak 2007. december 31-ig kell
elkészíteniük az intézményükre vonatkozó gyakornoki szabályzatot. A közoktatási intézmény gyakornoki szabályzatában meg kell határozni a számonkérés feltételeit, a gyakornoki minősítés különös szabályait, a szakmai
követelményrendszert, továbbá a gyakornoki követelmények teljesítésével
és a teljesítés mérésével összefüggő eljárási rendet. A gyakornoki szabályzat
kialakításakor az intézményvezetőnek
egyeztetnie kell az érintett szakmai
munkaközösségekkel, és a szabályzat
kiadása előtt be kell szereznie a nevelőtestület véleményét is.
A gyakornokok védelmét szolgálja,
hogy részükre a kötelező órán túli
többlettanítás csak abban az esetben
rendelhető el, ha a betöltött munkakör
feladatainak ellátása betegség, baleset
vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. A gyakornok a kötelező
órák teljesítésén túli feladatok közül
csak a nevelőtestület munkájában való
részvételre, továbbá a munkaköréhez
kapcsolódó előkészítő és befejező
munkákra kötelezhető.
Osztályfőnöki megbízást pedig csak
az írásbeli hozzájárulásával kaphat.

A munkáltatónak a gyakornokok segítése céljából szakmai vezetőket (segítőket) kell kijelölniük. A szakmai vezetőt (segítőt) feladatai ellátásáért
(óralátogatás, konzultáció) kiemelt
munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként az ellátott (felhasznált) órákra
számított óradíjának megfelelő díjazás
illeti meg.

A tagintézménnyé történő átszervezések miatt szükségessé vált a területi
pótlék szabályainak módosítása is. A
módosítás kiterjeszti a területi pótlékra
való jogosultságot a társulások keretében tagintézménnyé vált kisiskolák pedagógusaira, azért, hogy ezen jogosultságukat ne veszítsék el az iskola
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önállóságának megszüntetése után
sem.

A rendeleta közalkalmazotti álláshelyek tekintetében a pályáztatási kötelezettség alól kivételt állapít meg,
abban az esetben, ha a munkakör betöltésére a helyi önkormányzat munkaerő-gazdálkodási rendszere keretében kerül sor. 2008. január 1-jétől a
közalkalmazotti álláshelyek pályázati
felhívását a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes honlapján is közzé
kell tenni, nemcsak az Oktatási Közlönyben.

A rendelet megteremti az összhangot
a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 2006. évi módosításával, mely alapján 2007. szeptember
1-jétől emelkednek a pedagógus-munkakörhöz tartozó kötelező óraszámok.
A további szakképzettség hasznosításáért járó illetménynövekedés feltétele
az, hogy a kinevezésben feltüntetett
további szakképzettségét a pedagógus
a kötelező óraszáma legalább 10 százalékában hasznosítsa. Ez leggyakrabban két- és többszakos tanároknál fordul elő. A tanári óraszám heti 22 órára
emelkedése az ő esetükben szeptembertől heti 2,2 törtszámot eredményez.
Az illetménynövekedés megállapításához a módosítás rendelkezik ezekről
a töredékórákról is.
Példák:
Ha az általános vagy a középiskolában
a magyar-történelem szakos tanár a
heti 22 kötelező órája keretében 20
magyar órát és 2 történelem órát tart,
megilleti a további szakképesítés után
járó százalékos illetménynövekedés.
Ha azonban 22 órában tanítja a magyar tantárgyat és heti 2 órában - többletóraként és többletdíjazásért - történelem szakkört vezet, nem jár számára
az illetménynövekedés. (A többletórák
ugyanis nem tartoznak a munkaköri
kötelezettségek körébe.) Ugyanígy
kell eljárni - amennyiben két további
szakképzettséggel rendelkezik - a pedagógus harmadik szakképzettsége tekintetében, ha a második további szakképzettségét is a kötelező óráinak 10
százalékában hasznosítja.
Ha a szakközépiskolában, szakiskolában két szakképzettséggel rendelkező

gyakorlati oktató heti 25 kötelező
órája keretében a második szakképzettségének megfelelő tantárgyat is
oktatja, két hónapra vetítve - 9 tanítási
héttel számolva -, a teljesítendő kötelező óraszáma 225 óra. Ennek 10 százaléka 22,5 óra. A kerekítés általános
szabályai szerint legalább 22 órában
kell a kéthónapos tanítási időkeretben
a tantárgyát oktatnia ahhoz, hogy a további szakképzettsége utáni százalékos illetménynövekedésre jogosult legyen. Itt is érvényes az a szabály, mely
szerint a kötelező óraszám keretén
belül kell oktatnia a másik tantárgyát.
Indokolt felidézni, hogy a közoktatásról szóló törvény 1. sz. melléklet Harmadik rész II/6. pont rendelkezéseit
2007 január 1-jei hatállyal két lényeges ponton módosította a 2006. évi
CXXI. törvény 7. § (6) bekezdése. Az
egyik, hogy a tanítási időkeretet az
adott tanítási napra tervezett óráknak
megfelelően kell csökkenteni a kieső
tanítási napok után. A másik, nagyon
lényeges változás, hogy a tanítási időkeret olyan további - fenntartói egyetértéssel meghatározott - távollétekkel
is csökkenthető, mint pl. a kirándulás,
a tanulmányi verseny vagy a továbbképzésben való részvétel. Amennyiben
azonban a tanulmányi kirándulás,
vagy például múzeumlátogatás a nevelési, pedagógiai programban szerepel és annak keretében a tananyag feldolgozása folyik, az arra (azokra) a
nap(ok)ra eső kötelező óraszám teljesített óraként számolandó el.
Az intézményen kívül szervezett programok tekintetében figyelemmel kell
lenni továbbá a Kjt. végrehajtási rendelete 11/C. §-ának az ügyeletre vonatkozó szabályozására.
A gyakornoki szabályzat elkészítéshez
a közoktatási szakterület a későbbiekben segédanyagot tesz közzé.

A fenti tájékoztató az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai véleményét tartalmazza és - az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában foglaltakra figyelemmel - nem
kötelező erejű. Munkaügyi jogvitában
tehát azokra érvényesen hivatkozni
nem lehet.
2007. augusztus 3.
OKM Közoktatási Főosztály

Szakmai beszámoló

A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kollégium tagintézménye a 2006/2007. tanévben pályázatot nyújtott be a B.-A.-Z. Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz a
hátrányos helyzetű kollégiumi tanulók egyéni fejlesztésének programjára és
gyakorlati megvalósítására.
A pályázatunkban is kiemeltük, hogy kollégiumunkba elsősorban a Bodrogköz és
Hegyköz apró, munkanélküliségtől szenvedő településeiről érkeznek tanulóink,
sokszor hatalmas hátrányokkal városi kortársaikhoz képest.
Ezek egyenlőtlenségek kiküszöbölésre fogalmaztuk meg elképzeléseinket és készítettük el szakmai programunkat azoknak a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók számára, akikkel a tanév során sikerült megvalósítanunk terveinket.
Tiszolci Józsefné kollégiumvezető
Kovátsné File Zsuzsa munkaközösség vezető
A hátrányos helyzetű kollégiumi tanulók egyéni fejlesztésének programjáról és gyakorlati megvalósítása a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium,
Szakközépiskola, Kollégium és alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kollégiumi tagintézményében.

Intézményünk kollégiumi tagintézménye a 2006/2007. tanévben pályázatot
nyújtott be a Borsod- Abaúj –Zemplén
Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtéséhez. Pályázatunkkal erre a tanévre elnyertük a
B.-A.-Z. Megyei tehetségfejlesztő Hálózati Program szakmai, módszertani
bázisintézménye címet. Az alábbiakban
a tanév során megvalósított programról
számol be szakmai munkaközösségünk.

ÜTEMTERV
Szeptember 15-ig:
- tanulók helyzetelemzése
- támogató szervezetekkel időpontok,
menetrend egyeztetés
- a térségi kollégiumok megkeresése
Szeptember 15.-május 30.
- foglalkozások, programok folyamatos lebonyolítása
Október:
- családlátogatások megszervezése, tanulók környezetének feltérképezése
- bemutató óra: „Ép testben-ép lélek”
testtartást javító óra
November
- konferencia- „A hátrányos helyzet,
hatása a tanulásra, társas kapcsolatokra.
- fejlesztési lehetőségek”
Március:
- bemutató óra: „Én és én” -mentálhi-

giénés foglalkozás
Április:
- kistérségi konferencia: „Hátrányos
helyzet és bűnmegelőzés”
Május:
- elégedettség felmérés
Június:
- tapasztalatok összegzése
- a program végleges dokumentációja
és a beszámoló elkészítése
HELYZETELEMZÉS

Kollégiumunkban a 2006/2007. tanévben beiratkozott új tanulók száma: 40 fő
volt, a város különböző középiskoláiból: gimnazisták, szakközépiskolások,
szakképző iskolások egyaránt. A csoportvezető nevelők valamint a gyermekés ifjúságvédelmi felelős a tanév elején
környezettanulmányt végeztek és ebből
ismételten az derült ki, hogy ebben az
évben is magas a hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
száma: 27 fő (67,5 %).
Ebből a 27 főből választottuk ki azt a 15
tanulót, akik az általunk összeállított
programban vettek részt a tanév során,
figyelembe véve azt a tényezőt, hogy
valamennyi iskolatípusból legyenek
jelen diákok. Segített a diákok kiválasztásban az október hónap folyamán megvalósult családlátogatás is, melynek
során az addig megszerzett információinkat részben megerősítették a szülőkkel való beszélgetések, másrészt teljesen eltérő körülményeket találtunk.
Ezek az ismeretek megerősítettek bennünket, hogy szükséges a szülői háttér,
az otthon személyes megismerése.
A csoport létrehozását követően egy be-

Agyagozás

szélgetésre hívtuk össze őket, ahol először is egymással ismerkedtek jobban
össze, hiszen 3 különböző tanulócsoportból kerültek egy más jellegű csoportba, melyben a részvétel önkéntes.
A bemutatkozást követően tájékoztattuk
a tanulókat arról, hogy milyen céllal
hoztuk létre ezt a csoportot, majd ismertettük velük az éves programot.
A TANULÁS SZERVEZÉSE
ÉS IRÁNYÍTÁSA

A tanév elején (október) a csoport tagjai
egy kérdőívet töltöttek ki, melyből a tanulási stílusukat, technikájukat ismertük
meg mi is, és ők maguk is. A tesztet értékeltük, majd egy következő foglalkozáson közösen kielemeztük és megbeszéltük. Ismertettük a tanulókkal milyen
tanulási technikák ismertek ma, felvázoltuk a táblára és elmondtuk nekik,
melyik módszernek milyen jellemző vonási vannak. Arra kértük őket, hogy a
felvázolt stílusok közül válasszák ki,
melyik vagy melyek a legjellemzőbbek
rájuk és csak ezt követően árultuk el,
mit is rejt a teszt. Örömmel tapasztaltuk,
hogy sokan helyesen ítélték meg tanulási módszerüket és csak néhányan voltak bizonytalanok e téren.
A legismertebb tanulási stílusok:
Vizuális vagyis látó típus: ezeknél a tanulóknál a képélmények dominálnak,
ábrák segítségével tud hatékonyan tanulni, készülni, célszerű emlékeztető
rajzokat készítenie, szövegkiemelőt
használnia.
Érző vagy kinesztetikus típusú tanulóknál sokat jelentenek az érzelmi ráhatások, élmények és a tanultak gyakorlatban történő megélése, a tevékenység segítségével jut leghatékonyabban a tudás
birtokába.
Halló vagy auditív típus tanulók esetében nagyon fontos az élőbeszéd, a hanKollégium
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gingerek, eredményes lehet, ha hangosan tanul.
A fenti típusokon kívül társas tanulásról, csendben tanuló típusról, impulzív
és a mechanikus tanulási stílust alkalmazó tanulókról.
Az elméleti foglalkozásokat követően a
tanulást segítő módszerek közül egy
eddig ritkán hallott technikával ismerkedhettek meg a lányok: az egészségvédő TAI-CHIKUNG módszerrel.
Évezredekkel ezelőtt az emberek nem
ismerték a mai embert nyomasztó terheket. A stressz, a kapkodás, az állandó
ülés nem volt jellemző, ma viszont
éppen ez az életmód, amely megakadályozza,
hogy annyit mozogjunk,
amennyire valójában szükségünk volna.
Az ősi chikung tradíciókhoz az is hozzátartozik, hogy megtanítja gyakorlóit,
hogyan töltsék fel a szervezetüket friss
életenergiával. Nevezik kínai jógának
is. Légzéssel összehangolt állások, mozdulatok és meditációs technikák sorából
áll.

A foglalkozásokat egészségnevelő szakos pedagógus - tartotta.
A tanulási folyamatban fontos a visszacsatolás, a folyamatos ellenőrzés: foglalkozásokon kívül is beszélgettünk a lányokkal, mi újság az iskolában, hogy
ment a felelés, a dolgozatírás, hogyan
alakulnak a jegyek. Fontos tanulóink
számára az odafigyelés, az érdeklődés a
hozzájuk legközelebb álló felnőtt részéről.
ÖNISMERET

Az önismeret, önértékelés, önbizalom –
ezek az alappillérei a tanulásnak, ezért
fontos feladatunk a kollégiumban is e
képességek megismerése és fejlesztése.
A sorrend is fontos, hiszen önismeret hiányában nincs reális önértékelés, mert
ilyenkor alulértékelik önmagukat, de
akár túl is értékelhetik a képességeiket.
Meg kell mutatni számukra a helyes önismerethez, önértékeléshez, önbizalomhoz vezető utat, hiszen ha jól érzik magukat a bőrükben, nekünk nevelőknek is
könnyebb dolgunk van.
Több oldalról közelítettük ezt a területet: alkalmaztunk teszteteket, illetve
mentálhigiénikus szakember foglalkozott a csoporttal rendszerességgel.
Az önismereti játékokat szeretik a gyerekek, ennek ellenére nehezen boldogultak azokkal a feladatokkal, melyen
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Én és én - önismereti foglalkozás

során saját magukat kellett konkrét tulajdonságokkal jellemezni. Egyik foglalkozásom az volt a feladatuk, hogy keresztnevük kezdőbetűivel nevezzenek
meg annyi pozitív tulajdonságot,
amennyi eszükbe jut. Meglehetősen döcögve ment a feladat, sőt javasolták,
hogy inkább negatív tulajdonságokat sorolnának, vagy nagyon általánosan ilyeneket, hogy: kedves, aranyos, mosolygós stb.
Hasonló élményben volt részünk a márciusi „Én és én” című bemutató foglalkozáson is, amikor egymás előtt saját
magukról kellett pozitív tulajdonságokat sorolni, és nem merték vagy nem
akarták ezt nyíltan felvállalni.
Egy másik jellegű feladat során viszont
azt tapasztaltuk, hogy bátran rá merték
bízni magukat társaikra.
Novembertől kétheti rendszerességgel
mentálhigiénikus szakember látogatott
el a csoporthoz és különböző témákat
dolgoztak fel közösen. Novemberben
önismeret, „én és a család”, a másik
megismerésének lehetséges módjait közelítették meg, melyhez szorosan kapcsolódik a másik elfogadása, a tolerancia. Decemberben kapcsolódva az előző
témákhoz konfliktuskezelési technikákat, módszereket ismertetett meg a csoport tagjaival a szakember.
Január folyamán az agresszió kialakulását, jelenlétét a kollégiumban, megoldási technikákat dolgoztak fel a foglalkozások során. Ezeken a foglalkozásokon csak a foglakozást vezető szakember és a csoport tagjai voltak jelen, kollégiumi nevelők nem.
A helyes önismeret kialakítása illetve a
beidegződött negatív hatások („úgysem
tudom megcsinálni, nem vagyok rá

képes …”) szintén hosszú tanulási folyamat, melynek eredménye esetleg 1-2
év után érzékelhető.
Márciusban a fent említett „Én és én”
című foglalkozással zárult az önismereti
blokk.
MŰVÉSZET ÉS INFORMÁCIÓS
KULTÚRA

E témakörön belül három olyan területet
vállaltunk a programban, melyek biztosan érdeklik tanulóinkat: a számítógép
alkalmazása a tanulás folyamatában,
kézműves technikák megismertetése illetve, színházi élmények feltételeinek
megteremtése.
A számítógép hétköznapi használata,
sok tanulónk számára már nem okoz
gondot, viszont ismereteiket nem minden esetben használják megfelelően: beszélgetésre, ismerkedésre fordítanak sok
időt a gép előtt üldögélve.
Igyekeztünk számukra bemutatni, megtanítani, hogyan lehet hatékonyan házi
feladat, kiselőadás, házi dolgozat elkészítéséhez a számítógép és az internet
lehetőségeit ki- és felhasználni.
A tanév során háromféle kézműves
technikával ismerkedtek meg a tanulók:
az első félévben a gipszöntés és a dekopázs technikáját lesték el a kézműves teremben és készítettek kisebb-nagyobb
képeket. Karácsony előtt szalvétatechnikával készült képeket, mécses- és
gyertyatartókat készítettünk, melyekből
vásárt rendeztünk. Ezt követően az origami, papírhajtogatás alapjait sajátították el: teafilterekből készítettünk dekorációt, melyek láthatók kollégiumunk
ebédlőjében. S végül tavasszal az agya-

gozás világába is beleláthattak. Egy hollóházi keramikus látogatott el hozzánk
és mutatta be tanulóink számára, hogyan is készíthetnek agyagból akár otthon is egyedi tervezésű dísz- vagy ajándéktárgyakat. Nem kimondottan kézműves technika, de remek elfoglaltságot
adott november a „Márton-napi tökfaragás”, maikor nagyon mulatságos alkotások születtek és a járókelők is megcsodálhatták esténként a kollégium ablakiban világító tököket
Egy színházlátogatás mindig maradandó élmény diákjaink számára. Ebben
az évben két alkalommal is lehetőségünk volt számukra ezt az élmény megteremteni.
Első alkalommal a sátoraljaújhelyi Latabár Színházban tekintettük meg közösen a János Vitéz című daljátékot, ismert
színészek közreműködésével. A történet
és a fülbemászó dallamok sokáig beszédtéma volt a lányok között.
A másik színházlátogatásra Debrecenben került sor áprilisban, amikor a West
Side Story musicalt tekintettük meg. Az
előadás a patinás debreceni Csokonai
Színházban játszódott. A gyerekek újszerű, modern feldolgozást láthattak, lézershow-val kiegészítve. Májusban lehetőségünk nyílt arra, hogy még egy alkalommal elvigyük a csoportot színházba. Ezúttal a magyar operettirodalom legsikeresebb művét, a Mágnás
Miskát tekintettük meg Sátoraljaújhelyben a Sziget Színház előadásában.
A város közművelődési intézményei

által rendezett hangversenyek, kiállítások lelkes látogatói voltak a tanulók.
KÖRNYEZETI NEVELÉS

A környezeti nevelés áthatja mindennapi munkánkat (szobarend, szemetelés,
szelektív hulladékgyűjtés), erre itt nem
is térek ki külön.
Külön programként kirándulást szerveztünk a csoport tagjai számára. Mivel
sokan csak átutazóban jártak a városban, nem állt módjukban pl. a Libegőn
utazni. Ősszel került sor erre a kirándulásra: a városon végigsétálva jutottak el
a Libegőhöz, ahonnan 20-25 perc utazás után jutottak fel a Magas-hegyi kilátóhoz, ahonnan már gyalogosan ereszkedtek le. A kirándulás megteremtette
az alkalmat arra, hogy felhívjuk a figyelmet a környezet védelmére.
A szelektív hulladékgyűjtés feltételeit
megteremtettük
kollégiumunkban:
külön hulladékgyűjtőben gyűjthetik a
papír, a műanyag illetve a veszélyes hulladékot.

Ennek a nevelési területnek a fontossága
a kollégiumi foglalkozások sorában elsődleges, hiszen nagyon sok olyan dolgot sajátíthatnak el tanulóink, amit otthon esetleg családi körülményeik miatt
nem tehetnek meg.
Az őszi hónapokban került sor mentálhigiéniás foglalkozásokra védőnők közreműködésével. Ezeken, a foglalkozásokon olyan inti, témák kerültek szóba,

„Fejlődj és ne öregedj!”

Ezt a mottót olvashatta az érmen az a versenyző, aki dobogóra állt a Junior Erőemelő Európa Bajnokságon (Szófia
2007. június 12-16).
A székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium erőemelője, Pesszer Gábor a magyar válogatott tagjaként képviselte hazánkat ezen a 26 nemzet erőemelőit megmozgató
versenyen. Gábor minden versenyszámban remekül teljesített: guggolásban ezüst-, fekvenyomásban arany-, felhúzásban bronzérmet szerzett. Összesített eredményével az Eb dobogó második helyére léphetett fel a norvég és a brit versenyző közé.

Ezzel az eredményével a magyar fiú az Eb-n megnyerhető
összes érmet megszerezte és a férfi válogatott keret legeredményesebb versenyzőjeként zárta a viadalt. A Fejér megyei
besnyői születésű Pesszer Gábor 2000-től a József Attila Középiskolai Kollégium neveltje. Számos társával együtt iskolai
tanulmányai mellett rendszeresen sportolt a kollégium erőemelő sportegyesületében. Az intézmény a tehetséggondozó

hogy ezt a viszonylag nem nagy létszámú csoportot további kisebb csoportokra bontottuk, és így kötetlenebb hangulatot tudtak teremteni a beszélgetésekhez. Segítő munkatársaink ebben a
témában a sátoraljaújhelyi Erzsébet
Kórház Ifjúsági Rendelőjének munkatársai voltak.
A mindennapi testmozgás feltételeit –
bár az épület adottságai nem elegendőek
– adottak kollégistáink számára. A konditeremben rendszeres testtartásjavító
foglalkozáson vesznek rész a lányok.
Ezen kívül lehetőségük van labdajátékokra a szomszédos iskola tornatermében, úszni járnak a városi uszodába, illetve a közeli sportpályán futhatnak, focizhatnak.
A kollégium teakonyhájában konyhai
fortélyokat sajátíthatnak el a lányok:
sütnek, főznek, ünnepi előkészületeket
leshetnek a foglalkozásokon a lányok.
A tanév során filmklubot szerveztünk a
csoport tagjainak. Három olyan filmet
szeretnék kiemelni, amely nagy hatással
volt a tanulókra: a Zongorista, az Egy
Gésa emlékiratai és a Jane Eyre című
filmek. Mindhárom filmnek a témája, a
feldolgozása és mondanivalója megragadta a lányokat.
Ebben az évben is megszerveztük számukra a börtönlátogatást, melyre izgalommal készülnek és mindig sok kérdésük van a látottakkal, hallottakkal kapcsolatosan.

szerepét felismerve évek óta támogatta Gábor versenyzését. A
többszörös magyar bajnok három éve a magyar válogatott
keret tagja. Most utolsó évét töltötte a kollégiumban, ahol a
közös hozzáállás és az összehangolt edzői-tanári munka eredményeként élhette át ezt az életre szóló élményt. Az Európabajnoki dobogón állva még ez a 160 kg-os, izmos, kemény
kötésű férfi is elérzékenyült.
Edzője és felkészítő tanára Verbics Viktor.
Kollégium
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Az iskolák és a kollégiumok kapcsolata,
a fejlesztés lehetőségei

A múlt tanév elején az FPI kollégiumi tanácsadó csoportja kezdeményezte,
hogy induljon párbeszéd a kollégiumok és az iskolák között, egy konstruktív együttműködést eredményező kommunikáció fejlesztéséért.
Első lépésként kollégiumi fórumot szervezett, melynek célja elsősorban a
napi működésben jelentkező problémák feltárása volt. A rendezvényre
meghívta az érintett középiskolák vezetőit is.
Ezt követően levélben kereste meg az iskolákat, hogy további lehetőséget
adjon számukra az együttműködéssel kapcsolatos véleményük, valamint a
kollégiumokkal szembeni elvárásaik megfogalmazására.
A kollégiumi tanácsadói csoport ezek után egy tanácsadókból, szakértőkből és kollégiumigazgatókból álló munkacsoportot hozott létre. Tagjai:
Kovács Z. Melinda igazgató (Uzsoki utcai Leánykollégium), dr. Patai Kálmánné igazgató (Váci Mihály Kollégium), Ringhofer Ervin igazgatóhelyettes (Táncsics Mihály Kollégium), a Kollégiumi Szakmai Érdekvédelmi
Szövetség ügyvezetője, kollégiumi tanácsadó, Sádt Ede, igazgató (Kós Károly Kollégium), Veres Katalin, igazgató (Fábry Zoltán Kollégium), a Kollégiumi Szakmai Érdekvédelmi Szövetség budapesti elnöke, Vopaleczky
György kollégiumi szakértő, Fővárosi Pedagógiai Intézet.
A kezdeményezést kezdettől támogatta dr. Szenes György, a Bolyai János
Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium igazgatója, aki
intézményében helyet biztosított a hivatkozott fórumnak, valamint aktív
segítséget nyújtott a javaslatok megfogalmazásához.
A munkacsoport tevékenysége nyomán állásfoglalás és javaslat született,
melyet Vopaleczky György foglalt össze. Az alábbiakban ezt adjuk közre.

Körülbelül ötezer olyan középiskolás
folytatja tanulmányait a különböző fővárosi középfokú tanintézetekben, akik
fővárosi kollégiumokban nyernek elhelyezést. Ennyi diák fejlesztésében, a
róluk való gondoskodásban egyaránt
érdekelt iskola és kollégium.
Általában elmondható, hogy a tanulókról való gondoskodás, a nevelés és oktatás hatékonyabb és eredményesebb,
ha az érintettek együttműködnek. Tapasztalataink szerint az intézmények
rendkívül eltérő módon működtetik
kapcsolatrendszerüket: a szakmai
együttműködés színterei, tartalma igen
változatos képet mutat.

A testület, felhasználva a rendelkezésre
álló információkat megállapította, hogy
az intézmények közötti kommunikáció
nem tart megfelelően lépést a megváltozott körülményekkel, az ebből eredő
követelményekkel. Az együttműködés
az utóbbi években stagnál, illetve a változások tekintetében relatíve romlott.
A zökkenőmentes együttműködés érdekében több ponton szükség van ope-
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ratív lépések megtételére.
Alapvető mikrokörnyezeti tényezőként
kell számolni azzal, hogy a kollégiumokban az iskolák szerinti heterogenitás helyenként igen komoly méreteket
ölt, mi több, a közös igazgatású intézményekben tendenciaszerűen nő a más
iskolákban tanuló diákok száma. Ez az
iskolák és a kollégiumok együttműködését és kapcsolattartását rendkívüli
módon nehezíti.
A makrokörnyezeti tényezők közül kettőt kell kiemelünk: a törvényi, valamint
a társadalmi környezeti változásokat.
Ez utóbbi magában hordozza a kollégium szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, gondoskodással kapcsolatos
alapfunkciójának erősödését, előtérbe
kerülését.

A közoktatási törvény közvetlenül és
közvetve megnevezi a kapcsolatok működtetésével, fejlesztésével, az együttműködéssel összefüggő kötelezettségeket. Ugyanakkor a törvényi háttér az
utóbbi években több ponton is olyan
módon változott, mely a feladatok új-

ragondolására késztetik a nevelésben
érintett partnereket. Ilyen például az iskola, a kollégium pedagógiai programjára, működésére, a pedagógusok kötelezettségeire közös igazgatású intézmények esetében az igazgatótanács felállítására, a minőségfejlesztésre, stb.
vonatkozó jogszabályok. Jelentős változásként könyveljük el a kollégium
státusának megváltozását (a törvény
önálló nevelési oktatási- intézményként
határozza meg), valamint a kollégiumi
szakmai önállóságot és felelősséget
biztosító alapprogram megjelenését.

A másik, az előbbieknél talán fontosabb késztető erő, amely az iskola –
kollégium kapcsolat felülvizsgálatára
készteti a feleket, a társadalmi körülmények, környezet változásai. Érzékelhetően megnövekedtek azok a társadalmi, szociális, családi, iskolai stb.
eredetű problémák, amelyek a nevelés,
felkészítés, a tanulókról való gondoskodás szempontjából a kollégiumban új
kihívásként jelennek meg, illetve új
igényeket vetnek fel.
A kollégisták nagy részben a főváros
iskoláiban tanuló vidéki családok gyermekei, de egyre több a fővárosi illetékességű, családi okok miatt kollégiumban lakni kényszerülő fiatal.

A kollégium - amíg a diák szüleitől
távol van - felelősséggel tartozik a
gyermek tanulmányi munkájáért, testi
épségéért, stb. A kollégium a családra
- mint partnerre - a nevelésben eddig
sem mindig számíthatott, épp ellenkezőleg: gyakran család- vagy szülőpótló
funkciót tölt be. Bizonyos helyzetekben, egy-egy probléma megoldásában
valójában az intézmény, illetve a nevelő rendelkezik megfelelő eszközökkel, kompetenciával, bizalmi tőkével a
szakszerű beavatkozás, a segítségnyújtás tekintetében.
Így van ez akkor is, amikor rendezettnek tűnik a háttér. Nem egyszer hamar
bebizonyosodik, hogy például az értékorientációban, a tanulásirányításban,
a motiválásban, a magatartás- vagy

munkakultúra fejlesztésében, a pályaválasztásban, a pályaorientációban, a
mindennapi élet útvesztőiben való eligazodásban a fiatal a kollégiumtól
kaphat igazán hatékony segítséget.
(Megjegyzendő, ez törvény által előirt
kötelezettsége is.)
A kollégiumi tevékenység középpontjában természetesen a mindennapi iskolai felkészülés segítése, a kognitív
fejlesztés, a továbbtanulásra való felkészítés áll, ami ugyanakkor nem ragadható ki a fentebb felvázolt feladathalmazból. Egyre több diákról mondható el, hogy családi háttere rendezetlen, ő maga mentálisan kiegyensúlyozatlan, hogy egyre kevésbé motivált a
tanulásra, vagy nincs jövőképe, hátránykompenzációra, vagy szociális védelemre szorul. A kollégiumpedagógusnak mindezeket személyre szólóan
kezelnie kell.
A tanítási- tanulási, fejlesztési folyamatban és annak sikeressége érdekében
mindkét intézménytípus sajátos eszközeivel vesz részt. A feladatok egyre nehezebbek, összetettebbek. A kollégiumpedagógus fokozott odafigyelése,
törődése mellet legalább az iskola és a
kollégium szoros együttműködésére
van szükség ahhoz, hogy a fiatal a társadalmi elvárásoknak megfelelően teljesítsen, és versenyképes tudással lépjen ki a munkaerőpiacra, vagy üljön be
az egyetemi padsorokba. (Tisztában vagyunk azzal, hogy a „tökéletes” megoldáshoz, a problémák teljes körű orvoslásához a fiatalok nevelésében-oktatásában résztvevő összes ágens aktív,
segítő részvételére lenne szükség).
A kollégiumok sajnálattal tapasztalják,
hogy az iskolák – tisztelet a kivételnek
- nem ismerik eléggé a kollégiumok
működését, az ott folyó, szerteágazó
munkát. Az együttműködés fejlesztését
jól szolgálná, ha erről az intézmények –
pl. látogatások formájában - személyes
tapasztalatokat szereznének. A kollégiumok nyitottak erre, a tájékoztatásra,
miképp arra is, hogy maguk is megismerjék az iskola világát, működésének
legfontosabb területeit, szabályozóit,
amelyeket a fiatalok nevelése-oktatása
hatékonysága növelésének szolgálatába
tudnak állítani.
Hogyan lehet az iskolák és a kollégiumok viszonylatában, a kommunikáció
és együttműködés tekintetében rendel-

kezésre álló szervezeti és pedagógiai
tartalékokat a diákok és családok érdekében aktivizálni?

- A jelenlegi tanügyigazgatási környezetben, a gyakorlatban a törvényi előírások nem minden esetben jelentenek
garanciát az együttműködésre. Előrelépést jelentene tehát a törvények, rendeletek előírásainak fokozottabb tiszteletben tartása, s az, hogy ki-ki a reá háruló
kötelezettségének eleget tegyen.
Ugyanakkor megállapítható, hogy
egyes esetekben magasabb rendű szabályozás (jogszabály) akadályozza a
hatékonyabb együttműködést (pl. adatkezelésre vonatkozó előírások).

- A kommunikáció létrejöttében, a
konstruktív együttműködésben az emberi kapcsolatok minősége, továbbá az
intézményi módszertani, valamint a
szervezeti kultúra állapota rendkívül jelentős szerepet játszik. Ennek fejlesztésére szükséges nagyobb figyelmet
fordítani.

- Az emberi tényező szerepét nem becsülhetjük alá a kommunikációban,
ugyanakkor nem hagyatkozhatunk kizárólag erre, amikor emberi sorsokról
van szó. A kommunikációt, a napi kapcsolattartást ezért célszerű szabályozott
mederbe terelni. Tehát minden intézményben (iskolában és kollégiumban)
a kommunikáció – a kölcsönösség elve
alapján - szabályozott folyamatként jelenjen meg, ami mindenki számára kötelezően követendő eljárást jelent.
Ennek elemeiként javasoljuk:

- az intézményekben legyen nyilvántartás a diákok lakhelyéről, illetve
tanintézményéről

- az intézményekben legyen nyilvántartás a kapcsolatos intézmények telefon- és e-mail címéről

- az intézményekben legyen nyilvántartás a csoportvezető nevelő, illetve
az osztályfőnök elérhetőségének idejéről (munkaidő-beosztás), és módjáról

- legyen megnevezve a kapcsolattartás
(kommunikáció) szintje. Két szinten
célszerű megvalósítani: igazgatói/vezetői, illetve igazgatóhelyettesi/vezető-helyettesi szinten, valamint osz-

tályfőnöki és csoportvezető nevelőtanári szinten.

- legyen szabályozva a kommunikáció
módja (telefon, e-mail, írásos forma),
valamint minimális gyakorisága

- legyenek szabályozva a protokolláris
eseményeken (pl. ünnepségeken,
rendezvényeken) történő találkozásokon túli, a konstruktív együttműködést biztosító kommunikáció
egyéb formái (osztályfőnöki látogatások a kollégiumban, csoportvezetői
megjelenés az iskolákban, közös szülői értekezletek, közös testületi értekezletek, az iskolák és kollégiumok
pedagógusai közötti tapasztalatcserék, esetmegbeszélések, bemutató
órák, foglalkozások látogatása stb.)

- abból kell kiindulni, hogy a kollégium
és az iskola közötti összekötő kapocs
a gyermek. Elengedhetetlen, hogy a
kommunikáció koordinálásán túl a
működés mindazon területei, amelyeken az intézményeknek kölcsönös
tennivalói és kötelezettségei vannak,
szabályozva legyenek. A teljesség
igénye nélkül, ilyen például a kollégiumi tanulófelvétellel kapcsolatos
adminisztráció, a programok szervezése, egyeztetése, a tanulókról szóló
fontos információk kicserélése, a tanulói hiányzások megbízható kontrollja, a kollégiumban az osztályzatok naprakész nyomon követhetőségének szabályozása.

- a törvény a minőségfejlesztésben (a
partnerközpontúság elve alapján) is
előírja a felek együttműködési kötelezettségét: az intézmények a partnerek elvárásainak és igényeinek kölcsönös megismerése nyomán alakítják, javítják működésüket.
Ezért mind az iskolák, mind a kollégiumok partnerlistájukon közvetlen
partnerként tüntessék fel egymást, és
kölcsönösen, rendszeresen kérdezzék
meg elvárásaikat, elégedettségüket.
A felmérés eredményét dokumentálják, és szükség szerint szülessenek
dokumentált intézkedések, vagy intézkedési tervek.

A folyamat szabályozásának megléte
nem függhet attól, hogy hány tanulón
keresztül vannak kapcsolatban az intézmények, továbbá, önállóak, vagy
közös igazgatásúak- e.
Kollégium
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A program címe:

Program a kollégiumi nevelés országos alapprogramja
műveltségterületeinek kötelező csoportfoglalkozások keretében történő tartalmas és hatékony feldolgozásához
Meghirdető:

Fővárosi Pedagógiai Intézet

1088 Bp. Vas u. 10.
Indítási engedély szám: OKM-3/60/2007.
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1. A program részletes leírása:

A program révén a pedagógusok megismerik a kollégiumi
munkát szabályozó alapdokumentumot (kollégiumi nevelés
országos alapprogramja), az ott rögzített alapelveket, követelményeket, az alapprogram használatához kapcsolódó tudnivalókat, és a nevelő-oktató munka javasolt tartalmát. Ismereteket szereznek a kollégiumi foglalkozás-szervezés, és a
foglalkozások tervezése területén. Változatos módszereket sa-

„Bibliográfia

játítanak el a kollégiumi kötelező csoportfoglalkozások keretében előírt hét műveltségterület feldolgozásához, megismerkednek az alkalmazható eszközök tárházával, továbbá azokkal a segédanyagokkal és információhordozókkal, amelyek
révén feladataikat szakszerűen, és eredményesen meg tudják
oldani.
A tanfolyam gyakorlat-centrikus. A foglalkozásokat zömében
kollégiumi terepen, olyan pedagógusok tartják, akik maguk
is nagy kollégiumi gyakorlattal rendelkeznek, és hitelesen
közvetíteni tudják azokat az elméleti, de nagyobbrészt gyakorlati- módszertani ismereteket, tudnivalókat, amelyekkel a
hallgatók módszertani repertoárja gazdagabbá válik.
2. Tanfolyami jegyzet:

A tanfolyam anyaga szorosan kapcsolódik a „Témavázlatok.
Segédanyag a kollégiumi alapprogram műveltségterületeinek
feldolgozásához” c. kiadvány tartalmához.
3. A tanfolyam során felhasznált, illetve tárgyalt taneszközök:

Szakmai segédanyagok, kérdőívek, tesztlapok, számítógép,
videofelvételek.
4. Hallgatói teljesítménymérés:

A hallgatók a képzés első negyven órája anyagát felhasználva,
otthon, a hét műveltségterület valamelyikére, egy évfolyamra,
6-9 oldalnyi terjedelemben részletes éves foglalkozási tervet
készítenek. Ehhez saját gyakorlati ismereteiken, tapasztalataikon túl fel kell használniuk a tanfolyam tartalmi, és módszertani ajánlásait, az ott tanultakat. Értékelési szempontok: a
kollégiumi alapprogram előírásainak figyelembe vétele, a
műveltségterületeknek és a fejlesztési célnak megfelelő tartalom, foglalkozási terv koherenciája, konzisztenciája, az alkalmazott módszerek és eszközök célnak való megfeleltetése,
szakirodalmi hivatkozás.
5. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdőív kitöltésével zárul.

a kollégiumi alapprogram témaköreinek feldolgozásához”

A kollégiumoknak 2001. óta a kollégiumi nevelés országos
alapprogramja figyelembevételével kell nevelési tevékenységüket szervezni. A Fővárosi Pedagógiai
Intézet új kiadványával a foglalkozások tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához kíván segítséget nyújtani. Melyben követtük az alapprogram témakörei szerinti
tagolást, ugyanakkor, figyelembe véve az
alapprogram egyes témaköreinek ajánlott
tartalmi szakaszolását, azokat rész-területekre bontottuk.
Előfordulhat, hogy ugyanaz a mű több témakörnél is felbukkan. Ugyanakkor számos, egy bizonyos helyre sorolt mű esetében fennáll, hogy más területeknél is jól
felhasználható. Szándékunk az volt, hogy a
témákhoz leginkább használható, illetve
hozzáférhető műveket ajánljuk.
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A témakörökhöz kapcsolt kiadványok ismertetése után egy
általános módszertani bibliográfiát is tartalmaz összeállításunk.
A bibliográfia az interneten való keresés kiindulópontjául is szolgál, mely által a tájékozódás, az anyaggyűjtés, a feldolgozás, valamint az egyes témákban való elmélyülés
lehetőségei – tanár, diák számára egyaránt rendkívül szélesre tárulnak.
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