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Kedves Pedagógus Kollégák! Tisztelt Kollégiumi Szakemberek!
Az elmúlt években számos fórumon elhangzott - a pedagógus társadalom álláspontjával összhangban hogy az oktatás mellett a nevelés súlyát is meg kell erősíteni a magyar közoktatásban. Számos felmérés tanúsítja, hogy a mai diákok meghatározó hányada magára hagyatva küszködik a személyes problémáival. Egy részük nem, vagy csak részben vonódik bele a család, a társadalom vérkeringésébe. Rendkívül sok olyan problémával szembesülnek, amit nem tudnak megoldani, és igazán segítő kezekre sem
lelnek, sőt, számos esetben átkerülnek az „árnyékos oldalra“. Szerencsére ezek közül a fiatalok közül
csak kevesen tartoznak a kollégisták közé.
Egyre inkább azt látjuk, hogy e változások tükrében a kollégiumnak, a pedagógusnak feladata - számos
speciális, korábban ritkán gyakorolt - tapasztalat, tudás átadása, így pl. az egészségnevelés, a drog-prevenció, a médiaismeret, a környezeti nevelés, a pályaorientáció, a tanulásmódszertan. A kollégiumi pedagógusoknak tehát még hangsúlyosabb feladata lesz a nevelés, a fiataloknak a társadalmi normákkal
való megismertetése.
Bízom abban, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságának fejlesztési tervei összhangban vannak a kollégiumi szakmai szervezetek kollégiumfejlesztési igényeivel, és ha
megtekintik a tárca honlapjára kihelyezett új közoktatási törvény szakmai koncepcióját, bíztató lehetőségeket láthatnak javaslatainkban, elképzeléseinkben.
Sikeres konferenciát, eredményes, hasznos szekciómunkákat kívánok Önöknek! Bízom abban, hogy
a szakma és az államigazgatási szándék találkozik majd egymással, közösen fejleszthetjük a jövőben a
közoktatási kollégiumi intézményrendszert.
Budapest, 2010. december 9.
Szeretettel:
Dr. Hoffmann Rózsa
oktatásért felelős államtitkár
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Tisztelt Konferencia! Tisztelt Résztvevők!
Köszönöm meghívásukat, s ezúton is
szeretném elnézésüket kérni, hogy személyesen nem tudok részt venni megbeszélésükön!
A pedagógusokat, a közoktatás szereplőit képviselő szervezetek közül a Kollégiumi Szövetség az egyike azoknak,
amelyek legitimitása aligha kérdőjelezhető meg. Ez vonatkozik szervezettségére és szakmaiságára egyaránt.
Magam is egy civil szervezet képviselőjeként dolgoztam évekig, így rendkívül nagyra értékelem a Kollégiumi
Szövetség pártsemleges megközelítését
is. Tudom, mekkora a kísértés, de azt is
tudom, hogy a higgadt, korrekt, megbízható partnerségre törekvés alapfeltétele annak, hogy az adott közösség érdekeit bármilyen politikai, oktatásirányító közegben eredményesen lehessen
képviselni.
Személyes tapasztalatom, hogy a Kollégiumi Szövetség ilyen megközelítésre törekszik, ezért volt képes nem
csupán véleményt, kritikát megfogalmazni, de aktívan, kezdeményezőén is
fellépni a kollégiumok, az itt élő diákok és az intézményekben dolgozó pedagógusok érdekében. Ezt a kezdeményező szerepet külön is köszönöm, hiszen ennek előnyét számos alkalommal
érzékelhettem, akár jogszabályalkotásról volt szó, akár egy-egy szakmai
program elindításáról.
Magam, és az a párt, amelynek vezetésében hosszú ideje részt veszek a kollégiumokra mindig is úgy tekintett,
mint az esélyteremtés meghatározó intézményeire. Ezért is rendeztük 19982002 között a kollégiumok működésének szabályozását a közoktatási törvényben, és ezért adtuk ki a Kollégiumi
Nevelés Országos Alapprogramját.
Létrehoztuk a Nemzeti Kollégiumi
Közalapítványt, amely a szakmai és
infrastrukturális fejlesztések hátterét
biztosította hosszú éveken keresztül.
Fontosnak tartottam e munka megbecsülésének, a társadalmon és a szakmán belüli presztízsének emelését, e

cél megvalósulását szolgálta a Tessedik
díj megalapítása. Végül - de talán a legfontosabbként - sikerült jelentősen
emelni a kollégiumok támogatását,
1998-2002 között a normatíva összege
megközelített a működés költségeinek
100 %-át.
A kollégiumokról való gondolkodás
szempontjából az esélyteremtés, mint
meghatározó feladat, ma sem kisebb,
mint volt egy évtizeddel ezelőtt. A múlt
héten nyilvánosságra hozott PISA vizsgálat eredményei, bár örvendetes
módon javulást jeleznek egyes területeken, továbbra is jelzik, hogy a diákok
teljesítménye egyáltalán nem csak tehetségükkel és szorgalmukkal van
összhangban, hanem meghatározó
ebben családjuk szociális helyzete és
lakóhelyük is. Az 1999-2000-ben kiadott kerettantervek, a kompetenciamérés bevezetése vagy az új érettségi öszszességében segítettek abban, hogy elmozduljunk a holtpontról, ám stabil javulást akkor várhatunk, ha az esélyek
kiegyenlítése terén tudunk előre lépni.
Ebben a munkában kiemelt szerep
hárul a kollégiumokra, hiszen letéteményesei a társadalmi mobilitásnak: a
kistelepülésen élők, sokszor halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára
a kollégiumok létezése, működési színvonala meghatározó későbbi sikerességük szempontjából. A hátrányok kompenzálása mellett, ezzel egyenértékű a
tehetséggondozás. A Nemzeti Tehetség
Program jó lépés, de a kollégiumok felelősségét és feladatait ez mit sem
csökkenti ezen a területen.
Ugyanígy kiemelt fontosságú az integráció segítése. Ez utóbbi esetében azonban nem tartom elegendőnek a pusztán
adminisztratív szabályozást, szükséges
a megfelelő szakmai és finanszírozási
háttér biztosítása is. Előbbi esetében a
pedagógus életpályamodell kaphat
meghatározó szerepet, de nem csupán
azáltal, hogy emelkedhet a pedagógusok jövedelme, hanem azért is, mert itt
írhatók le azok a feladatok, az a szak-

emberigény - legyen szó az adott intézményekkel közösen alkalmazott fejlesztő pedagógusról, pszichológusról,
szociális munkásról, asszisztensről -,
amely elengedhetetlen a sikeres munkához. Utóbbi, a finanszírozás esetében
pedig akkor tudunk előrelépni, ha sikerül a fejkvóta alapú finanszírozástól a
feladatfinanszírozás irányába elmozdítani a költségvetést.
Tisztelt Konferencia!
Kedves Kollégák!
A kollégiumi terület munkáját, a közoktatásban betöltött szerepét továbbra
is meghatározónak tartom. Az esélyteremtés azon intézményei közé tartozik,
amelyek még viszonylag jól vészelték
át az elmúlt évek megszorításait (szemben például a kistelepülési óvodákkal,
iskolákkal). Annak érdekében, hogy a
szűk esztendők után a kollégiumok
ismét megkaphassák a feladataikhoz
szükséges szakmai és finanszírozási támogatást, ahogyan eddig is, a jövőben
is kész vagyok együttműködni a Kollégiumi Szövetséggel. Bízom abban,
hogy ez az együttműködési szándék
kölcsönös, s a jövőben is számíthatok
véleményükre, javaslataikra, kezdeményezéseikre.
Jó munkát, sikeres tanácskozást kívánok Önöknek.

Pokorni Zoltán
elnök
Parlament Oktatási Bizottsága

Kollégium - november-december

3

Kollégiumi Konferencia
2010

Értékeink a múltban gyökereznek, a jelenben hatnak, és a jövő nemzedékét formálják. A kollégiumok történetének ezer éves
múltja ismét gazdagabb lett. Gazdagabb lett
azzal a 20 éves kollégiumpedagógiai fejlesztéssel, szakmai érdekvédelemmel,
amire egy olyan történelmi korszakban került sor, ahol a közoktatási kollégiumi intézményrendszer léte, vagy nem léte volt a
tét. A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi
Szövetség által összefogott több mint négyszáz kollégiumi nevelőtestület az elmúlt két
évtizedben szinte napi küzdelmet folytatott
a fennmaradásért, a szakmai és szervezeti
önállóságért, a pedagógiai munka és a lakhatási feltételek törvényi hátterének megteremtéséért. Bátran, szerénytelenség nélkül
állíthatjuk, neveléstörténeti tettet hajtottak
végre, akik a rendszerváltáskor nem csak
létrehozták, hanem töretlen lendülettel, hittel működtetik 20 éve a „Szövetséget”.
Az évforduló alkalmából rendezett keszthelyi jubileumi konferencián közel 200 kollégium képviseltette magát, ahol az alapító
tagok, az egykori ügyvivők, megyei elnökök, nyugdíjas kollégák örömmel köszöntötték egymást. Most is - mint mindig - tartalommal megtöltött találkozónak voltunk
részesei. Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár levélben üdvözölte a konferenciát. Pokorni Zoltán az Országgyűlés
Oktatási Bizottságának elnöke elismeréssel
szólt a Szövetség eddigi munkájáról, a kollégiumok meghatározó szerepéről a közoktatásban. Singer János az OKA Kollégiumi
Alkuratóriumának elnöke a megnyitón
tényszerűen is érzékeltette, hogy az alapítvány eddigi pályázatainak köszönhetően
milliárdos nagyságrendben került sor kollégiumi programok szervezésére, eszközök
beszerzésére, felújításokra. Dr. Simon István az OM ny. kollégiumi referense a minisztériumokkal való kapcsolattartásról, a
kollégiumok működését meghatározó törvényi, jogszabályi háttér megteremtéséről,
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a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának jelentőségéről tartott nagy ívű
nyitó előadást. A konferenciát az Országos
Kollégiumi Diákszövetség nevében Kelemen Zsolt alelnök és Ősz Dániel titkár köszöntötte.
Horváth István a Kollégiumi Szövetség elnöke értékelte az eddig meg tett utat, jubileumi emlékéremmel ismerte el az ügyvivők és a megyei elnökök munkáját, de ezt
követően azonnal felhívta a figyelmet arra,
hogy az új közoktatási törvény előkészítése,
a kollégiumokat érintő várható változások
pozitív irányba mozdítása nem tűr halasztást, azonnali cselekvésre van szükség.
Ringhofer Ervin a Kollégiumi Szövetség alelnöke a kollégiumok tehetségmentő szerepéről, az Arany János Programokról tartott
előadásában kiemelte, hogy a tehetségek
felismerése, „az időben elkapott lelkesedés” hosszú életre szól, ha értő kezek
egyengetik, segítik a diákévekben a tanulókat.
Fuschné Hattinger Zsuzsanna ifjúsági
ügyvivő az Országos Kollégiumi Diákszövetség munkáját kiemelkedőnek értékelte a
kollégiumok diákönkormányzatának összefogása,vezetőképzése terén.
Jusztin László igazgató, szakértő arra hívta
fel a figyelmet, hogy a kollégium nem csak
egy intézmény, hanem az emberi kapcsolatok színtere, nehézsorsú, elbizonytalanodott, útkereső fiatalok otthona. Nagy Kálmán igazgató, szakértő a kollégiumokban
rejlő oktatási-nevelési lehetőségekről, mint
a tehetségek megnyilvánulásának, felismerésének kiváló terepéről beszélt előadásában. Deák Erika szervezeti ügyvivő felvázolta, hogy az elmúlt 20 évben hogyan sikerült országos szinten a kollégiumok között folyamatosan biztosítani az információcserét. Pethes Zoltán gazdasági ügyvivő a
takarékos gazdálkodás mellett kiemelte,
hogy a Szövetség tisztségviselői a megalakulás óta társadalmi munkában látják el fel-
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Horváth István elnök
adatukat. Szallár Csabáné szakmai ügyvivőnek versenyt kellett futni az idővel, hogy
fel tudja sorolni a Szövetség két évtizedének konferenciáit, szakmai napjait, továbbképzéseit, országos rendezvényeit.
Benda János ügyvivő a „Kollégium” c. lap
főszerkesztője és Gulyás Béla kommunikációs ügyvivő, az újság felelős szerkesztője
a lap történetiségének áttekintése mellett
köszönetet mondtak mindazoknak, akik
több mint ezer cikkel, tudósítással, fényképpel járultak hozzá, hogy a kiadvány 19
éve szolgálja a kollégiumok szakmai fejlődését. Dr. Csépe György a „Kardos-díj” Kuratóriumának elnöke 47 évi kollégiumpedagógiai tapasztalatokkal felvértezve felelevenítette azokat az időket, amikor az első
Kardos kiállítás megnyílt, átadásra került az
első Kardos-díj.
Dr. Benedek István igazgató, a Kollégium
Akadémia elnöke előadásban megfogalmazta, hogy a jelen társadalmi-gazdasági
helyzetben még inkább igaz, hogy a kollégiumok szocializációs szerepe felértékelődik: a neveltebb emberek könnyebben taníthatók, és aki többet tud, könnyebben érvényesül a munkaerőpiacon is.
Az előadásokat követően kötetlen beszélgetésre, tapasztalatcserére, „nosztalgiázásra” is sor került az esti fogadáson.
Szép és megható pillanata volt a konferenciának, amikor a résztvevők egy emléklappal és egy kedvderítő palackkal köszöntötték Horváth István elnök urat abból az alkalomból, hogy 20 éve fáradhatatlanul vezeti a Kollégiumi Szövetséget. Ezúton is
köszönjük elnök úr!
A konferencia a hagyományoknak megfelelően Záródokumentum elfogadásával ért
véget.
Gulyás Béla
kommunikációs ügyvivő

Köszöntő
Nekem adatott meg, hogy sok szeretettel köszöntsem a Kollégiumi Szakmai
és Érdekvédelmi Szövetséget 20. születésnapján.
Köszöntöm Önöket azon kiemelkedő
évforduló kapcsán is, hogy ez a szervezet húsz éve fogja össze, irányítja a kollégiumok tevékenyégét, védi érdekeiket,
s minden erejével azon fáradozik, hogy
a kollégiumok a közoktatási rendszerben méltó helyükre kerüljenek. A Kollégiumi Szövetség rangját, szakmai súlyát mi sem bizonyítja jobban, mint az
a tény, hogy a magyarországi kollégiumok döntő többsége tagja a szervezetnek.
A Kollégiumi Szövetség tömöríti a kollégiumi pedagógusok több mint 90%-át,
keresi a kapcsolatot és kész együttműködni minden olyan szervezettel, amely
hasonló célok érdekében tevékenykedik.

Fuschné Hattinger Zsuzsanna, Szallár Csabáné, Dr. Simon István, Ringhofer Ervin

közösségi együttműködés képességére
nevelő, a demokratikus értékrendet erősítő szerepe, tevékenysége révén is
képes enyhíteni a társadalmi különbségeket, és elősegíteni a mobilizációt.

Az elmúlt 20 év alatt, a kollégiumok társadalmi szerepe fokozatosan növekedett
azáltal, hogy a családok egy része munkanélkülivé vált, megjelent a mélyszegénység, melyet a 2008-as statisztikai
adatok már 700 ezerre becsülnek. Ebből
a hétszázezerből nagyon sok a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyerek, akiknek gyakran még ennivaló sem jut mindennap.
A kollégiumi intézményrendszer sajátos
lehetőségeivel, alapvető funkcióin keresztül segíti a társadalom súlyos gondjainak megoldását: tehetségmentő, hátránykompenzáló, szocializációs, a kulturális-szociális integrációt szolgáló, a

A kollégiumok – megfelelő feltételek
teljesülése és szakmai fejlődés mellett –
képesek elősegíteni a társadalmi mobilizációt, és az intézményrendszer tehetségmentő, hátránykompenzáló, szocializációs, a kulturális-szociális integrációt szolgáló, a közösségi együttműkö-

dés képességére nevelő, a demokratikus
értékrendet erősítő szerepe társadalmi
méretekben is igen jelentős lehet.
Tennivalónk maradt még bőven.
Szeretnénk ezen a mérföldkövet is jelentő szép ünnepen örülni, csak a szépre
és a jóra emlékezni, de nem tehetjük felhőtlenül. Annyi szerencsénk még van,
hogy elnökünk, ügyvivőink megszállott
kollégák. Vannak elhivatott területi elnökeink, munkacsoport vezetőink, segítőink, támogatóink.
A 20 év alatt a szakma újabb, lelkes,
tettre kész fiatalokat, követeket küldött
az ügyvivő testület köré, mellé, holdudvarába.
Vannak ötleteink, még mindig nem
mondtunk le a túléléssel egyenlő önszervező képességünkről.
Viszont eljött az az idő, hogy fel kell
tenni magunknak a következő évtized
programjának megfogalmazásakor, képesek vagyunk-e önszervező módon
biztosítani a szakmai, intézményhálózati túlélés esélyét?
A kollégiumi pedagógusok és dolgozók
nevében hálásan köszönöm elnök úr
ügyszeretetét és szolgálatát.
Köszönöm az ügyvivőtestület és a megyei elnökök operatív és organizációs
szorgoskodását.
További alkotókedvet, stressz mentes
érdekérvényesítést, egészséget és jó
munkát kívánok mindnyájunknak!
Ezen gondolatok szellemében a konferenciát megnyitom.
Szallár Csabáné
szakmai ügyvivő
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A kezdet

Eredeti dokumentumok alapján
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Fonyódi felhívás

Esztergomi felhívás

Tisztelt Kollégák!

Az esztergomi Martos Flóra Középiskolai Kollégium nevelőtestülete felkér minden középfokú kollégiumi tanárt, hogy cgyüttgondolkodva. beszéljünk végre a Kollégiumról!
Megítélésünk szerint nem halasztható tovább a Kollégium, mint nevelési-oktatási intézmény, s
benne a tanár és diák helyzetének, szerepének, tevékenységének tisztázása. Túl nagy a hallgatás
ezen intézményhálózat kórul A Kollégium eddig is „fehér foltnak“ számított a pedagógiában, a pedagógusképzésben, a művelődéspolitikában egyaránt.
Ha ez a csend tovább tart, akkor félő, hogy a jelenlegi problémák éles konfliktusokká válnak, melyek negatív hatását éppen azok fogják leginkább érezni, akikért dolgozunk, a diákok.

A Kollégium jövőbeni sorsa tőlünk függ! Mi tudjuk igazán, hogy min kell feltétlenül változtatni!
Azon kevesek, akik ezt a hivatást felvállalták, értelmet és reális jóvőt tulajdonítanak ennek a tanári
pályának. Mindenkit felkérünk arra, hogy beszéljük meg mindazokat a problémákat, ellentmondásokat, melyekkel naponta találkozunk.
A jelenlegi fogalmi tisztázatlanság úgy pedagógiai, mint jogi területen sokszor zűrzavaros állapotokat eredményez. Egyfajta identitászavarban szenvedünk, a legkevésbé saját hibánkból. Egyetemet és főiskolát végzett, valódi tanári munkát folytató pedagógusok vagyunk, azonban ezt a tényt a
jelenlegi jogszabályok nem veszik figyelembe.
A kőtelező óraszám nagyságát inkább gyermekfelügyelői szerepkörre határozták meg. Az iskolán kívüli tevékenység már nem számít tanári munkának? A konzultációs foglalkozásokra, szakköri
órákra nem szükséges felkészülni? Kötelező túlmunkánk és ennek díjazása kapcsán a munkajogi
viták rendszeresen kiújulnak. A tanári tevékenység mikor tekinthető túlórának, ügyeletnek, készenlétnek? Átlagbérünk nemhogy a középiskolai tanárokét nem éri el, hanem sok helyen a szakoktatók
fizetését sem haladja meg!

Ilyen feltételek mellett a kvalifikált pedagógusok alkalmazása, megtartása egyre lehetetlenebb. A
tanévenkénti fluktuáció eléri a 3o %-ot, de néha előfordul, hogy az egész nevelőtestület egy év alatt
lecserélődik! A kedvezőtlen feltételek még azokat a tanárokat is távozásra kényszerítik, akik jó szakemberek és megszerették ezt a hivatást.

A Kollégium nem attól kollégium, mert így nevezik, hanem mert nevelő és oktató, ismeretszerző
és tudást bővítő tanári-tanulói tevékenység jellemzi. Nem engedhetjük diákszállóvá degradálni ezt
az intézményt! Tevékenységünk nem tanulószobai felügyelet!
Nagyon sok még a megoldásra váró probléma, pl. a nevelőtanár-képzés és továbbképzés rendezetlensége, a gazdálkodási és pénzügyi nehézségek, a tanári és tanulói tevékenység pedagógiai tisztázatlansága, a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos problémák, stb.
Beszéljünk tehát a Kollégiumról, mert a változtatás kezdetét ez jelenti!

Esztergom, 1990. október 8.

Üdvözlettel:
az esztergomi Martos Flóra

Középiskolai Kollégium Nevelőtestülete

A

szerepének tisztázását a közoktatás rendszerében.
Ekkor született meg a Kollégiumi Szövetség létrehozásának
gondolata, melyet a résztvevő kollégiumi pedagógusok egyhangúlag támogattak.

Javaslat született arról, hogy egy olyan társadalmi szervezet
jöjjön létre, mely célul tűzi ki a kollégiumok helyének és

A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség életképességét, létezésének szükségességét mi sem bizonyítja
jobban, hogy 20 éve céljait követve, eredményesen ellátja
az intézményrendszer szakmai és intézményi képviseletét.

két felhívás eredményezte azt, hogy a Pedagógusok
Szakszervezete szervezésében országos kollégiumi
találkozóra került sor 1990. november 22-én Budapesten. Ezen a fórumon képviseltette magát az oktatási tárca
is a hallgatóság soraiban. Az előadóterem zsúfolásig megtelt
az ország kollégiumaiban dolgozó pedagógusokkal.

Kollégium - november-december
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A Szövetség működésének kezdeti tevékenysége
A február 22-én tartott Választmányi ülés óta
végzett tevékenység áttekintése
Az ügyvivő testület febr. 28-i ülésén „üzembe helyezte“ az „önsegélyező központot“, amely azóta is folyamatosan működik. Az ország számos helyén elindult a kollégiumok Önállósodása, kb. 10 helyről kértek - a
jogi, szakmai tanácsadáson kívül - konkrét segítséget. A Szövetség az önkormányzatokhoz, oktatási bizottságokhoz címzett szakmai véleménnyel, szükség szerint személyes képviselettel az önkormányzati ülésen, ill. támogató - minisztériumi szakvélemény kikérésével segítette ezt a folyamatot.
Ugyanakkor indult - a Feladattervnek megfelelően - a szakmai bizottságok szervezése; ezek márc. 19-én
tartották alakuló ülésüket, s - elsősorban a törvényelőkészítő munkára tekintettel - ütemtervet fogadtak el. A bizottságok ápr. 10-én, 16-án, ill. 18-án tanácskoztak, majd az ápr. 26-i ülésen „fésülték“ össze az elkészített anyagokat. (A bizottságok általában a koncepciónál részletesebb, konkrét szabályozási javaslatokat is produkáltak;
a munka folytatódik, hiszen ezekre szükség lesz a végrehajtási utasítás, mellékletek, kapcsolódó törvények előkészítése során.)
A febr. 28-i ülésen elkezdődött a különböző kapcsolatok kiépítése (Minisztérium, törvényelőkészítő munkacsoport, pedagógus szakszervezetek). Azóta korrekt munkakapcsolat alakult ki a minisztériummal, „laza“ a
viszonyunk a munkacsoporttal, igen komoly támogatást kapunk a Pedagógusok Szakszervezetétől, kezdeményezésünk ellenére nem alakult ki érdemi együttműködés a PDSZ-szel. (Mindkét szakszervezet kongresszusán
képviseltettük magunkat.)
Az ügyvivőtestület márc. 19-i ülésén határoztuk el, hogy a - velencei tanácskozás (márc. 22-23) mellett
- részt veszünk az „Új Népi Kollégiumokért“ Alapítvány Pécsett, (ápr. 4-5) megrendezett tanácskozásán. Itt vetődött fel a kollégiumi lap megteremtésének gondolata, ezt az Alapítvány anyagilag is támogatná. (Az ezzel
kapcsolatos - ápr. 25-i - tanácskozáson Szövetségünk is részt vett.) Ugyancsak itt kezdődött - s jelenleg is folyamatban van - egy együttműködési megállapodás kidolgozása a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségével.
Az ápr. 19-i ülésen döntött az ügyvivő testület - a márc. 27-én tartott előzetes megbeszélésről való tájékozódás után -, hogy részt vesz az MKM politikai államtitkára által összehívott háromoldalú Érdekegyeztető
Fórum munkájában. Az ápr. 24-i - egyelőre ügyrendi kérdésekkel foglalkozó - tanácskozás jelentős eredménye
számunkra, hogy a szakmai érdekképviseleti oldal 9 tagú tárgyalócsoportjában helyet kapott Szövetségünk is.
Az ápr. 26-i ülésen az ügyvivő testület - a szükséges előkészületek megtételével együtt - elhatározta a Választmány összehívását, s azt, hogy segítséget nyújt a kollégiumi lap megteremtéséhez, ill. a szükséges tájékozódáshoz.
Az ápr. 30-án tartott ügyvivőtestületi ülés hagyta jóvá a beszámolót, és véglegesítette a kollégiumokhoz
kikerülő anyagot, döntött a PSZ máj. 4-re tervezett küldöttgyűlésén való képviseletről.
A máj. 17-re tervezett tanácskozáson az ügyvivő testület - a Választmányi ülés ügyrendjének és egyéb előkészületeinek megtárgyalásán túl - értékeli az Érdekegyeztető Fórum máj. 15-i ülésének, ill. a munkavállalói
oldal máj. 9-i előtanácskozásának tapasztalatait.
Jelenleg a Szövetséghez közel 300 kollégium csatlakozott. (A pontos szám hiányának nemcsak - éppen „felújítás“ alatt álló - nyilvántartásunk gyengesége, hanem néhány „egészen biztosan“ feladott jelentkezés meg nem
érkezése is oka.)
Budapest. 1991. április 30.
Ügyvivő Testület
Kollégium - november-december
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Szakmai - REnDEZVÉnyEK

- ToVáBBKÉPZÉSEK
- InFoRMácIóK

Konferenciák:
- 1991. Velence, Pécs (szervezeti törekvések, jogszabályi rendezés, pedagógiai keretek)
- 1995. Békásmegyer – NAT – kollégiumi szekció
- 1996. Budapest – Táncsics Kollégium
- 2001. Esztergom - Alapprogram megjelelése
- 1999-2002. 4 alkalom – Gyula
- 2000. Budapest: Jubileumi Konferencia (10 év)
- 2000 – 2007. Szombathely (évente)
- 2004. Fonyód
- 2005. Balatonföldvár: Jubileumi Konferencia (15 év)
- 2008. Balatonboglár (Módosult az
Alapprogram)
- 2009. Keszthely, majd Budapest
- 2010. Keszthely: Jubileumi Konferencia
Konferenciák – szakmai napok témaköreiből:
- Felkészülés hatósági (fenntartó, ÁSZ,
OKÉV) ellenőrzésre
- Mutasd meg értékeidet! - a kollégiumi
tanár teljesítményének értékeléséről
- Intézményi önértékelés
- A szocializációs defektek és a fejlődés-lélektani sajátosságok hatásai a
kollégiumi nevelésben
- A tanulói és tanári teljesítményértékelés problematikája, módszertana
- Sajátos nevelési igényű tanulók kol-

légiumi integrációja
- A „nagykorú tanulók” helyzete a kollégiumban
- Kollégiumok működésének jogszabályi feltételei, előírásai, a jogkövetés
egységes gyakorlatának elősegítése
- Újra fogalmazódott a Kollégiumi Nevelés Alapprogramja
További szakmai képzések
- A pedagógiai programhoz kapcsolódó
multiplikátor-képzés (Apáczai Kollégium) – 1997.
- Foglalkozási tervekhez multiplikátorképzés (Apáczai Kollégium) – 1997.
- Kerettanterveknek való felkészítés
(Táncsics Kollégium - 2 nap/3 alkalom) 2003.
- Kapcsolódási pontok: Önfejlesztő
mozgalomhoz
- Önfejlesztő tréning sorozat (3 alkalom): Balatonfüred, Mátraháza, Budapest) 1999-2000.
- JÖN program (3+1 alkalom: Szolnok
és Budapest) 2005-2006.
Kollégiumi Akadémia életre hívása
Szövetségünk megbízásából Dr. Benedek István kidolgozta a képzési programot, melyet minisztériumi támogatással
2003-ban életre hívtunk. A továbbképzések helyszíne: Ady Endre Fővárosi
Gyakorló Kollégium lett. Képzési területek többek között: kollégiumpedagógiai ismeretek, a kollégiumpedagógiai
módszertani kultúra fejlesztése stb.

Szövetségünk
gazdálkodása
Kezdetben
- Megalakulásakor Szövetségünk teljesen társadalmi munkán alapult, így
tagdíjfizetés sem volt.
- Hírlevelek, tájékoztatók sokszorosítása, kipostázása intézmények keretein belül valósult meg.
Fejlesztéseink
- Számítógépes rendszer kiépítése
székhelyünkön
- Megyei elnökök számítógépes konfi-
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Szallár Csabáné
Egyéb országos rendezvények
- 2000 évtől évente megrendezésre kerülő „Legügyesebb kollégium – Legügyesebb kollégista”versenyek;
- 2008-tól kétévente Kollégiumi Ki Mit - Tud? versenyek.
Szakirodalom megjelentetése:
- kollégiumi foglalkozások tervezése,
- pedagógiai programkészítés,
- kollégiumi foglalkozási terve I. II.
kötet,
Szövetségi honlap készítése:
(www.kollszov.hu)
- interneten keresztül történő szakmai,
szövetségi információk átadása, dokumentumok (Állásfoglalások, Szabályzatok, Jogszabályok stb.)
Szallár Csabáné
szakmai ügyvivő
- A Számvizsgáló Bizottság elismeréssel szólt gazdálkodásunkról.

gurációval történő ellátása
- Prezentációs eszközök vásárlása konferenciákra
Gazdálkodásunk jellemzői
- Törekedtünk a kiegyensúlyozottságra.
- Bevételek-kiadások testületi döntéseken alapultak.
- A közterheket időben kifizettük.
- Átmeneti anyagi gondokat az ügyvivők hidalták át.

Kollégium - november-december

Pethes Zoltán
gazdasági ügyvivő

Szervezetfejlesztés
A Kollégiumi Szövetség a szakma eltűnésének utolsó pillanatában alakult
meg, vette kezébe a bentlakásos intézmények történelmi hagyományaira
építve a kollégiumi pedagógia modernizálását, feltételrendszerének törvényes
biztosítását.
A Kollégiumi Szövetség megalakulásától kezdve fontos tartotta, hogy olyan
szervezetet alakítson ki, amely behálózza valamennyi megyét azon belül,
pedig kialakuljanak a megye kollégiumait átfogó megyei szervezetek.
Ez nem ment egyszerűen, hiszen a megalakuláskor mindössze az ország felében sikerült a megyei elnököket megválasztani. Alig telt el egy félév, kiépült az
ország minden megyéjében, Budapesten
is elnöki hálózatunk. Létrejött a Kollégiumi Diákszövetség, megalakultak a
megyei, kollégiumi szervezeti.
El kell mondani, hogy nagyon nehéz
volt a kapcsolattartás. Az ügyvivő testület „Hírlevelei”, szakmai tervezeti, törvényalkotási javaslatai postán jutottak
el véleményezésre, javaslattételezésre a
megyei elnökökhöz és természetesen a
válaszok is hasonlóképen, postán érkeztek. Nehéz időszak volt, sok pénzt
emésztett, amire szűkösön volt fedezet.
Nagy áttörést jelentett a kollégiumi
szakma híranyagainak eljuttatásában a
KOLLÉGIUM c. újság. Minden pályázati lehetőséget megfogtunk, pályáztunk, ahová csak lehetett. Az OM,
OKA, a NKKA, Megyei Közoktatási
Közalapítványokhoz stb.
Szívesen idézem fel ismételten a 2001.

december 8-9-én szerzett esztergomi élményeket, élményünket, amikor megyei
elnökeink átvehették a pályázati pénzből vásárolt a számítógépeket. Ezzel új
fejezet kezdődött a kollégiumi hálózat
működtetésében. A különböző tájékoztatások, fontos kérdések véleményalkotásában nem kellett tovább csigalassúsággal dolgozni. Igaz továbbra is maradtak gondok a szervezésben, hiszen az
elektronikusan érkező anyagokat napokig nem nézték meg a kollégák, nem
szoktak hozzá, pedig nem egyszer
gyors és azonnali véleményre, válaszadásra, intézkedésre volt szükség. A megyei hálózatok kiépülése, e kollégiumok
számítógépekkel történő felszerelése
nagy segítséget jelentett az információ
áramlásában.
Évente egyszer tartottunk választmányi
ülést, amikor minden ügyvivő beszámolt munkájáról. Szükségessé vált a
megyei elnökökkel való találkozás,
évente egy-két alkalommal, amikor tájékoztatást adtak a megyéjük kollégiumi
életéről, legfontosabb eseményekről,
kérdéseiről. Valóban, ami az ügyvivő
testületben történt az végigment a kollégiumi szervezet gerinchúrján.
A Nemzeti Alaptanterv, az Oktatási Törvény, a különböző törvények megalkotásánál Szinte minden kollégiumot
érintő kérdésben sikerült eljutni azokhoz, akik segítették a szövetség ajánlásait, kéréseit, javaslatait érvényre juttatni. Köztársasági elnök, Miniszterelnök, Oktatási Miniszterek,
Parlamenti Oktatási Bizottság, Ország-

Deák Erika
gyűlési képviselők, a megyei Közgyűlések Elnökei. Minden szinten ajánlottuk szakembereink segítségét, hogy
jobb megértsék a szakmai kérdéseket,
segítsék őket a döntéshozatalban.
A Kollégiumi Akadémia akkreditált
képzései, a különböző országos szervezések: Megyei Sportversenyek, Milleneumi Nap, Kulturális Seregszemlék,
Legügyesebb kollégista, a Kollégiumi
Diákszövetség Táborai stb. az egész országot átfogó szervezései, rendezvényei
igen nívós szakmai munkát, maradandó
élményeket, emlékeket jelentettek szakembereinknek, diákjainknak.
A kollégiumi pedagógusok elismertetése a Minisztérium által alapított Tessedik díj, a Kollégiumi Szövetség Kardos díja, a különböző kitüntetések melyeket a kollégiumi pedagógusok kaptak, a kollégiumpedagógiai szakma helyét szerepét, elismerését, demonstrálja
a közoktatásunk rendszerében.
Minden szinten takarékoskodunk. Az
ügyvivő testület tagjai a legfontosabb
kérdéseket e-mailen, konferencia-beszélgetéseken, elektromos úton beszélik
meg.
Nem volt sima az utunk. Értek bennünket kritikák, kaptunk jó és rosszindulatú
véleményeket, de célunk mindenki előtt
világos, hogy a kis és nagytelepüléseken
élő hátrányos és szegény sorsú gyerekek
nevelését esélyegyenlőségük megteremtését, továbbtanulását, felemelkedését segítjük.
A szervezeti ügyvivői munkát 2006-ig
Dr. Csépe György látta el, 2006-tól
Deák Erika végzi az ezzel kapcsolatos
tevékenységeket.
Deák Erika
szervezeti ügyvivő
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A „Kollégium“ újság

A

Kollégiumi Szövetség Ügyvivő
testületében 1991. május 24-én
felmerült annak igénye, hogy
egy szakmai jellegű folyóiratot hozzunk
létre a kollégiumok szakmai fejlődése,
a megfelelő információcsere érdekében.
E cél megvalósítása érdekében a Kollégiumi Szövetség felvette a kapcsolatot
a „Fényes Szellők“ Baráti Körrel, az
Agrár és Falusi Ifjúság Szövetségével
(AGRIA), az Új Népi Kollégiumokért
Közalapítvánnyal.
1991. augusztus 16-án az AGRIA. a
„Fényes Szellők“ Baráti Kör, a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövet-

sége, az „Új Népi Kollégiumokért“ Alapítvány és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség közösen hozta
létre a „Kollégiumokért“ Sajtó Alapítványt, melynek kuratóriumi elnöke Réthei Prikkel Lajos volt.
Az alapítvány célként jelölte meg azt,
hogy sajtótermékekkel támogassa a létező és az újonnan létesülő kollégiumokat annak érdekében, hogy belőlük korszerű és a magyar hagyományok szellemében működő, demokratikus szemléletű kollégiumok váljanak.
1991. december 16-án a Művelődési
és Közoktatási Minisztérium nyilvántartásba vette a „Kollégium“ című szakmai, módszertani és információs kiadványt.
A „Kollégiumokért“ Sajtó Alapítvány
kuratóriumának 1992. április 9-én tartott ülésén megbízta dr. Benedek Istvánt
a folyóirat főszerkesztői, és dr. Simon
Istvánt a felelős kiadói feladatok ellátásával. Ezt követően a „Kollégium“ című
újság havi rendszerességgel került kiadásra.

Benda János

A „Kollégiumokért“ Sajtó Alapítvány
a lap kiadásával Horváth Istvánt, a Szövetség elnökét bízta meg.
1998-tól a Kollégiumi Szövetség
Ügyvivő Testülete Benda János ügyvivőt bízta meg a folyóirat főszerkesztői,
Gulyás Béla sajtó ügyvivőt pedig a felelős szerkesztői feladatok ellátásával.

Gulyás Béla
A terjesztési feladatokat Pethes Zoltán
gazdasági ügyvivő látja el.
Lapunk - mely a kollégiumok több mint
90%-ába, ill. mintegy 400 középiskolába eljut, az évek során a szakmai tájékoztatás elsőszámú, mindenki számára
hozzáférhető fórumává vált. Eddig
közel 1000 írás jelent meg a lapban, s
közel 100 kollégium mutatta be intézményét.
A lap kiadását támogatta az oktatási
tárca, a Soros Alapítvány, a „Kollégiumokért“ Sajtó Alapítvány, Oktatásért
Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma, valamint a lapot előfizető
intézmények, pedagógusok és a kollégiumi élet iránt érdeklődők. Segítségükért
köszönet illeti őket.
Benda János Gulyás Béla
szerkesztők

Kardos László díjról, a Kardos kiállításról
és az állami kitüntetésekről
A kitüntetések témájával való foglalkozás két szempontból is aktuális. Egyrészt a KSZ megalakulásának 20 éves
jubileumát ünnepeljük, másrészt Kardos
László halálának 30 éves évfordulója
előtt tisztelgünk.
Kardos László részese volt a NÉKOSZ
mozgalom elindításának, megalapítója
és tagja a Bolyai Kollégiumnak, igazgatója volt a Győrffy Kollégiumnak.
1946-ban e kollégium évzáró ülésén fogalmazódott meg egy országos mozga-

12

lom beindítása, mely célul tűzte ki, diákotthonok és kollégiumok szervezését,
létesítését a középiskolák és a főiskolák
mellett a szegény paraszt és munkásfiatalok számára. E mozgalom 3 évet élt.
Ez alatt több mint 100 Népi Kollégium
jött létre az országban, és 10 ezer diák
tanult a falai között. Ez akkor olyan áttörés volt a pedagógiában, amire még
nem volt példa. Földes Ferenc írásaiból
is tudjuk, hogy a 30-as években a munkás és parasztcsaládok gyerekei alig jutottak be a középiskolákba, nem is be-
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szélve a főiskolákról, egyetemekről. A
Népi Kollégiumok segítségével viszont
ezek a fiatalok tömegesen jutottak be a
gimnáziumokba, közép és főiskolákra,
egyetemekre. Kardos László pedagógiai
teljesítménye mai szemmel is óriási
volt. Ezért a pedagógiai munkáért 1948ban Kossuth-díjat kapott. A Népi Kollégiumi Mozgalom Kardosi összegzése:
„haladó politikai öntudat, nemzeti felelősségérzet, közösségi érzés, társadalmi
munkában való aktivitás, kritikai szemlélet, szociális hajlékonyság, szociabili-

tás, az egyéni jellem társas kiépítése,
komoly szakképzettség, népi nemzeti
hagyományok tisztelet, az egyetemes
kultúra ismerete” mely mának szóló
üzenetként is felfogható.
A kiállítási anyagot véglegesen kiállítható formában a Kollégiumi Szövetség
anyagi támogatásával Dr. Csépe György
a Kardos kuratórium akkor még titkára
és Daubner Béla a Kollégiumi Szövetség titkára több hetes munkával tette. A
kiállítás végigjárta az egész országot,
minden megyét. A kiállítások neves kollégiumokban voltak. A kiállítások megnyitását, a megye, város, vagy település
polgármestereinek közreműködésével a
Kollégiumi Szövetség ügyvivői végezték. Minden kiállítás megnyitásán jelen
volt Dr. Pogány Mária, aki a kiállítások
után a kollégistákkal beszélgetve elevenítette fel a NÉKOSZ kollégisták életét,
hasonlította össze a mai kollégiumi lehetőségekkel.
1999-ben Pogány Mária és a Kollégiumi Szövetség Kardos László példaadó
kollégiumi tevékenységére emlékérmet
alapított a kollégiumpedagógia fejlesztésében, gyakorlati megvalósításában
kiemelkedő szerepet játszó, kimagasló
nevelő-oktató munkát végző pedagógusok kitüntetése céljából. A kuratórium
elnöke Dr. Pogány Mária lett, aki mint
az alapítók egyike díszoklevelet kapott.
Az elismerést évente három kollégiumi
pedagógus kapja meg, amely éremből,
oklevélből és pénzjutalomból áll. E rangos kitüntetés első három díjazottja volt
Dr. Szabó Istvánné a vásárosnaményi
Babus Jolán Kollégium igazgatója, Dr.
Terényi Zoltán a kaposvári Gyergyai Albert Kollégium igazgatója, Vincze István a székesfehérvári József Attila Kol-

légium nevelőtanára. Azóta 33 fő kapta
meg ezt a kitüntetést. 2001. június 7-én
Vésztő-Mágoron, a népi írók szoborparkjában kapott elhelyezést Balás Eszter szobrászművész nívós alkotása, a
Kardos László mellszobor. A szobor elhelyezésére az ország minden részéről
összegyűlt pályatársak, népi kollégisták,
közéleti személyiségek és a kollégiumi
szövetség, valamint a család tagjai, a
helyi önkormányzat tagjainak részvétele
mellett került sor. Meggyőződésünk,
hogy Kardos László és társai jó úton jártak, amikor a tudás társadalmasítását célozták meg, meggyőződésünk, hogy ma
sincs más útja az ország felemelkedésének, mint Széchenyivel szavaival élve, a
„kiművelt emberfők” számának megsokszorozása. Mi is jó úton járunk, amikor a kistelepüléseken élő hátrányos
helyzetű szegény sorsú fiatalok esélyegyenlőségének megteremtésén fáradozunk. Ebben az esélyteremtésben kiemelkedő munkát végzők számára tartjuk a legnagyobb szakmai kitüntetésnek
a Kardos díjat. A 2009 évi Kardos Kuratóriumi ülésén (február 25-én) Dr. Pogány Mária nem tudott részt venni, mert
kórházi kezelés alatt állt. Az ülés előtt
néhány nappal telefonon beszéltem vele
és megígértem, hogy tájékoztatni fogom
a döntésről. Már nem tudtam, mert február 23-án (78 éves korában) elhunyt.
Végakarata szerint a Kardos Kiállítás
anyaga visszakerül Vas megyébe, Vasvárra a Kardos László Általános Iskolába, mint állandó emlékkiállítás. A
KSZ ügyvivő testülete úgy határozott,
hogy a Kardos kuratórium elnöki tevékenységére Dr. Csépe Györgyöt, a titkári tevékenység ellátására Deák Erika
szervezeti ügyvivőt kéri fel.

Zárszó
Az évforduló minden intézmény életében jeles és jelentős esemény. Azt gondolom, hogy a Szövetség eddigi tevékenységére való emlékezés további erőt
adott mindnyájunknak.
Ha hibáztunk, nézzétek el nekünk,
nekem, jelezzétek vissza, hogy javítani
tudjunk!

tanúbizonyságot. Nem beszélve arról,
hogy ismét szeretteitektől vontátok meg
a hétvége odafigyelését a szakmai
munka érdekében.
Ez a konferencia is rávilágított arra,
hogy a kollégiumi szakma képes maradandót alkotni. Szövetségünk bebizonyította, hogy az összefogásban és az elkötelezettségben igen nagy szakmai és
társadalmi erő rejlik.
Csak közös erővel segíthetjük a kollégiumok fejlődését, mutathatjuk be az ott
folyó szerteágazó, egész embert kívánó
pedagógiai munkát.

Köszönjük, hogy megtiszteltetek Bennünket jelenlétetekkel, és ezzel ismét a
szakmai elkötelezettségetekről tettetek

Jubileumi konferenciánkon is megerősítést kapott, hogy a kollégium mindennapjaiban az együttműködés, a közös al-

Tisztelt Konferencia!
Kedves Kollégák!

Dr. Csépe György
Tisztelt Kollégák!
A Kardos László díjon kívül kollégiumi
szakemberek több mint 100 egyéb állami kitüntetést is kaptak, amely hatványozottan aláhúzza a kollégiumi tanári
szakma országos megbecsülését.
Apáczai díjat 2 fő, Németh László díjat
1fő, Tessedik díjat 60 fő, Teleki Blanka
díjat 8 fő, Kiss Árpád díjat 1 fő, Magyar
Köztársaság Érdemkeresztet 21 fő,
Arany Katedrát több mint 20 fő.
Úgy gondolom, hogy a kitüntetések léte,
erkölcsi értéke, nagyságrendjük jól mutatja, hogy olyan pedagógusok dolgoznak ezen a pályán, akik a fiatal nemzedékek számára maradandó erőt, emberi
értékeket, tudást adtak további életük sikeres folytatásához. Nyugodtan mondhatjuk Kardos László nyomán: Minket
emberré, magunknál többé a kollégiumi mozgalom tett.
Dr. Csépe György
a Kardos Kuratórium elnöke
kotás semmihez sem hasonlítható.
Hiába a legkorszerűbb technika, ha a
szakmai döntések nem az együttgondolkodás szintjén döntetnek el.
Ügyvivő Testületünk, előadóink igyekeztek megfelelni vállalt feladataiknak.
Munkánk maradt még bőven!
Most még van mód a jövő felelős, higgadt átgondolására, a megfelelő lépések
megtételére. Ez mindnyájunk felelőssége a kollégiumok jövője érdekében.
Támogatásotokat, ötleteiteket előre is
köszönjük!
A jubileumi „Múltunk – Jövőnk záloga”
kollégiumi konferenciát ezen gondolatok szellemében bezárom.
Szallár Csabáné
szakmai ügyvivő
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A „Kollégium - 2010“ konferencia
állásfoglalása
A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség – alapításának 20 éves évfordulója kapcsán, szakmai konferencia keretében – áttekintette a kollégiumi intézményrendszer helyzetét, a
kollégiumokkal kapcsolatos társadalmi elvárások alakulását, elemezte az elmúlt időszaknak a
jövő érdekében felhasználható tapasztalatait.
A Konferencia megállapította, hogy az utóbbi időben a társadalmi környezetben újabb kedvezőtlen változások történtek:
- a hátrányos helyzet kíméletlenül újratermelődik, a mobilitás gyakorlatilag leállt, a társadalmon
kívül rekedt rétegek bezáródása folytatódik;
- családok tömegei kerültek kilátástalan helyzetbe, számukra a munka, a beilleszkedés egyre reménytelenebb, a magyar kultúra és tudomány tehetségek tömegét veszíti el;
- a gazdasági, kulturális különbségek szinte elviselhetetlenné váltak, az együttműködési készség és képesség hiánya veszélyes méreteket öltött.
A súlyos mértékű polarizáció megfordításának szinte egyetlen eszköze egy jól működő nevelési-oktatási-képzési rendszer lehet:
- alapvető feladat az esélyteremtés, a – képességének megfelelő – tudás megszerezhetőségének
biztosítása minden gyermek számára;
- ebben – esélykiegyenlítő, hátránykompenzáló, tehetségmentő, integráló, együttműködésre nevelő funkciója révén – a kollégiumra kulcsszerep vár;
- ugyanakkor a társadalom nem fordít elég figyelmet erre az intézménytípusra, nem használja
ki a benne rejlő lehetőségeket.
Szövetségünk tömöríti a kollégiumi terület több, mint 90%-át, kitűnő szakembergárdával rendelkezik, tevékenysége során jelentős szakmai tapasztalatot halmozott fel. Ezen erőforrás birtokában aktív részese kíván lenni a közoktatás tervezett újra-szabályozásának, különös tekintettel:
- a közoktatási törvény kollégiumot érintő fejezeteire, a kollégiumi nevelés országos alapprogramjára;
- a rendszeridegen fenntartói szisztéma átalakítására, a kiszolgáltatott helyzetet okozó autonómia-hiány felszámolására;
- a kollégiumi infrastruktúrát méltó színvonalra emelő, ill. szakmai fejlesztést generáló központi (közalapítványi) források biztosítására;
- a kollégiumok létét, a működéshez minimálisan szükséges feltételek biztosítását veszélyeztető,
a folyamatos csökkenés miatt kritikus ponthoz érkezett finanszírozási rendszerre.
A 20 éves Kollégiumi Szövetség elkötelezett a kollégiumok fejlesztése iránt, mindent megtesz
azért, hogy az intézményrendszer képes legyen a diákok színvonalas ellátására, nevelésére és oktatására, ezáltal fontos társadalmi küldetésének méltó betöltésére. Ennek jegyében együttműködést ajánl minden, a fenti célok megvalósítása érdekében tenni akaró partnerének.
Keszthely, 2010. december 11.
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olyan szakmai szervezet, amely minden
egyes feladatát saját erőből oldott volna
meg 20 éven keresztül.

Húsz év múlva……

Keszthelyre tartva az autórádióban a középiskolai szalagavatók kedvenc Máté
Péter dala szólt:
„Húsz év múlva az ifjú vándor
megpihen,
De hosszú még az út és közben
valamit tenni kell.”
1990-ben az alakuló ülésen nem énekeltük ezt a dalt. Pihenésről meg szó
sem lehet húsz év után sem. A szakmai
„vándorok” a huszadik megállónál most
is összejöttek, a hívó szó ismét, a
„KÖZÖS ÜGY, A KOLLÉGIUM” volt.
Ha nem is a semmiből, de nagyon kevésből álmodta meg, hozta létre egy
szűk, elkötelezett kollégiumpedagógusi
kis csapat a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetséget 1990-ben. A
szervezeti születés annak félelme és felismerése volt, hogy a rendszerváltozás
nagy átalakulásának folyamatában újra
árván marad a társadalmi esélyteremtés,
a társadalmi mobilitás egyik fontos intézményrendszere.
A két évtized történéseire, eredményeire Keszthelyen országos kollégiumi
konferencia keretében emlékeztek 2010.
december 10-12. között a résztvevők,
akiket Hoffmann Rózsa, a NEFMI oktatási államtitkára is köszöntött.
Magukhoz méltóan, szerényen rövid
időt szántak az emlékek, az eredmények
bemutatására. Archiváltan mutatták be
a mérföldköveket. Megvitatták a
szakma legaktuálisabb kérdéseit. Szó

esett az új közoktatási törvény és pedagógusi életpálya modell koncepciójáról,
a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról, a tehetséggondozásról, a szakmai innovációról, éppúgy, mint a jövő
feladatairól, a megváltozott társadalmi,
gazdasági környezet feltételrendszeréről
és ennek kollégiumokat érintő hatásairól. A témaköröket a kollégiumi szakma
legismertebb előadói mutatták be. A formális konferencia-napirendek teljesítése
mellett természetesen az ilyen összejövetelek fontos eseménye az informális
kapcsolatok ápolása, a tapasztalatcsere,
a meghitt kollegiális és baráti beszélgetés. Ehhez a Hotel Helikon Keszthely
helyiségei és figyelmes vendéglátása
adott teret és keretet.
Egy szakmai konferenciához méltóan
ismét új kiadvánnyal gazdagodott a kollégiumi szakirodalom, mert a Szolnoki
Városi Kollégium az „Úton, útközben a
kollégiumi esélyteremtésért 2009” után
szakmai műhelymunkáját folytatva
megjelentette a „A kollégiumi esélyteremtés módszertana 2010” című, hasonlóan igényes kötetét. A három napos
programban helyet kapott az elmúlt 20
év szorgosainak elismerése is. A szövetség elnöke, Horváth István kollégiumi
emlékérmet adományozott az alapítóknak, a megyei elnököknek, a tagozatvezetőknek és az ügyvivőknek.
Egy modern társadalomnak alappillérei
a civil szerveződések és kezdeményezések. Nincs – alig van – ma az országban

A kollégiumi nevelés-oktatásnak és a
mögötte álló mintegy 100 ezer családnak az intézményfenntartói rendszer sajátosságai miatt alig van érdekérvényesítő képessége. Ezt a hiányt pótolja a
Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi
Szövetség. A Szövetség minden közoktatási törvénymódosításnál igényes,
szakmai anyagokkal kezdeményezte a
változásokat a kollégiumok érdekében.
A fenntartókkal és a mindenkori oktatásirányítással kemény, nyílt, szakmai és
érdekérvényesítési csatákat vívott minden – a kollégiumokat marginalizálni
akaró – törekvéssel szemben. A kollégiumi nevelés-oktatásnak nincs egyetemi
tanszéki kutató bázisa, de van belső,
kollégiumi akadémiai továbbképzése és
vannak lelkes, felkészült szakemberei.
A Nemzeti Alaptantervet és annak módosításait jelentős állami költségvetési
támogatással hivatalosan szervezett
szakértő műhelyek fogalmazták meg, a
Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának kiadását és szakmai koncepcióját a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség kezdeményezte,
generálta a gondolattól a rendelet kiadásáig. A belső szakmai továbbképzéseket, a multiplikációt, a szakmai kiadványokat a szövetség szervezésében és
gondozásában lehetett megoldani.
A két évtizedes következetes kiállásnak
is köszönhető, hogy Pokorni Zoltán, a
Parlament Oktatási Bizottságának az elnöke vállalta a konferencia védnökségét, és személyes hangú, a szövetség
munkáját méltató, a szövetséget szakmai partnernek tartó, a kollégiumi ügy
fontosságát hangsúlyozó levélben üdvözölte a konferenciát.
A konferencia záródokumentum elfogadásával fejeződött be. A dokumentum
szerényen említi a két évtizedes utat,
koncentrál a jelen helyzet fontosságára,
és nagy várakozással tekint az esélyteremtés és a társadalmi mobilitásban, a
szakmai fejlesztésben való részvételre,
felajánlva az oktatásirányítás számára a
további együttműködő segítséget.
„Elbúcsúzunk, holnap már távol
vagyunk,
Húsz év múlva lehet, hogy találkozunk?”
Dr. Benedek István
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Dr. Benedek István igazgató
a Kollégium Akadémia elnöke

Dr. Simon István
Oktatásért Felelős Államtitkárság
ny. kollégiumi referense

Horváth István
Kollégiumi Szövetség elnöke

Ringhofer Ervin
Kollégiumi Szövetség alelnöke

Nagy Kálmán igazgató
közoktatási szakértő
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Jusztin László igazgató
közoktatási szakértő

Singer János igazgató

OKA Kollégiumi Alkuratóriumának elnöke

