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Kiss Árpád
20 éve hunyt el Kiss Árpád, a magyaror-

szági pedagógiai modernizáció úttörôje.
Tiszteletére emlékülést szerveznek tanítvá-
nyai. A Magyar Pedagógiai Társaság – mely
egykori elnökét tiszteli Kiss Árpádban – a
jeles professzor nevét viselô díj kitüntetett-
jeit hívta össze beszélgetésre.

A csenyétei daloskert
Magyar cigány iskolai énekeskönyv

(hangkazettával)
A cigányság oktatásának segítésére,

kultúrájának az iskolai életbe való bevite-
lére eddig még alig készültek kiadványok.
Eddig egyedül a román anyanyelvû
beások azok, akik kultúrájuk két területé-
rôl, a zenérôl és a mesérôl jelentettek meg
iskolai segédanyagot. A magyarországi ci-
gányok döntô többségét, mintegy 71%-át
kitevô magyar cigányok kultúrájáról azon-
ban eddig még semmi sem volt iskolai
célra hozzáférhetô. Hozzá kell tenni, hogy
az érdeklôdô nagyközönség számára is
csak egyetlen, de a boltokban már mint-
egy tíz éve nem kapható hanglemez jelent
meg, néhány népmesekiadvány pedig kis
példányszámban, kizárólag a tudományos
közönség számára elérhetô.

A kiadvány arra irányul, hogy mintegy
megkezdjük vele ennek a rendkívül súlyos
hiánynak a pótlását. Alapvetôen kétféle célt
szolgál: egyrészt a magyar cigány zenekul-
túra azon daltípusait tartalmazza, amelyek
leginkább reprezentatívak. Másrészt segéd-
anyagként szolgál azon pedagógusok számá-
ra, akik egy-egy adott közösség zenei anya-
gát, zenélési szokásait stb. kívánják az isko-
lában megjeleníteni. Ehhez kapnak a kötet-
tel, illetve kazettával útmutatást: hogyan
kezdjenek hozzá és milyen eredmények,
azaz dalmûfajok, zenélési hagyományok
szokások stb. élhetnek a közösségekben.

A kiadvány egyetlen közösség, esetünk-
ben egy cigány falu zenei hagyományai-
nak monografikus felvételébôl, illetve fel-
dolgozásából indul ki. Figyelme a közös-
ségben található zenei mûfajok, zenés
népszokások és zenélési szokások egészé-
re kiterjed. A bevezetô tanulmányok kö-
zül az elsôt Pólya Zoltán írta, aki nyolcév-

nyi tanítói munkája alatt a helybeliek ze-
nélési szokásait megfigyelte, és tapaszta-
latait élményszerûen írja le. A második ta-
nulmány a népzenekutató Kovalcsik Ka-
talin és a zenetanár Kubinyi Zsuzsa mûve,
akik Pólya Zoltán és Kovalcsik Katalin
Csenyétén készült zenei felvételeit leírták,
a dalanyagot stílusok és típusok szerint
osztályozták és összeállították belôle a 74
dallamot bemutató Példatárat, illetve a
hangkazettát. Tanulmányuk a csenyétei ci-
gányok zenekultúrájának, zenélési szoká-
sainak bemutatása mellett javaslatot is kö-
zöl a pedagógiai felhasználásra. A beve-
zetô tanulmányok után következik a Pél-
datár, amely a dallamokat a kazettán lévô
sorrendben, illetve zenei rendben közli,
majd a Mutatók címû fejezet a gyûjtési
adatokat, illetve a jobb eligazodást segítô
mutatókat (a dalok kezdôsorai abc-rend-
ben, elôadók listája) tartalmazza. A hang-
kazettát a szerzôk úgy állították össze,
hogy komplex zenei élményt nyújtson, te-
hát bármikor: tanórán, iskolai ünnepségen
vagy akár otthon hallgatható legyen.

Zánka
Az 1999. évi országos zánkai konferenciá-

nak az iskolai marketing a központi témája.

Freinet – magyarul!
Mûvelôdéstörténeti esemény! Megjelent

egy teljes Freinet-mû magyarul. „Mátyás
mondásait”, a francia reformer néptanító
alapvetô elméleti mûvét a Kemény Gábor Is-
kolaszövetség adta ki. Jellegzetes, hogy a
fordító, Ôsz Gabriella eszperantó nyelvrôl
ültette át magyarra a könyvet.

Balogh Jenô
gyémántdiplomája

A hazai vizuális pedagógia örökifjú nagy
reformere gyémántdiplomát vett át a Kép-
zômûvészeti Fôiskolán. Az idôs Mestert ta-
nítványai, tisztelôi köszöntötték a Nemzeti
Tankönyvkiadóban rendezett ülésen. A Mes-
ter korát meghazudtoló kritikus hevülettel bí-
rálta pedagógiánk maradiságát, a verbális
kommunikáció „vaskos bástyáit”, követel-
te a vizualitás jogait.
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Oktatásmenedzsment
A menedzsment tudomány viszonylag új

keletû a különféle szervezetek mûködésével
foglalkozó diszciplínák körében: eredete az
Egyesült Államokban a század elsô évtize-
deire tehetô. Még inkább újnak kell tekin-
tenünk a menedzsmentet az oktatásügy vo-
natkozásában. Ennek kialakulása, majd lát-
ványosan gyors fejlôdése az angolszász or-
szágokban a hatvanas években ment végbe.

A magyar nyelvben is honossá vált me-
nedzsment szó használata azonban nem a fo-
galom eredetével vagy valamiféle anglo-
mániával magyarázandó. A menedzsment
más, mint pusztán „vezetéstan”. Hogy mi,
az persze nem magától értetôdô. A vezetés
tartalma, viszonyai és technikái folyama-
tos változásban vannak. Maga a szakma is
vitatkozik a menedzsment mindenkori defi-
nícióján s annak más tudományoktól, így a
szociológiától, a szervezetelméletektôl, a
közgazdaság-tudománytól vagy a politika-
tudománytól való elhatárolásán.

A menedzsment dinamikus diszciplína:
úgy koncentrál a szervezetre, hogy azt a
benne közremûködô vezetô(k) és nem ve-
zetôk, valamint azok csoportjaiból álló ala-
kulatként írja le; úgy elemzi a szervezet
mûködését, hogy abban a tervezéstôl az
eredményességig valamennyi funkciót egy-
másra vonatkoztatva értelmez. Nem vélet-
len tehát, hogy a piaci szféra termelô, majd
késôbb szolgáltatási ágazatai és a menedzs-
ment egymással kölcsönhatásban fejlôd-
tek. S talán az sem véletlen, hogy ez a kö-
zelítésmód nehezen kapott teret az okta-
tásügyben.

A rendszerváltással Magyarországon is
létrejöttek egy piaci versenytársadalom
kialakulásának feltételei. Egy ilyen társa-
dalom azonban nem alakul ki magától.
A megfelelô jogi, gazdasági, társadalmi
háttér mellett a tudás, tapasztalat alapvetô.
Ennek a felismerésnek a nyomán jól érzé-
kelhetôen indult meg a menedzsment elô-
retörése a legkülönbözôbb szintû képzé-
sekben, elsôsorban a pénzügyi és a terme-
lô szférában.

Az oktatásügyben a piac, a verseny-
helyzet kezdetei visszanyúlnak a rend-
szerváltás elôtti idôszakra. Az 1985-ös

oktatási törvény és a gazdaság fokozódó
krízishelyzete, lehetôségek és kényszerek
együtt hatása adott nagyfokú cselekvési
szabadságot az iskoláknak, s azon belül
is vezetôiknek a kezébe. Az oktatásirányí-
tásban a decentralizáció kezdeteit jelentô
nyolcvanas évek második felére a néhány
alternatív program közötti választás lehe-
tôsége, valamiféle tankönyvpiac léte, a
középiskolai kínálat – szinte áttekinthe-
tetlen – bûvölet jelentett választási lehe-
tôséget az iskolahasználónak. S szinte ez-
zel egy idôben a választás lehetôségénél
„keményebb” tényezô, a demográfiai hul-
lám – elôbb az általános, majd a középis-
kolák szintjén – jelentett új kihívást: éle-
sedô versenyt a tanuló-utánpótlás bizto-
sítására más iskolákkal szemben. Az is-
kolák emellett a szûkülô erôforrások kö-
zött rákényszerültek az intézmények mû-
ködési körének kibôvítésére, szolgáltatá-
sok vállalására, külsô anyagi segítség
igénybevételére, az intézmény piacosítá-
sára is. Az önkormányzati iskolafenntar-
tás ténye pedig már nem csak az oktatási
rendszeren belül az iskolák között oko-
zott versenyhelyzetet a szûk finanszíro-
zási forrásokért való harcban, hanem az
„iskolaügy” jelentôségét, értékét is ver-
senytényezôvé tette a település más
feladataival való összehasonlítás révén.
Ha mindehhez hozzákapcsoljuk a Nem-
zeti Alaptanterv iskolai elkészítésének és
fenntartói elfogadtatásának munkáit, ak-
kor könnyen belátható, hogy szakmai, po-
litikai, társadalmi érvek sora igényli a
menedzsment szemléletet és tudást az ok-
tatásügyben is.

Ezt a szükségletet – empirikus tapaszta-
lat szerint – maguk a mûködô iskolavezetôk,
s az iskolai vezetôképzéssel foglalkozó in-
tézmények is érzékelik. Már 1991-ben ezer
iskolaigazgatóval történt empirikus vizsgá-
latok is azt mutatta, hogy a gyakorló isko-
lavezetôk több, mint kétharmada venne részt
korszerû, gyakorlatközeli, a menedzsment
elemeire építô vezetôképzésben, jóllehet
nagyobb részük elôzôleg már végzett vala-
milyen vezetôképzô tanfolyamot vagy isko-
lát. Az ilyen kurzusok iránti igényt a képzés-
sel foglalkozó intézmények is érzékelik. A
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Holland–magyar iskolai vezetôképzô prog-
ram Eötvös Loránd Tudományegyetemen
tartott egyéves kurzusa is ennek tapasztala-
tait erôsítette. a vezetôképzés korszerû tana-
nyagainak, taneszközeinek kifejlesztését, a
nálunk fejlettebb tapasztalatok átvételét,
megismerését kívánja szolgálni az a kötet,
amely az élenjáró külföldi szakirodalom-
ból válogatott tanulmányokat jelentet meg
magyar nyelven.

A kötet elsôsorban az iskolaszervezetre
és a szervezetfejlesztésre koncentrál; azon
belül is több elméleti megközelítést tartalmaz.
Az iskola mint szervezet megértését segítô el-
méleti tanulmányok mellett az iskolai szer-
vezetnek, az iskola kultúrájának, az önigaz-
gató iskola modelljének megismerésével a kö-
tet a képzésben való felhasználás célja mel-
lett gyakorlati segítséget is képes nyújtani a
szervezetfejlesztéssel ma gyakran szembenéz-
ni kényszerülô iskolavezetô számára is.

A kötet tartalma:
Tony Bush: Az oktatásmenedzsment elmé-

letei. A menedzsment fontossága az oktatás-
ban.

Gareth Morgan: Szervezetképek. Beveze-
tô. Egy modell: Érdekek, konfliktus és hata-
lom – a szervezetek mint politikai rendszerek.

Peters-J. Waterman: A kiválóság kere-
sése. A szervezeti politikai változások stra-
tégiái.

Wendell L. French–Cocil H. Bell, jr.:
Szervezetfejlesztés. Mi az a szervezetfej-
lesztés? A szervezetfejlesztés mûködési
összetevôi.

Mark Hanson: Oktatásirányítás és szer-
vezeti viselkedés. Kontingencia-elmélet
(Szituációelmélet)

Edgar Schein: A szervezeti kultúra és a
vezetés. A tanuló kultúra.

Brian J. Caldwell–Jim M. Spinks: Az
önigazgatási iskola. Milyen az önigazgató is-
kola? Hatékonyság az együttmûködô isko-
lai menedzsment révén.

Hedley Beare–Brian J. Caldwell–Ross
M. Millikan: Hogyan csináljunk kiváló is-
kolát? Az iskolai kultúra fejlesztése.

Stephen Murgatroyd–Colin Morgan: To-
tális Minôség Menedzsment (TQM) és az is-
kola. A minôség definíciói és jelentôsége az
iskolai totális minôségmenedzsmentre.

Linda S. Ackermann: Fejlôdés, átmenet és
átalakítás: az intézmények belsô változá-
sainak kérdése.

Philip Kotler–Karen F. A. Fox: Straté-
giai marketing oktatási intézmények szá-
mára. A marketing-tervezés folyamata.
A piacok megértése, Kommunikáció a „kö-
zösséggel”.

Innováció 
az oktatásügyben

Szimulációs játék
Mindannyiunknak nap mint nap számta-

lan kisebb-nagyobb változással kell szem-
benézni mind a szakmai, mind a magán-
életben. Ezekre általában gyanakvóan te-
kintünk, hiszen mindenki számára nehéz
dolog a megszokott, jól ismert, biztonsá-
gos helyzet feladása és helyette valami ke-
véssé ismerôs kipróbálása. A változások
kezdeményezôi gyakran csak a feladat szer-
vezeti és szervezési oldalára koncentrálnak
és hajlamosak megfeledkezni az új hely-
zetre felkészülô, a kevésbé ismert feladato-
kat felvállalni kényszerülô egyénekben le-
játszódó folyamatokról.

Az oktatásügyi változások napjainkban
számos új kihívás elé állítják az érintetteket.
Az „Innováció az oktatásügyben” játék az
oktatásügyi szervezeti változások szimulá-
lásának eszköze. A résztvevôk játékos hely-
zetben tanulják meg az iskolai innováció
sikeres menedzselésének fontos elemeit.
Valós stratégiákat próbálhatnak ki ahhoz,
hogy milyen módon lehet egy fenntartó és
a hozzá tartozó iskolák életében meghatáro-
zott célnak megfelelô változásokat elérni.
A játékban résztvevô 3–5 fôs csoportok 3–3
és fél óra leforgása alatt végigjárják a sike-
res iskolai innováció érdekében megteendô
legfontosabb lépéseket, de egyben játékosan
átélik azt is, hogy a változási folyamatban
részt vevô egyének szempontjából egyál-
talán nem mindegy, hogy mely mozzanatra
mikor kerül sor.

A szimulációs játékot – 15 éves kutatá-
si tapasztalatokra támaszkodva – az ame-
rikai „The Network” cég fejlesztette ki
1990-re, elsôsorban az oktatásügyi veze-
tôképzés számára. (Eredeti neve: Making



Change for School Improvement.) Négy
évvel ezelôtt sor került európai – holland
– adaptálására, amelyet az 1995/96. tanév
végére a magyar változat kimunkálása kö-
vetett. A magyar adaptálók jelenleg a le-
fordított és a hazai oktatásügyi környezet-
hez igazított kísérleti változat kipróbálását
végzik, amelyet a kiadás elôtt legalább
10–12 „próbajáték” tapasztalata alapján
kívánnak véglegesíteni.

Egy játékkészlet 3 csoport, azaz 9–15 fô-
nek kínál egy idôben játéklehetôséget. Több
készletet alkalmazva a résztvevôk száma
emelhetô.

Fordulópont
A Pont Kiadó új periodikát indított útjá-

ra a fenti címen. A kiadó hagyományai-
hoz híven a gyermekvédelmi nézôpontot
érvényesíti a kötetekben. Az elsô kiad-
vány gyermek és média viszonyát fûzte
tollhegyre.

Gyermekvédelem
Az ismert szerzôpár, Csizmár Gábor és

Bíró Endre új jogszabály-feldolgozó és ér-
telmezô „kapcsoskönyvvel” jelentkezik.
Herczog Mária a lektora és a Közgazdasá-
gi és Jogi Könyvkiadó adja ki A szociális
munka és a gyermekvédelem jogi kéziköny-
ve címû „kapcsoskönyvet”.

Új tankönyvek
Deli István Bevezetés a pedagógiába és

Didaktika címmel írt tankönyvet az egye-
temmé váló kaposvári tanítóképzô számá-
ra. Érdekesen egészíti ki e munkákat az
andragógus Magyar Miklós munkáltató
tankönyve, melynek címe A tanulás – élet-
tevékenység.

ÁMK
Sor került a „Bajai ôszre”, az innovatív

ÁMK-k országos találkozójára. A két ágazat
közé szorult mûvelôdés egységesülô folya-
mataira hívták fel a résztvevôk a figyelmet.

Zeneterápia
Kokas Klára új könyvét (Öröm, bûvös

égi szikra címmel) az AKKORD Kiadó

adta ki, folytatódik a foglalkozások ihletett
leírása. 

Varvasovszkyné Velsz Dóra kötete ma-
gánkiadás. Címe: Zeneterápia és gyógype-
dagógia súlyosan és halmozottan sérültek in-
tézményeiben. A könyv gazdag és meggyô-
zô módszertani munkákat mutat be.

Lillafüred ’99
A nagy hagyományú lillafüredi konfe-

renciára 1999-ben is sor került. Reprezen-
tatív elôadók és vitavezetôk tárgyaltak az
esélyegyenlôség problematikájáról.

Új könyvek 
a minôségbiztosításról

Setényi János: A minôség kora. Beveze-
tés az iskolai minôségbiztosítás gyakorlatá-
ba. Raabe Kiadó.

Balogh Anna (szerk.): Minôségértéke-
lés, minôségbiztosítás az oktatásban.
Szöveggyûjtemény. Fejér megyei Peda-
gógiai Intézet.

Horváth Attila: Minôségbiztosítási eszkö-
zök az óvodában, iskolában. Mûszaki
Könyvkiadó.

Szuromi Pálné (szerk.): Az oktatás mi-
nôsége. Pedagógusoknak a minôségrôl.
Csongrád megyei Pedagógiai és Közmû-
velôdési Kht.

Trencsényi László: Minôségbiztosítás a
pedagógiai programban – hogyan? Okker.

Tóth Tiborné–Tóth Andrea: Értékelés és
minôség a közoktatásban. Mûszaki Könyv-
kiadó.

Középpontban a minôség – az ÁMK-ban
is. Tanulmánygyûjtemény. Baja. ÁMKOE.

Tehetség
Vác a helyszíne a Magyar Tehetséggon-

dozó Társaság szakmai rendezvényének és
éves közgyûlésének. Mint köztudott, a tár-
saság választmánya bizalmat szavazott
Czeizel Endre elnöknek.

Kárpátalja
Pornói Imre és Szabó József a szerkesz-

tôi annak a kötetnek, melyet a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Pedagógiai Intézet
adott ki a magyar iskola ezer évére emlé-
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kezvén. Szemelvények Kelet-Magyaror-
szág és Kárpátalja iskolatörténetébôl a kö-
tet címe.

Mustra
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Peda-

gógiai Intézet módszertani pályázatának
legjobb munkáiból készített kötet jelent meg
a fenti címmel. Az írások igazolják, hogy a
pedagógia, az iskola humanizálásának, a
személyiségfejlesztésnek, az elfogadó peda-
gógiai magatartásnak vannak a mindenna-
pi pedagógusmagatartásba beépült készsé-
gei, fogásai a hátrányos helyzetû régióban,
a legnehezebb feltételek mellett mûködô is-
kolák, óvodák pedagógusaiban is. Sok írás
szól a cigánygyerekekkel és szüleikkel ala-
kuló konstruktív pedagógiai kapcsolatról.

Könyv és Nevelés – újra
Szellemesen jegyzi meg bevezetôjében

a fôszerkesztô, Balogh Mihály, hogy az idôk
múltával bizony az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum folyóiratát a „kor
szellemében” – „Információhordozó és Sze-
mélyiségformáló Pedagógiai Ráhatás” néven
kellene illetni. Ám a tradíció kötelez: Könyv
és Nevelés néven rangos folyóirata volt az
iskolai könyvtárügynek évekig, váratlanul
1987-ben szakadt meg a folyam, s 12 év
után indul újra a folyóirat. Dokumentumai
tükrözik a szakma változásait és az OPKM
gazdagodott funkcióit is, így a tankönyvügy,
a tanszerügy is önálló rovatokat kapott. Ami
még fontosabb: újra van rendszeres kritikai
orgánuma a gyermek- és ifjúsági irodalom-
nak: önálló rovat maradt a lapban.

Takács Géza lapja
Az „iskola vaskos bástyáit” ostromolni

nem szûnô szakember lapot alapít: Iskola-
kép címmel. A sajtóban közzétett felhívásá-
ban a szerkesztô a napi gyakorlatra reflek-
táló kollégáit toborozza szerzônek.

Usinszkij
Ki emlékszik már Usinszkijra? Olyan

oroszos a neve, tán még gyanús is – véli a
mai olvasó. Holott K. D. Usinszkij a 19.
század utolsó harmadának nagy hatású, nyu-
gatos tájékozódású polgári pedagógusa volt

Oroszországban. Nemzeti klasszikus. A mo-
dern fejlôdés úttörôje. Kortársa a mi nem-
zeti klasszikusainknak, nemzeti liberáli-
sainknak. Szabó Miklós kismonográfiája,
melyet az OPKM adott ki, ezért hiánypót-
ló kiadvány.

Amatôr bábmozgalom
Az egri Ifjúsági Ház rendezésében hato-

dik ízben sorra került országos gyermek-
bábos fesztivál elôestéjén szakmai konferen-
cián jelentette be: felkészültnek érzi magát,
hogy a gyermekek bábjátékos mozgalmában
súlyponti szerepet vállalva a fesztivált való-
ságos, évente sorra kerülô, az országot meg-
mozgató, felmenô rendszerû rendezvénnyé
fejlessze. Ebben segítséget kap a Harlekin
Bábszínház egykori alapítóitól, akik érzik az
amatôrizmus iránti és a gyerekvilág iránti el-
kötelezettségüket. A feladatvállalásban se-
gíti az egrieket a budapesti központú Báb-
játékos Egyesület (Internet-címe: www.ja-
tekhaz.skicc.hu/babjatekos). A konferencia
alkalmat adott a mustrára is, a NAT-
korrekció megtépázta a bábos mozgalmat,
hiszen korábban remélt diadalútjuk az isko-
la világába megszakad. A megyei közmûve-
lôdési központok hatóereje csökkent. A kép-
zés kevés és drága. A bábcsoportok találko-
zóinak gátat szabnak a közlekedési költsé-
gek. A bábmozgalmat korábban segítô úttö-
rômozgalom figyelme nem terjed ki már
olyan intenzitással, más gyerekszervezetek
érdeklôdését még fel kell  kelteni. Mindene-
setre az egri találkozók törzsvendégei a mis-
kolciak, a szabolcsiak, a hevesiek, Hajdú-Bi-
har-beliek, csongrádiak, Tolna megyeiek,
Somogy és Zala megyeiek, komáromiak,
veszprémiek. Néhány megyében idén is
szerveztek bábos találkozót. Felvetôdik a
regionális szervezés esélye, illetve más ci-
vil társulások lehetôségének végiggondo-
lása. A konferencia résztvevôi úgy vélték,
hogy egy jól szervezett fesztiválrendszer
dinamizálhatja a nagy hagyományú, de ma
kritikus helyzetben lévô gyermek-bábmoz-
galmat. Egy korszak jelképes zárókövének
tekinthetô a minap elhunyt Koós Iván em-
léke, aki magában egyesítette a gyermekek-
nek játszó profi bábjátékost, az amatôrmoz-
galmat segítô-koordináló szakembert, sôt a



játszóházas pedagógiai bábjátékot ûzô játé-
kost is. Vajon felidézhetô-e még ez a hármas
egység?

Ökoszolgálat
Az Ökoszolgálat Alapítványt 1990 no-

vemberében hozta létre nyolc környezetvé-
dô társadalmi szervezet, a Dorogi Környe-
zetvédelmi Egyesület, az EYFA Magyaror-
szági csoportja, a Göncöl Alapítvány, az
ISTER, a Káli Medence Környezetvédelmi
Társaság, a REFLEX, a Talento Alapítvány,
a Zöld Jövô Környezetvédelmi Egyesület és
négy magánszemély.

Tevékenységükhöz támogatást többek
között a Központi Környezetvédelmi Alap,
Közép- és Kelet-Európai Regionális Környe-
zetvédelmi Központ, Autonómia Alapít-
vány, SCORE, PHARE, Ökotárs Alapít-
vány, Független Ökológiai Központ, Belvá-
ros–Lipótváros Budapest Fôváros V. ker.
Önkormányzat, Fôvárosi Önkormányzat, a
MATÁV, a Soros Alapítvány nyújt, s az ala-
pító csoportok is hozzájárultak. Fennmara-
dásukra tartós anyagi fedezet nincs, idôrôl
idôre pályázatokból próbálják megterem-
teni mûködési feltételeiket.

Céljuk, hogy hidat képezzenek a társada-
lom különbözô résztvevôi között, a lakosság,
a hatóságok, a civil szervezetek és a szak-
emberek között, segítve az egymásra találást,
a problémák megoldását, az információ-
áramlást a környezet védelme és az ember
érdekében.

Mi veszélyezteti környezetünket, mi is
az az ózonlyuk, globális felmelegedés,
savasodás, amirôl olyan sokat hallani?

Ki a szakértôje egy adott környezetvédel-
mi témának, problémának?

Mit tehetünk mi magunk a környezet vé-
delmében?

Hogyan láthatunk hozzá egy környezeti
probléma megoldásához?

Mikor lesznek a közeljövôben környe-
zetvédelemmel kapcsolatos események, de-
monstrációk, konferenciák?

Mivel foglalkoznak az egyes környezet-
védô szervezetek?

Hol vásárolhatunk környezetbarát termé-
keket?

Milyen könyvekben, folyóiratokban ol-
vashatunk környezetvédelemrôl?

Ilyen és hasonló kérdésekre válaszol az
Ökoszolgálat.

Hogyan segít az Ökoszolgálat? Az Öko-
szolgálat nem vállalhatja fel a beérkezô
problémák megoldását, viszont segít megol-
dási módok keresésében. Mivel két egyfor-
ma eset nincs, így kész „recept” sincs, ám a
„hozzávalók” ismertek, és ezt a tudást
megosztják a hozzájuk fordulókkal.

Szolgáltatásaik
Felvilágosítás:
– környezeti problémák hátterérôl,
– környezeti adatok fellelhetôségérôl,
– jogszabályokról, a környezetvédelem

hatósági rendszerérôl,
– különbözô szennyezôk egészségi ha-

tásairól,
– környezetbarát életmód fortélyairól.
Adatbázis:
– környezet-, természet-, és állatvédô

szervezetekrôl,
– a témával foglalkozó újságokról, rova-

tokról, rádió- és tv-mûsorokról, újságírók-
ról, szakértôkrôl,

– a hulladék újrahasznosítási lehetôsé-
gekrôl,

– veszélyes hulladékot ártalmatlanító cé-
gekrôl,

– környezetbarát termékekrôl,
– tanulási, továbbképzési lehetôségek-

rôl.
Kölcsönzés
– könyvek, folyóiratok,
– fogyasztásmérô,
– akkutöltô.
Eseménynaptár:
– a közeljövô környezetvédelmi esemé-

nyeirôl.
Irodájukban fellelhetôk
– a témával kapcsolatos könyvek, folyó-

iratok, szóróanyagok,
– nevelési segédanyagok,
– társadalmi szervezetek által készített

tanulmányok.
Mi az, hogy ÖKO?
E kis szócska rövidítésként az ökológiát

takarja, amely az élôlények természetbeni
elôfordulásának feltételeit, körülményeit
vizsgáló tudomány. A szót a környezetvédô
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mozgalmak általánosan az ember és kör-
nyezete közötti kapcsolatra, kölcsönhatásra
értik. Olyan életmód keresését jelenti ez
számunkra, ami nem veszélyezteti Földünk
fennmaradását, összhangban van a termé-
szettel.

Ökoszolgálat
1054 Budapest, Vadász utca 29.
Telefon/fax: 311-7855
Belföldrôl díjmentesen hívható:
80-269-446

Pest megyei olvasnivaló
A Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató

Intézet (1052 Bp., Városház u. 7. Tel.: 317-
6570, fax: 266-9081) kiadványaiból:

Mertlné: Számolási készségfejlesztô
feladatok gyûjtemény 1. oszt.

Nagy István: Felzárkóztató feladatgyûj-
temény matematatikából 6., 7., 8. o.

Matematikai feladatbank 5–8. oszt.
Csömöriné: Feladatok az ige helyesírásá-

nak gyakorlására 6. o.
Bíró Zoltán: Témazáró feladatok biológiá-

ból 6., 7., 8. o.
Pálné–Bíró Z.: Témazáró feladatok föld-

rajzból 6–7. o.
Pálné–Bíró Z.: Témazáró feladatok föld-

rajzból 8. o.
Gulyás: Nyelvi barangolások
Ujvári: Matematika tehetségfejlesztô ver-

senyfeladtok gyûjteménye
Jekkel E.–Horváth F.: Rejtvénnyel

könnyebb!
Farkas Károly Játszd el a teknôcöt! 1–2.

o., 3–4. o., 5. o.
Tóth Tibor: Nyelvtani stúdium középis-

kolásoknak
Turócziné: NAT kompatíbilis tanári se-

gédlet 8. és 9–10. o.
Képességfejlesztô szabályjáték gyûjte-

mény I., II., III.
Tóth T.: Osztályfônöki kézikönyv
Bakóné: Táncold át az esztendôt!
Zsidákovicsné: Hej, óvoda, óvoda
Buresné: Életvitel tanmenet 5., 6., 7., 8.

o. számára
Buresné: Életvitel tanterv
Péter Etelka: Sóhajtásnyi csönd (verses-

kötet)
Zsidákovits: Álomországban jártam?!

Tóth Tibor: Irodalom, nyelvtan feladatla-
pok 7. o.

Érettségizettek szakképzési lehetôségei
Alapítványi és magániskolák
Közlekedési ismeretek
Ünnepel az iskola I–II–III. kötet
Lépésrôl lépésre

Szakmai szervezetek
együttmûködése

A Sulibörze keretében 1999. szeptember
4-én, a szervezetek hagyományos tanévnyi-
tó rendezvényén huszonöt szervezet képvi-
selôje ismételten napirendre tûzte a pedagó-
gus szakmai szervezetek rendszeres együtt-
mûködésének kérdését. A jelenlévôk
megerôsítették, hogy szükségesnek tartják az
együttmûködést.

Az együttmûködés célja: a szakmai szem-
pontok és érdekek hatékonyabb megjelení-
tése, érvényesítése. Ennek érdekében fel-
merült javaslatok:

– az információcsere javítása;
– ajánlások tétele, a döntések elôkészíté-

sében való részvétele;
– szükség esetén közös fellépés a szakma

érdekében;
közös információs iroda mûködtetése;
– a megfelelô szervezeti forma kialakítása;
– felmerült továbbá a szervezetek által kö-

zösen összeállított kiadvány megjelenteté-
sének lehetôsége is.

Héttagú Elôkészítô Bizottságot válasz-
tottak, tagjai:

Barlai Róbertné (Független Pedagógus
Fórum), Horváth István/Ringhofer Ervin
(Kollégiumi Szövetség), Ligeti Csákné (Bu-
dapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete),
Miklósi László (Történelemtanárok Egyle-
te), Pecsenye Éva (Új Katedra), Várdai Már-
ta (Pozitív Országos Szakmai Egyesület +
egy fô (Közoktatási Szakértôk Egyesülete.

Az Elôkészítô Bizottság feladata egy
olyan nyilatkozat megfogalmazása és el-
juttatása, amely arra ad választ, hogy a
szervezetek részt kívánnak-e venni ebben
a szakmai–érdek-képviseleti összefogás-
ban, továbbá elôkészít egy konferenciát,
amelyre meghívják a nyilatkozó szerveze-
teket, amelynek során megtalálják a meg-



felelô szervezeti formát és kidolgozzák a
további lépéseket.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Oktatá-
si Minisztérium jelenlévô képviselôje tá-
mogatásáról biztosította a szervezetek kez-
deményezését. Annak reményében, hogy a
Minisztérium és a szakmai szervezetek kö-
zötti együttmûködés rendszeresebbé, haté-
konyabbá válhat.

A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Pedagógiai Intézet
minôségfejlesztési
projektje

A minôségfejlesztés megyei rendszere
Cél: a szakmailag elfogadott, akkreditált

minôségfejlesztési rendszerek korrekt, elfo-
gulatlan közvetítése, a nevelôtestületek dön-
tés-elôkészítô folyamatainak segítése, a
rendszerek auditálásában való részvétel, te-
lepülés szintû modellek kidolgozása.

Célcsoport: a megye közoktatási intézmé-
nyei, fenntartói.

Rövid szakmai leírás
– írásbeli együttmûködési megállapodás

más szakmai szolgáltatókkal:
– Magyar Gallup Intézet – QPSA

rendszer,
– OKKER Pedagógiai Szolgáltató In-

tézet– OKAIM rendszer,
– QUALITAS Vezetôképzô, Tanács-

adó és Szolgáltató Iroda – intéz-
ményfejlesztési és értékelési rend-
szer,

– Humán Expanzió Tanácsadó Bt. –
TQM rendszer;

– a pedagógiai intézetek együttmûködé-
se keretében a CED-MPI holland–magyar
minôségfejlesztési rendszerben fejlesztô
munka,

– referencia intézményekkel szerzôdéskötés,
– az intézet mint szolgáltató szervezet

minôségbiztosítása.
Humán erôforrás-fejlesztés: 30 megyei

szakember (intézeti dolgozó, szaktanács-
adók, vezetôk) kiképzése, a megyében a
megyei szakemberek foglalkoztatása.

Tanfolyamok az 1999/2000. tanév 2. fél-
évében

– Az iskola belsô értékelési rendszeré-
nek kialakítása és fejlesztése. Feldolgozás-
ra kerülnek az alábbi témák:

– a minôség-ellenôrzés mint a belsô
szabályozás eszköze,

– a belsô értékelési rendszer kapcsola-
ta az iskola pedagógiai programjával,

– az eredményességet befolyásoló is-
kolai tényezôk feltárása.

– A minôség ellenôrzése és értékelése.
Feldolgozásra kerülnek:

– komplex nevelési–oktatási folyamat-
ra, intézményre kiterjedô vizsgálatok,

– a pedagógiai program gyakorlati
megvalósításának folyamatszerû ér-
tékelése,

– a tanulók mérése; méréses módszerek.
Akkreditált tanfolyamok a 2000/2001.

tanévben:
– Pedagógiai értékelés a gyakorlatban,
– Vezetéselméleti ismeretek,
– Az iskolavezetôk lehetôségei az egyes

tantárgyak tanításának irányításában és
ellenôrzésében,

– Minôségbiztosítás az iskolában,
– Iskolavezetés a gyakorlatban.
Javasolt továbbképzéseink mindegyikét

kihelyezett tanfolyamként is ajánljuk telepü-
lési, kistérségi és intézményi megrende-
lôinknek egyaránt.

Intézményi finanszírozásból téríthetô szol-
gáltatásaink

– Nevelôtestületeknek ajánljuk közokta-
tási partnereinkkel közös szervezésben:

– A minôségbiztosítási rendszerek be-
mutatása, összehasonlító elemzése,

– A referenciaiskolák rendszere,
– A nevelési–oktatási intézmény mint

szervezet klímavizsgálata,
– A szervezetfejlesztés alapelemei,
– Hogyan írjunk pályázatot? Pályáza-

ti technikák elsajátítása, a lehetôsé-
gek megismertetése,

– Intézményi marketing,
– Iskolai önértékelési rendszerek köz-

vetítése.
– Intézményfenntartóknak, települési ön-

kormányzatoknak ajánljuk:
– Tervezési tanácsadás,
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– Települési szintû pályázatok elké-
szítése, tanácsadás.

A minôségfejlesztés–minôségbiztosítás,
valamint a szervezetfejlesztés témában

– ajánló bibliográfia összeállításával,
– a Honlapunkon minôségfejlesztési állan-

dó rovat megjelentetésével
állunk megbízóink rendelkezésére.

Országos Család- és
Gyermekvédelmi Intézet

Az Országos Család- és Gyermekvédel-
mi Intézet a Szociális és Családügyi Mi-
nisztérium tudományos, módszertani és to-
vábbképzô intézménye, amely 1998. január
1-jén alakult.

Az intézet célja, hogy a családok és gyer-
mekek védelme, lehetôség szerint optimális
életminôsége elérése érdekében segítse a
jogszabályokban és szakmai szabályokban
meghatározott állami és önkormányzati
feladatok közvetlen, illetve a civil szerveze-
tekkel együttmûködésben való megvalósí-
tását, valamint támogassa az ellátó rend-
szer kiépítésével kapcsolatos szakmai mun-
kát.

Az intézet szervezeti felépítése követi az
1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény-
ben megjelölt tevékenységet és feladatokat.
Kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal ren-
delkezik. Részt vesz munkatársaival az
UNESCO, az UNICEF, a WHO és más szer-
vezetek munkájában.

Az intézet igazgatója: dr. Herczog Mária.
Gazdasági igazgatóhelyettese: Hersics
Lajosné.

Alapellátási Osztály I. Osztályvezetô:
Papp Krisztina.

Az osztály tevékenységi körét a gyer-
mekjóléti alapellátások körébe tartozó gyer-
mekjóléti szolgálat/szolgáltatással, gyerme-
kek átmeneti gondozásával (helyettes szü-
lôi ellátás, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona), a családsegítô
szolgálatokkal és az iskolai gyermekvéde-
lemmel kapcsolatos módszertani, képzé-
si–továbbképzési, valamint szolgáltató, szak-
mai fejlesztô (kutatási), szakértôi és ellenôr-
zési feladatok határozzák meg.

Alapellátási Osztály II. Osztályvezetô:
Korintus Mihályné dr.

Az osztály tevékenységi körét a szemé-
lyes gondoskodás, a gyermekjóléti alapellá-
tás keretébe tartozó, a gyermekek napköz-
beni ellátását biztosító bölcsôdékkel, csalá-
di napközikkel, házi gyermekfelügyelettel
kapcsolatos módszertani, képzési–tovább-
képzési, valamint szolgáltató, szakmai fej-
lesztô (kutatási), szakértôi és ellenôrzési
feladatok határozzák meg.

Szakellátási Osztály. Osztályvezetô:
Domszky András

A Szakellátási Osztály tevékenységi kö-
rét a személyes gondoskodás keretébe tar-
tozó gyermekvédelmi szakellátásokkal, így
az otthont nyújtó ellátásokkal és a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatással, vala-
mint a gyermekvédelmi rendszer részének
tekintendô reszocializációs gondozással kap-
csolatos módszertani, képzési–továbbképzé-
si, valamint szolgáltató, szakmai fejlesztô
(kutatási), szakértôi és ellenôrzési feladatok
határozzák meg.

Szervezési Osztály. Osztályvezetô: dr.
Magyar Gyöngyvér

Feladatai közé tartozik a „Gyermekeink
védelmében” elnevezésû nyilvántartási–in-
formációs rendszer országos bevezetésének
elôkészítése, a mûködtetés módszertani se-
gítése. Az intézet hazai és nemzetközi, csa-
lád- és gyermekvédelemre vonatkozó kuta-
tási programjaival kapcsolatos adatgyûjté-
sek megszervezése és végzése, számítógé-
pes adatbázis kialakítása, a témával kap-
csolatos elemzések, kimutatások készítése.
Szervezi a gyermekjóléti alapellátás és gyer-
mekvédelmi szakellátás területén dolgozó
szakemberek mûködési nyilvántartásának
kialakítását, a kidolgozott nyilvántartási
rendszert mûködteti. Mûködteti az intézet
szakkönyvtárát és videotárát.

Gyermekjogi Osztály. Osztályvezetô: dr.
Vajna Virág

Mûködteti az Örökbefogadási Adatban-
kot. Közremûködik a hazai és a nemzetkö-
zi örökbefogadási gyakorlat egységesítésé-
ben, folyamatosan kapcsolatot tart az e kör-
ben tevékenységét kifejtô szakmai szerve-
zetekkel. Közremûködik a területi gyermek-
védelmi szakszolgálatoknál az örökbefoga-



dó szülôk alkalmassági vizsgálatának egy-
ségesítésében. Részt vesz a család- és gyer-
mekvédelemmel kapcsolatos jogszabályter-
vezetek, módosítások kidolgozásában, gyer-
mekbántalmazással kapcsolatos megelôzô,
képzô és kutatási tevékenységben. Közremû-
ködik a családsegítés, gyermekjólét és gyer-
mekvédelem körébe tartozó új eljárások,
módszerek meghonosításában, a gyámügyi
igazgatással kapcsolatos módszertani felada-
tok meghatározásában.

Bölcsôde. Bölcsôdevezetô: Rónainé
Falusi Mária

Alapfeladata a 0–3 éves korú gyerme-
kek napközbeni ellátása, valamint ennek
keretében végzi a bölcsôdébe felvett sérült
gyermekek integrált gondozását, korai fej-
lesztését. Az alapfeladat ellátása mellett
szolgáltatásokat nyújt, az iskoláskor elôtti
gyermekek számára gyermekfelügyeleti cso-
portot  és a 4 év alatti gyermekek és család-
juk számára játszócsoportot mûködtet. Játék-
és eszközkölcsönzôt üzemeltet, szaktanács-
adásokat biztosít és szervez. Ellátja Pest
megye vonatkozásában a módszertani, to-
vábbképzési és a Pest Megyei Gyámhivatal
felkérésére a szakmai ellenôrzési feladato-
kat. Felkérésre konzultációs lehetôséget biz-
tosít az országban mûködô valamennyi böl-
csôde számára. Gyakorló területként szolgál
a csecsemô- és kisgyermeknevelô–gondozó
és a szakterülettel kapcsolatos egyéb képzô
intézmények számára, valamint megfigye-
lési lehetôséget biztosít tudományos és ok-
tatási intézmények vizsgálataihoz.

Országos Család- és Gyermekvédelmi
Intézet

1134 Budapest, Tüzér utca 33–35.
Telefon: 320-2200, 320-2209
Fax: 465-6027
E-mail: care@mail.datanet.hu

Családpedagógiai
szakkönyvek listája

Országos Családpedagógiai Konferencia
I. Püspökladány, 1993. Szerk.: Csizmadia
Ferencné. Kiadó: Budapesti Tanítóképzô
Fôiskola Továbbképzô Központ, 1994.

Országos Családpedagógiai Konferencia
II. Aszód, 1994. Szerk.: Kiss Józsefné és

Csizmadia Ferencné. Kiadó: Családpeda-
gógiai Egyesület, 1994.

Országos Családpedagógiai Konferencia
III. Budapest, 1995. Szerk.: Dr. Bábosik
István és Csizmadia Ferencné. Kiadó: Csa-
ládpedagógiai Egyesület, 1996.

Hagyományok és értékek az ezredfordu-
ló pedagógiájában. Nemzetközi vitasorozat
Családpedagógiai Konferencia, Budapest,
1998. Konf. kötet. Szerk.: Cs. F.-né Nemes
Márta. Kiadó: Családpedagógiai Egyesü-
let, Bp., 1999, utánnyomás kiadója: A Csa-
ládi Nevelésért Alapítvány, Bp., 1999.

Családpedagógiai ismeretek I. kötet.
Elôadásanyag-gyûjtemény . Szerk.: Csiz-
madia Ferencné. Kiadó: Budapesti Tanító-
képzô Fôiskola Továbbképzô Központ,
1994.

Családpedagógiai ismeretek II. kötet.
Elôadásanyag-gyûjtemény . Szerk.: Csiz-
madia Ferencné. Kiadó: Budapesti Tanító-
képzô Fôiskola Továbbképzô Központ,
1994.

Családpedagógiai Segédanyagok. Szerk.:
Csizmadia Ferencné és Kiss Józsefné.
Kiadó: Budapesti Tanítóképzô Fôiskola To-
vábbképzô Központ, 1994.

A családról mint nevelôrendszerrôl. Szer-
kesztô és szerzô: Cs. F.-né Nemes Márta.
Kiadó: 5+2 Bt., Bp., 1995. Utánnyomás
kiadója: A Családi Nevelésért Alapítvány,
Bp., 1995.

A sikeres családi élet titkai. Szerkesztô és
szerzô: Cs. F.-né Nemes Márta. Kiadó:
A Családi Nevelésért Alapítvány, Bp., 1999.

A könyvek beszerezhetôk a Családi Ne-
velésért Alapítványnál, 1026 Budapest, Orló
utca 11–15.

Közoktatási
minôségbiztosítás 
az OKKER-relAz OKKER – a hazai szakmai fejlesztô
mûhelyek egyikeként  – szakmai súlyának,
szolgáltatásai minôségével kivívott presztí-
zsének megfelelôen részt kíván venni a köz-
oktatást érintô modernizációs folyamatok
kibontakoztatásában, a minôségpolitika ala-
kításában és érvényesítésében.
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Az OKKER minôségbiztosítási filozó-
fiájában alapvetôen TQM elkötelezettségû.
Fô elve az alkalmazkodás: adaptív minôség-
biztosítással minden intézmény, intézmény-
fenntartó egyedi célkitûzéseihez, lehetôsé-
geihez és szükségleteihez igazítja, adaptál-
ja a minôségbiztosítást szolgáló tevékeny-
ségeit. Az oktatási–nevelési folyamatokban
résztvevôk érdekeltségére, elkötelezettsé-
gére épít. A korrekt önértékelést, önellenôr-
zést segíti. Fenntartók és intézményhasz-
nálók együttmûködését szorgalmazza.

Az OKKER minôségbiztosítási szolgál-
tatásai sokoldalúak:

– intézményi minôségbiztosítási rendsze-
rek kialakításában való szakértôi részvétel,
komplex szerviz;

– kompetenciafejlesztés; képzések, trénin-
gek;

– egyéni tanácsadás;
– eszközfejlesztés;
– minôségbiztosítási eszközök (beleértve

az értékelési–ellenôrzési eszközöket is) rend-
szerezett nyilvántartása, errôl szóló folyama-
tos, szakszerû tájékoztatás;

– szakirodalmi tájékozódás, kutatás és
tájékoztatás;

– kiadói és terjesztôi tevékenység (kiadvá-
nyok, módszertani füzetsorozat, periodika).

Feladatot vállal a minôségbiztosítási rend-
szer intézményei és fenntartói szintjein.

Tevékenységét mindenkinek felajánlja, s
akik az együttmûködés lehetôségével élni kí-
vánnak, azoknak – megegyezés után – szol-
gáltatási eszköztárát készséggel bocsátja
rendelkezésére. Ennek megfelelôen kész is-
kolafenntartók, alapítványok, óvodák, is-
kolák, alapfokú mûvészetoktatási intézmé-
nyek, nevelési tanácsadók, eltérô tantervû
oktatási–nevelési intézmények, bentlaká-
sos intézmények minôségbiztosítási folya-
matainak beindításában és mûködtetésében
nyújtott egyedi, illetve folytatólagos segít-
ségre.

Kitüntetett figyelmet kíván fordítani azok-
ra az intézményekre, területekre, melyek –
bármely okból – korábban nem tájékozód-
tak innovációk, szakmai fejlesztô mûhelyek
segítsége, minôségbiztosítási rendszerek
irányában.

Az OKKER minôségbiztosítási program-
jához jeles elméleti és gyakorlati szakembe-
rek adják nevüket és szaktudásukat. A fej-
lesztô munkacsoport tagjai képzettek, magas
szintû autonómiával és felelôsséggel telje-
sítik vállalásaikat. A munkacsoport nyitott:
a fejlesztések, képzések során kitûnt szak-
emberek folyamatosan csatlakozhatnak a
munkához.

Az OKKER kölcsönös érdekeltségen ala-
puló tartós együttmûködésre törekszik kap-
csolatteremtést igénylô intézményfenntartók-
kal, intézményekkel és más minôségbizto-
sítási mûhelyekkel. Készen áll integrált in-
formációs rendszer mûködtetésére – termé-
szetesen tiszteletben tartva a szerzôi és egyéb
jogokat, üzleti érdekeket; készen áll – a köl-
csönös érdekeltség jegyében – tapasztalatai-
nak rendszeres közreadására, cseréjére,
összehangolt közös akciók kezdeményezé-
sére, ezekben való részvételre.

A közoktatás fejlesztésének általános tár-
sadalmi-nemzeti érdekeit tekinti elsôdle-
gesnek.


