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TÓT ÉVA:c,Sokanel11ióndttík,h~gyptovabbképZésnek, 'atanulásnak;,ssőt;azönkép~

zésnekrsf?kféle 'fajtája!m9i1ja,'eszköze,van. Ezg :rendsZe1; ••,egy".'bigonYO$ fajtáját
ismeri el. ,De a .' to'l'lfolyo,mon.,kívül a szakmai .egyesületiJen .való tevékenység" 'a 'kü;
lönféle'konferenciák, afejlesztőrnunkában való részvétel legalább olyan,hatékony;
ha időh~~0tnemhatékoríyi1bbrmint~meghirdetettkurzusok.'::;; .-;??';<,
,"
SÁRI ljAJ8s:':Ez~:így', van;\hllóban, van: ,tanulási; illetv~,,~ováBbl}éllzési '. értéke az
ilyenfa~~fevék~ny~égn~ltPz'a'r~ndszer 'm:óls~ól;,hogy:van}e~'i~dott forma, .ID.i~
nimUIm:~~nc~ra,\és;ehl1e~_'rendel'az:ál1am.pén41;'E?l;l1en.J. .aztjelen.ti;:hogy ,nelll

tartja,I~o~t~snaka',Jl.lási~at;:;I)~'va~nak"?lyari.,,tálll?g::lt~si;~~.~dsz~re~, •.• p~ldául;i.a
KOMi\./,atnil?őkmástjs ,1ebet~J:lanszírozni.· 'F?l1tos,'as:lakIil.áijJ1f0rIIIáció~csefe;

hogy tal~oz:l~~k.egyIl1,á~sal,akiknekWllleID'Ylá~;száIIléÍ!a'll'l°IÍ.da1lival2juk;]De
ez kétldilö11.,Te1Jds~yr:"ya~::lzért:a;jog&za~~yban~énM'.lyhetősé~,~~;,l).pgyak~
á1lamk()ri:~s;lerződéssel~~fil.*táln?s~ottn~mzytk?7i'kélRcsol~~o~kép~h~ss~n.e~~,ilyell;a
Linguapa'PHARE'stb···'I<iaI~u)tak()nf~jles~őisko~ákFm~deJ1is~()l~,.~lIlik nem',a.z
elmú1t'h~sz,ihanemaz'ehnú1tkétévbenjQtteklétr~f'-Hava.n1l!0~9a~dó!ll;,.ak}(pr

vagy int~grá1om '. e~l>~ .ar~lldszerbe, . ·,és"~or.ilnans~íro~hatóvá.;"á1:jk;wagypeclig
vannal<t~ie~észítŐ,forrá.~Qk;.·*annakcpo,nt?k~· . ·.~holatQv~bbképzési.r~n4:s~er"és·.ezek
összeéqIe~:~'Ha·. egyönfejleszt~'isR91aöJ;llllaga .:csiIlál"a1~itg'ptt~Qclul0k vann~'

ott neIl1,kYllahanninpóráfszámolni.· Azöhfejle&~tqis~olák~~es~leteaztmondjCl;
hogy . c~i~~íl!egy . .ll10cluly~gŐl1ötóra'N~írtele~eIv'va~acigéÍl1Yg)'ere~ekkeLva.ló
fogla1k()zá~~ól~:'ö~órallleg!~jpalotán,ádrámajátékról,-és'3kkor,l11~rislIll6dvan·.a~ét
rendsz~r'9s~zekaRc&?~~~á~tíI"a. . ........,..' '. '., ,-',::::";" ,;"'.\ . ·."'?,'}"I, . .
POLII-r§~~Y;'~T~:.f~~Il1,peszélv~ •. arról;';hogy.taIa*?~m.oly~'~Io~a.J:ilindítási,~é~
releIDIl1el;;hogymil}denévl>ynrend~~nek~onferellciát 'adizikmJanár?knakKülfölili
előadó~Cll,uFontQs,'azis,~'h()ID"különböző)módsz~r~](trh9gyam..,ym:lb.~tő~bea·,.kiH

.ii

lönfélet~olyamokba"hogy.IÍe'csak'~hagyományós;Il1ódo~fQlyj~také~~és)'Ezérta

kormán~fograml>an

is. szerep~l, é~ a •. pro~rmn~banjs,ho~;Cl'~épzőkképzé;
sével; is~.{()glalkozllu.nk,kell. ,'. Azttervezzük, ·llo~a~'el~ő. kör,utárr,;a.I~ik?r Inárlá.t;
szik, 'h.o~,•.'.~·,. az.ol1()~.tém~Cl~~lye~:Il1~ds~e~~~ell(ldj~/á~;k0nzlilt~tiós.'.·lehetősé.;
get teremtüllk,'aképzőknek,·hogyegymás k9zött't::lpas41alatotcs~réljeIIek:

nú

'~'MÁ.SODIKiNTERiJJ>POl.]NSZKYMÁ.itTA

>fQIG~QAtQ~niELYETf:ESSpL .
LISK6

Ii~NA:Az~Ii;;Ói~ier)~"Y998 ·s~~pt~~b~rébe~készüit.' ~~;t1999 februárj áb~v

vagy'i,!1~:,41j~a 1~fl.11~k,t~~Váp~9§,~,~gr.~g~glhetQ:ey.ait;UJJ:il)lenwJlt9;g§ qPe(jflgőgllskép~
zésre~Bn,9:t~9;ztrkqljlJl~n)lzp(,~: ~l~~p~~l~s(!kberf '.>

.••

L,)";., ......

.,\;

POLIN~fI,<~ . M~r~: • . ·~~·.~roril<:\xMt(),~~~~,.:a.wit;"b~?~~y·.PX9graI11J~ból~;}~h.etol,:
vasni"él~tél;P011:1qt.,.~fil1;!!, •. élmi,jIWi~~pr,~\)l:)~·~~·l1.Clgy~~~flt YélJ1()~·.•Jsi:.~yye:let~s~Il'
arról. . a.~~,~g~!k:Yt,~§~2J\y~.·.§?;Ó,·,1l9gy.~ . ,t9V~9l>)'{~p~~§i •.·.4íjak,l}ú~~·.sz~~m~~át-I11.agá':
nak . a,pycl~gp~.~Il*,k~ll:·t1~~~,e,·t·Az;ÚJl<OrwíÍl1yprq~(am,~zepJlt;a.t~lJ~§JQy~bb~
kép~é§h.kölr.§f~~!:'él?;:,ál,1aJ11-l~c!~~b,A".1ll4§i]{~@1o~!atá§.t·§z,áp.dék .azúji·ko~y
prograI11j~b~n: 'kl<()tel~,:zq; szakviz§ga' e1törJése,de; ez a IIri iIlt~z.méllyíiIlkm@ödését
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és a továbbképzési rendszer működését·. közvet1enill~em\befolyásolja. Ezekrplfa
szándékokrólegyelőre akormányprogrambólértesilltili1k;. és nyilatkozatokatolya~~
hattu~az .újságokban. Jogszabályi szintén az . • új', kormány ariég nem' változtatott
semmin/
"
'i.·,<."\',f
Az idei költségvetési törvény során vi,szonJmár tört~~tnéhánYlé~yeg~sváltozt~t~~j
Az egyik aZ;ihogykorábban-a közoktatási.törvényszerint:+s;zákmai. feladatC)Iga
be· volttervezvem,közoktat~~i,költségVetés kétszázaléka',. térségiJel~datokra :u~~+
csak }(~t;százalék,i és pedagógus tm;ábbképzésre.;hár0mjszázal~k;A mostanit;~p:lt~
ségvet~s- nyilvána·pénzügy· nyom~sál"a __ ieztösszeyönvai."llét·százáléKkéntke~~~i,
teháta:z,.~gyes íeladatkörök nincsenek elkül~nítVce.:Ez.azt jelenti~hogybár .az.,i<.lér
még m~pvanalhárpm;százalék .• a·. pe4agógustov~bbképzésre, 'semmigarancia~!J:ps
arra, ll~gyez jöy~!eis,ennyilesz.Alléts:z~~I~konbelüli;arányok~llgyánis sz~e~"
don mozgatllat~vá~általc;Márpedig~az;.eddig!~iépítetp'rendszenle~oIltosabbel~Te
az volt; . hogy iIJ.té~ményiszintről.előreterve:z~etőlegYen.'i.MértmitérélZinté:z~ét;l~i
továbbképzési ,program,' ha kiderül, .hogy .aziSkolajövőre:már nem,kapja,meg'azta
továbbk~pzési:pénzt,amitaz idénbeterv~3'ett,?: . ."r, "i':',.""; ". ' .. . ' ..").:"
Változt~tást·jelentett.,azis;:hogyaziegy.pe~agógusr~,eső.tov~9bképzési"normati\,a':'

elosztási:mechaIli.z:musát,az .előzŐkonnáflYel~épzeléseiiszerint\mindeIrévbeI1'a
minisztérium,határo,zhatta,megia,korábbi,t~pasztalatokifigyele~bevételéveL'TÍgJ'
valósulb.a~o~ .meg,'~ogyamás~dikévb~n~kiste~epülé~~ndolgozÓt?llár°kt~v~fflPt

képzési; •. n~rmatíváját""másfélszeresére.möYelték;•.• mérti,az:{\~oltt;a.:tapasztalat?b;,l1B.gy
számukra a közlekedési .viszonyok és egyébtén~ez:ők költségeseb?étesziki.aitov~bb.;
képzésk·.Fhhez}(épest•·. • ~imostanii'köl~s~gv~t~.~nél~.·az;;O~t~Úáshtvfinisztériurn•.b~le
mentabba·->amit·.~rorébként a:Pénzü~minis7t?l"iUIll;~áJ;·kol"áblJa~ ispl"?:b~tergl~

tetni -'llPgy' az;eID:'~,p~dé!gógusraszálllolt móI"l1l~~váqs.szegeiegységesl~~eJ:l.{~~bŐ~
az következik, hogy.,: a:rlovábbiakbél:ll;;már.nincs.mód'::l' gy,-akodati .tapasztalatok
alapján történő differenciálásf,lJ' .
Ugyancsalcme~szűnLaz)alehetősé~:is, ~ahlit·. korábban:~agy:,ne~ezen 'elértünk.'-,
hogy atováblJképzé~i' pénfekkel: tan~,,:re,ii;és"nem~költségvet~si~~edebetettelszá~
molni. És végiiLl11egszűnbaz;aJehetőség~ is,hqgy;;Ltovábbképz~s~ pénz:ek;tíz'szá~
zalékát a felmtartók használhassák fel az általuk' fontosnak és aktuálisnak tartott
továbbképzési feladatokra.Most az összes továbbképzési pénzt ki kell osztaniuk
egységesen, min4~nf~Je\~iffer~J)~i~.ásileh~~9sé~·1l~lk~.il;j;~.in4en.;"pedagógus utan
kap az iskola .egységeseJ:l}1:.899.:F1-9,t..E'f1~lffgk~~t~si.~prpányzat elvesztette azt
a döntési lehetőséget, ami a rendszerrugalmasságMbiztosítÍlattavolna.
LISKÓ lLONA:Mi a véleménye a húsz százalékospedagógus-hozzajárulas eltörlésé· .
.
.
.... ..............
. ;.:'

ről?

POLlNSZKYMÁRTA.: .Ei· ·egy·.nagyóri·riépszefíí·i*t,~z}(.~4és,rie~'i9~~k~~if: . .•~aK·i~éJ~n·
három. dpl0,g. szólt .a.pe1~gó~s~h?tz~j~í.ililás·.•·e~11:tt,.;,~z',~gyika:l, ·;h~~.··anú~.·.l!~~
volt költs~gyeté~itá~og~t~s,a fe~J:lt~~ó.·Öll~gte~~~atBk:a~di8}~Je,le:nt?s.oss~~g~~
ket áld°ztal<'~ea.~~ó~s.-~~vá~b~é~~~~re.:)~~~át,,?lt;~r~l1d~~.erb~~,'~wJ?rr~~t"':fll11t~
száz sz~alékO$ • ·•. ·~~lt~~gy~t~s,i .• .• támog~t~~11l~gszÜ1lte~~, ..,1l?1~ttvllel11>~s3.a6f~···e~~;a'
forrást ·Il1egszünte~l1Í'~rnerti~többpél1t·"an.a. r.e~~~~~~b~~:;,~ásr~~z~~zt y~~'
hogy a ~ÖfelezŐ hozzájárulá~'növellli fogja~~~dag?~soFérqe~~lt~é~~~~tö!áb~~
képzésben. Komolyabban'veszik,haáldozniuk kelfrá;'minÍlia teljesen; i:ngyen:I(ap"'
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ják. H~t~adrésztpedi?',.h~faz',é?éSz tovább~épzési:'.k?ltseg~t a~.ánam'fiz,eti; is.~o""
nyatos~l1t0feL.fognak 'lnenni"a~ •. ~rak;amel~eketnémikéIJpen;fékentart~,tt,~~1J.ogya~
alacso~w,bérű' pedagó~sok~*,'aköltségekből:~észt;k.enett yállal11Í~~)'Mi~demenett

az elsőié~' tapasztalataLa.ft'~lltattákj' h0g)"Ile1l1ik~11~~t a :pedélgqgusOkIlakkífizetnia
hÚszsz;~~lékot,·. meI'haedsl{ola"in~tve aZ(1)koflllányzéltw leptöbb; e~e~?:enátválla};
ta. Tehát.ez.már,.etiQigisdIlkáb?szi1l1boli~usan~űködött,lnintv(l16s~go~an·.
LISKóIk9N~: A·.fi~ansz!rozétsi;vál~o~tatások;mtovábbképzési.·közpqnt.költségvetését

is érintették?

.' .........

,j • • •

:;c.·,F';>;;.'.;")"'L"'Vi!i.t,"~"<

POLINSP<l'YMÁRTA: ,'.Mé~,n~lTIiÍ!ldjtiR~Th9gy~zidémeen~yi;.péIl~k~Bu~·';Mi'k?z"
haszn~ltWsaság.·,lé~éIl.a;~zer-s~d~s~ ,'alapjálT!\aU~szt~siNégéigrelKésj~ítettük;,~

költsé~ig~nyiinket;i~:kii~i·~~,·haUiroz~tl~.jc1Őre'}szólp;'~~zhasemí'sze[zé)désiiriJ{
van a,;~il1i~ztériuIl1}11~h.;a~~I~~~J:li;,meg.vall~(l~áJ"?zra"'h9~az;elS()~~~01néyr~

mekkö!a' . a.;.költsé~~tési./tám0gatá?;.Ezt.!el;()s~~~s·!'szátní!~~Q~Jalap~~n);l1a}ároztUK
meg, de~ugusztusban,márláttW<, hOgy a ter\T~zettné;ltöbb.,pe,,,éte,lhe,~"tqcl~I1kjlltrii;
s így a~<~redetileg terv:~et~nélhanpinc millióy~l ~ev~sebbet'kértürikcatárqátóLEzt
a közP9ntffeljigyelŐ;~i~()~s~g~<elfoga~!a')"lIli;t~!ettü1<'a'1llini~~térilllD. • • .~s~alár~,. ·.és
azótaj~tllltörtént~e~i;j~e,~lllilyen"v,ál~§z:Ir~lllIérkezett~v~!Ws·.lll~~'~rmtudjuk;

hogy me,nnyides~,~:~öltsé&Y.~l~s~Jil(·:. A.k2~1i,a.S~l1Úi§~e~z()qé§!le~ . 1Il~~elr~ő~nelké,.
szítettü1<:a!tavalyLévrő~.. aJl)eszárn()lót. is héltáridőre, 'és .elküldtükja·!miniszt~rhunbai
Most~~rj~,;2ho~mi;tö~~~*n·\ic;r. . .':J'~}.)',ii.'< , .,.. '.
....,<., ..;/~'
LISKÓI~O~A)·Ésml1ih(!lyzet~a<~olg.ozókbgréyen.Fizeté§taz~Ftkapn~~?;
POLINszl<;Y;l\1ÁRrA:.A.zé~ielŐ~)'~~ebpegy·g~tq.aság~ .•~z.erye~e,\7mint\ew:.~ölt~é~e!~si
j

•

. ' ••••

intézm~J:ly;éIl1ert· ai~flj~tpeyéf~1e~~ből~~alé1fot'képe~he,tjlIlk.:'·'~.1i~<l,~.n~api;~W-ük?,-'

dési Pf~~léIIláinkj~lellltgCl11~~:,~ncsenel<;;'1Rz;e~,jót!bevált~fo11.ha,;~és·ne}(iíhl<i:jö
adottságainkivanna}('ellhez.··'Mamegy szá110clánk"~41II1Íből;bevétet-ünlcvap~,j{l.~z~nyo~
nalon felszereltoktatótermeiI1.k vannak stb; Rendszeresen vannak nálllnk,Tendemé+
nyek, ·.Ila.~onijéps,*er'ű.; .(lZ.iritéiIl1~ny,·· t?bb,.Qe,mzetközf;,·k0n.f~fe.nci~;isX,~(}lt'1l1ár
nálunk,;liés:ez . szépe1}:A.Q~e4~lllle~)S~á1l1()s:;lt(Iyább~épzés\éS; ;~09!~~ellgir;számáFa
kedvez9bb·szánási . .;~~,:?~ra~~si;rf~ltétele~et:[ÍJl~U:l}lcbiztosíta~i;tllli~tha>elrl.lez.;péld~~l
egy szállodát;kell~Ile.~igény~e.~~nni!:Ittt~nyleg·sikelÜltegyolyanj~t~Z1l1~~yt:létIe~
hozniJechIrikai és'egyép ,szenipontbólis,camimár'IIlegfelel :aC:XKiI.;száza:d>igényei';
nek.
LISKóILoNA:,A.·tovabbképz'ésLk(jzpontműkqdé$éveliiselégedett?;;

POLINSZKy'MÁRTA:

Igem:Egy.nagyorEerős,'jómunkabfrásúprofi;.csap'at'jöftritt'Qsszei

Olyan.emberekből. áll az intézmény,

akik' tudJák:; Jiogyiha munka van,'·akk:ór<:nein
számit~h()gy;mettőhIIle~~.~t~rf·amuIikai~ő.;.r·. . ;. '. ..... -'
LISKÓ~O~A: j·:Hogyantörtént;a;benyújtotftJJrogrambk.elbírá~~sa?

POLIN~Z~Yi MÁRTA: ..;·19;98i,:Ő~fé~e,.;az .int~zmél!y,~;'a](kre4itác,iós.;pi.Z0ttság~al:';S~tt
már .kidolg()z!a azt az 'eljárást; hogy ihogyflp.\:lehet 'lebony()litilnir{,a '~éda~ó.~s",
továbbképzésre benyújtott J800 .program bírálatát. ElsőIIlenetbelllll~gtörtéllt;á
benYÚjto,tt~rogramo~elbírálása,. APAB. a .~~~y~zatok ~~rülb~lül;9t··~zázalél(áVelfo
.j'

gadhatónak·lllinősí!ett~"öt·száz~ékátelU:f~.sította, kil~n0y~~i szái~lék~~?II.vi~zQ~Í'~z

a dönt$§,;szi!letett~;;l1ogyia:..prOgram ·átd~lg9zást:Nagy'·kiegészítést,.~gé~y~l.V~~~~~t
vissza~ctildtüK;a'l)ályázóklljak··JB:z!!tátl·.iegionáiis .mu1J1<a~konferenciákattsf~rve~u~,
ahol ·.aielGlakraprogramszervezőknek;···akiknek \a.programjaita'PAB.;átdolgozásta
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vagy ki~gészítésrejava~olta,:egyénir:k()nzultációs.Jehetöség~t;·bi~osít()ttunk· :a:J~~t:
jobb' sZakértőksegítségé;veL;rz,az;eljánísnagyonjól működött:.*dd~graelkésziijt@k
azok' a~,segédanyagokis,'.amelye~.a~érdőíyek; kitöltéSét;ésé,t:tt~Il1e:zését,segít~1't:~Jx;
tehát. Il1ár .ezt isapályáz9~,ke~ébe'tu~tlIk .• adni.~gyanekk()rra'~:Z!~. kritéri~
rends:le~,·.,isnyilváIlos§~gra .~~tWt;'.amelynek alapján, a'sPABLmill.~sít~tte·~,beny,ú~1()1:t
prograp()kat·.Elég.• sol<Y·sze.m~~hányás.··ért,bennüIlkel.cazért;" ••ho~;ezeknek.·,a·•.. d~~ll:~
mennnn0knak·. l11ár·.akkor.·•.·rend~ll<ezésre.kellett·volna.állni~ • •·;anU,koIa.• progra~é
SZítők?enyújtották apályázataik~t Ez kétségtelenül igaz,.deszáI1ltalan., ()~~an
problél11~vo1t;.anriLszáIn~~a.i§tc~akakl<0rcderültki".ami~~rn;te~§me;tük.,~.;~~
lyázato~at;·A'legtöQ.b/problé~~t:egyéb~ént .a~~ly~()k[szám~ra,anni~?s~~bizt0sí~~s
kötelezettsége.jeleIltette.~Láts~ik,.ho~.ez·'aJegakfuálisabb"pr~bléIIla;a~',egész,~~~

tásügjrl>~~;'és.·,ez~1l·beliil;~;;pe~%~Ógtls~tová1:?bképzésgen,;is:,'~IJ"eai·.§é~J{~.(egyéb~~~t
külön)~~gédaIly~got'.j~1~11tettü~;~111e~"ami.az általános·. ,bevezetórr',{úl praktilciis
tanácso~at,isc ad"q;pr??t(lllls,zenfezQlgle~;,
LISKÓ.llioNAi HQLv()ltak[a:m.un~4*onferenciak? 'i '-.: -,' i ; ' .'.;,J"'::J;~"q"'?'l. ..:'{L',>

POLINS~YMÁRTA:fIét;'m~nl<ak9~~trt,i19ia 'vBltp;őssz~lF~e~ő'iBufWp~~tén,~ésiltÖl)lJi
vidékeIlt~Eze~et •. mhre~d~:ztük~és~~~d~n.p~lyázó~*,··.ewé~,k?~1t~9~~slehet9sé~

get bizt:()Sít0ttI1nk,.. A;~~lyáL:()·;~:1<pl1.zlllensselnell1cs~.a;JJJ,link~PnfereJ:lciá~·télJ.ál~
kozhatQtt;\hanemutáfl(lis;fólKereshette;.és.tanácsotkérh~tett;.tőle,;h~·Il1ég:vala~-

lyen pr3blélllája~olt ·.~Ilnekalll.unkán~ akö1tségeitLw;nú·iJlf~~~~l1.@nk-~lt.a}
Mostanra viss~aérkezteka·;ja~rít()tt;'\átdolgo~ott,~s.;ki~gészí~~tt:c~rogr~ok. •.•·Ép~,en
ezen~_hétvégéJ}tartO,U.~gy. t~lIlács~()~~~tfl~;akkre~i!ác~ós:.b~~~~s.á~,~~~oI1Z111en~~k~

kel arp~lyázato!(J~I"téko~r~S~~9h':\A.-~()11~leIlsel<.n~gy:féle:jaya~19;,~aIi él~e~ek:elföR~~
dás, ,el~!~~ítás,.iilletVe.:koIlz~lt~9ig"aze~()g~4ásr91'v~gy1a~·,~lutasít~sról::.A:n19sylpi
tanácsl<:04~sazokrÓh·á'pr()bléma.tiklls:.esetekfől. ·s~ólt,;ahol:. 'a;aönt~srkgzös;kQnzuHá;.
ciót ig~Ily~lt.", .':i: 'c' ;.' Ci '\':;'i.,i'.i;{ . . .
.
.',:'i;;;;'."'!; . ~i:"y,'\i; i.;","
Az átdQl~~zottpr~~alll()knaKJa;nflgyrrész~J~?yébl<éllt Illin§~~eileg .mlgyon S9k,~t
javult~aIlnakiolyanprogJ7amok;';aIl1e~yel<;;a javít~s fút'1n·jq~b;:s~íIl~~nal*ílk.·.·lett7k,
mint.·~oI9amelyekeva'~AjB-~ár;aZ'jel~ő;~írál~t)sQráll"elfo~~Bqty;~e~át'itt;val~öélll
zajlott, ~~2,tanul~sif'olYat:n~t~;,a~eIYnek.s()ráIl:'a:pályázó~;~yg~rtették;~z{eI-várá~p"

kat, meg~rtették·.a. "fogalmirtwdszertiés/világossá;váltak;száIn!lkra .m·IIlÍ1;lőségh~0~
vetelmények . is. Ezt a. folYamatot n~~on pozitívnakér~em .. Egyébként több olyan
visszajelzésérkezett;'alll~l~cszerin~,a:,pályáz~k,is.e!éged~ttrk;"sőt,az'itteni:.tapaszta

lataikat{~ás'!pá!yá~~tok·soráIljs,.h~s~1l0sap,tudj~\al]{aI1l1~Ziti~

LISKÓ,JLqNi\:,RTik voltaktl:ko1'l?1flel'ls~k?'; ,.' . . . . . . . ; , '
POLINSZKY MÁRTA:Az ált~unk k?rál>Panfkiképzett.360§zakértő&őlY~9szfottuk,ki
azt a nyolcvan főt, ak~~ta;bírálatis()J{~\k()~lellsi·Itl~l1k~ra:k~~fel..Akiválo
gatásnál~a~\akKrea,itá~ió~O,f;S*.sé~~s~;~ud.~s\,,()lt •. a,sze1llp?nt;'és;nagyon~oIl~os •. y~lt
a regi<:>náli~.· hovatartoz:ásds,L tellát.ihogy)nil1d~ll'riagyöbb.lrégióban; legyeJ:lelökonzu"
lensek:
"
'.
LISKÓ.rI'.?NJ\rH'á~y tagja:vana,I(A,B~n(1k~., " i...... .....1.,jr.·~·J /k·"C.:j;r;.. ,;. . >
POLINSZKX,MARTA3d~ilenc;.()tlfőt:~d'a:Köznerelési,Wanács,és'.né~'ifőtj~dIlak"kiif?J:l~

böző mim~~é,f;Íumok;,:-Y~leIlléllyem,sze~nt}az.'~,~~i~CiÓ$bi~ottsá~':;n:~~()nljól
működik;~)3llIlek~~z' az'o~a;.,{~o~.;ez~biz()~sá~;ugyail:ll~gyomkülQllOQiŐ~elIlbefek.;
ből áll,?ded,((jzősen

végigcsillált'egy:olyaiHfolyamatot azösszes:ibu]ttatójával:és·.ne~
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hézségével együtt,alllelyneknemvolt:lőzll1é~yea;~,azaiköz0ktatásban, és a munka közben nagyon jól.összekovács~lóaott.'I~~zijólé@<Rrü,·l1yit()tt~,.együttgondólk~~
dásra képes csapattá vált. ~z~renc.sére azösszetétel~gdig;lllé~yált~zat1an maradt; a
megbízásátmég .• seIUdneknemvontákvissz~\!Egyébkéntad)~JlhatékonY'műk9dé~
sében nagy;szerepetjáts~ottak ."a:t8yábbk,épzé~ik9zp:0J1~'~edit?ciósi irodáj}ÍnaRa
munkatársai~,is,' akiknek;a'lelkese~~s~i'~~,;ál~oz~tváll~áS~;~71~ • •,~~"a.,feladatot nent
lehetett volnaelvé~e~~L ,. " ,.,,'.:. ..,,:!,:.; .~.:.
LrSKó ILONA:'. VarhatQan111ilyen er~dménnyelzar1,ll;a:uklsrediragió?
POLlNSZKY MÁRIA:. J\1()stakonzulensekkel'ValÓ~1ll~gbes~~lés~t@ÍJ,&y)láto~h()gyaz

1400 átdolgozott programból száz lesz, olyan; anyt'el;k~lLuÚlsítani~ és,l,300-atel
fognak fogadni. Tehát ez .aztjelenti, hogy aIllár korábban elfogadott százzal együtt
lesz körülbelül 1400 aldcreditált továbbképzési. program., Eközben az akkreditáció
folytatódik. Most is vanbent márkörülbelüLkétszázúj kérelem., Az új továbbképzé-:si jegyzék 1999 december végéig jelenik meg, ami aztjelenti, hogy a 2000/2001-es
tanévben már csak a hivatalos továbbképzési j egyzékben megjelent programokra, a
felsőoktatási intézmények által folytatottszakiráhyú továbbképzésre. és a pedagógus
munkát segítő felsőfokú OKJ-s szakmai képzésrelelletanormatívát elkölteni. Azt
prognosztiz:áljuk, hogy most még lesz egyújabb "beküldési~ullám':, mivel azoknak
van még esélyük bekerülni a továbbképzési jegyzékbe,. akikl11árcius végéig beadják
a kérelmet. Azt gondolom, hogy végülis egy 1800;..2000,..es lista lesz, tehát egy igen
bőséges kínálatot tudunk nyújtani a· pedagógusoknak,
LISKÓ ILONA: A most elfogadasra kerülő programok közül hany szóza/ékot jegyeznek
fe lsőoktatasi. intézmények?
POLlNSZKY MÁRIA: A felsőoktatási intézményeklcörulbelül' negyven százalékot a
megyei pedagógiai intézetek körülbelül húsz százalékot, a többiek pedig iskolák,
alapítványok és gazdasági társaságok által jegyzett programok. A pedagógiai intézetek azért vannak viszonylag alacsony arányban képviselve, mert felosztották
maguk között a témákat, és csak a rájuk esőprogramokra kértek alapítási engedélyt. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kérnek majd indítási engedélyt olyan
programokra is, amelyeknek az alapítasátegy másik pedagógiai intézet jegyzi. Ez
anyagi megtakarítást is jelent a számukra, mert az alapítási. és· a programindítási
engedély is pénzbe kerül, ráadásul az alapítási kérelem sokkal többe, mert az a
tervezett óraszámtól is függ. Az ő esetiikben ,tudatos. munkamegosztásról és pénzügyi tervezésről van szó. Ezt a felsőoktatási intézmények is megtehették volna, de
ott nem jött létre ilyen kooperáció az intézmények között.
LrSKó ILONA: Hogyan befolyasoij'a a jelenlegi oktatasi 'kormanyzat alláspontja a
pedagógusok viszonyat atovabbképzéshez?
POLlNSZKY MÁRTA: Az első évben az volta tapasztalatunk, hogy a legnépszembbek
azok a felsőoktatási programok voltak, amelyek a szakvizsgával egyenértékű képzést kínáltak. Ezt találták a legvonzóbbnakés a legbiztonságosabbnak. Most arra
számítok, hogy a kötelező szakvizsga eltörléséről szólóminisztériumi nyilatkozatok
után a százhúsz órás továbbképzési formák lesznek majd népszefŰbbeka pedagógusok szemében.

l32

VALÓSÁG

LrSKó ILONA: Az új oktatási minisztérium változtatási szándékai már valamilyen
rendelkezés formájában is megfogalmazódtak?
POLINSZKY MÁRIA: Nem, mi úgy értesültünk, hogy május-júniusra tervezik a kormányrendelet felülvizsgálatát. Miután mi benne vagyunk és látjuk, hogy hol vannak a problémák, intézményünk arra készül, hogy akár kérdeznek bennünket, akár
nem, javaslatokkal fogunk élni. Igaz, hogy mi nem ugyanezeken a pontokon, de
azért látunk változtatni valót. Nagyon örülünk annak, hogy az új oktatási tárca nem
nyúlt hozzá mindjárt az elején, tapasztalatok és ismeretek nélkül a rendszer átalakításához. Azt reméljük, hogy ha megfontoltan látnak neki a jogszabály módosításának, akkor valóban lehet azon javítani.

