Úgy gondoltuk, h6~~,}~tf~~',{~9t~~f
rovatát a peldaj?;óJ~ú.sf{)MIj}J~ife~ti;nl((c.
továb bképzésn ek

tt3~r~~.1J1lmbrl!S

összeállításunk Valóság
formának, a pedagógus
Vjfj)aJj;~~])~~,taze:ll)ző oktatási tárca részéről

t{:j;i:'ite:l,nQt't6A~tal~étsi

II'J~~~I~'~[~~~

de ezek megvalósulásáq,skt9}1ya,rOI hiányoznak
az egyértelnlf~kjjzre a pedagógus továbbképr'Vm,il';"XQ szeptemberében, a másik
ákí~j)z'ési ;rEm('{SZI~r új centrumának
fJen,.ar.nlJ.lClOKKCll, tervekkel, felada' .•.04, ••!."".h'."-" az intézmény, a második
peltilJ?;Ó~(Us továbbképzés tekinteté-

Liskó Ilona

·páJrJ;\l.l.zaIno~;an kezdődött

a mi-

~~t".XÓ,-,:yp'tV~/,","" felmerült a miniszté-

a szempontból, hogy
feladatai hogyan

atLáttérÍJntézmén~{ek

EDUCATIO 199911

116

ismert, és olyan is, .
feladatok is, például'
vár ránk, ahol null
rendszere a közokfa
előbb-utóbb mond" .
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TÓT ÉVA: Erről mondanavalatnil résilikesebben?
SÁRI LAJOS: Hétszáz pedagÓ~stf~guríl(!~~~peznitávoktaJási formában,aztahétsz~
pedagógust; aki 'az'MK1)1;.}pályázatá.g;l~z.á.mítógép·. vá~?rlási támogatást nyert.~."~%
géphez-jutás feltételevolt~ggképzésell.~~Jó;srésZvétel;ésiezeknek a'pedagógliSOkIl~
a távoktatásos képzésétmi:8QnyolítjtiIé;~~,;~i~
TÓT ÉVA: Ennek a képZés~:~.a módsz~~t%nihátterétitti~olgozták ki? . . . . ..,i'T'{
SÁRI LAJOs:"Ezfolyamatb~:.vaiI;me~);~t~:&gé{hirtelelrJ(jtt a feladat, és .még';<iol~~..
zunk rajta. ;NemzetközLtap~sztal:lto~~~;~~;igyekszünkufelhasználni, mert a vihí~gp;
ez sok helyen folyik, nem~j;dolog;{CW;e~~szetesen el11ellett a saját szelleIni tők~1:}~
ket is mozgósítjuk. Ennekaképzésnekfa'*végénfelsőfokúszakképzettséget kapn~'a
résztvevők.~:···Ffé~;.

TÓT ÉVA:' Ebbenazesetóenmaga q~f,'?ihtJzrnény mintákkreditált képzlsi szerve~~t
••..

működik?

,

<

'

i

SÁRI LAJOS: Így van.
..'n"'<' ;;~';!'~'r,
.•. '~i
f;:;!
POLINSZKY MÁRTA: Vissz~tS2"eegy· pi~l~R~1ra atTa,;'ho~az akkreditációelőkészít~~e
mennyire .nem hivata1iI1111~a;itt;mM~l~iiis~ezdődött±~~?oldudvar kiépít~se;,A1P~~
úgy döntött, hogy 'csakolY?f;embe~~~.~,c~~.kibírálatr~f~lyázati anyagot,akiel:y~~~
zi az általunk s~ervezetttwolyamp~";lm:~~t'Il1ártöbbeIIlint 360:embefl1~k,afeH$~~
szítése megtörténLKözü1~kelÜlne~'~~ir~asz~ásraaz?~, akiket a, továbbimunk~*
ba, példáuLazőszükonfew~()iáksQr~i0~~~onurlk.Szük\~ég van arra; hogyaz ()rs~~~
mindentefÜletén 'legyenek*i?lyan' s~~~Illberek, .' akik (frre felkészültek,akikétt~
ennek a rendszerneka IXl~2ijését;é"s~~~Sl:1J;aI\segHeni.i'L~:
.'
'.~!{ .' ..;fh~j
SÁRI LAJos: . Rövid időn;belR!'konfer~I1.~.~~at;~zeryezün}{:;Októberben hat'helyszí~~p.
regionális konferenciákiil~~:lnek, i~~~~~ken·.·.kapcs91í:ltha kerülhetnekla,kép~~~i
programotbenyújtók.és.;a~t~reait*~;i6,;~J:l:)tlOttsági;Íf1;g§].(i a képzésre je~e.ntkez?~;~~
az intézmény. Tehát Je~~~nkvi~~~~.;~agyyárosokl?~,;" illetve Budap~sten .ist~~z
két konferencia. Jelenleg '11a,pYonso~m~2~ramjavaslatot vissza kell küldeniátdolg;?zásra. Ezért próbálunkRö~etlen'kflg~;~,O~~~ot'}\:ialakítW1i a programsz;efYezők;@~la
bírálók köz;ött. Akutatóiii'~ört ;úgy{iP:~~~~ljukbővít~lli;i: hogy kutatás~Illódsze~~gi
felkészítést . szervezünk;p~fIag9giai)~~~~*s~módszertf~felkészítést,.azzaLaIl~~
titkolt céllal, hogy alUk :e~~~n részt~e~~IÍek, azok: lesznek majd. a· "mi kutatói~~":
Természetesen ez egy'elé~"llOSS:zú,f;()~~~at lesz: De":éi:z;:a cél, hogy legy.enek;'o~t!P1
emberek,. akik gyak()rló':p~~agóguso~J(:Ssakik'bizonyo~ fajta ismerettebreIldell<~;zf
nek az ilyen típuSÚJllunki~poz; A:je~?~legtműködő.~tatói kör elég szűk;:úja~,~~h
szonylag ritkán lehet olvaSni, és soks~()r.meglehetőseIl··egyszempontúakaz.általllk
.

,ii'

·.··.<..

írott tanulmányok..
.'; c.T'. .' '. .'·:~;\F'>
......,
. '. ." . . . . . . ..
TÓT ÉVA: Ez a pedagógiaWj'olyamat~~t~t~sára terjedl1eki, vagy csak a továbbktf:zéssel kapcsolatos kutatá1~g?>":~;'~';;'i:~:;':"'.·
' . )"":',
POLINSZKY MÁRTA: Általába,~:kUtatás~~~r~zertam:óll~nIle szó, de nem akarjut.<a;t~
mát beszűkítenL, Elindít\!~;,egy;ha~~7~hatvan,órá~:Jrurzust, 'ennyi'ciidő~la~'~el
lehet kelteni ,az. érdeklődé~!;;';ésakl<,0r~~~r?i~~ecia1i~áci~\f11icár folytathatÓak(ÍIbánY'~~~~
ban. Azt. szeretnénk,hal~'Ilne<har~~3~llegyven fő,t~ kötődik az intézménY~~t3;
Aki például az a<iott terül~teniaz il'if,():rillaciókösszeg)'Űjtését és elem:zését~1,tl111ja
végezni.
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ez hogy lesz.·. AZ:~al~pJt~;{~ldratll~n'~jl~~'~ö~~asznú szerződés~en meg van nevezve,
hogy a tulajdonosi,j98~~~f,aköz~~Y1t~~t~j~esztési főosztály.gyakorolja. Annyi valószínűsíthető, hogy,i:rli'Y:i~I';~akkr~~i!~~jgy~az államigazgatási. részét aminisztéri umban kell megc~i,~~l~!~;~z~fa t~;~\t~t~~~~atási főosztály· profilja. A· tartalmi rész
azonban nem(odaL~I'l,~~'zh~1:!enre&t'i~~j~§§,fJési,továbbképzési osztályhoz. Ez egyelőre még,nem tiszful~;~{ .. ,.••• ,,'·.".'· ".'.';'."';,":'p"'"
TÓT ÉVA: Mi a mun;~q11J~?:e~ztás q~V;~f,~~~~lJlben működőháttérintézménnyel?
POLINSZKY MÁRTA)'~~~'",~,~§~ágos ~Q,~B:~~!~~ii;Intézetnek van Veszprémben egy pedagógus.,továbbképzé~~[j'J~9~j~"ah~J!]'~~%~csitnyelvszakos .tanárok továbbképzésével
foglalkoznak, és a~2~~~~,~etézeH~hi,!~:~~e a· British Council-lal vannak államközi
megállapodásaik,;~~~'5~~,~;;~~11<é,.B~;~\t~.t{~9gy a megállapodásokat ez az intézmény
venné át, de .ves~~~,~~~~v.~f.t(),,4R~r~~\~~~~21,y:hatnánaktovább~épzések. Ez sem dőlt
még el~ Mostfolyi~I'a:'m~llisztérilltJ:lpa1t(f'l!áttérintézményekátalakítására vonatkozó
munka.
TÓTÉVA: Konkur~~~l;~if#~~Y3!(ln~f~
:~,r4lmény között?
POLINSZKYMÁRTA~"l'-J~~;;;~~~~e,l{o~g~
';,megyeipedagógiarintézménynek, vagy
egy továbbképzési'1~t~;~m~~~~e~;~;~él
onyös típusá továbbképzésre specializálódott. Nekünk se~l,t~p.,intéz~~~"",.,;l}iw:nCS· alá- vagy;fölérendeltségi viszonyunk,
és hogy a piaci,s~~f~P~?~~I'ho~~9(;~~tjUk.ki a kapcsolatainkat, az teljesen rajtunk múlik. Mi lI!a.~~is'egym~gh;~~!"ozottfeladatra.létrehozott háttérintézmény
... . ; ' . , i . ' ....... ,. . . •. • >.}:3
vagyunk.
TÓT ÉVA: Visszaté,!f}.~~C!tj~~1fr~dit~?t~~~,j.·,,~árhatóan a beérkJfZett 1800 programnak
mekkora aránya;lJqp~ff!~1f}Ij.~~tIfZ; eli,!'l!~~,~~~~!':
POLINSZKY MÁRTA:,.. ~~~é,~f~~t'~~~:~ri~~~iH'1l,ITeridszer, ami. még munkaanyag. Mivel
igen. gyorsan zajlgtt~~;f~~,;~s',e~~,p~~'a.;;c;kritériumrendszer .azzal párhuzamosan
készült; ahogy jött~~·z~'Br~~S~Il1oI<:;'~?~t.~2;~.,;}~lkészített egy kérdőívet, aminek alapján
be lehetett adni :a·:;~~J."el:~~~~tM~?~~~~~t/adtunkegycégnek; hogy. dolgozza ki a
szempontokat,' a·E~'~~.~~~~!~{el~~H~l~Th~.~9~nelfogadta~ de az .1800 kérelem elbírálása során mégcsi~.~~l~e~~:·i~'.kri~~~ig.m~~~?szer. Úgy Iátom,'hogy kevés lesz azoknak a kérelmeknel<I~~'~f:,,~~~I.;~w~~~e
~s:~lutasításratal~n3k,és kevés lesz az is,
amely rögtön aztf2~f:~~~m}.no~:.'cj';.:;;;~;~: ..• ii"Nagy részük kiegészítésre vagy átdolgozásra szorul. Azt~~~~~~~g~fÍl?W~'J+~~8X'~l1'wvalaki kap egy é~esítést, hogy egészítse
ki és do~gozza;áJja.\·1J~R~~~j~t~'am,~I~R
van 'Írva az ds;hogymely pontokon van
probléma, és meg{(~f>j,~"a~t~~~~lg()?i~~~~.~<a..kritériumokat, akkor később ezek vissza
fognak jönni,és~.~~~)~,.t~szín~~~B~~l~!?~lfogadásra kerülnek Szerintem jelentős
többségüknek, h~Il~~~i~;9~W~11"gy~f~" ~'~el.tl1eglesz az akkreditációja.
TÓT ÉVA: Mi lehet;,aiúdutaiít~so7~p?~1J1:~attdehet egyértelműnemetmondani?
POLINSZKY MÁRTA:It~t~~»ltelj~§~
áli4Ebeadott cím, és ,másról szóla tematika.
i~,~~~~\.~;~~nyebb, hiszen maga is tanulja a folyaAz első menetbenWJl~g~~
matot, ezértcsak:a.zQ
itj~Lel;:jIDi~i:~teljesen nyilvánvaló;, hogy nem gondolták
át a programot.J;';,r;~;;;,,';~/ .··J>:i~C';~J~

'Ir

TÓT ÉVA: Mi az ef0~!/P:!llJ1;~,~t$.el'lk,Gft~;~i~'f1á?
POLINSZKY MÁRTA~;,i~or~~rl{él"el~~f;-!"~~~es~n van kitöltve, minden pont végig van
gondolva, a csatoltt~clIJ,~~*~lJanin1i,H4~w;~N'ormáció szerepel,·amit a PAB kér.
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TÓTÉvA~.Amikorakkreditáci.ór(1 bel1yújtanak egy programot,ak,korcsClk papíron
létezik. Nem . mérlegelik,i ,hogy,keU:,e eZi.iegyáltalán, és. hógymilyenminőségben
valósul meg?
SÁRI LAJO.s: Azt,hogya.1dtiálatba bek~Jiiljöll~e,. nem a mi dölgunk.eldöntenL A
p AB dolga, hogy döntse el, hogy a kormányrendeletben fogl(lltaknakmegfelel~e,a
programO" Ez a ·prograIllékö~eFencia~vizsgálatáqrépűl.MagyattiJ.a megjelölt cél,' a
tartalom;'a .célcsopo~t;;a hozzá rendelt eszközök, ezaPAB~'Vizsgálat tárgya. ,A
tartalmat"mint .oly(it nem.vi,zsgálja ..• EgymagygIT'.egyszefŰ példáthaqcLmondjak..Ha
valaki az ógörög·nyelv(öktatására'·p~dagogustóvábbképzést.~z~rvez;,"akkor nem
vizsgáljuk; 'hogyteneszükség·van~e.a;:magyarkö~oktatásban vagy sem. ,Azt nézzük,
hogy ennek ai továbbképzéslleKvall-:e',célre1ldszere, ,.eszközrendsiere és célcsoportja.
Összhangban van-e!;epiamén~ny. dolog.···egymással,F xésha igen~,.akkör~a.PAB'.enge'
délyezésre javasolja a miniszternek. Atartalnü dolgokat majdapiacelc.iönti.' Ez egy
kulcselelIleamagyar továbbl\épzési.re,ndszernek~'·ésszerintem eddig.jólműködött.
Ha az a}l<eidés,. hogy;vaJi~e:preferálttartalőm aképzésirendszerbeui.szerintemtöbb
preferált tartalom is van, .csak ez .nem. direkt,;hanem;indirekteszkö:i:ökkeLvalósul
meg. N~lllaztmondjuk, 'hogya,mentálliigiénéstovál?'bképzésre jelentkező . mondjuk
másfél-§z~res" pénztkap"Eztis me~ehetnénk;· ésakkoLteljesenegyértelmű le11ne,
hogy növekedne az igény a.m~ntálhigiéné iránt, feltehetpenmincienkiilyenprog'-

ramokk~~jelentkezll.e,és·ezlll~n~a!továpbképzőket,mind,pediga"résztvevőket'erre

orientábJá,.Mi azoriban nem; iÍgyorientáljuk őket;?hanemarra' számíturik,.hogy
segítünk felismerni a helyzetet, és a pedagógusok'(lzLadottiskolábanúgyistudják,
hogy mire.vanszüks~gük;
De, ha egy szabolcsikistelepülésen például, ahol a cigány népesség 'aránya nyolc;.
van száz(llék,·1lincSenlIlentálhlgiénés;képzés,ákk~r.azt möndjuk;"hogy .a . nüfeladatunk.ezt.a hiányVpótolnL.Ha3példáuLott· a közelben. van;egy>főiskola;.akkor
megké:rdezzük;hogy '1l1iért.nemiIidítanak ilyen·· képzést Ha. pe~lig.nincsrá képzett
ember, akkor kiképz@lk'ilyet" ~s.akkormajd lesz.
POLINSZKYMÁRTA:,\íagyiha.példáilltuduqka:rról,hogy; Blldapesterrvan'ily~n~épzés,
akkor .eljuttatjuk.az,info~ádótNyí:regyházára..• Havanegy ,jó ,program, akkor nem
keIla ·.programot.többször kitalál1li; . akkor' csak aJeltételeketkeIli·ahelyszínen
megterenit~ni .hozzá~·

Szerveztünk'példáuLegy konferelldát,·•.,. 0ECD'-s·tanátok részvetelévelmájusban,
ahol . különböző . ,Ol'szagok kepviselői" elmondták, .hogy' őkhögyan . :csinálták "Más
országokban is Jelmerllita tartal~m~zabályozáské~dése,és .,aTeIldeletkid?lgo.zásakor nagyyitát váltottki~;\hogy JegyeIl'ilyen vagy sem(AhoIland. résztvevő elmondta
például,;.hogyarendszer beveze.tése1$:or··náluk a· tanárokelsősorban·.szaktárgyito~
vábbkép:z;ésrementek.el,.qztán "aj'hangsúlya'illódszertanra}tevő4ött,:,ésiná:már 'a
tréning jellegűpI'og:rah1ok a'legnépszembbelc
SÁRI LAJOS: A?,arányokúgyis visszaigazölják,.hogy ·a·rendszerhenlll.i hatékony,' és
mire van szükség.
TÓT ÉVA:.fe:l~l'lleg lJálunkmi,an,épszerű'1

SÁRI LAJo~: .Erre 111égnelll tudokválaszqlni:. A'programok feldolgozásánál· eddig az
volt a feladat, hogy tisztázzuk, hogy afinanszírozás.technikájahelyes~evagysenr.·
A tartalmi elemzésre csak ezután' kerül sor, amiből kiderülhet, hogy a képzésben
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résztvevő

pedagógus milyen motívumök al~pjánválaszt,fueni1Yire ,az iskola· elyárása va.gy, a sajátambíciója,ka.rrierjemozgatja a választáskor. Ittl1yilván;nem adatok,.
ra, hanem elemző és kutató munkára is szükség lesz.
TÓT ÉvK'De nyilván. van képük 'arról; ,hogj/milyen képzések.~oltakeddigalegkeresettefjh;ek?
;·;iJ
SÁRILAJOS:·. Az 1997..es)évrőllszimpátia-jelzésekvann~,·ezekarr(>Lszólnak,;l1()gy
menn~re .fel~1tIl1eg'a;képzés aZGelvárásoknakE~ne~;:llapjáncnem tudom) :~~&;.
mondani, .. hogy például a,men,tálhigi~l1ésképzé~t\.!hogyancfogadt~; : Azt . tiIdj~
megIn0Ildani;hogy·az·MKMáltaI'·kikiildöttadatlapok~tvisszakül9Ők84 %-a:kitű
nőre vagy jóra ,minősítette
bentő~mmagas

azt .a.képzést; a elyberl1997 -ben.résztN~tt( Ez .megQöl>Ill
arány; nem: is akartam;előszörelhinni}:Ezer;fölöttvan avissza~ül

dött adatlapokszáma;de'nagyonszórt;'elsősorban 1:Qsebb;telepü1ésekről.jöttek·visz.""
sza akétdőÍvek. .
...
POLlNSZKY MÁRTA:jA mi~ta.nemtekinthetőreprezentatívnalc ·'1500 intézmény kűl(i1e
vissza'az cadatl apot Mennyiségileg; ez elég sok; de'atelepülésar::ípyok nem tükrözik
az intézményrendszerténylegesarányait:',! . . .. . .. . . ."..<> ". .. . . '. .
TÓr:ÉVA:uAzt lehet tudni;:·hogj/ sokkal többénvettek r,gszt tov,libbképzésen, 'minta

'i:

megelőzőévekben,iehat.ilye/vértelembenösztönzőhatiisa.;van<annak;,hogy,bein:..

dult el rendszer;,. és pénz is. rendelkezésre edit?
sÁRIL~Jos:A;kormányreildelet.elfoga~ása;ót~:körülbelühhanran,~eIyen tájé~ózÓ~
Az;a4apasitalatom;'hogy a.finanszíroiást.má egyérteiműen

tamerről$személyesen;

rendben lévőnekta.Iálják apedagóguso](;-;
TÓT ÉVA:' Be le értve ahúsz sztÍzalékos hozzájáruliíst is a je liih}egt:alacsonyped4g6 i
gusbérekmellett?
SÁRIiLAJos:Ezen.le!letvitatkozni~'deén·;aztgondól()m.),·'hogyaköltségellliezap~da",

gógusnak is -hozz? kell járu~nia. A húsz,. százalék egyébként nem feltétlenül'azt
jelenti,' hogy. ape<iagógusbakeztki. kelJ.. fizetni{!i;Úgy'Szá1IIol~,.h?gyegy ped~gó
gusnak ~ rendelet szerint hét év ala~t i. százhúsz ór~t ~ell.elvége~ni.Ezazt jelenti,
hogytnai ároni 140.·.o00:;HtjuÍ: egy pedagógusra~hhoz;thogytteljesÍtse.·a.százh~sz
órát. Eb?ol. kell:kiindulnj.P~rszemindig,az.a ·.kérdés/hogy~~~·;iskola-hogy dönb
Nagyon sokféle iskolavan:Van,amelyik úgy értelmezi, hogy.évente:20,OOO;Ft-otel
kell költenie egy főre. Ilyenkor kezdődik a maximum harmincórás.képzések keresése,' .hogy mindenkLIegalább: egyre.eltudjon.menni~"A l~gtöbb ;.esetben; azonban
évente·.csa.ka· tantestü1et,(öss~létszá.m.ának· .·á: hárminc·száza.lék'l' mégyel;'amiié!Zt
jelenti;. hogy' egy:pe<iag?gusra"évente át1ágosan 69:?O? forillt()tj~öltenekl'Ameg
fontoltabb'vezetésŰ'intézményekbene~t~pénztjóthasználjáler.e1; inert;látják;~ogy

belefé:r;hogymondjulcvalaki';megszerezzen egy diplomát. ~s~gysem fogmi~d~nki
másoddiploma. :megszerzésére'törekedni.."A.yezet?i dönt~seke~testületidöntésnek
kell megalapozniaaz iskolában. Van egyöt'évre'szóló.;~ovábbképzésiprogram;.ami
testületi<l1a1áskör,és·;yan·egy,be!skolázásiterv,amive~etőiihatá,skör; EZra kettő
nem választható el egymástól. Az iskola szempontjábólalapvetó"kérdés, ,h~gy.a:
pedagógiai program . milyen személyi .fejlesztésiprogramokkal·NaIÓsithatÓ~tneg.
Ebbena rendszerben az a jó, ;hogy önállósága van ·aziskolának,és á·szakmai önállósága'várhatóanneníis fog.csorbulIli.
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TÓT ÉVA:\Az"· iskolakHqrri.olytqto.ttbeo';zélge.tések; során azt 'tapasztaltuk, ,hogy ez
nem el~Ő~~rban';'lehetőségk~l1trjeleflf.·1rz(;!g,~hqflem·',kbtélezettségként'i\'Sokchelyen
értetlenség. és eltenállás, érzékelhető. ,rrapásztalataik' sze~int hogyanjogadták az. új
rendszerilféVetetéséi'l
SÁRI: 08bS;: Ha .van{'iselleIl~la~,,:~Z".~~~i~án.na](.aviss~~ügazo,lás~,·~()gy: Jossz:'a
rendszer;'.:M~gam?aIl(úgy-]S~~~a~jfo~a1Il1azni;C;,ho~ i.italán/'az.tg~patókkal . kén~
kezdeniL~tovább~éR~ést.':r.T~a~~[;~.·j~l~~I~~i:encl~~~rben.azjg~zgató'"lli1:lcs;.érd.e~
kelve.j~látja,h?gy;'~egillt •. ~~~,{)tt},:gyV~lusz:Jela9atot;'és,'n~m;a~t~;'~Qgy;megint
kapotty(fl~~re.p~usz.pé~n\~I?jRgy-·sz~ll1Qlnék,;;?ogy(egy..:nagyo~b.,.tante~tü1et,. ese~
tében .kaptam évi·~~t:mil1i?;~ori!tot;·!:ésjIIlondjllk:azS.z;rvtSZ'-benbepn~"an" hogy
mindentovábbt~nulás;,öÍ\'~n'~~á2J~1~~M1i:l~!iaz .i~t~zllléIly.Persze,:ah~l~p:ha.nem

merü1t felrhogy'~tkelleIlet7:Ilni;;;hogy'j.ql>l>ak 'le~~;';9ttl~h~p~?~~e:li:a"pé~
csak nYŰ~;fIa val~~s~.~ile~c}ór~tQI~~~t:tőig,iskolaig~zgató,>~'I~llet~"~ogy'9 s *sa
plusz f€I~~~totlátjal)en~~fID.~atöblJir~,it~~áJ.l"űgylátj~'!c·~q~2.k~ptal(Jegy;·lÍJlehető
séget arra~;,hogy .eze~túl~e\kel1J~li;k~~~s0rogl1ütQyábbképzési.péIl~~1"t;é~;ne kelljen
a helye~~~sítést.s~illl{)~tia~~lapol1·elr~ndezni~'·,mert .• ya~;'rá!· .•pénz:1;:FAJ'<f€ndszer 'még
valóbaJ.l,;ni~cs .• kész.j;~e;'.~'J.l,a~.sz~I~~~ta.t?k,nemvonulta](;~ar~nd~zeF??l,afelső-"
oktatás; és ••a ·.szakmaii.s~o,l~~lta.tók .• e~tt:.m~ds • ainyolcvansz~Z~lél<áV~égzik, aio;,
vábbképz~snek. . Az Őh~~yze~öen;J.l,~mtörtént"áltozásamai,napig$eIll!AfelsŐ
oktatás·és.·. ~'.;.~z~mai .•s;~I?éÍltat~~Redy~zl11éJ.l,yezett . helyzete.· csak;a.t()vál>bkéP:l~si
jegyzék;Ill~gjelenések~rsz.ü,J.l,m~majtl~;meg;7amiRoregyenértékűvéválík·szolgáltatói
szempontöól:akftqt~~azegyetelIl; •

TÓT ÉVA: 'Milyen nzQd()n'(áJékoztqtták;i1z1fprendszerb:vezéféséroFáziskolákat?:;
POLlNSZ~YMÁRTA:A.reJ.l,d7Iet·lIlegsz~letésekoFmindénjg~z~atókapott .~rrőlegy1Ít;.

mutatót;'ami nemdogsfabálYí'n~elven, ínSqott;'.
SÁRI

...........•• ·'f."".. ic'. ,i.•".;'; c,. i ' .
.
Ú\J0S:' '1997"ben1jska.Ptak:ily~t;:'alIlitmiírtunk.;.Sok~el~enjelent'1lleg' ezzel

foglalkozó 1Ítmutatás~: A.;ha1'\i~ie~ly,.atl1itaz előbb;eIlllítettenl,;netnh~tvan'iskolát
jelent, hanem olyanértekez!et~ket"al10l.töDb szazicrésztve"ői:voltjelerr,·, éS.i órákon
keresztülkérdésekés; yálas~()kf0IJtl:áj~b~nbeszéltüllRerrő~;até11)áróh"
TÓT ÉVA:A~iskolák r?s~ér~ln~~on 'er(j:r(!.lv~rás·(1,;program()królsZ9IÓ .megbízható információ ,is. .)1küJormail~gmegj"elel'az akkn~~itálásyk(jvetelményeinek,' az
attól méglefiet,ho~minősíth,et(;!tlenülszínvonaltal~naolgotszol~ált~t.
SÁRI· 'LKJOS:.:Az akkreditációeunekösak·· az első;fázisa.' Az"akkreditáció az első lépés, és;ne1Ucsaka:zért~imert~rrej()gsza:balyköt,eleziazáUamot. Ezitöbbéves:tnunka. Ajogszabály is'aztdIlo~~Ja,·~o~2oo3~ig·tartraz'átmepetiidőszak:;;Én 'optirrli~ta
vagyok, ;'és azt mondom; i hogy ez' talán jrövidíthető;'tehát'~~pbpl~szkészellar€nd"
szer. Nagy kérdés, hogy hogyang~~t~~ható~'ih()gyvala~enfiyij t0vábbkép~és'jó
minőségű legyen: Aztgol1doloIIl:'h~~ezthataiIIli';szerve~e~~~.. ne szabad,föl111
vállalnia.'dtt;be kell,lépniük .a' .siakihai~z~rvez~teliliek.; A:szakmaisz~~ezeteknek
és a kamarélknak. ebben porzasztó nagyjel~ntőségükl~sz.'f,eh~t aztgo~clolom,h.ogy
nekünk feladatunk a minőséggel foglalkozni, d~{n€Il1feladatunkaz"h0g)' ellenőriz
zük a minőséget. Azt gondolom, hogy az államtlak'legf~ljebb az:a:'feladata,hogy
kialakítsa 'amechanizmusát a·siakszem és{olyamatosellenŐri:ésIlek.
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TÓT ÉVA:. A \tan árokataz érdekli,' hogy'h(1.;valamilyenprogtarfcminősíthetetlf!1:lül
szervezetlenül'és.sz.ínvonaltalimulzajUk le, ·.lesz-e eIJnekki)vetkezménye; ...\';\""
SÁRI LAJOS:' •. Nem·panaszirodakéntműködünk, .·.de ·. mi •. leszül1k,.az·.az· . . ~ptézlll~DY,
amelyik a rendszerről. szóló információkat összegyűjti. EnnektnégnincSlgtalál-Y~. .~
módja,. hi§zen. ~~jlls,v~gén.· sze,rvezŐd.tünk ,meg; .de ..már' ·;elinclJJJt ~'. imol'IIléÍ,piós
rendszer kialakítása, .A'll1ostani'élld<reditáQlós·űrlaponllláp.rajmhvaI1?~ a .ké:r,~~~~
hogy a szervezől<·ll<?gyang~antá1ják s~játnulhkájlllsitWIlőségét,·J~,e,lIlélbe,tőleg;m~g

tudjuk·.majdmondáni.azjdeitel~foná~óped(:lgó~sl}ak,h()gy,lIlilyeIlyiss:z;ajelzé§eiÍ!k

vannakarró1.,.a to-vá1JP~ép~~sről;iamireijelentke~niial<,::Ezn~i1'iáll:Qsélk;egy,;~ő
után leszteljes:körű.~eszjegy ·l'eferensi.hálózaíqhkr a.szakéttőipkből, . .;:Uqk. regiQll;;í.,
Hsan elég szórtanhelye*ecmel<.el az országban,;és:akikszakégŐkéllt~'Vettekr~~~
azelőkészí!ésbeR.,MiIldeÍ1:lel1~tt .• nagy()l};ne~e:zen~.;tudollln;el~~p:zelni,i~R~
"betoPPél11ásos':.. ellenŐrzésJ~wen;aire1)ds:z;~~bel1;·.Ulel)bezta:zAs~Ql~ban .• is .nehe~~m.
tudom. e1k:~pzelnk';1\zt:go~4blom;}hogy.~olyan;eszkö:zöket;:kell.)Igfejlegteni,.·alJle]
lyekkelezek··az;inf0I'fl1áció].cösszegyűjthetŐk;D.e~had,d.1egyek,~g,ypicitkritikus,Í1;W

is mintgy$or1ópedagó~s~Ha .az; ember jelentkezik;egyJoyáiJoképzésre,' azért"~
nem úgy;teszi,,~?gyldnyitja .ezt a . kön)Ye~.~:N"e1l1az~~kezdőclik:a<.to:vábbkép~~~,
hogy kitgItök· egyjelentke.zési lé!pot. . . Aziszerin!el1l.1nár·~t;ut{)lsó{á:zis; .Előttetájé-;
kozódniken,ésazjskolayezetőjénekjsvan,elJben(elelőss~ge., .. '.. ...
.
...•..•.•.. ,
POLINSZKY· MARTA:LA:'IIlinő~ég problémáját:iazóta:.~e~~eg~tjük, ;~ióta.~koncepció
elkészü1t;ésa rendelet:megszijletett;.;Nel1lyélet1enÜll<~rjiltbea,~·minis.~er; feladatai
közé a rendszer ·.lllinőségénekbiztosítása .. Ez. aziltóQbiidqben ikezd lcsszé>vá
válnia 'm<lgyarköz()Iqatásban.',. Ami.gondo1kogásunl{béUljs;y~gig.peI1Jle.yolt, w~rt
tudtuk, hogy valakineklllegkellcsinálnia;·. '·.;i ...• . i':. . ,i.:: l,';
SÁRI LAJOS: .Mostaz·a. helyzet, .hogyéppema· startv0nal;előtt;áll~nkmudjuk, JlOgy
hova kelLeljutnunk.:Hamegleszaz :alapítási.ésa,:z; jndít~sienged~ly;;akkor elhangzik a start1övés;Amikof: megjelenikatovábbképzésijegyzék,ion.m.tnke:zdve lesz mit
vizsgálnL A.rengszerszerííműkögést attólke~dve le4etvizsrálni.. ·
TÓT ÉVA: A . rends~~r.ekhez. való.Yiszony azonparz ;gyakrclf! <már: a;,dolgok kezd?tél1

lru

eldől. Ezértfonto~ak.azokapanaszok,amikmárl!lOstmegfogalmazóA?ak.
SÁRI LAJos:.Azértegyethaddimondjak:.H:ét~záz. fő jelentkezett .szakértŐnek,. ;pedig
csak egyszerjelentmeg>f!'.felhívás; .18QOprogr(illJ. érkezett be;:úgy,.hogy.•egyszer
jelent meg .a.felhívás~szűkhatáridőve1. .Az.·iskolák negyedemindenfajta •kényszer
nélkül jelzéstadott~.dolggró1.,RztJehet elrontani, me? rengetegetja:vítanixajta,cde,
hogy a relldszer.alapvetőeIl·beindult,. ezt én' ma.' már LbiztosítVa látom., .;.:1g .összes
1

nyűgével'együtt,.höW;példáúUel~zámolható~e··;anyelytijnfolya:mvagysem,·.'els~á~

molható"7e az.alapfokú;()KJ"7ss1;a1,dna,yagy!sem ,stb.
TÓT ÉVA:'BzekremaJ1ülJlen"1Jl.ó~orz!.szüle}ikvlÍJasz?;·.
SÁRI LAJQS~ 'Ittnapolltáeszméletl~I1meIlllyiségű telefon érkezik ;A minisztériumba
is érkeznek levelek, azokat .ll.1Qstl11<Írj(feIqiI~.
TÓT ÉVA: Aközppnl!unkciói.,ki)fi)tta tanácsadást i$,ielkellene. tűntetni,' mert 'erre
érzékelhé((j?nm;zgyonnd$Yszükség;!enJie;>;'y
; ' ; J•. »
..•
SÁRI LAJOS: Biztos;·:hogy ;eztvégigkeHgondolni; Persze>annak.eldöhtéseis.szüksé"7
ges, hogy miről adok tallácsot: tartalomról, technikákrólvagy jogszabályokról.
Egyébként az Internet bekapcsolása nélkül ezt ma már aligha lehet csinálni. Kész
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va~r ~ •. 'közzétét~lresz~nt,;i~onfiáci?ld{{Ú;9s3kegy ••.. aláírásravárunk, ..'.ho~
megjelenj~J1az' olda1unk . iAK*1:";~zolg~lt~táské~t· is-lehetne·.képzés~közvetítés!vállal;'
ni. Akár.~holnapJd .~dnánlclépl1Í'~;~ll~lóza!ra;tnertkész'van az anyag,' de.· engedély
nélkül~~;nem. lehetsé~~s;'S~eptell1b~r·{21:':től~apo~ta'.lesz\errőL~z9··a •. tv-~en, ,az
Iskolaku.lt.úr:~ . ,•. szeptemberi".és...a',rsöZi1J~yeléso~ö"etkező.sJ:.án1ét .•·f()gla1kozik,ezzel .•.···~

magu~Te~zköz~ivel,prób~l~ukezta··~~~tud~tbalJevinni"c~in~lunk .• egy·orsz*gos
továbbk,~pzésiltané,ynyitót;.apllnek.n~gy)n)'Hyános~á~ohszer:eW-énk.adnLMég,·e gy

dolgot ,htlp~,mondjakel. Én ,Úgy' ciátQlll;h~gyezmostegynagykilúvás'azokt;ltási
rendszep,szfÍ1I1ára.·.ÓVatosaIl;.deugyi'is'iqga1mazhatnék"hogy.. a· továblJképzés.karri~·
er-lehetőséget nyújt apedagógusqknak
TÓT ÉVA: Iskolán· kívüli irányba Ú?
SÁRI'E1\1bs!.~Ig~n./ÉIli.i?a,zgatók~llt~Zi!H~1()l1dta.lll,ilni.lldig,ho~.ha .• egy.pe4agó~s
tUllép'a.zt.is~?láj~n;j'i.azzar;·lellet, ·~o@'tpi11~am-yil~g'aziis~oláj~.ráfizrt,·~e.hossz~bb

távon-~~m::~gyvan,Fel~ecJiiI·~.i.ho~twles~'~or,jh~ . mifizettiik.atoyá1J1Jképz~si
díját,és·ktlzben .álJl1egy' eigy.i~ásik iskol~ba,nSe~..A követkézőévben~ujraJesz
normativa.,>·~tia;i;helyér~'f~lve~~~~k,:.·s:liIJtéIt·ér~e~ikivalahoIlllan~;ha~sa1(;Ilemipá~
lyakezdő;Szóvhl m~ínöiztos;hogy \mindentermészetes ..ll,!ozgástdramatizálni:keh

lene.
POLINS~Y·NfÁRTA:·i.·A.i·pedagóguS~~·.l11egkaPták··~btö~ényértelmezésté~~:leb:ást"a
rendsz,~rről,.:.és aminisZ!é~utnifelel~iseüj~~~:az·ors7ágot.• ·Ittv3f ~ége;a.~nis~é~

rium. és.elekvési Jehet().ségeinek.F;EzewtúL§e~i~etnekamegyeüpedagógiaiintézetek
és segíten~kis, mert maguk isérdekeltekebben. .'
.'....,.i .
..........•.
SÁRI LAtOS: i. Aki becsukja a .szel1lét?~sbefogja,a· f1ilé!,azzal'ninq~mitfehni. Egy..bizonyosszintalatLnt~gközelíthetetleniléwáliki·azjsKola~·.Ezta problémát. már .atantestilletilek:kellrendezI1.ie.· .
TÓT ·ÉvA:.A régi .neflexek,nyilvánvaI6afrmŰködn{k.,sokhe.fyen'· azt. mondják, >ti.ta~
láltátok khtiadtokpénzt,/[j.; teszilelHköte[ez11vé;akkor .11iiriden részletrőltáfékoztas7
satok.
.... ...
... l"
os:,; Elmegyekwlő~gást Jartani~ ,.ésr;litá~a· j~nrie1s;akérdések;De.Nanegy
szint,,;amialattszámunkra;~;probl~ma. ~ezelhet~tlem. OIlliéll1tólezfenn~artÓi;. veze""
tői, vaID:tantestiil~~probléma.. rvrert~azaziga~g~tó;'aki.úgy;érte~J:11eziatovábbkép\~
zést, ho~yel.;kel1~m~IW~t~k,)m~rt.eztil11()ndjaa;törvény~ . a7'nyi1ván;n~m . ,igazán
alkalIIlas. \,~zetésre~;Rengeteg;fórumra;;ciKla"e.és.e~~b.al~alo~avanIIlég szükség;
és a.t~p.á~sadásnak'is;ld:).(ell;épülnie.·.De,anlÍl11unkánkneIll~ép:ülhetaz.~el1enállás
ra. Neld.i~.arra;.ktlk~~mdornunk~··;hogy.'·.előbb~utóQb,a;ren~~zerelőr~Inozdul.:;Az
i .•

' ,

smliAJ

intézlllény~kbeI1,keztl.Kiala1ru!ni',a.·szakmai·i1s~~éleményiezzeLk~pcsolatban,'nyi1~

ván a·közv,etlen.érdekeltség·ism9zgatja,diogy.hány•. órámlesz; .• ~z:is m-0tiyum.
Problémaként jelenik meg az is, h?~ a kötelező jutahnazás,meg'azielQre'~;sorolás
be van építve' i a., tová\)Qkép~~si re~dszerbe.:De:eznem 'atoyáqbképzésixendszer
gyengéje, "·banem iaközo).rultás.finan~zírozásáé~iHa.megol4pdik i.a; pedagógusok
alapvető egzisztenciális problémája,>vagyis abérezése, akkoneza jogsial>ályikité~
tel is teljesen más helyi értéket nyer.
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PoIlINSZKY .MAATA:A;köt~I~?Őj~ll~~he~aztlehet11e' mondani; . . h~gy-c.azé(t;; . ha;;,,~~
hét évigsemmiféle·.képzésben'tlem;veszTészt%~Jlhibájáb?I,.,akkor'.él!.~ai·-köYet~~JIlé7
nyek l<~zött azértélZ:elgondolköztató;.hogy;tényleg.• oWNan..eahelye:az,iskoláb~.i',"
TÓT' ÉVA: Alig vanrolyanor~z~~,;,a~~t;~it9vább~épzésfonrlálisa~ .~ötelező . le~!!e.
Mi ·indQkolta;ho~,;~;.mag)'arin~ndsz~rceZf,'ígyalakítsa ..h?Aíta{á'lc()s:!·t~pasz:ta!át;
hogv'tiz,en(jt, monajukhúszszéJial{k>'a.f,te~tületekbeni:akkor" •. . is.:me.nt<képzés'fe,~f{qa
magának .kellett:m.egfizetnie/yagyLJ11egs.~e7?PJi~r!~,többieklei!eljebb;. h~be..Ij~I?~,
és egy részüket hat19valse:ehetett eí~úz,~hilye$11Jire .·Nem lá(s.zik/c~pg,yan~l!~e:t
megakadályozni·. az qllqmi·pénzekcpazarllJs.át,:no,gyan lehet!elérnh.ho:g;:':neialq~l!l,"
jon ki a képző cégekés az igazán tanulni.nem:i1karéJk'között egy;>csegdesalku:a
papírok megszerzéséről.
SÁRl·~J@~: . :Paa'k~!dés,.,pogy!aznintézll1én.y~képes;e'afIa~"hogytu~j~tlkreatí).7~
gondoikoeni., ,A.tová~l>~éF>zésiiCr~n?s~~r!~~<krYéltí~ •.t~stül~tbetl,.~zf*ll~;iáltab1föz+

záad()~ttték.j Dei;ah~ia~róL.szól,~.;.d?log'.·r?gy,n~~;megyeK:d)ea.~~2;r:{ir,~Il1fa""'1ll~rt

ezt

mál'inem.fizetikll1.eg,.ott,.nel11;d~;het?P?z1tív·hatás~i"Ha.:va1aki.. n~gnek· . . érzii'a

tanítás~;'éÍ1dozatn~~réll11itcsinál~{a19<~r'1ll~'~ég~'4pedagó~s,p~1yájál1.ál{:.r·:'··:\~·i:'; •.'!
MindaIllellett·a.továbpké~zésiren~s:leraz·.iskol~~és •.a.pedagógllsok:;szátnárac is\,jP
befektetéstj~lenthet.~rd~IIlesIll~r1egtlni, '. hogy milyenle~etőségei' vallJlak ma':egy
pedagógusnak ,ajövedel~m~egészítésre~.rR~}azt,·.?o~d()lOIll~h?~ •. azds~~lFlJelüllis
sok lehytőség • • van;,plus~, jö~e4el~Il1re. \'H;~;;f·tantestiih:~t;~~l'e~;szelle~i •. .·értéketléter'"
melni;,ésaziskoláIlak;j9,'a.meIiedzstll~ntje,.~akk0ria.pedagógUsokijélentős'pluszjö.

vedeleniliez juthatnak.
TÓT~v1;Milyena~(Í~yb~~;vanl1~1ftiIYJ!:n,:i~fté~i1zénj;:k'l,. " . '

,.c,.. ,.,::.

SÁRIL~JOS: ,'HátazéI1,.·.ezmég,·?alacsonyiöt,;s:lá:lalék·alatt·l~li~t,r?e"aférpvan;:,~tről

szól

atö~énet.

Amelyik

tantestüJetelj~todái?, ,hogyvan-eladhátó,szelleini;értéke~

akkor.'m~,nem keUcataIlámákelIllenntkubil(olni;;ham~nlr.eset1~gegy1 másikcp~da

gógustf()g. tanítani;.mondjuk drámaped,ag6giára,és ·ez'. ebben a·r~ndszerl>en.· IIlmlllár
is. lényeges

megfizethet~. EhhezperszeIllásfajtafenntartóiviszon~.isszüksé?es,ez

dolog:i\'frnntartótis~meg'~~elIetsz~lí~~iebl>ell:a:l;lügyb~R=S~tript~lnc;~IideIliitt
megvamaz·aktívkisebbs~!wa;k~~épllle~őny~ . meg:allljnde~bem:p(lss:zíva].{.csop()ttja:

Az az~.érdekesegy·isl{Ql~ban,,:h()ID"Jl~i~a'.dominá~s .... Milyenek.~a.bel~().:aráJlyok.·az
intézményben.' .' Neldink a,motiváltak~t.. ~ind~nképPtnJ;megJ·l<eU;t~álnl@k~"~o~
legaláb~.ők\.ne· icsal~djanélk; ebb~~Fa'rendszerbeng'leg~láb"t?f~k é~ezzé~;"hogycl11eg
vannakszólítva:,Ezértötiilök,.lI0.gy.a,.kínálati.,olda1o~\rengete~dol()g;jelel1t~meg;

.és
elég s~k'olyan; 'a~i~~özvetlenül'tal~'/ll~ll,1:is tart07iklarr~qagó~s:1l1~~~jáh()z.
Módszertan'teréIl' példáur.telj~semúj.eszkö,~ökis Illegjelente~" .• i~ae~c:ovább~épzés
azt az' élménytnyújtja,hogy;anüt~'már:tlJdok; ;}l.ztigazán.értsemis;; eZia:pedagógia;.
ban nagyoIlfontos~"i';JJ,J:;<iJ.' ... ' ... ,;FCL",""
POLlNSZK'{l~TA:.~ég:egy forttos.:do,lo~ván;1Xttól;.hogy.a·pedagógus()~;rávaI1llák
kényszel'Ítv~;arra, .•. hogyt()vábbképz~sen.yegyenekJrészt;tárra!.is, rá 'vanncikkértysze-

rítve, hogy ·hasonló helyzetű kollegáikkaLtalálkozzanakj· • ·;
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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

