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Az alapiskola éttermében egybegyűl-
teket  házigazdaként  Lend vay T ib or
igazgató, az SZMP SZ Lé-
vai–Nagykürtösi TV-nak el-
nöke köszöntötte. Beveze-
tőj ében elmondta,  hogy a
Hon ti Pedagógiai Napok
keret ében rendezett fórum a
tavalyi dec. 12-i hasonló cél-
lal szervezett találkozó szer-
ves folytatása. Áttekintve a
régió demográfiai helyzetét,
utalva az állandóan változó
/főleg csökkenő !/ diáklét-
számra arra fi gyelmeztetett,
hogy a felgyorsult reformok,
a tanulóközpontú finanszíro-
zás hatással van /lesz/ a régió
iskolahálózatának alakulá-
sára,  mindenekelőtt a nemzetiségi re. A
helyi társadalom minden elemének kezde-
ményező  lépéseire szükség lesz, hogy ki-
védjük a „racionalizáció” minden könyör-
telen erodáló nyomását. Ipolyság perem-
helyzetben van, ebből következik,  hogy
nem tartozik a legjobb kilátású régiók kö-
zé. A tendenciák ugyanis  olyanok,  hogy
az erős régiók még erősebbek lesznek, a
gyenge régiók még gyengébbek.

Szigeti László, a Szlovák Köztársaság
oktatási államtitkára Az oktatás tanuló-
központú finanszírozása,  az első év ta-
pasztalatai címmel tartot t előadás t. Az
oktat ás helyzet ét döntően befolyásolják
a következő tényezők: demográfiai  válto-
zások, szülői /társadalmi/ elvárások és az
informatikai társadalom szellemének tér-
hódítása. Mivel állandóan csökken a diák-
létszám, szükség van a regionális oktatás-
stratégiai koncepcióra. Ezen a téren sür-
gősen cselekednünk kell – figyelmeztet
az áll amtitkár – , hogy a j övőben elkerül-

jük a kölcsönös vádaskodást. Elmondta,
hogy a finanszí rozást ill etően több kor-

rekcióra is sor kerül – okulva az idei ta-
pasztalatokból. Gondokat szült az iskolák
kategorizálása / létszám/, az originál is /e-
redeti/ jogkörök /óvodák, művészeti alap-
iskolák stb ./, a vegyes tanítási  nyelvű is-
kolák, a szakmunkásképzők stb. finan-
szírozása.  A jövőről? A 2005-ben hatály-
ba lépő fiskális  decentrali zációtól pozití-
vumok és negat ívumok egyaránt várha-
tók. Pozitívum: az átruházott jogkörökre
1,5 milliárddal több jut az állami költség-
vetésből, támogatásban részesül a peda-
gógus-továbbképzés, figyelembe veszik
a vegyes iskolákban a létszámarányokat
/a nemzetiségi  iskolák diáknormat ívája
8 %-kal magasabb/.

Révész Angelika, az ipolysági tanügyi
hivatal szakelőadója a helyi oktatási hiva-
talok feladatairól, működéséről számolt
be. Ipolyságon az ősszel alakult, 19 köz-
séget  /1744 tanuló/ felügyel. Elmondása
szerint nincsenek jó tapasztalatai a műve-
lődés i utalványokkal, gondot okoz az u-

taztatási költségek kezel ése és elszámo-
lása. Elképzelhető, hogy e hivatalok részt
vehetnek a pedagógus-továbbképzés
szervezésében.

Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai
Intézet igazgatója A helyi társadalom e-
gyüttműködésének lehetőségei című  elő-
adásában sokoldalúan, ötletgazdagon vá-
zolta ezt a komplex problémakört.  Kon-
cepció hiányában mindig csak válsághely-
zeteket kezelünk. Az agyonszabályozott
iskola nem csökkenti az esélykülönbsé-
geket, hanem „még jobban kinyi tja az
ollót”. Élethosszig tartó tanulásra kell ne-
velni a fiatalokat. Szükséges, hogy az is-
koláknak legyen önálló pedagógiai prog-
ramjuk, kommunikáljanak az óvodákkal,
hogy legyen helyi és regionális oktatás-
tervezés, hogy a szociálisan leszakadó

gyerekekkel hatékonyabban
törődjünk. Az iskolafenn-
tartónak világosan meg kell
fogalmaznia, mit vár az is-
kolavezetéstől és magától
az iskolától. Az iskoláért fe-
lelős  minden hatósági és is-
kolai l áncszemnek tudatosí-
tania kell kötelességét, hogy
az oktatási folyamatban tar-
tós minőség szülessék.

Pék László, az S ZMPSZ
elnöke a pedagógustömörü-
lés aktuális gondjai ról és
feladatairól, valamint a Páz-
mány Péter Alapítvány mű-
ködéséről szólt. Véleménye

szerint olyan feltételeket  kell teremteni
oktatási intézményeinkben, hogy ne bébi-
szi ttereknek menjenek a pedagógus lá-
nyok.  Elmondta, hogy a szövetség részt
vállal – a Selye János Egyetemmel  kar-
öltve – az állam által mostohán kezelt pe-
dagógus-továbbképzésből. Szervezi a nyá-
ri egyetemeket,  tehetséggondozó progra-
mokat  és más projekteket készít. A lehe-
tőségekről tájékoztatja nemzeti ségi peda-
gógus társadalmunkat.

Az ösztönző előadásokat tartalmas vi-
ta követte.

A sok t anulság közül talán a legfonto-
sabb:  az iskolafenntartó  közösségeknek,
önkormányzatoknak és az iskoláknak el-
mélyült párbeszédre van szükségük, hogy
a művelődés terén minőségi gyümölcs te-
remjen. Az egyes oktatási intézményveze-
tők pedig a magányos  ügyeskedés helyett
a sorst ársaikkal való szoros együttműkö-
dést vál asszák.

Korpás Pál

O K TA TÁ S

V á l t o z ó  i s k o l a
És változó hozzáállás is?!

Tartalmas és fölöttébb hasznos oktatási fórumot szervezett Változó
iskola címmel Ipolyságon a Szlov ákiai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségének /SZMPSZ/ Lév ai és Nagykürtösi Területi Választmánya /TV/
és a Pongrácz Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2004. dec. 11-
én. A meghívottak: a régió oktatási-nevelési intézményeinek igazgatói-
vezetői , pedagógusok és a fenntartó önkormányzatok polgármesterei. A
mintegy 35 résztvevő között csak két polgármester /az ipolybalogi és az
ipolyviski/ tisztelte meg jelenlétével a közös gondolkodás és problémameg-
oldás e fontos fórumát.

Szigeti László kérdésekre válaszol
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