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   Változás– / válság–menedzsment 

 / Nevelés–oktatás megújulása 
 

EMBER – TERMÉSZET 
 

     EMBER – TÁRSADALOM 
 

   EMBER – TÖRTÉNELEM 
 

          EMBER – TRANSZCENDENS 
 

    EMBER – TALENTUMOK 
 

  EMBER – TÖREKVÉSEK  
 

                            EMBER – TUDAT 
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  A Nemzeti Pedagógus Kar 
megalakulása 

 

        -    Új pedagógiai kultúra kialakításának igénye 
 

         -   A Nemzeti Köznevelési Törvény rendelkezései 
  

         -   NPK – kamara jellegű, egyeztető fórum 
 

         -   2014 júniusában – Küldöttgyűlés  
 

         -   A szervezet kialakításának folyamata 
 

         -   Elnökség, területi szervek, tagozatok 
 

    -   Köztestületi feladat – IKSZ ellenőrzése 
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Az NPK és az OFI 
együttműködése  

 

    - Az NPK elnökségének megbízása 
      - Dr. Bodó Mártonnal kapcsolatfelvétel 
      - A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium modellje 
      - Dr. Sárkányné Lengyel Mária szerepe 
      - A monitorozás kérdőívének első változata 
      - Együttműködési megállapodás előkészítése 
      - A 3%-os ráta megállapítása 
      - Ez évente kb. 40 iskola meglátogatását jelenti 
      - 2014 augusztus – NPK Alapszabály elfogadása 
      - II. számú melléklet  az IKSZ-ről  
 - 2014 decemberében – Együttműködési megállapodás  
        megkötése 
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   Az NPK feladatai 
 

- Az iskolák adatot szolgáltatnak az OH-nak 
minden tanévben szeptember 15-ig 

 
- Az OFI feldolgozza az adatokat,  
     és jelentést készít az NPK számára 
 
- A jelentés alapján a kockázatelemzésen 

alapuló módszertan szerint, az NPK 
meghatározza azon iskolák körét (3%), ahol 
a program megvalósítását az NPK és az OFI 
által felkért 1-1 szakértő évente egy 
alkalommal a helyszínen monitorozza 
 

- Megyénként 2-2 intézmény 
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Vizsgálati szempontok 

 
- Hogyan valósul meg a törvényalkotói szándék? 
- Szerepel-e az iskola pedagógiai programjában az IKSZ? 
- Hány együttműködési megállapodást kötött az iskola? 
- Kik és hányan segítik az IKSZ megszervezését? 
-   Milyen területeken szervezik meg az IKSZ-et?  
-   Hányan, hány óra közösségi szolgálatot teljesítettek az  
     intézményből? 
-   Milyen módon szervezik meg a pedagógiai kísérést?  
-   Milyen módon történik a szülők bevonása az IKSZ-be?  
- Milyen módon történik a felkészítés az IKSZ-re? 
- Milyen keretek között kerül sor az élmények 
     és a tapasztalatok feldolgozására?  
-   Mennyire válik az iskolai élet szerves részévé az IKSZ? 
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„A mindenséggel 
  

         mérd magad!” 
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      A feladatok megvalósítása 
 

- Az OFI által készített szempontrendszer 
alkalmazása 

- A delegált szakértők vizsgálják: 
 - a pedagógiai program vonatkozó részeit  
 - az IKSZ dokumentációját 
 - a megvalósító személyekkel (igazgató,  
                  IKSZ felelős, diák fókuszcsoport) készített 
                  interjúk tartalmát 
- Az NPK szakértőinek az OFI előzetes szakmai 

felkészítést nyújt 
- Az OFI éves monitoring jelentést készít az NPK 

részére, az NPK elnöksége megvitatja azt 
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Az NPK elnöksége dönt 

 

 
- Azoknak az intézményeknek a kiválasztásáról, 

akiknek „Kiváló IKSZ Program” címet 
adományoz 

 
- Azoknak az intézményeknek a köréről, akik 

számára szakmai konzultációt javasol az OFI 
szakértőivel a tevékenység sikeres 
végrehajtása és az eredményességi kritériumok 
teljesülése érdekében 
 

- Az éves tapasztalatok alapján az iskolai 
közösségi szolgálat, illetve a monitorozási 
rendszer továbbfejlesztési lehetőségeiről 
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A monitorozás alapelvei 
 

   
   -   Tanácsadó-támogató jellegű  
             rendszer 
       -    Minimális tehertétel legyen 
             az iskolák számára 
        -   Az iskolák önreflexív képességére 
             épít, azt fejleszti 
    -  A közösségi szolgálat alapeszméjének  
             erősítése 
    -  A köznevelési rendszer megújításának  
             támogatása 
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         A nevelési paradigmaváltás 
 

- Értékhiány helyett értéktelítettség 
- Mechanikus természetszemlélet helyett szerves 

gondolkodás és tapasztalatok 
- Agresszivitás helyett segítés 
- Negatív utópiák helyett pozitív életszemlélet 
- Életidegen tanítások helyett életszerű cselekvés 
- Patologikus személyiség-zavarok ellenében 

egészséges személyiségkép 
- Haszonelvű, fogyasztói etika helyett a globális-

lokális felelős magatartás hangsúlya 
- A tradicionális értékek megőrzése 
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„LUX LUCET 

   IN TENEBRIS” 
 

    „A fény világít a sötétségben” 

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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