
orórót orúra

Gondolatok az arrtonóm szakmaÍ
szelnr ezetek szerepé t ő|

A lábbi érszrevételeinket a közoktatási
fltörvénybe kívár{uk foglalni
Autonóm szakrnai szerrrezetek
Kívánatos, hogy az autonóm, önigazgató szakmai szer.

vezetek (pl. eryesületek, eryletek, kamarák, kollégiu.
mok stb.) megerősödjenek.

E szervezetek az évtizedekig háttérbeszorított szakmai
önszervezódés letéteményesei, miközben új utakat nyit.
vakiterjesztik, elményítik a szakmai munkát. Aszakmai
szervezetek az oktatási rendszer szerves részét alkotják:
véleményiiket minden szakmai kérdésnél ki kell kérni.

L Szakmai kérdésekben . a szakmai kompetencia érde.
kében, vitás kérdések eldöntésére stb. . az autonóm szak.
mai szervezetekhez (is) lehet fordulni.

E szervezetek ktiltlnb<iző testületei, munkacsoportjai
illetve független szakértői eryaránt adhatnak szakvéle.
ményt.

2. Az autonóm szakmai szervezetek minden - kompe.
tenciájukba tartnzó . kérdésben állást foglalhatnak,
szakvéleményt adhatnak.

a., Ki lehet kérni véleményüket
b., Felkérésre véleményt nyilvánítanak, értékelnek
Pl.: 1. szakmai programokat
(-iskolakoncepciók
- heln tantervek (V.ti.: 8. 2. 1. (5) (6)
. igazgatói pályázatok stb.)
2, taneszköz használhatíságáról (pl. : tankönyvek,

oktatási segédletek...)
. (véleményadás a tankönyveknek, taneszköznek

való minósítésnél)
3. külön felkérésre eryes kollégák (szaktanárok)

munkájáról stb.
3. Az autonóm szakmai szervezetekhez lehet fordulni

különféle a tevékenységi körtikbe taftozó pedagógiai-
szakmai szolgáltatrísok igénybevételére.

4. Ki kell kérni (az MKM-nek, az iskolafenntartók.
nak...) az autonóm szakmai szervezetek véleményétmin-
den a szakmát érintő kérdésben.

5. Miniszteri rendelet az autonóm szakmai szeweze.
tekkel való eryeztetés nélkül nem adható ki.

6. Az autonóm szakmai szervezeteknek eryetértési jo.
gavan:

1. a vizsgarendszer elfogadásakor, módosításkor, a
standardek kidolgozásakor illetve módosíhásakor (v. ö.
3 .2 .  (6 . )

2. A NAr elveinek, követelményszintjének elfoga.
dásakor, modósításakor

3. Az orsz:ágos Köznevelési Tanács
a., mríködési elvének kidolgozásakor
b., a Tanács tagjainak jelölésekor
c., a szakmai szervezetek jelöltjeinek delegálásakor

7. Az autonóm szakmai szervezeteknek véleményezési
joga van:

a., minden szakmát érintő kérdésben
b., . a tanácsadói, vizsgáztatÁi névjeryzékbevétel

érdekében az akkreditáció elveinek elfogadásakor, vál.
toztatásakor

- az otszfuos Köznevelési Tanács működési elvének
elfogadásakor

- és minden eryéb a szakmát, érintőkérdésben
8. Az autonóm szakmai szervezeteknek delegálásijoga

van:
(Az autonóm szakmai szervezetek joga a különféle

szakmai és üzsgabizottságokba szakértók, delegáltak
küldése:)

I. Az országos Köznevelési Tanács tagjainak (1/3.
át) az autnnóm szakmai szervezetek delegálják.

(Szakmai bizottságok létrehozása esetén a függet.
len szakmai szervezetek jogosultak e bizottsr{gokba
szakértóket ktildeni. )

2. Adiákok rendkívüli vtzsgáatatása esetén (,,ktilsd
vizsga'') az autonóm szakmai szervezetek vizsgabiztos
(oka): küldhetnek. (V.ti.: a. 1. (5): ToK)

3. vezető pedagógusi cím... odaítélésekor az auto-
nóm szakmai szervezetek

4. vezető tanán cím, tanácsadói, izsgáztatói név.
j eryzékbe vétel... célj ából létrehoz andó akkrenditációs
bizottság(ok)ba (V.ö.: 5. 3. 1. 5. 3. 3.)

5. Eryéb lényeges szakmai kérdésekben
9. Az autonóm szakmai szervezeteket be kell vonni:

1. a vizsgarendszer kido|gozásába, mríködtetése el-
veinek kimunkálásba (követelmények, iskolaszerke-
zettelvaló kapcsolat stb.) (3.2. (6).; 5. 3. 2.É 8. 3' 2. (1).)

2' a NAT elveinekkido|gozásába
3, az otszágos Köznevelési Tanács működési elvé.

nek, szervezetének kidolgozásába
4. a vizsgázt,at,ói, tanácsadói névjegrzékbe kerülés

érdekében az akkreditáció elvének kidolgozásába
5. a továbbképzés (posztgraduális képzés) rend-

szerének kialakításakor, változtatásakor
6. a tanárképzés rendszerének változtatásakor
7. a szakmai pályázatok kiírásakor, elbírálásakor

(pl. : tankönyv.pályázatok)
8. illetve minden más a szakmát érintőkérdésbe

Egyéb:
1. &jezetbe:
. az autonóm önigazgató szakmai szervezetek (pl.:

eryesületek, eryletek, kamarák, kollégiumok stb.)
- közoktatási rendszervbe tartozik?
(ha ez valamiféle fi'lülről való irányítást feltételez, ak-

kor nem!) de: a közoktatási rendszer szerves része!
3. 3, 2. vizsgarendszer megteremtése, NAT kimunkálá.

sa (tematika, követelményrendszer, értékelés módszere-
inek, kritériumainak meghatározása, az osztá|yozás
standardjaink a kialakítása)

- azországos szakintézmény(ek). az autonóm szakmai
szervezetek aktív közremúködésével eryetértési jog!
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