
Szakmai nap, 2010. március 23. 
 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2010. március 23-án Szakmai Napot rendezett az 
„Alternatív vitarendezés, az érdekalapú tárgyalás és a resztoratív technikák bevezetése a 
szakképző intézmények működési és nevelési gyakorlatába” projekt munkatársainak és a 
programban együttműködő intézmények képviselőinek részvételével. A rendezvénynek az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum adott otthont. 
 
Minden programnak vannak jelentősebb állomásai, sikerei és éppúgy nehézségei is. Az 
„Alternatív”  program talán mégis kicsit kivételesnek mondható. Erről beszélt megnyitójában 
Farkas Katalin  főigazgató asszony az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
dísztermében, az együttműködő intézmények képviseletében megjelent népes hallgatóságnak. 
Egy sikertörténet részesének lenni mindig jó dolog – s az „Alternatív”  program kétszeresen is 
annak mondható. Egyrészt azért, mert Intézetünk életében ez az első alkalom, amikor – a 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet finanszírozásának segítségével – jelentős 
anyagi támogatottsággal lehetőség nyílt megtenni az első lépéseket a társadalmat is egyik 
leginkább foglalkoztató területen: az iskolai erőszak visszaszorításában. Sikertörténet 
másrészt azért, mert ennek a programnak a nehézségei egészen más természetűek voltak, mint 
ahogyan a nehézségekről általában beszélni szoktunk. Az indulással kapcsolatos szervezési 
feladatok inkább kihívást jelentettek annak a lelkes csapatnak a számára, akik a mai napig is 
szinte teljes létszámban együtt dolgoznak itt, megbízható és magas színvonalú szakmai 
hátteret biztosítva, a program folyamatossága érdekében. 
 
Az „Alternatív”  program – bár célzottan az ország három, kiemelt régiójában indult – vállalt 
feladatának már most szinte teljes mértékben eleget tett. Szerdahelyi Emőke, szakmai 
programigazgató elmondta, hogy úgy az észak-magyarországi, mint a dél-dunántúli és a dél-
alföldi régiókban működő irodák együttműködési megállapodást kötöttek a nekik otthont adó 
egyetemekkel, további garanciákat biztosítva ezáltal a megvalósulás és a szakmaiság 
tekintetében. A program eddig elért eredményeinek rövid összefoglalása mellett Szerdahelyi 
Emőke kiemelte a modul-rendszerű, gyakorlatorientált képzési struktúra előnyeit, s külön 
szólt az OFI egyéb programjaival kapcsolatos szinergiáról valamint a multiplikációban rejlő 
lehetőségekről és a még előttünk álló feladatokról.  
 
Az együttműködő intézmények képviselői gyakorlati tapasztalataikról számoltak be, többen 
készültek vetíttettképes előadással, így különösen a speciális helyzetben lévő intézmények, de 
azok is, amelyek a képzésben részt vett kollégáik közreműködésével már mindennapi 
életükben is alkalmazzák az elsajátított ismereteket, technikákat. 
 
Elsőként Csernyánszky Erzsébet, a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium tanára és kollégiumvezetője ismertette az intézmény 
összetettségéből fakadó, szerteágazó feladataikat, bemutatta továbbá, hogy az alternatív 
vitarendezés gyakorlati alkalmazásának milyen lehetőségeit tudták kihasználni a gyermekek 
részére szervezett színes és változatos programok keretein belül. 
 
Az intézmények közötti multiplikáció megvalósulásáról Gálné Molnár Klára , Budapest 
Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Pedagógiai Szolgáltató Központjának gyermekvédelmi 
tanácsadója és Dubovszky Katalin, Budapest XIX. kerületi Kispesti Családsegítő Szolgálat 
és Gyermekjóléti Központjának gyermekvédelmi koordinátora tájékoztatta az érdeklődőket. A 
két intézmény tevékenysége jó példa arra, hogy az „alternatív” gondolat milyen széles körben 
tudta „megfertőzni” a témára fogékony szakembereket. Előadásuk egy emberközelibb, 



együttműködőbb és ennek megfelelően hatékonyabb intézményi kommunikáció körvonalait 
rajzolta meg, s egyben megerősítette azt az elképzelést, mely szerint a konfliktuskezelés 
speciális ismeretei nem csak a már kialakult vitás helyzetekben alkalmazható „fegyverek”, 
hanem a hétköznapi együttműködés során is eredményre vezető beállítódást, attitűdöt és 
szemléletmódot formáló, biztonságot adó erőként is szolgálhatnak, beépülve megszokott 
viselkedési és kapcsolati sémáinkba. 
 
Hódy Edit, a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon igazgatóhelyettese egy rendkívül izgalmas és színes világba kaluzolt el 
bennünket, amikor intézményük életéről, mindennapjairól beszélt. Különösen jó volt hallani, 
hogy az „intézményen belüli multiplikáció” száraz fogalma hogyan telik meg tartalommal, a 
problémákból, konfliktusokból hogyan hogyan lesz párbeszéd, a kritikából építő jellegű 
együttműködés és hogyan hat a „másként való látás” a másik emberre: tanárra, dolgozóra és 
diákra egyaránt. Személetükben a multiplikáció nem más, mint hatást gyakorolni azokra, 
akikkel együtt élünk, együtt dolgozunk – jó példával, őszinteséggel, hittel és 
elkötelezettséggel. 
 
Berki Judit , a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakközépiskola szakmai koordinátora egy kiemelten hátrányos helyzetű kistérség 
problémáit tárta elénk, ahol különösen fontos az oktatási intézmények és a szociális szféra 
mindennapos, szoros együttműködése. Az ebből fakadó nehézségek leküzdésében számukra 
nagy segítséget jelentettek az „Alternatív”  program képzésein elsajátított ismeretek, melyeket  
az azóta eltelt időben számos gyakorlati tapasztalattal gazdagítottak. 
 
Az egyes előadások után, miként az előadások közötti szünetekben is, lehetőség nyílt a vitára, 
tapasztalatcserére és a kapcsolatépítésre. Nem titkolt célja volt ez egyben ennek a szakmai 
napnak: megteremteni egy konstruktív és folytatható párbeszéd lehetőségét a program 
munkatársai, az együttműködő intézmények és az érdeklődő kívülállók számára egyaránt. 
 
Az oktatási jog a hazai jogrendszer egyik legszerteágazóbb és legterjedelmesebb jogterülete. 
A folyamatosan változó jogi környezetben olykor a szakembernek sem könnyű eligazodni. Az 
oktatásügyben alkalmazott fegyelmi eljárással kapcsolatos szabályokat Szerdahelyi Emőke 
foglalta össze a résztvevők számára, kiemelve az oktatási intézmények számára törvényi 
kötelezettséget is jelentő, fegyelmi eljárást megelőző egyeztető tárgyalás szükségességét, 
jelentőségét. Az Oktatási Szolgáltatási Központ keretein belül működő Oktatásügyi 
Közvetítő Szolgálat tevékenységét ismertetve hangsúlyozta a Szolgálathoz való fordulás 
fontosságát olyan konfliktus esetén, amikor az az intézményen belüli szakemberek 
közreműködésével előreláthatóan már nem megoldható, vagy speciális szakismeretet és 
tapasztalatot igényel, szót ejtett továbbá arról is, hogy az OKSZ segítsége akár jogi tanácsadás 
formájában is igénybe vehető a bárki által ingyenesen hívható Zöld Számon. 
 
A nap zárásaként meglepetéssel szolgált a résztvevők számára a Pospis Mónika, igazságügyi 
mediátor és az együttműködő intézmények pedagógusainak közreműködésével bemutatott 
demonstráció. Egy telefonlopás miatt indult büntetőügyben az elkövető és a sértett közötti, 
megtörtént esetet feldolgozó mediációs megbeszélést láthattunk, amely – ahogyan az a 
valóságban is történt – a felek megegyezésével végződött. A mediáció „eredményes” volt, az 
elkövetővel szemben indított büntetőeljárást így megszüntették. A résztvevők persze tudják, 
hogy a mediáció „eredményességét” nem a megegyezés jelzi: az a folyamat, amelyben az 
elkövető szembesülhet tettének következményeivel, megismerheti a sértett érzéseit, 
lehetőséget kap a bocsánatkérésre és az általa elkövetett cselekmény jóvátételére, az az igazi 



eredmény. Ennek a gondolkodásmódnak, mint új paradigmának a gyakorlatban történő 
megismertetése és minél szélesebb körben történő elterjesztése, „multiplikálása” volt a 
szakmai nap elsődleges célkitűzése. 
 
Zárszavában Forgács György, projektvezető eredményesnek nevezte a találkozót és annak a 
véleményének adott hangot, mely szerint – ha az ilyen jellegű összejövetelek lehetősége nem 
is mindig biztosított – a siker kulcsa az a folyamat, amelyben egységes elkötelezettséggel 
tevékenykedünk ugyanazon cél elérése érdekében, s ha az így összegyűlt tapasztalatokat 
megosztjuk egymással, másokkal, akkor az valóban záloga lehet a köznapi értelemben vett 
eredményességen túl az egyén jobb közérzetének, az emberek közötti kapcsolatok javulásának 
– végső soron a multiplikációnak: egy „jógyakorlat” társadalmi szinten történő 
megalapozásának. 
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