A Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók
Egyesületének (Iskolaszövetség) munkaterve
2005. szeptember – 2007. június
Az Alapszabály 10.§ (2) bekezdés c) pontja szerint az elnökség feladata az
Iskolaszövetség (ISZ) munkatervének előkészítése, a 8.§ (4) bekezdés b) pontja
szerint pedig a közgyűlés hatáskörébe tartozik a munkaterv jóváhagyása. Az
Elnökség az alábbi munkatervet terjeszti jóváhagyásra a Közgyűlés elé:
A munkaterv azokat a programokat sorolja fel, melyeket az egyesület az
alapszabályban megjelölt feladatai körében szervez és hajt végre. A munkaterv nem
foglalja magába az egyesület, illetve a tagok mindennemű tevékenységét. Először is
azért, mert nem sorolja fel az egyesület szervezeti életének azokra a feladataira,
melyek eleve következnek a jogszabályból, az alapszabályból, illetve a Szociális
Szakmai Szövetséghez (3Sz) fűződő kapcsolatból. Másrészt azért, mert az
egyesület tagjai, illetve az iskolák oktatói és hallgatói egyébként is sok olyan
programban vesznek részt, melyek kapcsolódnak az egyesület feladataihoz. A
munkaterv az egyesület által szervezendő, kiemelt jelentőségű programokat sorolja
fel.
Tekintettel kell lennünk arra, hogy az egyesület a munkaterv készítése és
jóváhagyása során sajátos helyzetben van: a közgyűlés 2005. június 10-én választott
új vezetőséget, az új vezetőség pedig csak 2005 szeptemberében tudja a közgyűlés
elé terjeszteni jóváhagyásra a munkatervet. Ezért a munkaterv 2005. szeptemberétől
2007. júniusig terjedő időszakra jelöli meg az egyesület programjait
Programok, feladatok
1. A szociális képzések és a szakma kapcsolata
1.1.

A szociális szakemberek iránti igények felmérése

A 3Sz Képzési Bizottságával közös programként készülő tanulmány azt tárja fel,
hogy milyen végzettségű szakemberekre van szükség a különböző
munkakörökben. Az Iskolaszövetség és a 3Sz nyilvános vitát szervez a
tanulmányról.
Felelős (F): Budai István, Szabó Lajos
1.2.

Határidő (H): 2005. szept. 30.

A végzett szakemberek életpályájának nyomon követése

Az Iskolaszövetség keretében végzett kutatás stratégiai információkat szolgáltat
az egyesület tagjai számára arról, hogy miként alakul a képzést befejező
szakemberek életpályája. Az ISZ vezetése elősegíti a tanulmány
megállapításainak terjesztését.
F: Mányai Judit, Szoboszlai Katalin, Vadkerti Ildikó

H: 2005. december 31.

1.3.
A munkaköri képesítési feltételekre vonatkozó előírások kritikai
elemzése
A szociális képzések olyan kvázi-piacra termelnek, ahol a szakemberek iránti
szükségletet az állam által meghatározott feltételek alakítják. A programpont
keretében az ISZ kritikailag elemzi a jogszabályi rendelkezéseket, és kialakított
álláspontjáról tájékoztatja a kormányzatot.
F: Pataki Éva, Török Judit

H: 2005. december 31. és folyamatos

1.4.
Közreműködés a Szociális Munkások Szakmai Kamarájának
létrehozásával kapcsolatos munkálatokban.
A 3Sz kezdeményezte a kormányzatnál szakmai kamara létrehozását a szociális
munkások számára. Az ISZ támogatást nyújt a tárgyalásokhoz és a tervezet
pontosításához.
F: Szöllősi Gábor

H: 2006. december 31.

2. A szociális képzési rendszer fejlesztése
2.1. A szociális alapszakok létrehozásával kapcsolatban koordináló, illetve
érdekképviseleti tevékenység a szakirányú továbbképző szakok újragondolása és
létesítése összefüggésében
Az Iskolaszövetség már az eddigiekben is koordinálta a tagok tevékenységét a
szociális alapszakok (BA, bachelor) létrehozásánál, illetve segítséget nyújtott a
szakindítási kérelmek elkészítéséhez. Az új szakok indítása számos új problémát
generál. A programpont keretében az ISZ
-

kezdeményezi, hogy az érintett iskolák működjenek együtt a képzések
tartalmának korszerűsítése során, különös tekintettel a „Global Standards”-ra
érdekképviseleti tevékenységet folytat annak érdekében, hogy tisztázódjanak
a terepgyakorlatok jogi és pénzügyi feltételei, különös tekintettel az
összefüggő 30 kredit értékű terepgyakorlatra
H: 2006. március 31.

F: Szoboszlai Katalin

2.2. A szociális mesterszakok létrehozásával kapcsolatban koordináló, illetve
érdekképviseleti tevékenység
A felsőoktatás új rendszerének kialakítása során a következő feladatot a
mesterképzések (masters szakok) létrehozása jelenti. Indokoltnak tartjuk, hogy az
érintett intézmények működjenek együtt a szociális mesterszakok létrehozása
során. Ezért az ISZ
-

kezdeményezi, hogy az érintett egyetemek nyilvánítsák ki szándékukat a
közös fellépés iránt a mesterszakok képzési és kimeneti követelményei
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-

meghatározása során, összhangban a tervezendő szakirányú továbbképző
szakokkal és figyelembe véve az OM és a MAB vonatkozó állásfoglalásait
konferenciát szervez az érintettek számára a mesterképzések létrehozásával
kapcsolatban

F: Szöllősi Gábor

H: 2006. december 31.

2.3. A szociális képzési ág tudományos képzésének előkészítése
A szociális felsőfokú képzés teljes rendszerét a tudományos képzés („szociális”
doktori iskola) teszi teljessé. Ezért az ISZ
-

kezdeményezi a szociálpolitikai doktori iskolában végzettek és a
doktoranduszok összejövetelét, esetleg műhelyének működését
kezdeményezi a szociális doktori iskola megalapítását, vagy a szociálpolitikai
tudományos képzésen belül szociális munka alprogram kialakítását

F: Budai István, Kozma Judit

H: 2007. március 31.

2.4. Közreműködés a szakképzési rendszer átalakítási munkálataiban a szociális
szakmacsoport képzései tekintetében. Az iskolarendszerű felsőfokú
szakképzések létrehozásának kezdeményezése.
A kormányzat a szakképzési rendszer jelentős mértékű átalakítását hirdette meg.
Az Iskolaszövetség tagjait mélyen érinti, hogy miként alakul a szociális
szakképzések rendszere. Ezért az ISZ
- tájékoztatást kér a szakképzési rendszer, a tanfolyami és egyéb képzések
átalakításáról, és közreműködik a szociális szakképzések rendszerének
meghatározásában
- kezdeményezi, hogy az iskolák működjenek együtt szociális jellegű
iskolarendszerű felsőfokú szakképzés létrehozásában, különösen a 60 kredit
értékű „közös” tartalom (modul) kialakítása ügyében. A felsőfokú szociális
szakképzések kérdésében műhely/konferencia szervezése.
F: Goldmann Róbert, Török Judit

H: 2006. október 31.

2.5. A továbbképző és szakvizsga rendszer kritikai elemzése
A továbbképzési és szakvizsga rendszer jelentős hatással van arra, hogy kik és
milyen feltételek mellett gyakorolhatják a szociális szakmai tevékenységet. Az
Iskolaszövetség tagjainak elemi érdeke, hogy megfelelő viszony álljon fenn a
továbbképzési és szakvizsgarendszer, illetve másrészről a felsőoktatási
tanulmányok között. Ezért az ISZ
- kritikailag elemzi a két rendszer viszonyát, és kialakított álláspontjáról
tájékoztatja a kormányzatot.
F: Török Judit

H: 2005. december 31.
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2.6. A szociális képzések terepgyakorlataival kapcsolatban az állam
felelősségének pontosítása, az annak megfelelő szervezeti és pénzügyi feltételek
kezdeményezése
A szociális képzések egyik kritikus pontja az, hogy nagy a gyakorlati képzések
súlya, azonban a képzőintézmények nem rendelkeznek saját
gyakorlóintézményekkel. A gyakorlatok döntő része az állami, önkormányzati,
vagy egyéb intézményekben zajlik. Ma nem kidolgozott az, hogy melyik állami
szerv milyen felelősséggel tartozik ezekért a gyakorlati képzésekért, és az sem,
hogy ki, milyen módon finanszírozza a gyakorlatot. Az Iskolaszövetség –
-

kezdeményezi, hogy az állam vállaljon felelősséget a szociális képzések
terepgyakorlatainak biztosításáért
jöjjön létre az ennek megfelelő jogi, szervezeti és pénzügyi háttér

F: Pataki Éva, Szoboszlai Katalin, Szöllősi Gábor

H: 2007. március 31

3. A szociális képzések minőségének fejlesztése
Az Iskolaszövetség azzal szolgálhatja a szociális képzések fejlesztését, ha
tudomány, illetve módszertani fórumokat szervez a képzésekben dolgozók
számára. Helyesnek tartjuk, ha a jövőben évente sor kerül az alábbi programokra:
3.1. Tudományos konferencia szervezése a szociális felsőoktatásban dolgozók
számára
A konferencia célja, hogy a szociális képzésekhez kötődő témában adjon
lehetőséget tudományos teljesítményre a szociális felsőoktatásban
tevékenykedők számára
F: Budai István, Szöllősi Gábor

H: értelem szerint

3.2. Módszertani tanácskozás szervezése a szociális felsőoktatásban dolgozók
számára
A tanácskozás/műhely célja, hogy elősegítse a hasonló kérdésekkel foglalkozók
együttműködését, a szakmai információk kicserélését
F: Pataki Éva

H: értelem szerint

3.3. A szociális képzésekben dolgozó fiatal oktatók műhelyének megszervezése
A fórum célja a fiatal oktatók szakmai és személyes kapcsolatainak gyarapítása,
ezzel a szociális képzések közéletébe való fokozott bevonása.
H: értelem szerint

F: Szoboszlai Katalin

4

3.4. A szociális képzésekre vonatkozó minőségbiztosítási, -fejlesztési rendszer
kialakítása
F: Horváth László, Kocsis Erzsébet, Török Judit H: 2006. december 31.

4. Kiemelt szervezeti feladatok
Az Iskolaszövetség egyes szervezeti feladatai azt indokolják, hogy a munkaterv
külön foglalkozzon velük.
4.1. Az egyesület szervezeti életének rendbe tétele
A 2005. június 10-i közgyűlésen több, az egyesület szervezeti életével
kapcsolatos probléma vált ismertté. Az ISZ ezzel kapcsolatos programpontjai:
-

-

a feltárt hiányok pótlása: érvényes alapszabály kiküldése a tagoknak,
cégbírósági bejegyzés módosítása, 2003. évi pénzügyi beszámoló, a 2003. és
2004. évi elnökségi ülések emlékeztetői, a tagnyilvántartás pontosítása, a
tagok számára tagsági igazolvány kiadása
a tagsági díj mértékének megállapítása

F: Budai István, Füvesi Ágnes

-

H: 2005. szeptember 30. és
folyamatos

Iskolaszövetségi Díj létesítése és első adományozása

F: Pataki Éva

H: 2005. december 31.

4.2. Az egyesületen belüli eredményes kommunikáció és információ-áramlás
kialakítása
Az Iskolaszövetség működése során korlátozott lehetőség van a személyes
találkozásra, ezért nagy a jelentősége a szervezett információáramlásnak. Ezért
az Iskolaszövetség
- kialakítja és fejleszti az egyesület belső információs rendszerét
F: Füvesi Ágnes

H: 2006. március 31.

4.3. Folyamatos kapcsolattartás az illetékes főhatóságokkal, a szociális szakmai
szervezetekkel, a MAB-al és a FTT-al
F: Budai István

H: folyamatos

4.4. Az ISZ arculatának alakítása, sajtó (különösen a Háló és az Esély) és média
kapcsolatainak fejlesztése, a publikációs tevékenység ösztönzése és támogatása
F: Szoboszlai Katalin

H: folyamatos
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4.5. Az ISZ nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése (EASSW, IASSW, IFSW stb).
Felkészülés az EASSW 2006. szeptemberi budapesti szemináriumára, az IFSW
„World out of Balance” című, 2006. évi, müncheni konferenciájára és az EASSW
2007. évi pármai konferenciájára.
A nemzetközi konferenciák módot adnak a hazai és a külföldi iskolák közötti
kapcsolatok fejlesztésére. Az ISZ
-

tájékoztatást nyújt a tagoknak a konferenciák előkészületeiről
megszervezi saját képviseletét a konferenciákra
intézi a magyarországi tagiskolák EASSW tagdíjaikat

F: Füvesi Ágnes, Hegyesi Gábor, Pataki Éva
szerint

H: 2006. október 31. és értelem

Budapest, 2005. szeptember
az Iskolaszövetség elnöksége
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A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület
(Iskolaszövetség) 2008. évi munkaterve

Programok
Időpont

Program típusa

Program témája

2008. február 15.
péntek 10-15

közgyűlés és
műhelybeszélgetés

2008. február 15.
péntek 9-10
2008. március 7.
péntek 10.30-15

az Ellenőrző Bizottság
ülése
elnökségi ülés és
műhelybeszélgetés

1. Egyesületi tagdíj megállapítása.
2. A 2008 évi munkaterve megbeszélése és
jóváhagyása.
3. A 2008. évi költségvetési, pénzügyi terv
megbeszélése és jóváhagyása.
4. Az elnökségi ügyrend jóváhagyása.
5. Egyebek
A szociális képzések szinergitása és a
minisztériumi szakemberekkel történő
egyeztetés, a szükséges lépések
megtervezése
Alapszabály szerinti feladatok

2008. április 3.- 4.

Szakmai Műhely
Szekszárd

2008. április 4.
2008. április 28.
(vagy május 5.)

elnökségi ülés

2008 május 16.
péntek 10.30-15

elnökségi ülés és
műhelybeszélgetés

2008. július 11
péntek 10.30-13
2008. szeptember
12. péntek 10 - 13
2008. október 1718.

elnökségi ülés

Aktuális feladatok
A felvételi rendszer tapasztalatai
A keretszám meghatározások
Aktuális feladatok

elnökségi ülés

Aktuális feladatok

Szakmai Műhely
Gyula

2008. november 7.
péntek 10.30-15
2008. november 7.
péntek 9-10.30
2008. november

elnökségi ülés

Tessedik Sámuel Főiskola
A vidéki szociális munka új kihívásai és
képzési szükségletei
Aktuális feladatok
Közgyűlés előkészítése
Alapszabály szerinti feladatok

Aktuális feladatok
Pályázati lehetőségek
A mesterképzések helyzete
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar
A terepgyakorlat helye és szervezési
kérdései a felsőfokú szociális képzésben
Aktuális feladatok
KGRE Nagykőrösi Főiskolai Kar
Spiritualitás a szociális munkában

Szakmai Műhely
Nagykőrös

az Ellenőrző Bizottság
ülése

2008. évi beszámolók
2009. évi munkaterv és költségvetés
Egyebek
Nemzetközi figyelő

Közgyűlés és
műhelybeszélgetés
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Feladatok
Szociális szakma és szociális képzések kapcsolata
1. A felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkezők elhelyezkedési
lehetőségeinek vizsgálata. A szociális szakképzettséggel rendelkezők
elhelyezkedésének elősegítése a szociális szakmában (pl. nyelvvizsga
kötelezettség újraszabályozása). A munkaköri képesítési előírások kritikai
elemzése a szakmai standardok felhasználásával. A jogszabályi
rendelkezések
felülvizsgálata,
és
kormányzati
intézkedések
kezdeményezése. A szociális szakképzettségre épülő szakvizsga és
továbbképzési rendszer felülvizsgálata.
Felelős: Nemes Judit, Pattyán László
Határidő: folyamatos
2. Az alapvizsga rendszer ütemezett visszafejlesztésének javaslata.
Felelős: dr. Török Judit
Határidő: 2008.július 31.
3. Szakmai fórumok szervezése a szakmai és képzés tudományos kutatást
érintően
Felelős: Soós Zsolt, Pilinszki Atttila
Határidő: folyamatos
A szociális képzési rendszer fejlesztése
4. A felsőoktatás új rendszerének fontos eleme a mesterszak, melyből
néhány a szociális képzési ágban is akkreditált. A kezdeti tapasztalatok
alapján a szakirányok felülvizsgálatával elemezzük a mesterszakok
lehetőségeit az egységes szociális szakma érdekében.
Felelős: Pattyán László, Pilinszki Attila, (Pécs)
Határidő: 2008. november
5. Közreműködés a szakképzési rendszer átalakítási munkálataiban a
szociális szakmacsoport képzései tekintetében. Az (5.5.) iskolarendszerű
felsőfokú szakképzések létrehozásának kezdeményezése, különösen a 60
kredit értékű közös tartalom meghatározására.
Felelős: Becseiné dr. Kiss Erzsébet, Borbély Zsuzsanna
Határidő: 2008. szeptember
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6. Az iskolarendszeren kívüli, tanfolyami képzések áttekintése és javaslat
kidolgozása a szociális képzési rendszerbe illesztéséről.
Felelős: Borbély Zsuzsanna, Török Judit
Határidő: 2008. december
A szociális képzések minőségbiztosítása
7. Az új szakok képzési idejének megváltozása megköveteli a belső tartalmi
arányok megváltoztatását, új hatékonyabb oktatási módszerek
alkalmazását. Ki kell dolgozni a tapasztalatok, jó módszerek átadásának
lehetőségeit az Iskolaszövetségen belül.
Felelős: Ágoston Magdolna, Győriné Kovács Borbála
Határidő: 2008. november
8. A terepgyakorlat helye és szervezési kérdései a felsőfokú szociális
képzésben. Ki milyen felelősséggel tartozik a terepgyakorlatokért, és ki,
milyen módon finanszírozza?
Felelős: dr. Nagy Janka Teodóra, Kocsis Erzsébet
Határidő: 2008. július
9. A szociális képzésekre vonatkozó minőségbiztosítási
összegzése, elemzése.
Felelős: Dr. Hegyesi Gábor, Varga István
Határidő: 2008. december

elvárások

A szociális képzések helye a felsőoktatásban
10.A felvételi rendszer változásainak hatása a szociális képzésekre.
Felelős: Éliás Zsuzsanna
Határidő: 2008. december
11.Az előnyösebb finanszírozás esélyeinek megalapozása, különös tekintettel
a gyakorlati képzés finanszírozási tényezővé válására.
Felelős: Nemes Judit, Nagy Janka Teodóra
Határidő: áthúzódó
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Szervezeti feladatok
12.Tagnyilvántartás létrehozása, aktualizálása és tagok számára tagsági
igazolvány kiadása
F: Soós Kinga Karola
H: 2008.
március 1 és folyamatos
13.Az egyesületen belüli eredményes kommunikáció és információ-áramlás
fejlesztése
F: Soós Kinga Karola, informatikai szakember
H: folyamatos
14.Pályázatok működési költségekre és testhezálló feladatok elvégzésének
költségeire.
F: Nemes Judit, Soós Kinga Karola, szekcióvezető, elnökségi tagok
H: folyamatos
15.Folyamatos kapcsolattartás az illetékes főhatóságokkal, a szociális
szakmai szervezetekkel, a oktatási, felsőoktatási szervekkel,
szervezetekkel.
F: Nemes Judit
H: folyamatos
16.Az ISZ arculatának alakítása, média kapcsolatainak (különösen a Háló és
az Esély) fejlesztése, a publikációs tevékenység ösztönzése és támogatása.
F: Tolácziné Varga Zsuzsanna, Soós Kinga
H: folyamatos
17.Az ISZ nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése. A hazai és a külföldi
iskolák közötti kapcsolatok fejlődésének elősegítése. Konferencia figyelő.
F: dr. Hegyesi Gábor, Soós Kinga Karola
H: folyamatos
18.Forrásteremtés a 20. évfordulós pályázatokhoz
Felelős: Nemes Judit
Határidő: 2008. május
19.A Soproni norma 20. évfordulós megünneplésének emlékbizottsága
megalakítása
Felelős: Becseiné dr. Kiss Erzsébet, Borbély Zsuzsa
Határidő: folyamatos
Budapest, 2008. február 15.
az Iskolaszövetség közgyűlése
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A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület
(Iskolaszövetség) 2009. évi munkaterve
Időpont

Eseménynaptár
Program típusa
Program témája

2009. február 7. 10.30
2009. március 13 10.30
2009. március 23. 9 óra
2009. március 23. 1015 óra

elnökségi ülés
elnökségi ülés
ellenőrző bizottság ülése
közgyűlés és szakmai
program

2009. május 8-9.

Szakmai Műhely, Gyula

2009.május 22.

elnökségi ülés és
műhelybeszélgetés

2009. július 3.
2009. szeptember 4.
2009. szeptember 17.
2009. november

elnökségi ülés
elnökségi ülés
konferencia
elnökségi ülés és
műhelybeszélgetés
ellenőrző bizottság ülése
közgyűlés és szakmai
program

2009. november
2009. november

Aktuális feladatok
Aktuális feladatok
Alapszabály szerinti feladatok
- A 2009. évi munkaterv
megbeszélése és jóváhagyása
- A 2009. évi költségvetési,
pénzügyi terve megbeszélése és
jóváhagyása
- Egyebek
Kistérségi szociális szolgáltatások
Tessedik Sámuel Főiskola
A vidéki szociális munka új
kihívásai és képzési szükségletei
Aktuális feladatok
Beszámoló a külkapcsolatokról
Szociális szakképzettség és
képesítési, előmeneteli előírások
Aktuális feladatok
Aktuális feladatok
PhD programok bemutatása
Aktuális feladatok
Alapszabály szerinti feladatok
1. tisztújítás

Feladatok
20. A felsőfokú szociális szakképzettség és képesítési, előmeneteli előírások viszonya. A
szociális szakképzettséggel rendelkezők elhelyezkedésének elősegítése a szociális
szakmában (pl. nyelvvizsga kötelezettség újraszabályozása). A munkaköri képesítési
előírások kritikai elemzése. A jogszabályok felülvizsgálata, és kormányzati intézkedések
kezdeményezése. A szociális szakképzettségre épülő szakvizsga és továbbképzési
rendszer felülvizsgálata. Az iskolarendszeren kívüli, tanfolyami képzések áttekintése és
javaslat kidolgozása a szociális képzési rendszerbe illesztéséről.
Felelős: Nemes Judit, Patyán László
Beszámolási határidő: 2009. május
21. Tudományos fórum szervezése a szakmai és képzés tudományos kutatást érintően
Felelős: Soós Zsolt, Pilinszki Attila,
Határidő: 2009. szeptember
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22. A felsőoktatás új rendszerének fontos eleme a mesterszak, melyből néhány a szociális
képzési ágban is akkreditált. A kezdeti tapasztalatok alapján a szakirányok
felülvizsgálatával elemezzük a mesterszakok lehetőségeit az egységes szociális szakma
érdekében. A mesterképzések közös felvételi feltételei
Felelős: Patyán László, Pilinszki Attila, Krémer Balázs, (Pécs)
Beszámolási határidő: 2009. szeptember
23. Közreműködés a szociális szakképzési szakmacsoport átalakítási munkálataiban,
alkalmazási segédletei kidolgozásában. Az iskolarendszerű felsőfokú szakképzések
létrehozásának kezdeményezése, különös tekintettel a 60 kredit értékű FFSZ és BA közös
tartalom meghatározására.
Felelős: Becseiné dr. Kiss Erzsébet, Borbély Zsuzsanna, Nemes Judit
Beszámolási határidő: 2009. szeptember
Határidő: folyamatos
24. Szakmai kamarai feladatok hatékony érvényesítése
Felelős: Nemes Judit, Becseiné dr. Kiss Erzsébet
Határidő: folyamatos
25. Az új, hatékonyabb oktatási módszerek alkalmazásának elősegítése. A tapasztalatok, jó
módszerek átadásának lehetőségeit az Iskolaszövetségen belül.
Felelős: Ágoston Magdolna
Határidő: folyamatos
26. Részvétel a szociális képzések interprofesszionális kapcsolattartására vonatkozó
nemzetközi kutatásban
Felelős: dr. Török Péter
Határidő: 2009. május
27. Terepgyakorlati vademecum a felsőfokú szociális képzéshez
Felelős: dr. Nagy Janka Teodóra, Kocsis Erzsébet
Határidő és beszámolási határidő: 2009. július
28. A szociális képzésekre vonatkozó minőségbiztosítási elvárások összegzése, elemzése.
Felelős: Dr. Hegyesi Gábor, Herveiné Szabó Gyöngyvér, Varga István
Beszámolási határidő: 2009. november
29. A felvételi rendszer változásainak hatása a szociális képzésekre. - elemzés
Felelős: Éliás Zsuzsanna, Nemes Judit
Határidő: 2009. november
30. Az előnyösebb finanszírozás esélyeinek megalapozása, különös tekintettel a gyakorlati
képzés finanszírozási tényezővé válására.
Felelős: Nemes Judit, Nagy Janka Teodóra
Határidő: áthúzódó
31. Tagnyilvántartás létrehozása, aktualizálása és tagok számára tagsági igazolvány kiadása
F: Nemes Judit
H: folyamatos
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32. Az egyesületen belüli eredményes kommunikáció és információ-áramlás fejlesztése
F: Nemes Judit
H: folyamatos
33. Felkészülés és forrásteremtés a 20. évfordulós programokhoz. Pályázatok működési
költségekre és a profilba illő feladatok elvégzésének költségeire.
F: Nemes Judit, szekcióvezető, elnökségi tagok
H: folyamatos
34. Folyamatos kapcsolattartás az illetékes főhatóságokkal, a szociális szakmai
szervezetekkel, a oktatási, felsőoktatási szervekkel, szervezetekkel.
F: Nemes Judit, elnökségi tagok, Nagy Janka Teodóra
H: folyamatos
35. Az ISZ arculatának alakítása, média kapcsolatainak fejlesztése, a publikációs tevékenység
ösztönzése és támogatása.
F: Tolácziné Varga Zsuzsanna, Soós Kinga
Beszámolási határidő: 2009. november
36. Az ISZ nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése. A hazai és a külföldi iskolák közötti
kapcsolatok fejlődésének elősegítése. Konferencia figyelő.
F: dr. Hegyesi Gábor, Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér
Beszámolási határidő: 2009. május
H: folyamatos
Budapest, 2009. március 23.
az Iskolaszövetség közgyűlése
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A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület
(Iskolaszövetség) 2010. évi munkaterve
Időpont

Eseménynaptár
Program típusa
Program témája

2010. január 5. 10.30
2010. február 4-5.
2010. február 5. 13
óra
2010. március 2.
2010. március 5. 1015

elnökségi ülés
Húsz éves a soproni norma
elnökségi

Aktuális feladatok
országos rendezvény
Aktuális feladatok

ellenőrző bizottság ülése
közgyűlés és szakmai
program

2010.április 16.

elnökségi ülés

2010. április 30.

PhD találkozó

2010. május 20.
16.30
2010. június 2-3-4.

közgyűlés

2010. június 25.
2010. augusztus 27.
2010. szeptember
17.
2010. október
2010. november első
hete
2010. december

elnökségi ülés
elnökségi ülés
20 éves az Iskolaszövetség

Alapszabály szerinti feladatok
- A 2009. évi szakmai és pénzügyi
beszámoló
- A 2010. évi munkaterv és
költségvetés elfogadása
- Egyebek
Krémer Balázs Bevezetés a
szociálpolitikába c. könyv
bemutatója, elemzése és vitája
Aktuális feladatok
Beszámoló a külkapcsolatokról
Szociális szakképzettség és
képesítési, előmeneteli előírások
hat előadás és poszterek a szociális
képzésben
dolgozók
PhD
programjairól, előadás a publikálási
lehetőségekről
helyszín: Szeged, Bal fasor 39-45.
a közhasznú jelentés elfogadása
brainstormingban
meghatározottak
szerint
Aktuális feladatok
Aktuális feladatok
tudományos konferencia

elnökségi ülés
Elmélet és gyakorlat a
humán tudományokban
elnökségi ülés

Aktuális feladatok
A MTA Szociológiai Bizottsága az
ISZ-szel közös ülése
Aktuális feladatok

konferencia

Az elnökségi ülésekhez műhely, szakmai nap vagy ad hoc bizottsági ülések csatlakozhatnak.

Feladatok
37. „20 éves az Iskolaszövetség”
PhD találkozó
Felelős: Soós Zsolt, Pilinszki Attila
Határidő: 2010. április 30.
38. „20 éves az Iskolaszövetség”
tudományos konferencia
Felelős: Budai István, elnökség
Határidő: 2010. szeptember 17.
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39. „20 éves az Iskolaszövetség” „Elmélet és gyakorlat a humán tudományokban”
ülés a MTA Szociológiai Bizottságával.
Felelős: Hervainé Szabó Gyöngyvér
Határidő: 2010. november

közös

40. „20 éves az Iskolaszövetség”A publikációs tevékenység ösztönzése és támogatása.
Felelős: Budai István, elnökség
Beszámolási határidő: 2010. december
Határidő: folyamatos
41. „20 éves az Iskolaszövetség” összegző konferencia szervezése, Budapest
Felelős: elnökség
Határidő: 2010. június 2-4.
 Igényfelmérés a fiatal oktatók szekciójának létrehozásához
Felelős: Presser-Puli Edit, Riez Andrea
Beszámolási határidő: 2010. május 31.
 Szociális munka és szociálpedagógus képzések viszonya
Felelős: Molnár Katalin, NYME BPK
Beszámolási határidő: 2010. december
Határidő: folyamatos
 Meghatározó keretek (finanszírozás, felvételi rendszer) és belső mozgásterek a
felsőoktatásban
Felelős: Nagy Janka Teodóra, Nagy Endre, Bodnár Gabriella, Boros
Julianna
Beszámolási határidő: 2010. október
Határidő: folyamatos
 Kommunikáció
Felelős: Talyigás Katalin,
Beszámolási határidő: 2010. december
Határidő: folyamatos
 Szociális alapképzések első ciklus utáni értékelése, esetleges tartalmi
módosítása
Felelős: Hervainé Szabó Gyöngyvér, Hegyesi Gábor, szakvezetők
Beszámolási határidő: 2010. július 15.
Határidő: folyamatos
 Az alapképzés a mesterképzés és a doktori képzés viszonya, kapcsolódási
pontok
Felelős: Krémer Balázs, Szöllősi Gábor, szakvezetők
Beszámolási határidő: 2010. július 15.
Határidő: folyamatos
 Az új, hatékonyabb oktatási módszerek alkalmazásának elősegítése. A
tapasztalatok, jó módszerek átadásának lehetőségeit az Iskolaszövetségen belül.
Felelős: Albert József
Határidő: folyamatos
42. Terepgyakorlatok, ezen belül a finanszírozás és a tereptanárok képzésének helyzete a
szakma képviselőivel paritásban TÁMOP 5.4.4. eredmények függvényében is
Felelős: Szoboszlai Katalin DTE EFK
Beszámolási határidő: 2010. augusztus
Határidő: folyamatos
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43. Szociális szakma elvárásai a képzéssel szemben
Felelős: Kocsis Erzsébet
Beszámolási határidő: 2010. december
Határidő: folyamatos
44. A felsőfokú szociális szakképzettség és a képesítési, előmeneteli előírások viszonya. A
munkaköri képesítési előírások kritikai elemzése. A jogszabályok felülvizsgálata, és
kormányzati intézkedések kezdeményezése. A szociális szakképzettségre épülő
szakvizsga és továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Az iskolarendszeren kívüli,
tanfolyami képzések áttekintése és javaslat kidolgozása a szociális képzési rendszerbe
illesztéséről.
Felelős: Nemes Judit, Patyán László
Beszámolási határidő: 2010. augusztus
Határidő: folyamatos
45. Közreműködés a szociális szakképzési szakmacsoport átalakítási munkálataiban,
alkalmazási segédletei kidolgozásában. Az iskolarendszerű felsőfokú szakképzések
létrehozásának kezdeményezése, különös tekintettel a FFSZ és BA 60 kredit értékű közös
tartalomának meghatározására.
Felelős: Becseiné dr. Kiss Erzsébet, Borbély Zsuzsanna, Nemes Judit
Beszámolási határidő: 2010. augusztus
Határidő: folyamatos
46. A szociális szakképzési szakmacsoport helyzetének áttekintése
Felelős: Becseiné dr. Kiss Erzsébet, Borbély Zsuzsanna, Nemes Judit
Beszámolási határidő: 2010. december
Határidő: folyamatos
47. Szociális hivatás kamara létrehozása
Felelős: Pataki Éva, Nemes Judit
Határidő: áthúzodó
48. A szociális képzésekre vonatkozó minőségbiztosítási elvárások összegzése, elemzése.
Felelős: Dr. Hegyesi Gábor, Hervainé Szabó Gyöngyvér, Varga István
Beszámolási határidő: 2010. december
Határidő: folyamatos
49. A felvételi rendszer változásainak hatása a szociális képzésekre. - elemzés
Felelős: Kocsis Erzsébet, Nemes Judit
Beszámolási határidő: 2010. augusztus 27.
Határidő: folyamatos
50. Tagnyilvántartás aktualizálása és tagok számára tagsági igazolvány kiadása
F: Nemes Judit, ügyvezető
H: folyamatos
51. Az egyesületen belüli eredményes kommunikáció és információ-áramlás fejlesztése
F: Nemes Judit, ügyvezető
H: folyamatos
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52. Forrásteremtés, pályázatok működési költségekre és a profilba illő feladatok
elvégzésének költségeire.
F: Nemes Judit, szekcióvezető, elnökségi tagok
H: folyamatos
53. Folyamatos kapcsolattartás az illetékes főhatóságokkal, a szociális szakmai
szervezetekkel, a oktatási, felsőoktatási szervekkel, szervezetekkel.
F: Nemes Judit, elnökségi tagok, Nagy Janka Teodóra
H: folyamatos
54. Az ISZ arculatának alakítása, Szocexpo szervezése, média kapcsolatainak fejlesztése,
F: Tolácziné Varga Zsuzsanna, Nagy Janka Teodóra, elnökség
Határidő: folyamatos
55. Külföldi forrásbevonási lehetőség áttekintése a rendezvények finanszírozására.
F: dr. Hegyesi Gábor, Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér
Beszámolási határidő: 2009. június 4.
56. Az ISZ nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése. A hazai és a külföldi iskolák közötti
kapcsolatok fejlődésének elősegítése. Konferencia figyelő.
F: dr. Hegyesi Gábor, Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér
Beszámolási határidő: 2010. december
H: folyamatos
Budapest, 2010. március 5.
az Iskolaszövetség közgyűlése
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A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület
(Iskolaszövetség) 2010. évi
KÖLTSÉGVETÉSE
bevétel
≈1 200 000
240 000
600 000
30 000
760 000
2 830 000

áthozat az előző évről
könyvbevétel
rendezvényi bevétel
egyéni tagdíj
intézményi tagdíj
összesen
Soproni rendezvény
Ferge interjú
Jubileumi kiadvány
Májusi konferencia
Szeptemberi konferencia
Szocexpo
3Sz tagdíj
rendezvényi rezsi
könyvelő díjazása
ügyvezető díjazása
posta, bank
útiköltség

kiadás

820 000
128 000
240 000
580 000
120 000
150 000
150 000
100 000
120 000
200 000
60 000
150 000
2 818 000

összesen
Többletbevétel esetén:
Munkatervi pontok kivitelezőinek javadalmazása;
Interprofesszionális kapcsolatok nemzetközi vizsgálata fordítási díja
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A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület
(Iskolaszövetség) 2011. évi munkaterve
Időpont

Eseménynaptár
Program típusa
Program témája

2011. február 18.
10.30
2011. február 21.
hétfő 1o óra

elnökségi ülés

2011. május 27.
2011. május 27.
13.30
2011. május 20.
hétfő 10 óra

ellenőrző bizottság ülése
elnökségi ülés

2011. június 24.
péntek 10.30
2011. augusztus 25.
csütörtök 10.30

elnökségi ülés

2011. szeptember
30. péntek 10 óra
2011. október 28.
péntek 10.30
2011. november
első hete
2011. november 18
péntek 10 óra

tudományos
konferencia
elnökségi ülés

közgyűlés és szakmai
eszmecsere

beszámoló közgyűlés és
szakmai eszmecsere

elnökségi ülés

Elmélet és gyakorlat a
humán tudományokban
tisztújító közgyűlés és
szakmai program

Aktuális feladatok, közgyűlés
előkészítése
- A 2011. évi munkaterv és
költségvetés elfogadása
- Szociális Szakmai Szövetség jövője
- egyebek
Alapszabály szerinti feladatok
Aktuális feladatok, közgyűlés előkészítés
- A 2010. évi szakmai és pénzügyi
beszámoló
- Állásfoglalások
- Egyebek
Aktuális feladatok
Aktuális feladatok
tudományos konferencia előkészítése
Jelölő bizottság állítás
A TÁMOP 5.4.4. programok
eredményei
Aktuális feladatok
közgyűlés előkészítés
A MTA Szociológiai Bizottsága az ISZszel közös ülése

Feladatok
Jelmagyarázat: E(gyedi), F(olyamatos), R(endezvény), El(nökségi feladat), M(űhelymunka)
1. „Elmélet és gyakorlat a humán tudományokban” közös ülés a MTA Szociológiai
Bizottsága tagjaival (R)
Felelős: Hervainé Szabó Gyöngyvér
Határidő: 2011. november 18.
2. PhD kiadvány kiadása (E)
Felelős: Nemes Judit, Albert József
H határidő: 2011. szeptember 30.
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3. A kihívásoknak megfelelő képzési tartalom megjelenítése a képzésekben, (a TÁMOP
5.4.4. eredmények). Elmélet gyakorlat viszonya. Új Soproni Norma (2012) felé. (R)
Felelős: Budai István SZE, Nagy Janka Teodóra PTE IGYFK, Szoboszlai Katalin DE
EK
Rendezvényi határidő: 2011. szeptember 30.
Határidő: folyamatos
4. A szociális képzésekre vonatkozó minőségbiztosítási elvárások összegzése, elemzése.
(E)
Felelős: Hegyesi Gábor, Hervainé Szabó Gyöngyvér, Varga István,
Beszámolási határidő: 2011. november 18.
Határidő: folyamatos
5. Felkészülés a MAB szakmacsoportos akkreditációjára. MAB szakértői lista
összeállítása. Javaslat értékelési szempontokra, az értékelés esetleges tartalmi
módosításaira (E)
Felelős: Albert József, Budai István, Csoba Judit, Fábián Gergely, Hegyesi Gábor,
Hervainé Szabó Gyöngyvér, Szöllősi Gábor, Török Péter
Beszámolási határidő: 2011. december 31.
6. Részvétel a nemzeti szolgáltatási törvény előkészítésében (E)
Felelős: Patyán László DE EK
Beszámolási határidő: 2011. november 18.
7. Részvétel az új felsőoktatási törvény és végrehajtási rendeletei kidolgozásában (E)
Felelős: Fruttus Levente, Kocsis Erzsébet, Nagy Janka Teodóra és Nemes Judit
Beszámolási határidő: 2011. november 18.
8. A felsőfokú szociális szakképzettség és a képesítési, előmeneteli előírások viszonya. A
munkaköri képesítési előírások kritikai elemzése. A szociális szakképzettségre épülő
szakvizsga

és

továbbképzési

rendszer

felülvizsgálata.

kezdeményezése. (F)
Felelős: Fruttus Levente, Nemes Judit, Patyán László
Beszámolási határidő: 2011. november 18.
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Kormányzati

intézkedések

Határidő: folyamatos
9. Az iskolarendszerű felsőfokú szakképzések létrehozásának kezdeményezése, különös
tekintettel a FFSZ és BA 60 kredit értékű közös tartalmának meghatározására. (F)
Felelős: Becseiné dr. Kiss Erzsébet (Vári Szabó, Kiskunhalas), Donkó Erzsébet WJLF,
Birinyi Márk KRE NFK
Beszámolási határidő: 2011. november 18.
Határidő: folyamatos
10. Az egyesületen belüli eredményes kommunikáció és információ-áramlás fejlesztése.
Az ISZ arculatának alakítása, médiakapcsolatainak fejlesztése (EL)
F: Kocsis Erzsébet, Nagy Janka Teodóra, Nemes Judit, ügyvezető, Tolácziné Varga
Zsuzsanna,
H: folyamatos
12. Az ISZ nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése (EL) A hazai és a külföldi iskolák közötti
kapcsolatok fejlődésének elősegítése. Konferencia-figyelő. Külföldi forrásbevonási lehetőség
áttekintése a rendezvények finanszírozására.
F: dr. Hegyesi Gábor, Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér
H: folyamatos

Napirenden tartott ügyek (M)
1. Szociális munka és szociálpedagógia képzések viszonya. (F)
Felelős: Molnár Katalin, NYME BPK, Almásy Judit ELTE
Beszámolási határidő: 2011. december 31.
Határidő: folyamatos
2. Szakmai elvárások – műhely a 3Sz tagjaival (R)
Felelős: Molnár Endréné DE HWPK, Almásy Judit ELTE
Beszámolási határidő: 2011. december 31.
Határidő: folyamatos
3. Közreműködés a szociális szakképzési szakmacsoport átalakítási munkálataiban,
alkalmazási segédletei kidolgozásában. A szociális szakképzés fejlesztési munkálatainak
visszacsatolása az Iskolaszövetség munkájába. (F)
Felelős: Becseiné dr. Kiss Erzsébet, Borbély Zsuzsanna, Nemes Judit
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Határidő: folyamatos

23

4. Igényfelmérés és szervezés a fiatal oktatók szekciójának létrehozásához. (E)
Felelős: Presser-Puli Edit SZE, Riez Andrea NYME BEPK, Boros Julianna PTE BTK
Beszámolási határidő: 2011. november
Határidő: folyamatos
5. Hogyan fejlődünk Bologna óta? (Az alapképzés a mesterképzés és a doktori képzés
helyzete, viszonya, kapcsolódási pontok) (F)
Felelős: Krémer Balázs, szakvezetők
Beszámolási határidő: 2011. november
Határidő: folyamatos
6. Az iskolarendszeren kívüli, tanfolyami képzések áttekintése és javaslat kidolgozása a
szociális képzési rendszerbe illesztéséről. (E)
Felelős: Becseiné dr. Kiss Erzsébet, Birinyi Márk, Bognárné Koppány Cecilia (Raoul
Wallenberg Bp.)
Beszámolási határidő: 2011. november
Határidő: folyamatos
7. Az új, hatékonyabb oktatási módszerek alkalmazásának elősegítése. A tapasztalatok, jó
módszerek átadásának lehetőségeit az Iskolaszövetségen belül. (F)
Felelős: Ágoston Magdolna SZTE ETSZK, Albert József VHF, Walkené Galambos
Erzsébet PTE IGYFK
Határidő: folyamatos

Budapest, 2011. február 21.
az Iskolaszövetség közgyűlése
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