Független Pedagógus Fórum

2012 évi beszámoló

Független Pedagógus Fórum 2012 évi munkatervi rövid beszámolója
Január
A POZITÍV Országos Szakmai Egyesület – szakmai civil szervezetek, neves szakemberek
bevonásával – szakmai munkacsoport létrehozását kezdeményezte a gyermek „megfelelő
ellátásának” meghatározása céljából, kiemelten kezelve a különféle problémákkal küzdő
gyermekeket. A csoport munkájában folyamatosan részt vesz: Moldvay Ilona, Barlai Kati
Választmányi ülés
FPF beszámoló
Etikai kódex átdolgozásának lehetősége
PECIFÓ konferencia programja
Február
Életpálya csoportba az FPF 2 tagjának meghívása- lehetséges csoporttagok kiválasztása
Pozitív szakmai csoport munkájának folytatása
PECIFÓ konferencia: új civil törvények és a hozzá kapcsolódó rendelet – külső előadóval
(29 fő)
Március:
Választmányi ülés: Civil törvény alapján döntés a további szervezeti keretekről – döntés –
maradunk egyesület- Program a továbbiakban:
FPF által szervezett PECIFÓ fórum: NAT véleményezése – vitafórum – 30 neves szakértő
részvételével
A Pozitív és a PECIFÓ közös rendezvénye „Újabb fórum a civil törvényről és a PECIFÓ
jövőjéről” – külső előadó-15 fő
A Pedagógus Kamara tervezetébe bekapcsolódás
Április:
Független Pedagógus Fórum vezetőségválasztó és az új Civil törvénynek megfelelő
változásokat követő Közgyűlés
Május:
PECIFÓ: „A szakképzés aktuális helyzete” , az OKNT ülésen elhangzottakról tájékoztatás
(18 fő)
FPF Választmányi ülés: 2 képviselő és az ügyvezető megválasztása, a szervezet további
feladatairól megállapodás.
Június:
PECIFÓ: Életpálya-modell jelenlegi fejlesztése – külső előadó-(28 fő)
Július:
EMMI-től kapott jogszabályok véleményezése – a listát ld. alább
Augusztus:
EMMI-től kapott jogszabályok véleményezése – a listát ld. alább
Szeptember:
EMMI-től kapott jogszabályok véleményezése – a listát ld. alább
Október:
PECIFÓ: az OKNT ülésen elhangzottakról tájékoztatás, az Egyesület, törvények, rendeletek
és a gyakorlat – kérdések-válaszok a köznevelési törvényről és a hozzá kapcsolódó
rendeletekről I.- külső előadó (36 fő)
November:
PECIFÓ: az OKNT ülésen elhangzottakról tájékoztatás, az Egyesület, törvények, rendeletek
és a gyakorlat – kérdések-válaszok a köznevelési törvényről és a hozzá kapcsolódó
rendeletekről II.- külső előadó (36 fő)
EMMI rendelettervezetek véleményezése
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Kérdőíven az országos pedagógiai-szakmai intézményértékelésről tudható infók alapján
véleménykérés, a vélemények összefoglalása, leadása az OH hírlevelébe
December:
EMMI rendelettervezetek véleményezése
Pályázat írása
Választmányi ülés – e-mailes kapcsolatban
PECIFÓ vezetőségi – jövő évi feladatok
Folyamatos feladatok:
Tagokkal e-mailen kapcsolattartás
• Rendelettervezetek megküldése, véleménykérés
• Problémalista gyűjtése
• Szakmai segédanyagok küldése
• Kérdőív az országos szakmai-pedagógiai ellenőrzésről
• Aktuális változásokról figyelemfelhívó tájékoztatás
2012-ben EMMI által megküldött dokumentumok véleményezése:
•

•
•

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosításáról
a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos
Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat
módosításáról
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
rendelkező …/2012. (…) Korm. rendelet kiadásáról

•

a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001 . évi XXXVII. törvény módosításáról

•
•
•

§ a nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC . törvény módosításáról
1 . a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001 . évi XXXVII. törvény módosításáról
§ a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló …/2012. (… …) EMMI rendelet kiadásáról
a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

•
•

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

•

A A Kormány …/2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

•
•

a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Közösségi munkák:
Rendszeres részvétel az OKNT üléseken: 4 tag
Rendszeres részvétel a KT üléseken: 1 tag
Rendszeres részvétel a PECIFÓ üléseken
Részvétel az országos konferenciákon
Szervezeti ügyek intézése
Budapest, 2012. december 6.
Barlai Róbertné ügyvivő képviselő
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