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Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről 

Folyamatos egyesületi tevékenységek
Az osztalyfonok.hu honlap gondozása, karban tartása, fejlesztése, interaktív rovatok 
moderálása, sajtófigyelő napi frissítése. A szélesebb közvélemény érdeklődésére számot 
tartható írások megjelentetése a Facebookon 
Igényeknek megfelelő szakmai szolgáltatások biztosítása (tanácsadás, konzultáció, 
továbbképzés)
Az osztályfőnöki munkával, az iskolai neveléssel és az aktuális közoktatás-politika ezeket 
érintő kérdéseivel kapcsolatos diskurzusok kezdeményezése, illetve részvétel az interneten 
megjelenő szakmai beszélgetésekben, vitákban.

Fontosabb szakmai kapcsolataink, közös projektek 
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA)
Az OFOE megalakulása óta együttműködő partnerünk. Munkatársaink részt vesznek a 
középiskolások vállalkozói ismereteinek fejlesztését célzó pedagógusképzésben (tananyag 
kidolgozása, taneszköz kipróbálása, tréning vezetése)
Honlapunkon megjelent és nagy érdeklődést keltett a DIA szakmai állásfoglalása a 
közoktatási törvénytervezet közösségi szolgálatra vonatkozó javaslatairól 
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=877).
Az osztályfőnökök közösségi szolgálatra való felkészítését tartalmazó projektünkben 
felhasználjuk az alapítvány önkéntességgel kapcsolatos tapasztalatait (ld.:
KÖZÖD program: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=758)

Kölöknet (szülőknek szóló internetes portál)
Megalakulása óta szerzőkként és tanácsadókként vesznek részt munkatársaink a koloknet.hu 
honlap munkájában. Aktulis terv olyan virtuális tanári szoba kialakítása, ahol szülők és 
pedagógusok cserélhetik ki véleményüket, vethetik fel gyermekeikkel/tanítványaikkal, illetve 
egymással kapcsolatos problémáikat.

Utanpot projekt (az NKTH által támogatott projekt a 13-18 éves tanulók innováció iránti 
attitűdjének fejlesztése céljából, 2009-2010. Partnerek: INNOVA Észak-Alföldi regionális 
ügynökség, GKI, Innoex Kft; debreceni Ady Endre Gimnázium, Mechwart András SZKI. Az 
OFOE munkatársai pedagógiai szakértőkként működtek közre.)
2010 őszén megtörtént a Neked pörög a dob című játék-oktatófilm tesztelése 62 
intézményben az egész ország területén. A film feldolgozásához pedagógiai útmutatót is 
készítettünk. Pedagógusoknak, diákoknak és gazdasági szakembereknek, valamint főiskolai 
hallgatóknak is bemutattuk a filmet. Elvégeztünk egy kétlépcsős attitűdvizsgálatot is egy 1200 
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fős mintán. A sajtóbemutatót január végén tartottuk Budapesten 
(http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=881)

Innovatív Tanárok Fóruma (ITF)
Második alkalommal vesznek részt az egyesület tagjai az ITF-en. Ez év novemberében az 
egyesület önálló szekcióval is szerepelt a rendezvényen, ahol az UTANPOT projekt keretében 
elkészült taneszköz bemutatójára is sor került. 

Underground Kiadó
A kiadót a közreműködésünkkel hozták létre. Ingyenes hirdetési lehetőséget biztosítottunk 
számukra a honlapunkon. Részt vettünk a középiskolások és egyetemisták számára kiírt 
novellaíró pályázat meghirdetésében, és folyamatosan közöljük a díjazott műveket. 
Menedzseljük az iskolai neveléssel kapcsolatos kiadványok megjelenését, 
olvasószerkesztőként, lektorként is részt veszünk a nyomdai előkészítésben, a honlapon 
közreadjuk megjelenésük hírét, és megjelenésükkor bekapcsolódunk a bemutató 
megszervezésébe.
Megjelent kötetek:
Benedekné Fekete Hajnalka: A gyüttment mesél 
Leiner Károly: Elveszett gyerekek országa
Achs Károly: Csak azért is iskola! 
L. Ritók Nóra: Bukdácsoló esélyegyenlőség 
Az egyesület két szakmai könyvbemutatót szervezett Budapesten és Mezőtúron. 
(http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=909)

Értéktér
A TÁRKI 2009-es kutatása alapján hazánk társadalmi és gazdasági problémáinak egyik 
legalapvetőbb problémája az általános bizalomhiány. Az Értéktér elnevezésű civil 
kezdeményezés e gond megoldása érdekében szervez műhelybeszélgetéseket, 
minikonferenciákat (ertekter.hu). Dr. Ranschburg Jenő megkeresésére egyesületünk működött 
közre az október 28-án lezajlott műhelybeszélgetés megszervezésében, ahol a bizalomra 
nevelés óvodai és iskolai lehetőségeiről vitatkoztak óvónők, tanítók, tanárok, oktatási 
szakértők, pszichológusok és médiaszakemberek. A beszélgetés anyagából 4 10 perces film 
készült, amelyek részletei vitaindítóul OFOÉ-ra és a Kölöknetre is felkerültek 
(http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=889, http://www.koloknet.hu/?1468-
egyuttmukodo-versenges)

ELTE-PPK – kurzusok a neten
Az ELTE PPK által az elmúlt évben indított konnektivista kurzusok keretében január utolsó 
napján kerül sor az OFOE által szervezett kerekasztal-beszélgetésre, amelyet január utolsó 
napján szervezünk az osztályfőnöki szerep aktuális helyzetéről. A kerekasztal-beszélgetéshez 
két héten át online fórum is kapcsolódik. Az eseményt a honlapunkon is folyamatosan 
követjük majd (http://pedagogia-online.ning.com/events/az-osztalyfonoek-szerepe)
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2. Pénzügyi beszámoló

Az Egyesület társadalmi szervezet, vagyonnal nem rendelkezik

Az Egyesület a 2010. évben az alábbi bevételekből gazdálkodott, illetve valósította meg 
közhasznúsági tevékenységét.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 
Központi költségvetésből (1%)        41 e Ft
NCA (működésre)    400 e Ft
NCA  ( szlovákiai civil szervezettel közös projektre)    966 e Ft
UTANPOT projekt                                                             1136 e Ft

  

Közhasznúsági tevékenységből származó bevétel:                        6 666 e Ft
Tagdíjból származó bevétel:       41 e Ft
Egyéb bevételek      127 e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei        33 e Ft     

Költségvetési támogatás felhasználása

Az egyesületnek juttatott 1 százalékot (41 ezer forint) a honlap fejlesztésére fordítottuk.

Az NCA-tól kapott működési költség (400 ezer Ft) fedezte a honlapszerkesztés 6 havi díját (62 500 
Ft/hó, a 6 havi díj 375 ezer forint)  és szinte teljesen egy havi könyvelői díjat (27 500 Ft).  
A szlovákiai magyar pedagógusok számára az NCA-tól elnyert támogatás (966 ezer forint) terhére két 
5 napos (30 órás) tréninget tartott négy szakember, A megítélt összeg hármuk tiszteletdíját fedezte. 
Minden résztvevő számára biztosítottuk az oktatási segédanyagul szolgáló kötetet (166 ezer Ft). A 
nyilvánosság költségeire 250 ezer forintot szántunk (szakmai diskurzus a honlapon, marketing, 
ismertetés, értékelés, sajtóanyag).

Oktatási segédlet 166 000 Ft 

A nyilvánosság költségei 250 000 Ft 

Előadói díj 450 000 Ft

Rezsiköltség 100 000 Ft  

Célszerinti juttatást az Egyesület nem kapott. Magánszemélytől, vállalkozástól származó bevétele 
nem volt.

A vezető tisztségviselők semmiféle juttatást, költségtérítést nem kaptak, az egyesülettel kapcsolatos 
feladataikat társadalmi munkában látták el.

Budapest, 2011. május 26.

Szekszárdi Ferencné Dr. Koszó Julianna
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