
Tíz éves az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete

2000 júniusában került megrendezésre a III. Országos Osztályfőnöki Konferencia, amelyen 
közel 200 pedagógus vett részt. Ott fogalmazódott meg az igény egy olyan civil szervezet 
létrehozására,  amely  az  osztályfőnökség  fogalmával  jelzett  szakmaiságot  képviseli.  A 
konferencián jelentkező igény kielégítésére alakult meg az a szűkebb szakmai csoport, amely 
elhatározta az osztályfőnöki munkával foglalkozó egyesület létrehozását. Az Osztályfőnökök 
Országos Szakmai Egyesületét (az OFOÉ-t) mint közhasznú társadalmi szervezetet 2001-ben 
jegyezte  be  a  Fővárosi  Bíróság. 
http://www.osztalyfonok.hu/files/OFOEalapitomodositott20090204.pdf  

Jelenleg 90 bejegyzett tagunk van, de ennél lényegesen szélesebb hálózatot működtetünk. A 
szervezet elnöke: Szekszárdi Júlia, az elnökség tagjai: Peer Krisztina (titkár), Földes Petra, 
Debreczeniné  Nagypál  Katalin,  Stanglné  Pintér  Márta,  Vargáné  Kiss  Erika. 
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=638 

Az egyesületnek 90 bejegyzett tagja van, de hálózatunk határon innen is túl ennél lényegesen 
több  embert  mozgat.  Törekszünk  minél  több  szakmai  szolgáltatást  nyújtani,  rendszeresen 
tartunk például képzéseket, teremtünk konzultációs lehetőségeket, törekszünk a pedagógusok 
segítségére  lenni  az  iskolai  nevelést  érintő  kérdésekben 
(http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=807).

 Az OFOE megalakulása óta működtetett internetes portálnak (http://www.osztalyfonok.hu/) 
látogatottsága átlagosan napi 2200 körül van. A legtöbben azokat az oldalakat keresik fel, 
ahol konkrét segítséget, módszertani tanácsokat közlünk. Napi rendszerességgel frissítjük az 
iskolai,  pedagógiai,  közoktatás-politikai  témákkal  foglalkozó  publikációkat  tartalmazó 
sajtófigyelőt.

Előzmény  nélküli  és  igen  sikeres  rendezvényünk  volt  2008-ban  a  Virtuális  Nevelésügyi 
Kongresszus  (amely  a  VII  Nevelésügyi  Kongresszussal  párhuzamosan)  adott  teret  egy 
széleskörű  szakmai  diskurzusnak  http://www.osztalyfonok.hu/rovat.php?id=40.  .  A  25 
vitaindítóhoz több, mint 600 komment érkezett, és még a zárást is nagy érdeklődés kísérte. A 
vitaindítók  anyagát  Az  iskola  dolga  címmel  nyomtatásban  is  megjelentettük. 
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=559  

Határon  innen  és  túl  keresettek  szakmai  szolgáltatásaink,  munkatársaink  rendszeresen 
tartanak  előadásokat,  tanfolyamokat  tréningeket   (részletes  tájékoztatás  a  honlapon: 
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=639).

A  jubileum  tiszteletére  adtunk  ki  Történetek,  módszerek  című  kézikönyvünket,  amely  a 
honlapon  megjelent  történetekből,  elméleti  és  módszertani  írásokból  tartalmaz  válogatást. 
Ismertetője  megtalálható itt: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=805 

Az egyesület tagja egy munkacsoportnak, amely az innováció társadalmasítását tűzte ki célul. 
(A team koordinátora az  INNOVA Észak-Alföld Regionális  Innovációs Ügynökség, egyéb 
tagjai a GKI Gazdaságkutató Zrt. az és az InnoEx Kft.) Az UTANPOT elnevezésű projekt 
keretében elkészült egy három 20 perces részből álló (játékfilmbe ágyazott) oktató anyag 13-
18 éves fiataloknak. A két éven át zajló és ez év végén záruló munka része még egy országos 
vizsgálat, amely egy 1500 fős mintán méri a fiatalok innovációval kapcsolatos attitűdjeit. A 
„Neked pörög a dob” című filmhez  elkészült  egy részletes  útmutató  a  taneszközt  tesztelő 
tanárok számára. Az útmutató  és a projekttel kapcsolatos részletes tájékoztató elérhető az 
egyesületi honlapon keresztül: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=817.
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A születésnapi  gyertyákat  a  Microsoft  Magyarország  és  a  Modern  Iskola  által  szervezett 
Innovatív Tanárok Fóruma novemberi rendezvényén tervezzük elfújni. 

Szekszárdi Júlia 


