SZABÓ MÁRIA
MAGDOLNA
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siky Dénes gondolata hűen tükrözi Szabó Mária
Magdolna tanfelügyelő-helyettes, magyar szakos
tanár tevékenységét, életpályáját. 1975-ben érettségizett a brassói Unirea Líceumban. Tanulmányait a marosvásárhelyi Tanárképző Főiskola román–magyar szakán
végezte, majd rendre megszerezte tanári fokozatait. 2007-ben
Kommunikáció és oktatáspolitika szakterületen magiszteri fokozatot szerzett. Módszertanosként tagja az Oktatási
Szakértők Testületének. Számos külföldi és hazai továbbképzésen vett részt, hiszen prioritásai között szerepelt az állandó
információszerzés.
Oktatói-nevelői munkája során elsődlegesnek tartotta az
anyanyelv megőrzését, a magyar nyelv és irodalom tanításának fontosságát, nemzeti hagyományaink és a magyar
kultúra ápolását. Igyekezett diákjaiban kialakítani az alapvető igényt az önálló véleményformálásra, az igényességre, a
kritikus gondolkodásra, a műveltségre, a folytonos reflektálásra. Az évek során diákjai sikeresen szerepeltek a tantárgyversenyeken. Bekapcsolódott az Aranka György nyelvművelő mozgalom munkájába, megalakulásától, 1990-től tagja az
Anyanyelvápolók Szövetségének.
1995-től a Brassó megyei magyar szakos tanárok szakfelügyelője, majd 2000-től kisebbségi szakfelügyelő. Szakfelügyelőként a magyar tannyelvű iskolahálózat megtartásában, fenntartásában ért el kiemelkedő eredményeket,
elkötelezetten segítette a magyar anyanyelvű gyermekek
beiskolázását, a magyar pedagógusok szakmai fejlődését,
szorgalmazta az egész életen át tartó tanulást megalapozó
kompetenciák fejlesztését.
2003-ban Brassóban megszervezte a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakaszát,
2005-ben a Magyar Nyelv Napjait, 2006-ban a Kurutty
Általános Műveltségi Vetélkedő országos szakaszát. Számos
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tanulmányi kirándulás kezdeményezője, szervezője. Az Oktatási
Minisztérium jóváhagyásával a brassói Pedagógusok Háza közreműködésével az ország magyar óvónőinek, tanítóinak a 6–8
éves gyermekek iskolaérettségét mérő IsMeR-tesztek témakörében továbbképző tanfolyamot szervezett és tartott.
Közreműködött a magyar szakos tanárok számára szervezett
(DeCeE) továbbképzők megtartásában, országos tanácskozásokat szervezett, valamint 2012-ben Kompetenciafejlesztés az óvodában címen óvónők számára tartott első országos konferenciát.
Koordinálta az alábbi projekteket:
• PHARE – Egyenlő esélyek egy befogadó iskolában – felzárkóztató program roma gyermekek számára;
• SAFELAND-SAFE LIVING ACROSS EUROPEAN CITIES –
továbbképzés a drog és az iskolai erőszak megelőzéséért;
• Didaktika és modern értékelési stratégiák témakörben COMPAS POSDRU továbbképzők Gyergyóban, Csíkszeredában,
Székelyudvarhelyen;
• Optim E–Manager – menedzserképző iskolaigazgatóknak és
vezetőtanácstagoknak;
• PEACE Comenius Regio projekt – program tanfelügyelőségek
és iskolák közötti partneri kapcsolatok fenntartásáért;
• Help Educate All Roma People Together;
• A Brassó megyei magyar anyanyelvű óvodák 130 éves évfordulójára Hochbauer Gyula magyar szakos társszerzővel
megírják a Magyar óvodák Brassó megyében régen és ma, 130 év
című könyvet.
Tudományos munkásságában kiemelkedő az oktatási segédeszközök, munkafüzetek és más kiadványok megjelentetése, szerzői
vagy társszerzői munkája:
– Magyar nyelv és irodalom tételek és megoldások – Brassó,
Aula Kiadó, 2000;
– Középiskolába készülök – nyelvtan, stilisztika, irodalomelmélet-összefoglaló a képességvizsgára Déva, Corvin Kiadó, 2003,
társszerző: Csiki Tünde;
– Készüljünk együtt – nyelv- és irodalomtesztek VIII. osztályos
tanulóknak Sepsiszentgyörgy, Fischer Educational Kiadó és
könyvterjesztő, T3 Kiadó, 2005;
– Óvónők ábécéje – Century Image Kiadó, Educatoarea.ro, 2010,
társszerzők: Raduch Réka, Orbán Irma, Sugár Piroska;
– Magyar iskolák Brassó megyében régen és ma – Brassói Lapok
Hétfalu melléklet, 2014 júniusától folyamatosan minden hónapban jelent meg, társszerző: Hochbauer Gyula
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„A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami
olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.” – Gilbert Keith Chesterton szavaival szeretettel és barátsággal köszöntjük az Ezüstgyopár-díj kitüntetettjei között, áldást kérve
további munkájára!

sógor enikő
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