1953. október 12-én született a Bihar megyei Érszőllős községben egy gazdálkodó család hatodik gyermekeként. Már középiskolába indult, amikor a
család otthagyta a sok nélkülözés és csalódás helyszínéül szolgáló községet, és elköltözött Szatmárnémetibe. Itt a szó szoros értelmében új élet
kezdődött számukra, hiszen alig költöztek be a megvásárolt házba, azt elmosta a Szamos 1970-es nagy árhulláma. Ilyen körülmények formálták fiatal
korától, melynek eredménye a szűkszavú, de másokra odafigyelő, az egyéni
és közös boldogulás érdekében mindig cselekvően kiálló, jó munkabírású,
szavát mindig megtartó személyiség kialakulásához vezetett.
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BARANYAI
TIBOR

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem fizika fakultásán végzett 1976-ban, és
fizika szakos tanárként helyezkedett el, annak ellenére, hogy az egyetem a
kihelyezési rendeletére ráírta: „kutatómunkára ajánlott”. Folyamatosan képezte magát, nemcsak a pályához szükséges fokozati vizsgákat tette le (az
első fokozatit egy évvel határidő előtt, az előző vizsga 10-es átlagának köszönhetően), hanem a rendszerváltás után más szakirányú képesítéseken
is részt vett. Így 2004-ben második diplomát szerzett egyetemi posztgraduális képzésben a kolozsvári Műszaki Egyetem alkalmazott informatika
szakán, majd nevelésmenedzsment szakterületen mesteri fokozatot ér el
2012-ben.
Tudása sohasem öncélú, informatikai tudását mint ECDL felkészítő és vizsgáztató, menedzsmenti szaktudását igazgatóként és a Szatmárnémeti Tanügyiek Háza által szervezett továbbképzéseken mint előadó hasznosította. Szakmai hozzáértésével a nevelés, oktatás területén tekintélyt szerzett
magának, mely megmutatkozott abban, hogy számtalanszor kérték fel és
vett részt a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség megyei szintű szakmai bizottságaiban. A változások adta lehetőségeket kihasználva, 1991–1997 között
megyei szinten szervezi a magyar nyelven tanító fizikatanárok munkáját,
a középiskolásoknak szerkesztett Fizika példatár egyik szerzője, több tanártársával megyei tudományos folyóirat kiadását kezdeményezi Alapozó
címmel, mely később gazdasági okok miatt megszűnt.
Tanári tevékenysége az 1976-os kihelyezésétől a mai napig ugyanabban
az iskolában zajlik. Az akkori szakközépiskola és szakiskola az évek során
többször is nevet váltott, és másik két iskolát is befogadott, nevezetesen

ezust_17_teljes.indd 7

2017.09.26. 23:45:44

8

1996-ban az építészeti, majd 2014-ben az Unio gépészeti szakközépiskolákat. A szakoktatásban fizikatanárként nem sikerült diákjaival kimagasló
eredményeket elérni, olimpiákon részt venni, annál inkább a gyakorlati jellegű versenyeken, valamint közel száz tehetséges, tanulni vágyó magántanítványa jutott be és végezte el az orvosi egyetemet.
Jelentős iskolavezetési tapasztalatot szerzett, hiszen 1996 és 2013 között
folyamatosan igazgatója volt iskolájának. Ebben az időszakban máig kiható változások mentek végbe az iskola falain kívül és belül. Az iskolaépület
külső felújítása mellett megtörtént a teljes fűtésrendszer és nyílászárók,
padlózat cseréje, belső festés, tanműhelyek felújítása, sportcsarnok építése, ugyanakkor udvarrendezésre is sor került. A munkálatok jelentős részét
saját gazdálkodásából fedezte az iskola, melynek hivatalos elismeréseképpen 2006-ban Baranyai Tibort, mint kiváló igazgatót, a tanügyminisztérium kitüntetésben, az iskolát pedig jelentős pénzjutalomban részesítette.
Az akkori sok szakirányú, többszintű képzést adó tagozatos intézményt
2007-ben saját felterjesztés alapján Műszaki Kollégium rangra emeli, majd
a Traian Vuia név felvétele után 2011-ben névadójának mellszobrot állít az
iskola udvarán. A megyében egyedülállóként iskolai fogászati rendelőt
szerel fel saját forrásból, államilag alkalmazott fogorvossal. Vezetői tapasztalatai révén a nevelésmenedzsment szakértők országos testületének
tagja 2012-től. A szakképzés problematikáját jól ismerő, bár nem műszaki,
vezető pedagógus, az iskolarendszerű szakképzés mellett fontosnak tartotta a felnőttek szakképzését is. Az iskolájában akkreditált felnőttképző
szakmákban, a munkaügyi hivatal képzéseit közbeszerzési eljárásokon
rendre elnyerve, az uniós csatlakozást követően, több száz munkanélküli
szakképzését szervezte meg, az iskolát jelentős anyagi forráshoz juttatva.
Több nemzetközi szakképzési témájú konferencián vett részt, sok esetben előadóként is. Tapasztalatait, véleményét írásban is közzétette, a helyi
sajtóban, konferenciák és projektek kiadványaiban, többször volt interjúalanya a helyi és nemzetközi televíziós csatornáknak. Intézményi kapcsolatot létesített magyarországi felnőttképző központokkal, a tőlük átvett
és a helyi elvárásoknak megfelelően alkalmazott programokkal valósított
meg magyar nyelvű képzéseket. Az általa vezetett iskola alapító tagja lett
a Kárpát-medencei szinten működő Első Pannonforrás Tudásklaszternek,
melynek célja a szakképzés és felnőttképzés jó gyakorlatainak az átadása,
illetve gazdaságélénkítő hatások elősegítése. Nemzetközi kapcsolatrendszere biztosította iskolája szerepvállalását HURO, Leonardo, HUSKROUA
és több magyarországi, illetve Erasmus+ projektekben. Mint ezen projektek felelőse és helyi irányítója, elsősorban iskolája tanárait, de a megye más
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Baranyai Tibor tanár úr a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége egyik
alapító tagja. Az elmúlt 25 évben fáradhatatlanul vesz részt mint a Szatmár
megyei szervezet képviselője a magyar pedagógusok karrierépítésének,
személyiségfejlesztésének irányításában, az anyanyelven tanuló diákok támogatásában. Több mint 15 éve felváltva betölti a megyei alelnök, valamint
elnöki tisztséget. Ebben a minőségében is a magyar pedagógustársadalom
megbecsült vezető egyénisége. Szakmai, társadalmi és pedagógusszövetségi munkájának méltó elismeréseképpen javasolom Baranyai Tibort az
RMPSZ Ezüstgyopár-díjas kitüntetésére.

gál gyöngyi
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szakiskoláinak pedagógusait is bevonta határokon átívelő tevékenységekbe, nemzetközi programokba.
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