ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE

PROGRAM
2011–2015
/javaslat/
/Előterjesztve az RMPSZ országos küldöttgyűlésén, 2011. március 26.-án, Szovátán/

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a romániai tanügyi rendszer
demokratizálásában, gyökeres átalakításában, reformjában és a magyar tannyelvű nevelés
és oktatás minőségi fejlesztésében alapvetően érdekelt.
Tekintettel arra, hogy:





Romániának az Európai Unióba való integrálódásával megteremtődtek a feltételei
annak, hogy az ország együttműködő kapcsolatokat építve, sajátosságait és
multikulturális színességét megőrizve illeszkedjen az EU országainak oktatási
rendszeréhez,
a romániai magyar nemzeti közösség szellemi értékei, anyanyelvi műveltségi
kultúrája, az ország és a régió potenciális társadalmi, gazdasági és kulturális
erőforrását jelentik, és hogy
a romániai magyar oktatás fejlesztését a finanszírozás általános normáira támaszkodó,
a nemzetiségi oktatásügy működésének sajátosságait biztosító oktatási önrendelkezés
és önigazgatás kiépítésével képzeljük el,

a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége az oktatási rendszer olyan átalakításában,
reformálásában érdekelt, amely:
– az ország alkotmányos rendjével összhangban biztosítja a Romániában élő
nemzeti kisebbségek korlátlan, a szükségnek és igénynek megfelelő
anyanyelvű oktatási rendszerének működtetését és szükség szerinti
kiegészítését;
– a változás, a reform kulcsszereplőjének a szakmailag jól képzett, munkájában
autonóm pedagógust tartja;
– az oktatást nyilvánosnak, közügynek tekinti, céljait, működését az egyén, a
szabad állampolgár és a közösség érdekeiből, céljaiból, fejlődéséből eredezteti;
– vallja, hogy modern, demokratikus, nyitott polgári társadalmat csak autonóm,
szabad egyének alkothatnak. Mindkettő alapja a nyitott, demokratikus
iskolarendszer, az autonóm, szabad iskola.
Mindezekre való tekintettel a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége céljainak
elérése, a közgondolkodás formálása és az oktatási rendszer átalakítása érdekében a
továbbiakban vázolt Programot vallja magáénak.
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1. fejezet

ROMÁNIA OKTATÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉÉRT
A Szövetség
 a hazai civil szféra elemeként támogatta azokat a lépéseket, melyek az oktatási- és nevelési
intézmények önkormányzati fenntartásának és normatív finanszírozásának megvalósulása
irányába hatottak. Továbbá, ezen lépések folytatásaként támogatja azokat a
kezdeményezéseket, melyek a nemzeti jövedelemnek a hazai közoktatásra fordítandó, az
eddigieknél nagyobb hányadával számol, mely összeg jelentősebb mértékben javítana az
iskolaépületek állagán, felszereltségén, az oktatás körülményein, a pedagógusok anyagi
megbecsülésén;
 segíti az európai oktatási rendszerek alapelveinek, céljainak és fejlesztési irányainak a
hazai köztudatba történő beépülését;
 támogatja a hazai oktatási rendszernek stratégiai tervezését és fejlesztését, az új közoktatási
törvény megszületését, beleértve az önrendelkező nemzetiségi oktatás jogi keretének
megteremtését, és ezen feladatok megvalósításában aktív szerepet vállal;
 a párbeszéden és az együttműködésen alapuló kapcsolatot tart fenn az állami oktatási
hatóságokkal, intézetekkel, módszertani központokkal, tanfelügyelettel, a pedagógusképzést biztosító felsőoktatási intézményekkel és a civil szervezetek oktatási
szakembereivel;
 támogatja az oktatás tartalmi reformját, a szakmai-módszertani innovációt, az információs
és kommunikációs technikák elterjedését, a tankönyvellátás decentralizációját, és minden,
az oktatási folyamat javítását célzó programot, amely az anyanyelven tanuló diákok
érdekeit és fejlődését szolgálja;
 az iskolák fenntartása, fejlesztése, a helyi művelődési programokba való bekapcsolódásuk
és az iskolaépületek kihasználtságának fokozása terén együttműködik a helyi- és megyei
önkormányzatokkal, tanügyi hivatalokkal;
 szorgalmazza a nevelési- és oktatási intézmények, a felnőttképzéssel és pedagógusok
továbbképzésével foglalkozó intézetek és szervezetek bekapcsolódását a hazai és
nemzetközi pályázatokba a támogatási források elnyerése céljából és segíti az ehhez
szükséges ismeretek és készségek fejlesztését;
 nemzetközi kapcsolatokat épít, támogatja tagjainak bekapcsolódását nemzetközi kutatási és
fejlesztési programokba, segíti tanulmányutakon való részvételüket;

2. fejezet

A ROMÁNIAI MAGYAR OKTATÁSÜGYÉRT
2.1. A romániai magyar iskolahálózat fejlesztéséért, az iskolák hatékony irányításáért
A Szövetség
 közéleti tevékenységei és szakmai programjai által hatékonyan segíti a romániai magyar
nemzeti közösség nevelési és oktatási formáinak megóvását és továbbfejlesztését,
együttműködik az oktatási minisztériummal, a megyei tanfelügyelőségekkel, az
önkormányzati szervekkel, azok oktatási bizottságaival a magyar nyelvű óvodai nevelés és
az iskolai oktatás problémáinak megoldásában;
 a hazai oktatáspolitikának a magyar közösség céljait figyelembevevő formálása érdekében
együttműködik az RMDSZ-szel, annak parlamenti képviselőivel, az EMNT, a SZNT
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége – PROGRAM – 2011-2015

2

















oktatáspolitikai szakembereivel és minden olyan társadalmi erővel, mely a szubszidiaritás
elvét megáénak vallja;
szükségesnek látja és ennek okán támogatandó stratégiai célul tűzi ki egy olyan
intézmény, magyar humánerőforrás központ létrehozását, amely az anyanyelven történő
pedagógus-továbbképzés, a fejlesztés és innováció területén helyenként irányító és
hangsúlyozottan koordináló szerepet tud betölteni a szakminisztérium, a
neveléstudományi intézet, az egyetemek tanárképző fakultásai/tanszékei, főiskolák,
kiemelt szakképző intézmények, megyei pedagógusok házai, szakmai érdekvédelmi
szervezetek (az RMPSZ módszertani központjai) között, és amely szakmai programjai
révén szolgálni tudja a szakmai- és személyiségfejlesztés, a minőségi megújulás és
szemléletváltás ügyét. A Hargita megyei infrastrukturális adottságok, a csíkszeredai
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza célirányosan felújított és kibővített épülete kitűnő
lehetőséget kínál a létrehozandó Központ számára is. Az a szakmai, egymást kölcsönösen
kiegészítő együttműködés, amely a Pedagógusok Háza és a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége között már hosszú ideje működik, példaértékű lehet és magában
hordozza a kapcsolatrendszer bővítését, fejlesztését és az egész országra való hálózatszerű
kiterjesztését fiókintézmények által. Így a létrehozandó Központ és fiókintézményei
működése által konkrétan és a helyi igényeknek megfelelően tudnák ellátni feladatukat,
szolgáltatásaikkal segíteni fogják az iskolákban folyó szakmai munkát, a pedagógusok
anyanyelven történő továbbképzését és szakmai fejlesztését. Tekintettel arra, hogy az
anyanyelven folyó továbbképzés lehetősége ugyan törvény által biztosított jog, de a
kínálat, a részvételi lehetőségek nagyon korlátozottak, helyenként pedig egyáltalán nem
léteznek, ezt a valós kínálati űrt kell tartalommal, változatos programokkal megtölteni, és
erre lenne hivatott a Központ: szakértelmével és hálózatszerű intézmény- és
kapcsolatrendszerével,
szorgalmazza olyan szociológiai felmérések lebonyolítását, amelyek alapul szolgálhatnak a
romániai magyar iskolahálózat fejlesztéséhez, az anyanyelvű oktatás vállalásához, egy
modern szemléletű oktatáspolitikai stratégia megfogalmazásához;
célirányos támogatási formák kialakítását kezdeményezi azzal a céllal, hogy segítse a
kistelepülések-, a szórvány- és peremvidékek óvodáinak és iskoláinak működtetését,
a tanfelügyelőségek, a majdani tanügyi hivatalok, a helyi és a megyei önkormányzatok
bevonásával erőfeszítéseket tesz a magyar nyelvű speciális és szakiskolai hálózat
bővítésére, a modern gazdaság szükségleteinek megfelelő szakirányok bevezetésére, az
iskolák technikai felszereltségének növelésére;
a romániai magyarok politikai képviseletével, civil szervezeteivel, az egyházak
képviselőivel, a helyi és a megyei önkormányzatokkal és az oktatási-nevelési
intézményekkel együttműködve kezdeményezi a romániai magyar közoktatás és
felsőoktatás fejlesztését szolgáló átfogó oktatási stratégia kidolgozását;
a gyermeklétszám alakulásának, valamint az érdekeltek érdekeinek figyelembevételével
együttműködik a helyi és megyei önkormányzatokkal, tanügyi hivatalokkal,
iskolafenntartókkal a magyar közösség érdekeinek megfelelő települési-, kistérségi-, illetve
regionális közoktatás-ellátási és intézményfejlesztési tervek kidolgozásában;
kiemelt hangsúlyt helyez az intézményvezetők vezetéselméleti, szervezetfejlesztési,
innováció-menedzselési, jogi, gazdálkodási, kommunikációs, stb. képességeinek és
ismereteinek fejlesztésére;
támogatja az iskolatanácsok/iskolaszékek kialakítását, hatékony működését, társadalmi és
ellenőrző szerepének jobb érvényesülését;
minden érdekelt és érintett féllel együttműködve kiemelt figyelmet szentel az óvodai és az
iskolai beiratkozásoknak, a középiskolai és a felsőfokú továbbtanulásnak;
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figyelemmel kísér és lehetőségei szerint kihasznál minden olyan anyagi erőforrást és a
romániai magyar közoktatás fejlesztését támogató pályázati lehetőséget, melyek segítséget
nyújthatnak a nevelési és oktatási intézményeknek;
 a hagyományok, a történelmi és a kulturális örökség ápolását szem előtt tartva segíti az
iskolákban az identitásmegőrző programok megvalósulását.
 határozottan fellép minden olyan törvény, rendelet, intézkedés, kezdeményezés, stb. ellen,
amely csorbítja az anyanyelvű neveléshez és oktatáshoz való alkotmányos jogunkat,
korlátozza az anyanyelv használatát.


2.2. Pedagógusainkért, növendékeinkért, a színvonalas nevelésért és oktatásért
A Szövetség
 kiemelt figyelmet fordít az óvodáskorú gyermekeknek a játékosság örömére épülő,
anyanyelven megvalósuló nevelésére;
 fontosnak tartja a diákok nevelése során az együttérzésre, toleráns emberi magatartásra, az
egészséges életszemlélet és életmód kialakítására, a példamutatás és a művészi élmény
átélésének személyiségformáló erejére épülő szemlélet kialakítását;
 az Országos Elnökség által alapított Tudományos Tanács alapító okiratában foglaltaknak
megfelelően következetesen folytatja a közoktatásban dolgozó magyar pedagógusok
tudományos tevékenységének felmérését, nyilvántartásba vételét, segítését, serkentését.
Ennek érdekében folyamatosan nyilvántartásba veszi mindazokat a pedagógusokat, akik
valamely területen tudományos értékű munkát végeznek, számba veszi az eddig megjelent
munkákat, lehetőségei szerint népszerűsíti azokat. Az eredményes tudományos
tevékenységet elismerő, a Tudományos Tanács által létrehozott Apáczai díjat kétévente
odaítéli a legjobbaknak érdemesült, önálló kötetben vagy elismert tudományos szakirányú
lapban/folyóiratban közzétett munkák szerzőinek,
 gondoskodik a kiváló oktató – nevelői munka végzésében folyamatosan kitűnő, a nemzet
szolgálatában végzett kitartó társadalmi munkát elismerő Ezüstgyopár életmű-díj
kétévenkénti odaítéléséről és megfelelő ünnepi keretek közötti kiosztásáról,
 intézményekbe kihelyezett, regionális és országos fórumokat teremt az alternatív
pedagógiai módszerek, programok, alkotások bemutatkozásának és nyilvánossá tételének;
 támogatja magyar nyelvű tankönyvek, segédkönyvek, taneszközök, szaklapok, beszerzését,
megalkotását, kiadását és terjesztését, elsősorban az Erdélyi Tankönyvtanács és az Ábel
Kiadó tevékenysége által
 ösztönzi pedagógiai műhelyek, a regionális szintű és az országos szakmai társulások
megszületését és működését, ehhez szervezési és szakmai segítséget nyújt módszertani
központjai által;
 elengedhetetlennek tartja az iskolák pedagógiai programjának, értékelési és
minőségfejlesztési rendszerének a kidolgozását, ehhez célirányos tematikus tanfolyamokat,
konzultációkat, szakmai-módszertani segítséget és lehetőségei szerint szakembereket
biztosít;
 erejéhez és lehetőségeihez mérten igyekszik pótolni a magyar iskolák háttérintézményrendszerének hiányát mindaddig, amíg el nem éri ezek állami forrásokból történő
kiépítését, a magyar humánerőforrás központ létrehozását. A magyar pedagógusok részére
pedagógiai, módszertani, szaktantárgyi jellegű szakmai programokat, nyári és évközi
továbbképzéseket, tudományos konferenciákat, oktatásügyi fórumokat, országos szintű
pedagógustalálkozót szervez, új ismereteket és információkat közvetít; működteti és
korszerűsíti a Bolyai Nyári Akadémia intézményét, valamint a Szövetség módszertani
központjait;
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pedagógusaink részvételével nemzeti történelmünk és kultúránk jelentős évfordulóihoz
kötődő szakmai-kulturális napokat, emlékkonferenciákat szervez.
az iskolák fejlesztését, valamint a pedagógusok munkáját és továbbképzését segítendő
oktatásfejlesztési tanácsadókat, tantárgyi és közoktatási szakértők képzését támogatja és
általuk szakmai szolgáltatásokat biztosít;
szoros együttműködésre törekszik minden olyan intézménnyel, szervezettel, társasággal,
amely iskoláinkért és pedagógusainkért tevékenykedik,
támogatja a diákönkormányzatok létrejöttét, működését, véleményalkotó jogának
érvényesítését az iskola programját és működését illetően;
támogatja és segíti olyan pedagógiai módszerek és tanulásszervezési technikák, illetve
oktatási programok alkalmazását, amelyek a tananyag differenciálása nyújtotta lehetőségek
segítségével a tanuló képességeinek és érdeklődésének megfelelő képzést nyújtanak;
fórumok, tanulmányi versenyek szervezésével, pályázatok közvetítésével segíti a
kiemelkedő képességű fiatalok kibontakozását, fejlődését, versenyzési és bemutatkozási
lehetőségét;
a hivatalos tanügyi szervek (minisztérium, tanfelügyelőség) által rendezett
diákversenyeken az esélyegyenlőség megteremtése érdekében szorgalmazza az anyanyelv
használatának biztosítását;
szaktáborok, valamint tanulmányutak szervezésével és közvetítésével támogatja,
gazdagítja az iskolai tananyagban megjelenő ismeretek elsajátításának formáit, kínálatokat
teremt a szabadidő hasznos eltöltéséhez és a kapcsolatépítéshez;
tevékenységükben támogatja azokat a pedagógusokat, akik munkaköri kötelességükön
felül tehetséggondozó programok keretében tehetséges diákok felkészítésével
foglalkoznak;
nem vitatva az egyes tantárgyak és oktatási programok egyenrangúságát és fontosságát,
kiemelten támogatja az anyanyelv-, a magyar irodalom és történelem-, a román nyelv-, a
világnyelvek- (elsősorban az angol és a német nyelv) és az informatika oktatásának
minőségi javítását;
hangsúlyt fektet és erőfeszítéseket tesz a minőségi magyar nyelvű oktatás biztosítása
érdekében és ezen belül kiemelten kezeli a tehetségek ápolását,
a Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Szövetségének és a Magyar Tehetséggondozó
Tanácsnak aktív tagjaként tevékenyen részt veszünk a Magyar Géniusz program által
meghirdetett „Tehetségpontok Hálózata a Kárpát-medencében” programban. Folytatni
fogjuk az elsősorban elméleti középiskoláinkra épülő hálózatépítő tevékenységünket. El
kell érnünk, hogy ezen tehetségpontok lépjenek túl saját intézményük határain, és régiós
tehetséggondozó feladatkört vállaljanak. Támogatni fogjuk tehetségkereső
munkájukban, illetve olyan tehetségápoló programjaikban, melyek elemi osztályoktól az
érettségiig folyamatában tudják segíteni a vonzáskörzetükbe tartozó tehetségek fejlődését.
Az elméleti középiskolák mellett a hálózat tagjai kell, hogy legyenek tehetségműhelyként
azon civil szervezetek, alapítványok is, amelyek egy-egy megadott szakterületen kutató-,
oktató- és nevelő-tevékenységet folytatnak. A kölcsönösségen alapuló együttműködés
szellemében közös eseményfüzetek összeállításával és kiadásával lehetőséget kell
teremteni a tehetségek számára, hogy megtalálják az érdeklődésüknek legmegfelelőbb
tevékenységeket, a személyre szabott fejlődési lehetőségeket,
évközi és nyári továbbképző programokkal (a Bolyai Nyári Akadémia keretében)
segíteni fogjuk a tehetséggondozó szakemberek fejlesztését, tehetségápoló munkáját.
Ezen továbbképzők keretében prioritásnak tekintjük az adott szakterületek szakmai módszertani fejlesztési lehetőségeit, területeit..
az egyetemekkel együttműködve a kimagasló eredményeket elért tehetséges tanulók
számára létrehoztuk, a jövőben pedig működtetni óhajtjuk az Ifjú Tehetségek

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége – PROGRAM – 2011-2015

5









Akadémiáját. Célunk, hogy a matematika mellett továbbfejlesszük és más tantárgyakból
is bevonjuk a tehetségeket.
a tehetséges diákok eredményes munkájának elismerése érdekében továbbra is évente
meghirdeti a Mákvirág díj („a megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos tanulója”)
elnyerésére a pályázatot, gondoskodik arról, hogy a matematika területén
legeredményesebb IX., X., XI. és XII. osztályos tanuló kiválasztása és Bolyai Farkas
díjban részesítése szigorú szakmai szempontok követésével évről-évre megtörténhessen,
valamint erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az elismerésben részesülők sora
kiegészülhessen az anyanyelvápolás és honismeret területén kiemelkedő teljesítményt
felmutató tanulókkal. Számukra megalapítja a Kós Károly díjat.
felismeri és tudatában van annak, hogy a tanulólétszám folyamatos csökkenése okozta
iskola-összevonások hátrányos helyzetbe hoztak sok vidéki iskolát. Az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében célunk, hogy az összevont I.–IV. osztályokban tanulók
tehetségfelmérése folyamatosan megtörténjen, segítésükre pedig olyan programokat kell
kidolgozni és működtetni, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy mérsékeljék az összevont
oktatásból eredő hátrányt.
tudatosítva a sportnak az egészséges életmód kialakítására tett hatását szervezésileg segíti a
pedagógusok és az iskolák közötti regionális és országos sportversenyek megvalósulását.
Így évről-évre támogatja a hagyománnyal rendelkező sporteseményeket, lehetőségei
szerint pedig újakat kezdeményez (téli-nyári sporttalálkozó és vetélkedő, Educatio Kupa)
kiemelten fontosnak tartja a pedagógusjelöltekkel való együttműködést, a hallgatóknak a
Szövetségben biztosítandó teljes jogú tagsága elvén.
3. fejezet
SZÖVETSÉGÜNK EREDMÉNYES MŰKÖDÉSÉÉRT

A Szövetség
 szükségesnek tartja az intézményi szintű alapszervezetek, a területi szervezetek, a szakmai
társulások és az országos szervek közti együttműködés hatékonyabbá tételét, a döntéselőkészítés, a munka- és feladatmegosztás pontosítását;
 további intézményekkel és alapítványokkal együttműködve bővíti és rendszeresen
aktualizálja a romániai magyar óvodák, iskolák és pedagógusok adatbázisát;
 a rendszeres tájékoztatásra továbbra is kihasználja az elektronikus kapcsolattartás és a
honlap nyújtotta lehetőségeket, megjelenteti rendszeresen a Magiszter folyóiratot;
 együttműködik a romániai magyar nyelven oktató felsőfokú intézményekkel a pedagógus
továbbképzés és a pedagógusjelölt hallgatók képzését illetően;
 támogatja a területi szervezetek és a regionális pedagógiai központok infrastrukturális
kiépítését;
 a pályázati forrásokból szerzett támogatások révén erősíti a szakmai szolgáltatások
színvonalát és méltó körülmények megteremtésével színesíti rendezvényeit;
 továbbra is gyümölcsöző kapcsolatokat kíván kiépíteni hazai, kárpát-medencei és
nemzetközi szakmai intézményekkel, intézetekkel, civil szervezetekkel.
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Programja közügy, a romániai
magyar oktatásügy megmaradásának és fejlődésének ügye. Szövetségünk minden romániai
magyar pedagógusnak teret és lehetőséget biztosít ahhoz, hogy rátermettségéhez, erejéhez,
érdeklődéséhez és igényeihez mérten kivegye részét e munkából, nemzeti közösségünk
megmaradása és épülése érdekében.
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