Mihály Réka

Kérdések a 20. BNYA kapcsán

Mihály Réka
Huszadszorra BNYA
Interjú Burus-Siklódi Botonddal, a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének elnökével*
20. alkalommal szervezi meg a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Bolyai Nyári Akadémiát. Milyen indíttatással, céllal hozták létre?
Az Akadémiát azért indítottuk, mert teljes mértékben hiányát éreztük annak a szakmai háttérnek, fórumnak, amely programjai révén kielégítően csillapítaná a pedagógusok tudásvágyát.
Tettük mindezt 1993-ban, amikor a korábbi, '89-es fordulatot követően
egymás után alakultak újra a tiszta magyar tannyelvű vagy magyar tagozatos
intézményeink, a pedagógusok pedig teljes mértékben szakmai háttér nélkül
érezték magukat. Ebben az időszakban, a '90-es évek elején nyílt lehetőség a
magyarországi továbbképzéseken való részvételre is. Ugyancsak akkor alakult a
Kárpát-medencei Oktatási Tanács – a mindenkori magyar oktatási miniszter
oktatási tanácsadó testületeként –, ahol megfogalmazódott egy továbbképzési
hálózatnak a kiépítése, amely az egész Kárpát-medencét átfogja. Az anyaországi
továbbképzéseken való részvétel mellett egyre hangsúlyosabban vetődött fel a
szülőföldön szervezhető szakmai fórumok, műhelyek, nyári akadémiák szükségessége. Elsőként a felvidéki pedagógusok szövetsége, az SZMPSZ szervezte
meg a saját nyári egyetemét, ezt követte
az RMPSZ által kezdeményezett nyári
akadémia 1993-ban. Erdélyben Bolyai
Nyári Akadémia lett a neve, rájátszva a
Bolyai-egyetem körüli korabeli vitákra.
Mennyire tudják megszólítani a pedagógusokat?
Az Akadémia indulásakor óriási
volt az érdeklődés, évente több mint
ezer résztvevője volt a képzéssorozatnak, a Kárpát-medence minden leszakadt országrészéből érkeztek résztvevők,
legtöbben természetesen Erdélyből.
*
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A nagy érdeklődés és részvétel fenn is maradt kb. 2005-ig, amikor fordulóponthoz érkezett a fórum, hiszen változott a tanügyi törvény továbbképzésre
vonatkozó része: előírása kötelezővé tette a továbbképzéseken való részvételt
minden pedagógus számára. Bevezették a kreditpontok rendszerét, miszerint
ötévente 90 kreditpont megszerzése akkreditált képzéseken való részvétellel
kötelezővé vált. Ezért a kollégák elsősorban olyan képzéseken vettek részt,
amelyért kreditpont járt. Mi az Akadémiát nem soroljuk a kötelező továbbképzések sorába, ahová pontszerzés miatt jelentkeznek az érdeklődők, hanem egy
alternatívát kívánunk nyújtani a pedagógusoknak. Ezért szakmai hálózatunkon
felkértük kollégáinkat az érdeklődésre számot tartó témák megfogalmazására,
és megfelelve elvárásaiknak, mi megvalósítjuk, így lett a BNYA a kötelező továbbképzésnek egy alternatívája.
Milyen szempontok érvényesítésével állítják össze a képzés programját?
Kimondottan igényfelmérésre épülő képzéssorozat a BNYA, a tanfolyamoknak a megszervezése az adott évre érvényes általános tematikának megfelelően vannak kiírva. Igyekszünk átvenni azon kérdésköröket, amelyeket az európai uniós kiírások is tartalmaznak. Így például, amikor a kompetenciák fejlesztése volt a trend, akkor mi is fokozatosan rátértünk erre a területre. Ami
évről évre visszatérő és a legnagyobb érdeklődésre tart számot, az a személyiségfejlesztéssel, bizonyos szociális kompetenciákkal, az érzelmi intelligenciával
kapcsolatos témák voltak, ezért választottuk az idén címadóként ezt a témát.
Fő célunk, hogy megvalósuló programjainkkal is segítsük a tanár-tanár, tanárdiák, pedagógus-szülő kapcsolatok fejlesztését.
Fontos ugyanakkor a multimédia bevezetését, térhódítását az oktatásban,
nem elsősorban a technika oldaláról, hanem főleg a lehetőségekkel való megismerkedés terén. Elég sok kolléga van abban a helyzetben, hogy a tanítványai
helyenként többet tudnak a kommunikációs technológia oktatásában is hasznosítható innovatív fejlesztéseiről. Ebben az évben a táblagépekre és az okos telefonokra irányítjuk a figyelmet,
és mindennapi felhasználásként kívánjuk ajánlani a kollégáknak. Azoknak a mérnök-tanároknak, akik alapképzésüket nem magyar
nyelven végezték, megfelelő
szakterületre bontva a szaknyelv elsajátítását segítő felzárkóztató programokat indítottunk.
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Tanórákon kívüli foglalkozásokra is kívánunk képzési lehetőséget nyújtani, ilyen a néptánc- és népzeneoktatás, a népi kézművesség. Történik mindez
autentikus környezetben, Válaszúton, Kallós Zoli bácsi és a köréje szerveződő
lelkes csapat segítségével. A Csíkszeredában zajló képzések részben a Sapientia
EMTE oktatótermeiben folynak majd, itt román nyelv és irodalom, matematika, fizika, kémia és testnevelés szekciókban, részben pedig az Apáczai Csere
János Pedagógusok Házában, ahol az óvónők és tanítók számára szervezett
program, az osztályfőnöki munkát segítő tematikus program, a multimédia az
oktatásban, az interaktív tábla használata címmel zajlik július 8–21. között.
Az Akadémia megvalósításában kiváló együttműködő partnereink a Nyugat-Magyarországi Egyetem két pedagógiai kara, a soproni Benedek Elek Pedagógiai Kar, illetve a győri Apáczai Csere János Kar, az egri Eszterházy Károly
Főiskola, a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, a
Dunaújvárosi Főiskola, a fővárosi és megyei pedagógiai intézetek munkatársai,
a hazai Sapientia EMTE, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem, és sok-sok önkéntes kolléga, akik nagy lelkesedéssel segítik
munkánkat évről évre.
Melyek Ön szerint a romániai magyar oktatási rendszer sarkalatos kérdései, és a fórum témáját képezi-e azok megvitatása?
Igen, ezért is nevezzük fórumnak az Akadémiát. Hagyományosan meghívottaink között vannak az oktatási minisztérium felelős beosztásban levő tisztségviselői. Tevékenységünk elkötelezett része, hogy megfogalmazzuk a tanügyi
törvénnyel, annak alkalmazásával kapcsolatos észrevételeinket, javaslatainkat,
amelyeket a szekciókon túl a plénumban is megvitatunk. A felmerült kérdések
egyik leghatékonyabb műhelymunkája a román nyelv oktatásának javítására törekvő, azt szolgáló kezdeményezés volt, és reményeink szerint marad továbbra
is, mert ennek keretében a kisebbségek nyelvén oktató intézményekben tanító
román szakos tanárok alkothattak véleményt, alakíthatták szemléletüket a problémafeltáró foglalkozások keretében. Más kérdés, hogy az itt megfogalmazott
álláspontok és vélemények sok – sajnos a legtöbb – esetben nem találtak megértő fülekre. Ezt nagyon sajnáljuk.
Idén, az ünnepi megnyitót követően kerekasztal keretében szakmai fórumot tartunk Kárpát-medencei oktatási körkép címmel, ahová hazai oktatásszakértők mellett meghívtuk a Kárpát-medencei pedagógus szövetségek elnökeit, és
jelenlétéről biztosított dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrás Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára is.
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Mit kíván a BNYA következő 20 évére?
Kívánom, hogy megmaradjon még legalább húsz évig, hogy sok jó kollégával szolgálhassa az indulásnál megfogalmazott célokat. Gondolkodunk az
újratöltésen, hiszen nem titkolt vágyunk, hogy népszerű, szeretett szakmai fórummá tegyük a Bolyai Nyári Akadémiát. Olyan témák feltárásán dolgozunk,
amelyek érdekeltté teszik a pedagógusokat, és idehozzák őket az egész Kárpátmedencéből.
Kívánom, hogy a BNYA-nak visszatérő résztvevői legyenek az egész
Kárpát-medencéből, és a kötelezően megszerzendő pontrendszer mellett,
amely olykor a formalitás mögé bújik, hasznos alternatív képzést tudjon nyújtani magyar pedagógusaink számára.
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