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Preambulum 

 
 

A továbbképzés szervezett lehetőség 
a szakmai tudás, képességek, tájékozottság felfrissítésére, 

kiegészítésére, új területek megismerésére. 
(Pedagógiai Lexikon. III. köt., 171. o.) 

 
 
  A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége vállalt szolgáltatási területei 
között kiemelt fontosságot tulajdonít a szaktudományi, szakmódszertani, tantárgy-
pedagógiai, pszichológiai, illetve tematikus tantárgyközi továbbképzések meg-
szervezésének, lebonyolításának és az itt gyűjtött tapasztalatok értékesítésének. 
  Jelentőségében és méreteiben – az évközi, rövidebb lefutási idejű tovább-
képzések mellett – legnagyobb rendezvényünk a több mint tíz éves múltra vissza-
tekintő Bolyai Nyári Akadémia. Az Akadémia intézményesítése, rendszeres 
megszervezése és irányítása által értük el a Kárpát-medencei pedagógus-továbbképzési 
rendszerbe való integrációnkat. Azzal a koncepcióval indítottuk útjára, hogy – hiány-
pótló jellege mellett – megfeleljen a továbbképzésekkel szemben támasztott aktuális 
elvárásoknak, és alapozzon a kollégák által kifejezett, szakmaiságuk és személyiségük 
fejlesztésére vonatkozó személyes szükségletekre. 
  Az új továbbképzési rendszer szerint a pedagógus joga és kötelezettsége az 
ötévenkénti, rendszeres továbbképzésen való részvétel. 
  Ezen új rendszer kritikusai nem helyeslik a pedagógusok továbbképzési 
kötelezettségét, vallva a régi igazságot, miszerint ami kötelező, az se nem vonzó, se 
nem hatékony. A kialakulóban levő rendszer adminisztrációkkal terhes, mivel 
nehézkes az akkreditációs eljárás, az egyetemek és főiskolák monopolhelyzete újra 
érezteti hatását, mennyiségi szemléletet sugall az ötévenkénti 90 kreditpont be-
gyűjtéséért indult pontvadászat. 
  Nem mellékes tényező a múlt rendszerből magunkkal hozott, általában 
negatívan megélt kötelező továbbképzések élménye sem. Mindezek ellenére sajnálatos 
tényként tapasztaljuk, hogy manapság csappan az érdeklődés az olyan továbbképzések 
iránt, amelyek nincsenek akkreditációra felterjesztve. 
  Akadémiánk koncepciójában nem sorolható a jelenleg érvényben levő jog-
szabályok szerinti kötelező továbbképzési programok közé. 
  Ennek ellenére már több mint tíz éve teltházzal működik évi 22–27 
szekcióban, az igényeknek megfelelően. 
  Évente közel ezer hallgató és másfélszáz előadó próbálja bizonyítani – meg-
győződésünk, sikerrel –, hogy érdemes feláldozni az egy hetet akár a pihenőszabadság 
rovására is az együttgondolkodás és -tevés szakmai elégtételt nyújtó oltárán. Élmény a 
részvétel, mert a Kárpát-medence majd minden szegletéből ide sereglett, szakmája 
iránt igényes pedagógusnak a véleményét, a szakma hangját hallják a résztvevők. 
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  A szűkebb, szakmai kérdések megválaszolása mellett mindig van lehetőség a 
tapasztalatcserére, a szakmai kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére, a vélemények ki-
nyilvánítására, megvitatására. Számunkra, a program szervezői és vezetői számára 
mindig nagy öröm, hogy az Akadémián üdvözölhetjük a régi ismerősöket: a visszatérő 
hallgatókat és előadókat egyaránt. Szeretettel várjuk és köszöntjük az újakat is évről 
évre. A legnagyobb öröm talán mégiscsak az, amikor új szakmai kapcsolatok alakulnak 
ki, vagy a fórumok nyomán újraélednek korábbi szakmai értékek, esetleg újak kör-
vonalazódnak. 
  Az elmúlt időszakban nagyon sok szakmai barátot szerezhettünk, bővült 
kapcsolataink köre. Bízunk benne, hogy ezzel a résztvevők – előadók és hallgatók – is 
így vannak. Ezáltal az Akadémia szakmai tapasztalatin túl újabb és újabb emberi és 
kollegiális kapcsolatok jönnek létre, válnak szorosabbá. Ezért vagy talán ezekért is 
vagyunk büszkék a Bolyai Nyári Akadémiára, mely a Kárpát-medence magyar 
pedagógusai egyik legjelentősebb szakmai fórumává vált, és szándékaink szerint az is 
kíván maradni. 
  Kedves Olvasó! A Magiszter őszi száma egyes rovataiban a 2003. évi Akadémia 
előadói és hallgatói munkáiból tesz közzé néhányat. Az írások egy-egy adott 
szekcióban folyó műhelymunkába engednek bepillantást az érdeklődőknek. Mások az 
Akadémia fórum jellegét bizonyítják szabadabb, szókimondóbb hangvételükkel. 
  Mindeniket szeretettel ajánljuk szíves figyelmükbe, „szemelgessenek” belőlük 
ízlésük és érdeklődésük szerint. 
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