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  A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége meghívásának eleget téve az 
Kárpát-medencei Oktatási Tanács folyó év október 4-én Szovátán tartotta kihelyezett 
ülését.  
  Dr. Zilahi László főosztályvezető úr köszöntő beszéde után elmondta, hogy a 
2004. évi költségvetés tételei jövőre is lehetővé teszik a főosztály által eddig támogatott 
programok (módszertani központok, nyári akadémiák, szülőföldi továbbképzések, 
tankönyv-taneszköz, versenyek, táborok), valamint a Kedvezménytörvény alapján 
megszervezett továbbképzések folytatását. Ezenkívül 2004-től immár igényelhető lesz 
a szakkönyvvásárlási kedvezmény is, melynek bevezetésében és lebonyolításában kérte 
szövetségek segítségét.  
  Varga Szilvia, a PTMIK (Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Infor-
mációs Központ) projektvezetője a Kedvezménytörvény alapján meghirdetett és 
nyáron lezajlott egyéni és elismert továbbképzésekről adott rövid összefoglalót.  
Az akkreditált továbbképzésekre egyénileg jelentkezőknek 2 képzést, az Oktatási 
Tanács által kért elismert képzésekre jelentkezőknek 30 képzést szerveztek, a részt-
vevők száma kb. 1040 fő volt. A visszajelzések alapján összességében eredményesek és 
sikeresek voltak a továbbképzések.  
  A PTMIK egyeztető megbeszélésre hívja meg, a pedagógus szövetségek azon 
munkatársait, akik a következő évi továbbképzések megszervezésével, lebonyolításával 
foglalkoznak. Az elismert képzések programjait 2003. november 30-ig kell be-
nyújtaniuk a szövetségeknek. 
  A továbbképzések pályázati felhívásainak közzétételére 2003. december 10-ig 
kerül sor. A pályázatok benyújtásának határideje 2004. február 28.  
  Most először nyílott lehetőség arra, hogy Erdélyben és Felvidéken a főosztály 
ellenőrizhesse a szülőföldi, magyar anyanyelven folyó szaktáborokban folyó munkát, a 
pályázatban jelzettek és a megvalósítás viszonyát. Varga Attila főtanácsos úr e célból 
kereste fel a rendezvények helyszínét. Erdélyben a költségvetést korrektnek, a szakmai 
programot jónak találta. 
  Székely Győző úr, az Erdélyi Magyar Tankönyvtanács elnöke bemutatta az 
Ábel Kiadó által készített tankönyveket, elmondta, örvendetesen megnőtt az új tan-
könyvek száma, de még így is sok a hiányzó. A kiadó fontos eredményeként értékelte, 
hogy egyetemistákat is bevonnak a tankönyvírásba.  
  Lászlófy Pál, Kötő József és Zilahi László az RMPSZ, RMDSZ és a HTMF 
közötti jó együttműködésről szóltak, amit a következőkben is szeretnének megtartani. 
Az együttműködés fontosságát és zavartalanságát emelte ki a többi pedagógus 
szövetség vezetője is. 
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