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ANEXA 1. 
A Kárpát- medencei BölcsQde és 

Óvodafejlesztési Program  
 
Preambulum 
A társadalom fejlQdésének egyik alappillére a 
gyermekek testi-szellemi fejlettségének minél 
magasabb szintre való emelése. Ennek 
biztosítására Magyarország Kormánya gyakorlati 
lépéseket tesz, az teljes Kárpát-medencében. 
Célja: a magyar családokban nevelkedQ óvodás 
korú gyerekek segítése abban, hogy minél jobb 
oktatási környezetben tanulhassanak, minél 
képzettebb szakemberek felügyelete mellett. 
 
 
Ennek érdekében: 
- infrastrukturális beruházásokat támogat, 

amelyek keretében bölcsQdék, óvodák 
épülnek, újulnak meg, udvaraikon 
játszóterek jönnek létre, modernizálódnak 
 

 
- oktatási és kiegészítQ terek újulnak meg, 

az óvodák új bútorzatot kapnak, 
eszközökkel, játékokkal egészül ki a 
felszereltségük. 

- az óvodapedagógusok átfogó szakmai-
módszertani fejlesztésére kerül sor 

 
A tervezett és megvalósítás alatt levQ 
szakmai továbbképzések: 
 
 A továbbképzések két fQ alapra lettek 
helyezve: egy budapesti központi 
kezdeményezés_ programsorozatra, és egy 
helyi szervezés_ képzéssorozatra, amelyet a 
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
(RMPSZ) indított útjára. Mindkét sorozat 
lebonyolítója az RMPSZ. 
 Ugyancsak az óvodapedagógusok 
szakmai fejlesztésének részét képezik azok a 
módszertani konferenciák és kerekasztalok, 
amelyek az említett továbbképzések 
felvezetését és záróakkordját biztosítják. 

1. A központi kezdeményezés_ 
képzéssorozat egy „képzQk képzése” 
tevékenységgel indult, amely sikeresen 
zajlott le Budapesten. Ennek nyomán 2 
romániai helyszínen 4 továbbképzést 
ütemeztünk be idénre, amelyeken 

Programul de Dezvoltare a Cre群elor 群i a 
Gr<dini郡elor din bazinul Carpatin 

 
Preambul 
Una dintre piloanele de sus郡inere a dezvolt<rii fizico-
psihice a copiilor este totdat< pilonul de sus郡inere a 
evolu郡iei sociale. În ob郡inerea acestui deziderat guvernul 
Republicii Maghiare a luat 群i ia in continuare m<suri 
concrete care î群i au efectul asupra întregului bazin 
Carpatin. Menirea acestui program este sprijinirea acelor 
copii de vârst< pre群colar< care tr<iesc în familii cu limb< 
matern< maghiar< în ob郡inerea unui mediu cât mai optim 
pentru înv<郡are, cu supervizarea unui personal cât mai 
calificat. 
Criteriile de realizare care deriv< din acest program: 
- asigurarea investiМiilor de infrastructur< în cadrul 

c<rora se contruiesc creКe Кi gr<diniМe, sau 
instituМiile deja existente sunt reabilitate, iar curМile 
aparМinând acestor instituМii sunt Кi ele dotate cu 
aparatur< de joc modern, conform standardelor în 
vigoare 

- spaМiile de înv<М<mânt sunt modernizate, creКele Кi 
gr<diniМele primesc mobilier nou, dot<rile specifice 
Кi dot<rile cu juc<rii sunt modernizate 
 

- formarea continu< profesional< a personalului 
educator este asigurat 

 
Programe de formare continu< preconizate 群i 
realizate: 
 
Procesul de formare continu< are dou< ramifica郡ii 
principale: o suit< de programe cu ini郡iere central< 
de la Budapesta 群i o suit< de programe ini郡ate la 
nivel local ini郡iat< de c<tre U.C.D.M.R.. 
Desf<群urarea ambelor ramific<ri de programe este 
coordonat< 群i realizat< de U.C.D.M.R. 
 
Totodat< procesul de formare continu< a 
educ<toarelor este asigurat< 群i de acele conferin郡e 
群i mese rotunde care sunt organizate la începutul, 
pe parcursul 群i la finalul fiec<rui program de 
formare continu<.  
1. Suita de programe cu ini郡iere central< a pornit cu 
”formarea formatorilor” care a fost o ac郡iune de 
succes desf<群urat< la Budapesta. În urma acestui 
program am preconizat pentru anul în curs 4 alte 
subprograme în 2 loca郡ii din România. În cursul 
acestor programe vom beneficia deja de 
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immár a honi képzQk frissen szerzett 
szaktudását is igénybe vesszük. 

2. A helyi szervezés_ továbbképzéseink 
tematikája széleskör_ szakmai 
konzultációra alapozva alakult ki. 3 
továbbképzést terveztünk, amelyek 
2018-ban fognak zajlani, és amelyeken 
a részvétel lehetQsége a teljes 
óvodapedagógus-társadalom fel lesz 
kínálva (kb. 2.300 fQ). Egy elQzetes 
felmérésünkbQl ezeken egy átlagos 
87%-os részvételi hajlandóság 
mutatkozik. 

 

A betervezett képzések: 
• Kompetenciafejlesztés népi 

hagyományok által (CSA által 
akkreditált, 15 CPT) 

• Az óvoda és a család együttm_ködése a 
gyermekek fejlesztése (CSA általi 
akkreditáció jóváhagyva, 11 CPT) 

• Az óvodapedagógusok didaktikai 
kultúrájának megújulása (CSA általi 
akkreditáció elfogadás elQtt, 10 CPT) 
 

3. Szintén a szakmai továbbképzés 
eszközei azok a konferenciák, 
amelyekre már 2017-ben sor kerül, az 
óvodapedagógusok lakhelyének területi 
megoszlására való tekintettel 6 
helyszínen. Ezek elsQdleges célja a honi 
képzéseink ismertetése a résztvevQk 
számára és a módszertani csomagok 
kiosztása 

 

Az óvodák felszereltségének fejlesztése: 
 

Karácsonyra, ajándékként, Magyarország 
Kormánya minden Kárpát-medencei magyar 
óvodának egy módszertani csomagot fog 
ajándékozni, amely meséskönyveket és 
játékokat tartalmaz. A csomagokat  
Romániában az RMPSZ fogja összeállítani és 
szétosztani, a fent említett konferenciák 
keretében, 2017. decemberében. 
A csomagok tartalmának jegyzékét 
mellékeljük. 
 

cuno群tiin郡ele profesionale ale noilor formatori 
autohtoni. 
2. Programul cu ini郡iere 群i desf<群urare local< s-a 
format în urma unei ample consult<ri cu speciali群ti 
locali. Sunt preconizate 3 programe de formare care 
vor fi desf<群urate în decursul anului 2018, 
posibilitatea de participare la aceste programe va fi 
f<cut< cunoscut< pentru larga comuniate (cca 2.300 
de educatoare) a educatoarelor. Conform estim<ri 
preliminare dispozi郡ia de participare la aceste 
programe este 87%.  
 
 
 

Programe de formare continu< preconizate: 
• Dezvoltarea competentelor prin 

transmiterea tradiYiilor populare (acreditat 
de CSA, 15 CPT) 

• EducaМie preКcolar< diferenМiat< în 
interacМiune cu mediul social (propus spre 
acreditare de c<tre CSA, 11 CPT) 

• Inovarea culturii didactice (înaintat spre 
acreditare la CSA, 10 CPT) 

 
 

3. Metodele form<rii continue profesionale sunt 
群i acele conferinМe care vor fi organizate în anul 
2017 郡inând cont de distribuirea teritorial< a 
re群edin郡elor educatoarelor, organizate în 6 
loca郡ii. 
Scopul principal al acestor întrevederi este 
con群tientizare posibilit<郡ilor de formare continu< 
autohton< 群i distribuirea pachetelor 
metodologice.  

 

Modernizarea dot<rii cre群elor 群i gr<dini郡elor: 
 

De Cr<ciun Guvernul Republicii Ungare va face 
cadou pentru fiecare cre群< 群i gr<dini郡< în Bazinul 
Carpatin un pachet metodologic,  con郡inând c<r郡i de 
pove群ti 群i juc<rii. În România aceste pachete vor fi 
constituite si distribuite de c<tre U.C.D.M.R. în 
cadrul conferin郡elor sus-men郡ionate, în luna 
decembrie, a.c. 
 

Lista con郡unutului pachetelor anex<m prezentei. 
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