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Romániai magyar Gyógypedagógusok egyesülete
(RmGye)

Tisztelettel és örömmel tudatjuk, hogy 2003. június 16-án megalakult a Romániai
magyar Gyógypedagógusok egyesülete. Köztudott, hogy hazánkban közel 15
évig szünetelt a gyógypedagógus képzés, amelynek máig kiható következményei
vannak. Ezért erős igény van arra, hogy alapot teremtsünk hatékony, gyakorlati
hasznú tevékenységeknek. Így született meg a gondolat, hogy létrehozzuk ezt az
egyesületet, melynek megalakulását fél éves előkészítő munka előzte meg. Egy
kb. 10 fős szakmai – baráti társaság úgy gondolta, hogy a szakmai beszél ge té -
seken túl szükség lenne egy fórumra, szakmai képzések, tudományos érte kez -
letek, kutatás, valamint minden olyan tevékenység számára, melyet a Romániában
élő gyógypedagógusok igényelnek. 

A nehézkes ügyintézés miatt az egyesület 2004 januárjában került beiktatásra és a
következő célokat tűzi maga elé:
· A gyógypedagógus szakmának és e szakma értékeinek előtérbe helyezése, nép -

szerűsítése, a szakma nemzetközi szinten elfogadott etikai normáinak be tar tá -
sával.

· Előmozdítja a gyógypedagógiai ellátás minőségének javítását.
· Részt vesz: 

· a fogyatékosággal élő személyek életminőségének javításában és előmozdítja
azok társadalmi beilleszkedésének ügyét, 

· a fogyatékosság megelőzésében,
· a fogyatékkal élők támogatásában, gondozásában, oktatásában és egy társa -

dalmilag elfogadható életvitelre való felkészítésében,  
· az esélyegyenlőség és önrendelkezés elvének védelmében és érvényesí -

tésében a fogyatékkal élőkre vonatkoztatva,
· a gyógypedagógusok jogos érdekeinek védelmében.

· A közvélemény szenzibilizálása a gyógypedagógiai gyakorlat és a fogyatékkal
élők sajátos problémái iránt, minden lehetséges és törvényes módon.

· Folyamatos szakmai képzés biztosítása, mely többféle igénynek is megfelel.
· Együttműködés más segítő foglalkozású szakemberekkel és szervezetekkel.
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· Új tagok toborozása: gyógypedagógusok és rokon területen dolgozó 
szakemberek (pszichológusok, szociológusok, jogászok, orvosok, pedagógusok
stb.).

· Folyóiratok, monográfiák, periodikák, tanulmányok, konferenciakötetek ki -
adása és terjesztése. 

· Együttműködés olyan hazai és külföldi tudományos, kulturális és humanitárius
szervezetekkel, egyesületekkel és magánszemélyekkel, akik érdekeltek a fogya-
tékkal élők, a gyógypedagógiai gyakorlat illetve a tudományos kutatás támoga-
tásában.

· Tudományos értekezletek, szimpóziumok, konferenciák, szakképzések, kiállí -
tások stb. szervezése.

Főbb tevékenységi formák:

· gyógypedagógiai tanácsadás, 
· gyógypedagógusok továbbképzése, 
· olyan szakmai tevékenységek támogatása, mely elvezet a fogyatékkal élők élet-

minőségeinek javításához és az esélyegyenlőséghez, 
· adományok gyűjtése, 
· szemináriumok, konferenciák szervezése, 
· a tagok és a közvélemény tájékoztatása az egyesület tevékenységéről,   
· az egyesület jelenlétének biztosítása a gyógypedagógiai oktatással kapcsolatos

kérdések megvitatásában,
· hozzájárulás a fogyatékkal élő szemlélyekkel kapcsolatos törvénykezés javítá -

sához.

Mind az egyesület, mind annak alapító tagjai zömmel fiatalok, pályakezdők, cél -
jaink azonban nem rövidtávúak. Most, hogy végre a beiktatás is megtörtént, nagy
lelke sedéssel fogunk a további munkához.
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