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Romániai felsőoktatási tér 

• Sok szereplős, folyamatosan épülnek ki a 
konzorciumok  

• Erősen konkurenciális, a finanszírozás fejkvóta 
alapú 

• Viszonylag szigorú, merev akkreditációs 
rendszer  

 

 

 



Távoktatási programok a BBTE-n 

• A távoktatási programok korai indítása 2000 
körül.  

• A későbbiekben a távoktatással kapcsolatos 
minőségbiztosítási standardok is etalonnak 
tekintik a BBTE-t országos szinten.  

• 5 évente minden távoktatási program új 
akkreditációs folyamaton megy keresztül 

 

 



Alkalmazott IKT technológiák 



Tanári kompetenciák fejlesztésének kihívásai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanár- és tanítóképzés Oktatási 
hatékonyság 

Tanár 
szintjén 

Osztály 
szintjén 

Iskola 
szintjén 

Nemzeti 
szinten 

Felkészítés 

• Tanári, tanítói 
alapképzés 

Átmenet 

• Korai karrier-
támogatás, 
bevezetés 

Karrier 

• Folyamatos 
szakmai 
továbbképzés 

• Heterogenitás; tanulókkal, szülőkkel 
való kommunikáció; érzékenység a 
különleges szükségletekre 

Osztály szintjén 

• Csoport méret; csoportmunka vs. 
izoláció; munkaterhelés Iskola szintjén 

• A szakma státusa, a tanárok száma, 
finanszírozás 

Rendszer 
szintjén 

Eredmények/ 
teljesítmény 

Visszacsatolás a gyakorlattól a tanárképzésé fele 

 A tanító- és tanárképzés konceptuális keretei az EU-ban  

 



Kétszintes óvó- és tanítóképzés  

 

3 éves BA: 

Óvodai és elemei oktatás pedagógiája szak  

 5 helyszínen 

 

Tanítóképzés 

Felkészítés 

• Tanítói alapképzés 

Átmenet 

• Korai karrier-
támogatás, bevezetés 

Karrier 

• Folyamatos szakmai 
továbbképzés 



Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Székelyudvarhely, Kézdivásárhely 



Távoktatás: Szatmárnémeti, Kolozsvár, 
Székelyudvarhely 



Kétszintes óvó és tanítóképzés  

 

2 éves MA: 

Alternatív módszerek az óvodában és az elemi 
osztályokban 

 Kolozsváron 

 

Tanár- és tanítóképzés 

Felkészítés 

• Tanítói alapképzés 

Átmenet 

• Korai karrier-
támogatás, bevezetés 

Karrier 

• Folyamatos szakmai 
továbbképzés 



 

Az óvó és tanítóképzés kettőssége – 
párhuzamossága: 

 

• Egyetemi képzés 

• Gimnáziumi szakképzés 

 

 

 

Tanár- és tanítóképzés 

Felkészítés 

• Tanítói alapképzés 

Átmenet 

• Korai karrier-
támogatás, bevezetés 

Karrier 

• Folyamatos szakmai 
továbbképzés 



 

 

 

 

 

 

Tanár- és tanítóképzés 

Felkészítés 

• Tanítói alapképzés 

Átmenet 

• Korai karrier-
támogatás, bevezetés 

Karrier 

• Folyamatos szakmai 
továbbképzés 

 

• Nem lojális konkurencia 

• Versengés az igénytelenségben 

• A tanár által vállalható normák számának 
nem elég szigorú a korlátozása  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tanár- és tanítóképzés 

Felkészítés 

• Tanítói alapképzés 

Átmenet 

• Korai karrier-
támogatás, bevezetés 

Karrier 

• Folyamatos szakmai 
továbbképzés 

 

• Csak teljes programok akkreditálhatóak 

• Csak azok a programok akkreditálhatóak, 
amelyek nappali képzésben akkreditáltak 

• Mesteri programok nem akkreditálhatóak 
alapképzés nélkül 

 

 

 



Lehetőségek és kapcsolódási pontok 

• Közös erőforrás és tananyag fejlesztés 

• Közös távoktatási programok indítása 

• Áttanítás és áthallgatás 

• Közös érdekképviselet 

 

 



PISA trendek  

Matematika 

Szövegértés 

Tudományok 

HU 
RO 
OECD 



Az iskola autonómiája az 
erőforrásokról való döntésekben 

• Tanárok alkalmazása, elbocsájtása 

• Fizetések megállapítása 

• Költségvetés és költségvetés-elosztás 

 

Iskola, önkormányzati  vagy nemzeti szinten? 

 

• Románia hátulról a 4. 

• Magyarország átlag fölötti 



Az iskola autonómiája tantervi és 
értékelési kérdésekben 

Iskola, önkormányzati  vagy nemzeti szinten? 

 

• Románia az alsó 25%-ban 

• Magyarország átlagos 



Participatív menedzsment 

Románia Hátulról a harmadik  
(41% soha, vagy évente kevesebb mint kétszer)  

Magyarország Hátulról a hetedik 

•Lehetőséget adni a tanároknak, hogy az iskolával kapcsolatos 
döntésekben részt vegyenek 
•Bevonni a tanárokat a folyamatos fejlődés kultúrájának 
kialakításába 
•Bevonni a tanárokat az iskolavezetési gyakorlatok értékelésébe 



 
Kétszintes tanárképzés – minisztérium által meghatározott tanterv szerint.  
 
Alapképzéssel párhuzamosan: 
3 év tanári alapképzés (K5-8) 
 
Mesteri képzéssel párhuzamosan: 
2 év tanári mesterképzés (+K9-12) – nem kötelező! 
 
Kolozsváron: 400-600 diák/év 
  
 

Tanárképzés 

Felkészítés 

• Tanári alapképzés 

Átmenet 

• Korai karrier-
támogatás, bevezetés 

Karrier 

• Folyamatos szakmai 
továbbképzés 



I. Alapképzéssel párhuzamosan 30 kredit 3 év alatt 
 
II. Didaktikai mesteri képzés (2 év)  
• 1/3 szakképzés és szakmódszertan 
• 1/3 pedagógia és pszichológia 
• 1/3 gyakorlat speciális státusú gyakorlóiskolákban 
 
Mesteri nélkül nincs belépés a rendszerbe. 
 
Kiskapuk bezárása:  
Rövidített posztgraduális képzés stb. 
 
 

Tanárképzés 

Felkészítés 

• Tanári alapképzés 

Átmenet 

• Korai karrier-
támogatás, bevezetés 

Karrier 

• Folyamatos szakmai 
továbbképzés 


