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GLOSSZÁRIUM: FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) ’Képesítésekért Felelős Nemzeti Hatóság’. A CNFPA 

átszervezését követően az 556/2011-es sz. kormányhatározat nyomán jött létre a Nevelési, 

Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak alárendelt, a Munkaügyi Minisztériummal szorosan 

együttműködő közintézmény. Felel az európai képesítések alapján kidolgozott szakmai 

képesítések keretének kidolgozásáért, a képesítések megszerzését biztosító intézmények 

ellenőrzéséért, illetve a szakmai továbbképzést biztosító képzési rendszer monitorozásáért, 

értékeléséért és szabályozásáért. (http://www.anc.gov.ro/) 

CCD (Casa Corpului Didactic) ’Pedagógusok Háza’. A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és 

Sportminisztériumnak (MECTS) alárendelt, pedagógus-továbbképzésért felelős intézmény. 

Certificatul de competente profesionale ale personalului didactic ’Tanárok szakmai 

kompetenciájának bizonyítványa’, melyet a tanár-továbbképzési program sikeres teljesítésekor 

bocsát ki a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium). 

CNFP (Centrul National de formare a personalului din invatamantul preuniversitar) ’Közoktatásban 

dolgozó pedagógusok képzéséért felelős nemzeti központ’, mely akkreditálja, monitorizálja és 

értékeli a tanár-továbbképzési programokat. Működését a 604/2001-es számú 

kormányhatározat szabályozza a 2004-es kiegészítésekkel. A Nemzeti Nevelési Minisztérium 

tanártovábbképzésért felelős igazgatóságának alárendelt intézmény (Directia Generala pentru 

Educatie Continua, Formare si Perfectionare a Personalului Didactic – DGECFPPIP). 

CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor) ’Felnőttek Szakképzéséért Felelős 

Nemzeti Tanács’. A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak alárendelt, a 

Munkaügyi Minisztériummal szorosan együttműködő intézmény 2011-ig. A felnőttképzés 

megszervezéséért, a képzések ellenőrzéséért, felülvizsgálatáért, a képesítési követelmények 

kidolgozásáért felelős intézmény. Az 1/2011-es oktatási törvény rendelkezései alapján 

átnevezik ’Képesítésekért Felelős Nemzeti Hatóságnak’ (ANC* ld. fentebb). 

CNPP (Consiliul National pentru Pregatirea Profesorilor) ’Tanárképzésért Felelős Nemzeti Tanács’. A 

Nemzeti Nevelési Minisztériumnak alárendelt tanács, mely több tanárképzéssel és  

-továbbképzéssel kapcsolatos kutatás kezdeményezője (Iucu, R. – Panisoara, I. O. 1999, 2000), 

illetve a tanári képesítés standardjai kidolgozásának elindítója (Gliga, L. 2002). Feladatkörét a 

2001-ben megalakult CNFP* (lásd fentebb) veszi át. 

COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania) ’Romániai Foglalkozások Osztályozása’: tartalmazza a 

Romániában elismert képesítések listáját, megszabja a képesítések megszerzéséhez szükséges 

tanulmányok szintjét. 

Corpul profesorilor mentori ’Mentortanárok Testülete’. A mentorok kiválasztása vizsga alapján 

történik. A vizsga első szakaszában a mentori tisztségre pályázó tanárok beadják személyes 

portfólióikat, melyeket a tanfelügyelőség által kinevezett bizottság bírál el. Akiknek megfelelő 

volt a portfóliójuk, továbbléphetnek a vizsga második szakaszába, amelynek során egy órát 

tartanak, illetve egy órát értékelnek a saját szakterületüknek megfelelően. Sikeres vizsga esetén 

a pályázó bekerül a mentorok testületébe, melynek adatbázisát a mentorokért felelős 

tanfelügyelő kezeli (lásd. Metodologie privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru 

coordonarea efectuarii stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice. In Monitorul 

Oficial Partea I. nr. 739 din 20. 10. 2011. – Mentortanárok Testületének megalakulását 

szabályozó módszertan. In Hivatalos Közlöny, I. Rész, 739. Sz. 2011. 10. 20.). 

CSA (Comisia Specializata de Acreditare) ’Akkreditációra Szakosodott Bizottság’. A bizottságnak van 

egy elnöke és két elnökhelyettese, kiknek mandátuma öt év. A bizottság vezetői albizottságokat 

hoznak létre annak függvényében, hogy milyen típusú, tartalmú dossziék elbírálására kerül sor. 

A bizottság havonta egyszer gyűlésezik, illetve valahányszor a bizottság vezetőtestülete ezt 

indokoltnak látja. 
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DGECFPPIP (Directia Generela pentru Educatia Continua Formare si Perfectionare a Personalului din 

Invatamantul Preuniversitar) a Nemzeti Nevelésügyi Minisztérium alá rendelt 

’Pedagógusképzésért és Továbbképzésért Felelős Igazgatóság’. 

Directia generala management, resurse umane si retea scolara ’Menedzsmentért, Humánerőforrásért 

és Iskolahálózatért Felelős Általános Igazgatóság’ a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és 

Sportminisztérium keretén belül, mely 2011-től a tanár-továbbképzési programok 

akkreditációjáért felel. 

Examen de definitivat ’véglegesítő vizsga’. Jelenleg az írásbeli vizsga tematikájába a pedagógia és a 

neveléslélektan, illetve a tanított szaktantárgy és annak tantárgy-pedagógiája tartozik. A tanítók 

esetében az iskolapedagógia és neveléslélektan mellett román nyelv és gyermekirodalom, 

matematika (kisebbségek esetében a kisebbség nyelve és gyermekirodalma is), és e tantárgyak 

tantárgy-pedagógiája képezi a tematikát, óvodapedagógusok esetében pedig matematika helyett 

az óvodai tevékenységek módszertana került be a vizsga anyagába. Az eddigi rendszerben 

minden nap egy tárgyból vizsgáztak a kezdő pedagógusok, a mostani rendszerben tudásukról 

egy írásbeli vizsgán kell, hogy számot adjanak a pályázók. (Lásd OM 6193/13.11.2012. 

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in 

invatamant.) 

Formator felnőttképzésben jártas ’tréner’. 

Gimnázium a román közoktatási rendszerben az 5–8. évfolyamokat foglalja magába. Általában az elemi 

osztályokat is magába foglaló nyolc évfolyamos iskolákban működik. 

ISE (Institutul de Stiinte ale Educatiei) ’Neveléstudományi Intézet’. 1990-ben alapított, a Nevelési, 

Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak alárendelt intézmény, melynek fő célja a nevelésügy 

minőségi javítása pedagógiai kutatások, innovációk, iskolai és képzési programok kidolgozása, 

képzések és továbbképzések megszervezése által (www.ise.ro). 

ISJ (Inspectorate Scolare) ’Megyei Tanfelügyelőségek’. Az oktatásért felelős minisztériumnak 

alárendelt, megyei szintű intézmények, melyek irányítják, ellenőrzik a megyében folyó oktatási 

intézmények működését. 

Líceum a román közoktatási rendszerben a 9–12/13. évfolyamokat magába foglaló oktatási intézmény, 

mely különböző szakosításokat (reál, humán és vokacionális szakokat) indíthat. 

Masterat didactic 2 éves didaktikai mesteri képzés, melynek keretében pedagógiai, pszichológiai, 

szakmódszertani és gyakorlati képzést biztosítanak a jövendőbeli tanároknak. A didaktikai 

mesteri képzés bevezetésével az eddigi rendszerben megszokott párhuzamos képzést felváltja 

a követő képzés. Bár az oktatási törvény ezt az irányvonalat képviseli, a 2012-ben történt 

kormányváltás következtében a reformfolyamat megtorpan, újabb miniszteri rendelet alapján a 

tanárképzés két modulban valósul meg: az I. modul párhuzamosan zajlik az alapképzéssel, vagy 

követő formában valósul meg, és 30 kredit összegyűjtését feltételezi, míg a II., 60 kredites 

modult a magiszteri képzéssel párhuzamosan lehet megszerezni. Az I. modul elvégzése után 

óvodában, elemi iskolában és gimnáziumban lehet tanítani, míg a líceumi, posztliceális és 

egyetemi oktatásban való tanítás feltétele a II. modul teljesítése.  

MECTS (Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului) ’Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és 

Sportminisztérium’. 

MEN (Ministerul Educatiei Nationale) ’Nemzeti Nevelési Minisztérium’ 1999-ben. Az oktatásért, 

nevelésért felelős minisztérium 1999–2012 között többszöri átalakításon ment át, így a 

megnevezése is folyamatosan változott: MEC (Ministerul Educatiei si Cercetarii, azaz 

’Nevelési és Kutatási Minisztérium’), majd MECT (Ministerul Educatiei, Cercetarii si 

Tineretului, azaz ’Nevelési, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium’), aztán MECTS (Ministerul 

Educatiei Tineretului si Sportului, azaz ’Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium’), 

végül 2012 decemberétől újból MEN (Ministerul Educatiei Nationale, azaz ’Nemzeti Nevelési 

Minisztérium’) lett. 
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Mentor a kezdő tanár mellé kirendelt tapasztalt tanár, aki segíti a kezdő tanárt a beilleszkedésben, 

felügyeli munkáját, tanácsokkal látja el, és a gyakornoki év végén minősíti a kezdő tanár 

munkáját, fejlődését. 

Palatul Copiilor ’Gyermekek Palotája’, mely különböző szakköröket szervez érdeklődő gyerekek 

számára: pl. modellezés, rajzkör, gokart stb. 

POSDRU (Program Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013) Az 

Európai Unió által támogatott projekt a humánerőforrások fejlesztése érdekében. 

Posztliceális képzés Az érettségi sikeres teljesítését követően 2-3 éves képzés során egészségügyi, 

kereskedelmi stb. szakképesítést szerezhetnek az ide jelentkező hallgatók. A posztliceális 

képzés magasabbrendű végzettséget nyújt a líceumi képzésnél, de nem ad egyetemi, vagy 

főiskolai oklevelet. 

Profesor emerit kiváló tanár, a tanári karrier legmagasabb fokozata. 

RNFCC (Registrul National al Furnizorilor de Formare Continua) ’Továbbképzést Szolgáltatók 

Nemzeti Regisztere’. 

Strategia de dezvoltare a sistemului de formare initiala si continua a personalului din 

invatamantul preuniversitar 2001–2004 A tanárképzési és tanár-továbbképzési rendszer 

megújítása érdekében, a Pedagógusképzésért és Továbbképzésért Felelős Igazgatóság által 

2000-ben kidolgozott fejlesztési stratégia. 
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1. A JELENLEGI TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER LÉTREJÖTTÉNEK 

ELŐZMÉNYEI 

Az 1989-ben bekövetkezett politikai változások az oktatásügyre is hatással voltak: meghirdették az 

oktatásügy reformját, melynek megvalósítása még napjainkban is tart.  

Az egész társadalmat érintő változások, a globalizált világ megjelenése, az információmennyiség 

ugrásszerű növekedése, a technológia gyors változása az ember adaptációját igényli a megváltozott 

helyzethez. Rugalmas gondolkodású, a kor elvárásainak megfelelni képes emberek kialakítása csakis 

színvonalas oktatás keretén belül valósulhat meg, melynek egyik alapköve a megfelelő képzettségű 

pedagógus. 

„Napjainkban a mélyreható reformok megvalósítása elképzelhetetlen az oktatásügy reformja nélkül, az 

oktatásügyben történő változások pedig mindenképpen a tanárok tevékenységét igénylik”– jelentette ki 

minisztersége idején Andrei Marga 1999-ben, egy, a Nemzeti Nevelésügyi Minisztérium (MEN)* által 

finanszírozott kutatási beszámoló előszavában (Romita B. Iucu—Ion Ovidiu Panisoara 1999). Az 

oktatásügy reformjának tehát szerves részét képezi a pedagógusok alap- és továbbképzésének megújítása 

is.1 

A fentiekben felvázolt felismerés hatására a Tanárképzésért Felelős Nemzeti Tanács (CNPP)* 

kezdeményezésére egy átfogó vizsgálatra került sor 1999-ben, illetve 2000-ben, melynek során a 

pedagógusképzés és -továbbképzés akkori helyzetét tárták fel, illetve feltérképezték a képzésben 

résztvevők igényeit, elvárásait a képzéssel kapcsolatosan. A kutatás célját képezte egy olyan 

reformelképzelés kidolgozása, mely eredményesebbé teheti a pedagógusok alap- és továbbképzését 

(Romita B. Iucu—Ion Ovidiu Panisoara 2000). 

Románia oktatáspolitikáját vizsgálva, az ide vonatkozó dokumentumok alapján megállapíthatjuk, hogy 

a pedagógusok képzése és továbbképzése prioritást élvez az oktatási rendszeren belül. Ezt támasztja alá 

az a Fejlesztési stratégia*, melyet a Nemzeti Nevelésügyi Minisztérium alá rendelt Pedagógusképzésért 

és Továbbképzésért Felelős Igazgatóság (DGECFPPIP)* dolgozott ki 2001–2004-re. A tervezet 

elismerést váltott ki nemcsak európai szinten, hanem a Világbanknál is, és 2001 második felétől 

elkezdték a megvalósítását. A dokumentumban előirányozzák: 

– a szakmai előmenetel professzionalizálását,  

– az előmeneteli lépcsőfokok standardjainak bevezetését, 

– a kreditrendszer kidolgozását,  

– az alapképzés kiterjesztését a véglegesítő vizsga letételéig,  

                                                                 
1 Az oktatásügy reformja magában foglalta többek között a törvénykezés, a curriculum, a tankönyvek, az értékelés, a 

menedzsment és finanszírozás, a tanárképzés és -továbbképzés reformját.  
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– a továbbképzési programok piacának kiszélesítését a sokszínűség biztosítása érdekében,  

– a pedagógusok kommunikációs és informatikai kompetenciájának a fejlesztését, 

– a szakképzetlen pedagógusok szakmai fejlesztését, 

– illetve létrehozzák a Közoktatásban dolgozó pedagógusok képzéséért felelős nemzeti 

központot (CNFPIP*), amely a továbbiakban összefogja és irányítja a pedagógusok 

képzésének és továbbképzésének folyamatát (Iucu 2005). 

A szemléletmód megváltoztatásának, az átszervezésnek köszönhetően a pedagógus-továbbképzés 

keretén belül jól észlelhető változások mutathatók ki, melyet Romita Iucu foglal össze egy 2004-ben 

megjelent munkájában (Iucu 2004, magyar fordításban Szabó-Thalmeiner 2009). 

Az összehasonlítás során megállapítható, hogy a pedagógus-továbbképzés besorolódott az egész életen 

át tartó tanulás (lifelong learning) fogalomkörébe. Az előző korszakhoz képest kiszélesedett a 

továbbképzési programokat kínáló szolgáltatók köre, már nemcsak a pedagógusképzésért felelős 

intézmények szervezhetnek továbbképzéseket, hanem más intézmények is. Az átláthatóság és 

átjárhatóság érdekében megjelenik a standard- és kreditrendszeralapú képzés, mely maga után vonja az 

interaktív módszerek bevezetését a képzés folyamatába, illetve az értékelési rendszer átalakulását. 

Megváltozik a szemléletmód is, a hangsúly a képzésről, oktatásról áttevődik a nevelésre, az 

attitűdformálásra, illetve az önreflexióra képes egyéniség kialakítására (lásd 1. sz. táblázat). 
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1. sz. táblázat. A romániai pedagógus-továbbképzés változásai 

 Hagyományos Aktuális 

Korosztály Meghatározott és 

megkövetelt 

időszakaszok 

léteznek. 

Folyamatos 

felnőttoktatás. 

Motiváció Egyéni motiváció. A továbbképzés 

közösségi projekt, a 

pedagógus ugyanis egy 

oktatási rendszer szerves 

része. 

Képzési szint Egyetem előtti / felső-

oktatás 

Egyetem utáni – nyitott 

az egyetemi képzést 

követő 

(posztuniverzitáris) és a 

magiszteri (MA-

fokozatú) képzési formák 

felé. 

Képző 

intézmények 

Líceumok és 

egyetemek 

Intézmények – 

akkreditált továbbképzési 

programokat felajánló 

intézmények. 

A szakmai 

kompetenciák 

profilja 

Megszokott szakmai 

készségek, 

jártasságok – elméleti 

– absztrakt jellegű 

megközelítése. 

Szakmai kompetenciák, 

standardok – gyakorlati, 

pragmatikus 

megközelítés 

Curriculum Előre meghatározott, 

kötelező jellegű. 

Rugalmas, nyitott az 

opcionális tantárgyak 

iránt, kreditrendszer-

alapú. 

Képzési 

stratégiák 

Bemutatáson alapuló 

tanítás-tanulás. 

Analízis, szintézis, 

transzfer, 

problémamegoldás, 

interaktív képzés. 

Szervezési 

formák, 

munkaformák 

Frontális, közösségre 

irányuló. 

Egyéni, csoportos, inter-

aktív. 

Értékelés Reproduktív jellegű, 

az adminisztratív 

elemek kerülnek 

előtérbe. 

Portfólió- és 

kompetenciaalapú 

alternatív értékelési 

stratégiák. 

Tanúsítvány Egyoldalú, szétszórt, 

különböző 

kritériumok alapján. 

Folyamatos, kumulatív 

(kreditrendszer- és 

standardalapú). 

Akadémiai / 

szakmai 

mobilitás 

Gyenge, a régiség a 

döntő tényező. 

A kreditrendszer 

biztosítja a dinamikus 

előrehaladást a szakmai 

karrierben. 

Hangsúlyok a 

képzés terén 

Magatartás-, 

képességfejlesztés. 

Attitűd – reflexió 

központú. 

Sajátos 

megközelítésmód 

Képzés („teacher 

training”) 

Nevelés („teacher 

education”) 
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A 2003–2004-es években viszonylag stagnál a pedagógusképzés és –továbbképzés fejlesztése, majd 

2005-ben, az Európa Tanács júniusi brüsszeli konferenciáját követően,2 a tanárképzés bolognai rendszer 

szerinti átszervezése nyomán újabb fejlesztési stratégiát dolgoznak ki, szem előtt tartva az európai 

szinten megfogalmazott alapelvek és kulcskompetenciák teljesítését. Ennek értelmében megerősítik, 

hogy az alapképzés foglalja magába a felsőfokú tanulmányok elvégzését követő gyakornoki évet, 

melynek sikeres teljesítése esetén véglegesítő vizsgát tehet a kezdő pedagógus, és elhelyezkedhet a 

tanügyben, javasolják a mentorátus bevezetését a kezdő pedagógus szakmai támogatása és ellenőrzése 

végett, előirányozzák a didaktikai mesteri szak bevezetését, támogatják a továbbképző programok 

kínálatának növelését a piac nyitottá tételével, illetve megfogalmazzák a standardok kidolgozásának 

szükségességét a közoktatásban dolgozók számára. 

A tervezet alapján konkrét javaslatokat fogalmaznak meg, melyek gyakorlatba ültetésének törvényi 

hátterét a 2011-ben megjelent oktatási törvény és miniszteri rendeletek teszik lehetővé. 

                                                                 
2 A konferencia záródokumentumában megfogalmazták azokat a közös alapelveket, melyek alapján kidolgozhatóak a 

pedagógusi kompetenciák. 
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2. A TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS JELENLEG ÉRVÉNYES JOGI 

SZABÁLYOZÁSA 

Az oktatás megszervezésének törvényes hátterét 2011 januárjáig a 84/1995-ös oktatási törvény 

biztosította a 268/2003-as és a 354/2004-es törvényi módosításokkal és bővítésekkel. A törvény kitér a 

tanári hivatás szabályozására, megszabja a tanárképzés és -továbbképzés törvényes hátterét, kitér a 

képzés megszervezéséért felelős intézmények hatáskörére. Ezt a törvényt egészíti ki a témánk 

szempontjából releváns 128/1997-es törvény a 394/2004-es kiegészítésekkel, mely a Pedagógusok 

Statútumát foglalja magába. A tanártovábbképzés az említett törvényeknek megfelelően valósult meg 

2011-ig. 

Az 1/2011-es számú oktatási törvény (Legea Educatiei Nationale 1/2011) mélyreható változásokat 

fogalmaz meg a közoktatás megszervezése terén, magát az oktatási rendszert is érintve.3  

A változások nemcsak a közoktatásra, hanem a felsőfokú oktatásra is kiterjedtek, különösen a 

pedagógusképzésre.4 Az új törvény értelmében a jövendő tanárok szakterületükön alapképzésben 

részesülnek (BA-fokozat), ezt követően elvégeznek egy 2 éves didaktikai mesterit (MA-fokozat), majd 

egyéves gyakornoki állást5 foglalnak el, ahol kinevezett mentor* irányítása alatt végzik pedagógusi 

teendőiket. A gyakornoki évet követően véglegesítő vizsgát tesznek, melynek sikeressége esetén 

címzetes állást foglalhatnak el a tanügyben.6 

Az óvodapedagógusok és tanítók esetében nem szükséges a didaktikai mesteri, számukra elegendő a 

hároméves alapképzés elvégzése az óvodai és elemi iskolai oktatás pedagógiája szakterületen. A 

bölcsődei gondozók felkészítése még alacsonyabb fokozatú, ők a pedagógiai szakirányú középiskolai 

végzettség birtokában helyezkedhetnek el szakterületükön. 

A 2011-es oktatási törvény az előzőekben bemutatott fejlesztési stratégiákkal összhangban körvonalazza 

a tanártovábbképzés jogi kereteit is, melynek gyakorlati megvalósításáról a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági 

és Sportminisztérium (MECTS)* rendeleteiben foglalt módszertanok7 rendelkeznek. 

                                                                 
3 Megváltoztatja a közoktatási rendszer szerkezetét: bevezeti az előkészítő osztály fogalmát, 10 éves iskolakötelezettséget 

vezet be (0–9. osztály), a középiskolai tanulmányokat 3, illetve 4 év terjedelemben határozza meg. Ez az intézkedés 

befolyásolja az oktatási intézmények tanárszükségletét is, melynek rendezésére az elkövetkező években kerülhet sor. 
4 A 84/1995-ös törvény szerint a tanárképzés párhuzamos vagy követő képzés formában valósult meg az egyetemeken. A 

pedagógiai modul elvégzését követően a hallgató tanári képesítést szerzett, melynek birtokában elhelyezkedhetett a 

tanügyben. Az óvodapedagógusok és tanítók középiskolai szakképesítést, illetve hároméves főiskolai végzettséget 

követően helyezkedhettek el a tanügyben. 
5 Az állást versenyvizsga során nyerhetik el a pályázók, de a kezdő tanár megbízatása csak egy évig érvényes. Ha a 

véglegesítő vizsgán sikeresen szerepelnek, kérhetik szerződésük meghosszabbítását, illetve véglegesítését. 
6 Lásd 1/2011 oktatási törvény 236-241. cikkely. 
7 6193/2012 sz. miniszteri rendelet a véglegesítő vizsga megszervezéséről, megjelenés helye: Románia Hivatalos Közlönye 

843/2012. (Metodologia privind organizarea și desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant, in. 

Monitorul Oficial al Romaniei 843 din 13 decembrie 2012); a mentorok testületének megalapításáról rendelkező 

módszertan (Metodologie privind constituirea corpului profesor mentori pentru coordonarea efectuarii stagiului practic in 

vederea ocuparii unei functii didactice, in. Monitorul Oficial al Romaniei 739/20.10.2011); illetve a közoktatásban 

dolgozók továbbképzésének módszertana (Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul 

preuniversitar, anexa la OM 5561 07.10.2011. in. Monitorul Oficial al Romaniei anul 179 (XXIII), nr. 767 bis, luni 31 

octombrie 2011.) 
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Az 1/2011-es oktatási törvény 242-es sz. cikkelye alapján Romániában a tanárok továbbképzése két 

területen valósul meg: 

1. a szakmai fejlődés és a 

2. a szakmai előmenetel biztosítása terén (lásd. 2. sz. táblázat). 

2. sz. táblázat 

A romániai tanár-továbbképzési rendszer területei 

Szakmai fejlődés Előmeneteli rendszer 

Folyamatos továbbképzés (5 

évenkénti 90 kredit összegyűjtése 

akkreditált továbbképzési 

programok keretén belül). 

II. fokozat 

I. fokozat 

A közoktatásban dolgozó vezető, 

ellenőrző személyzet képzése. 

Kiváló tanár fokozat (profesor 

emerit*) 
 

A szakmai fejlődést biztosító képzés akkreditált továbbképzések során valósul meg, melyek egyik 

speciális területe a közoktatásban vezető funkciót betöltő személyzet továbbképzése. A pedagógusok 

folyamatos továbbképzése a kreditrendszernek köszönhetően valósul meg, hiszen ötévenként 90 kredit 

megszerzésére kötelezik a közoktatásban dolgozó tanárokat.8 A 90 kredit összegyűjtése a CNFP által 

akkreditált képzések elvégzése révén valósítható meg, de különleges esetben a pedagógusok újabb 

képzések elvégzésére kötelezhetők, ha az oktatási reform ezt megkívánja. Ugyancsak a szakmai fejlődés 

területéhez tartozik a közoktatásban vezető vagy ellenőrző szerepet betöltő személyek képzése, hiszen 

azok a tanerők, akik hasonló beosztásban szeretnének dolgozni, kötelesek egy 60 kredites továbbképzési 

programot sikeresen teljesíteni, melynek következtében tagjai lesznek egy szakértő testületnek, mely 

alapfeltétele lesz a továbbiakban egy vezetői funkció betöltésének. 

A pedagógus-továbbképzés másik elkülöníthető területe a Romániában már régi hagyományokkal 

rendelkező előmeneteli rendszer, mely jelenleg az új oktatási törvény alapján a II., az I. és a kiváló tanár 

fokozat megszerzésében nyilvánul meg. Újdonságnak tekinthető a kiváló tanári fokozat bevezetése, 

melynek megszerzési módjáról külön módszertan rendelkezik. 

                                                                 
8 A tanár fogalomkörébe beletartoznak a tanítók és óvodapedagógusok is, ugyanis az ő státuszuk: tanár az óvodai és elemi 

iskolai oktatásban. 
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3. A TOVÁBBKÉPZÉS DEKLARÁLT CÉLJAI ÉS KONTEXTUSA 

A jelenleg érvényben lévő oktatási törvény bevezetéséből kiderül, hogy a közoktatás legfőbb küldetése 

a román társadalom gondolkodásának formálása az európai uniós és a globalizált világ elvárásaival 

összhangban, annak érdekében, hogy tagjai megállják helyüket a jelen és a jövő társadalmában. 

Fontosnak tartják az egyén szabad, integrált és harmonikus fejlesztését annak érdekében, hogy autonóm, 

szilárd értékrendszerrel rendelkező személyiség váljék belőle, ugyanakkor a társadalom aktív tagjává is 

váljon, aki a munkaerőpiacon is megállja a helyét. A megfogalmazott nevelési eszményképpel 

összhangban a törvény a kompetenciaalapú oktatást helyezi előtérbe. A kompetenciaalapú oktatás a 

továbbképzésre is kiterjed, ugyanis a pedagógusok élethosszig tartó képzésének a célja a szakmai 

kompetenciák kialakítása, illetve fejlesztése. 

Az oktatással szemben támasztott elvárások teljesítése képzett tanárok munkáját feltételezi, akik 

folyamatosan lépést tudnak tartani a kor változásaival, rugalmasak, nyitottak az új befogadására, 

ugyanakkor szilárd értékrenddel és szakmai tudással rendelkeznek. A leírtak alapján természetessé válik 

a tanártovábbképzés kulcsszerepe az oktatási rendszer hatékonyabbá tételében. 

Ezt példázza az elmúlt húsz év gyakorlata is. Az 1989-es változásokat követően az oktatási rendszer 

teljes reformjára volt szükség. A közoktatás reformja a képzés különböző területeit érintette: az oktatási 

tartalmat, tantervet, a tankönyveket, az értékelési és vizsgáztatási rendszert, a menedzsmentet, a 

finanszírozást, a pedagógusképzési rendszert stb. A reformtörekvések megvalósítása csakis a 

pedagógusok folyamatos tájékoztatása révén valósulhatott meg, hiszen lépést kellett tartaniuk a soron 

következő változásokkal. Ezt a feladatot a továbbképzés látta el.9 

Az 1/2011-es oktatási törvény a továbbképzés hat alapvető célját fogalmazza meg (Legea Educatiei 

Nationale 1/2011, 244. §): 

– Szakmai képzés (a szakterületen, pszichológia-pedagógia, illetve a tantárgy-pedagógiák 

terén), 

– Felkészítés az előmeneteli fokozatokra (II., I. fokozat, illetve a kiváló tanár fokozat), 

– Vezetői kompetenciák fejlesztése, 

– Átképzések, 

– Kiegészítő kompetenciák kialakítása, fejlesztése (számítógéppel támogatott oktatás, idegen 

nyelvi oktatás, felnőttképzés stb.) 

– Transzverzális kompetenciák fejlesztése (szociális kompetenciák, önreflexió stb.). 

                                                                 
9 Bár a tanárképzés és -továbbképzés megújítása mindig elsőbbséget élvezett a reformfolyamatban, észrevehetően mindig 

egy lépéssel lemaradt a közoktatást közvetlenül érintő többi tényezőtől. Konkrét előrelépések azonban e téren is történtek, 

melyekről bővebben az első alfejezetben tettünk említést. 
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A felsorolt célok megvalósítása a tanártovábbképzés különböző területeit eredményezik, melyek 

részletesebb bemutatására a tanulmány további részeiben kerül sor. 

3.1 Kapcsolat az alap- és bevezető képzéssel 

A tanárképzés és -továbbképzés Romániában jelenleg gyökeres változásokon megy keresztül. A 

kompetenciaalapú képzés, illetve a kompetenciák folyamatos fejlesztése szemléletmódjának bevezetése 

a tanárképzésben és -továbbképzésben teremtette meg az esélyét annak, hogy a két képzési forma között 

szerves kapcsolat jöhessen létre. 

Az új oktatási törvény hatályba lépését követően a 2011/2012-es tanévben I. éves egyetemi hallgatók az 

új jogszabály szerint, a többiek kimenő rendszerben egy átmeneti szabályozás (5745/2012 sz. miniszteri 

rendelet) szerint szerezhetnek tanári oklevelet. Az új rendelkezések szerint annak a hallgatónak, aki 

tanári képesítést szeretne szerezni, el kell végeznie az általa választott szakon az alapképzést (BA), majd 

jelentkeznie kell egy didaktikai mesterire (masterat didactic*) (MA). A didaktikai mesteri elvégzése után 

versenyvizsgával foglalhat el ideiglenesen egy állást a gyakornoki idő teljesítése érdekében, majd 

véglegesítő vizsgára jelentkezhet, melynek sikeres teljesítését követően teljes jogú tanárrá válik. 

Az alap- és bevezető képzés tehát az oktatási törvény előírásai szerint három szakaszra osztható: 

1. Felsőfokú tanulmányok elvégzése a választott szakon – többnyire hároméves képzést jelent 

az egyetem egyik karán. Lehetőség van egy újabb szakosítás megszerzésére is, de ehhez a 

hallgatónak legalább 90 kreditet kell teljesítenie a választott szakterületen az egyetem 

megfelelő karán. 

2. A didaktikai mesteri, mely kétéves tanulmányokat jelent, s elvégzése után a hallgató a 

szakterületének megfelelő didaktikai mesteri oklevél birtokába jut. Az átmeneti időszakban 

azonban miniszteri rendelettel visszaállították a tanárképzés eddigi formáját, vagyis a 

hallgatók a szakképesítésükkel párhuzamosan végezhetik el a tanárképzés két modulját, az 

elsőt az alapképzés során, a másodikat a mesteri képzéssel párhuzamosan. Az I. modul 

elvégzése a gimnáziumban* való oktatást engedi meg, míg a II. modul elvégzése után a tanár 

líceumi*, egyetemi, illetve posztliceális* képzésben is taníthat. 

3. A gyakornoki időszak – egy tanévet ölel fel egy közoktatási intézményben mentortanár 

irányítása alatt.  

Jelenleg a Mentortanárok Testületének (Corpul Profesorilor Mentori*) kialakítása zajlik, 

mely a megyei tanfelügyelőségek (ISJ*) hatáskörébe tartozik. A kidolgozott metodológia 

alapján mentortanár az lehet, aki címzetes állást foglal el a közoktatásban, I. fokozattal 

rendelkezik, az elmúlt öt évben munkahelyén csak nagyon jó minősítést kapott, és legalább 

egy minisztérium által szervezett továbbképzésen részt vett, illetve orvosi szempontból 

betöltheti ezt a funkciót, és büntetőjogilag is feddhetetlen. Bár az utóbbi években több 
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továbbképzést szolgáltató intézmény szervezett ún. mentorképzést, a mentortestületbe való 

felvételnek nem feltétele ennek a képzésnek az elvégzése, valószínűleg képzésükre a 

továbbiakban kerül sor.  

A mentortanár példakép a kezdő tanár számára szaktudományos ismeretei, attitűdje, 

pontossága, igényessége, értékrendszere révén. Jól kommunikál, tiszteletben tartja a számára 

kijelölt kezdő tanár személyiségét, akinek a legkörültekintőbb támogatást nyújtja 

gyakornoki éve során annak érdekében, hogy megfelelő gyakorlati tapasztalatra tegyen szert 

a tervezés, szervezés, értékelés, önértékelés, iskolán kívüli tevékenységek megvalósítása stb. 

terén.  

A mentortanár az oktatási törvény 262. cikkely, 4. bekezdése alapján heti két óra 

kedvezményt kap. Ez a kedvezmény pótóradíj formájában térül meg a tanító, illetve 

óvodapedagógus mentorok esetében. Egy mentor mellé egy vagy két kezdő tanárt jelölhet ki 

a tanfelügyelőség. A mentor feladatkörébe tartozik, hogy megtervezi a gyakornoki évet, 

tájékoztatja a gyakornok tanárt kötelezettségeiről, mintát nyújt számára, majd bevonja az 

iskolai és iskolán kívüli tevékenységek megtervezésébe és megvalósításába, konstruktív 

visszajelzést nyújt támogatottjának, elősegíti beilleszkedését az iskola életébe, segítséget 

nyújt portfóliója összeállításában, az iskolai dokumentumok elkészítésében és folyamatosan 

nyomon követi fejlődését a kitűzött céloknak megfelelően. A mentori szerepkör betöltéséről 

a mentornak folyamatosan tájékoztatnia kell a tanfelügyelőséget a megadott 

formanyomtatványok kitöltésével, mely a mentori tevékenység megtervezését, a látogatott 

órák jegyzékét, azok értékelését, a kezdő tanárral való találkozások jegyzőkönyvét, a kezdő 

tanár végső értékelését, a mentori tevékenység mentor és kezdő tanár általi értékelését foglalja 

magába.  

A mentortanárnak joga és kötelessége folyamatosan részt venni továbbképzéseken.  

 

A végleges tanári státusz megszerzését a véglegesítő vizsga sikeres teljesítése feltételezi. A vizsga két 

szakaszban zajlik: az első szakaszban értékelik a kezdő tanár oktatási intézményen belüli tevékenységét, 

szakmai portfólióját, illetve két szakfelügyelet során a tanári kompetenciáit (ebben a szakaszban fontos 

szerepet kap a mentortanár értékelése, ajánlása is), majd a második szakaszban a gyakornoki év 

teljesítését követően egy írásbeli vizsgára kerül sor, melynek tematikáját és tájékoztató jellegű 

bibliográfiáját az oktatásért felelős minisztérium határozza meg (Legea Educatiei Nationale 1/2011, 241. 

§). Sikertelen vizsga esetén a kezdő pedagógus még két alkalommal próbálkozhat öt éven belül, de az 

újabb vizsgának előfeltétele a gyakornoki év megismétlése. 

Az alapképzés átalakítása (a szaktudományos képzés mellett folyó párhuzamos tanárképzés 

helyettesítése a kétéves didaktikai mesterivel) és a gyakornoki év bevezetése remélhetőleg a tanárképzés 

minőségi megújulását fogja eredményezni (bár a jelenlegi kaotikus helyzet a tanárképzés területén nem 
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ezt sugallja – lásd glosszárium masterat didactic címszava). Erről csak öt-tíz év múlva bizonyosodhatunk 

meg igazán, mikor az elméleti elképzelések átkerülnek a gyakorlatba. Ugyanakkor a kezdő tanár 

képzettségének a megítélése két intézmény felelősségévé válik, hiszen az egyetem többnyire az elméleti 

képzésért (a BA-fokozaton a szaktudományos képzésért, MA-fokozaton pedig a pedagógiai, 

pszichológiai, tantárgy-pedagógiai felkészítésért), a tanfelügyelőség pedig leginkább a gyakorlati képzés 

megítéléséért lesz felelős. A végleges tanári oklevél kiállítása, a pedagógusi kompetenciák meglétének 

ellenőrzése az intézkedéseket követően már nemcsak az egyetem, hanem a tanfelügyelőségek 

hatáskörébe is tartozik. Ezt az állítást erősíti az a tény is, hogy 2012-ben a véglegesítő vizsgát már nem 

az egyetemek pedagógusképzésért felelős intézetei, hanem a tanfelügyelőségek szervezték, a vizsgára 

való felkészítéssel pedig a Pedagógusok Házát (CCD*) bízták meg. 

A véglegesítő vizsga (examen de definitivat*) eddig is része volt a pedagógusok továbbképzésének, 

viszont az újabb intézkedéseket követően már a bevezető képzés záró momentumává válik. Ezáltal a 

vizsga több értelmet nyerhet, ehhez viszont szükséges a mentor mellett végzett gyakornoki év bevezetése 

mellett az írásbeli vizsga tematikájának és elvárásrendszerének az alapos átgondolása is.  

3.2 Kapcsolat az előmeneteli rendszerrel 

A tanártovábbképzés deklarált céljait alaposabban megvizsgálva az oktatási törvény két feladatot ró ki 

a továbbképzés számára: egyfelől a folyamatos szakmai fejlesztést, másfelől a szakmai előmenetel, a 

szakmai karrier biztosításának lehetőségét. 

A szakmai fejlesztés magában foglalja a szakmai, módszertani, pedagógiai-pszichológiai képzés 

különböző területeit, illetve a vezető beosztásban lévő pedagógusok továbbképzését, a szakmai 

előmenetel pedig a II., I. és a kiváló tanár fokozat megszerzésének lehetőségét (lásd 2. sz. táblázat). A 

II. és I. fokozat az eddigi előmeneteli rendszernek is része volt, a kiváló tanári fokozat bevezetése viszont 

az új oktatási törvénynek köszönhető (Legea Educatiei Nationale 1/2011, 243. §). 

Az előmeneteli rendszer a továbbképzés szerves részét képezi, ezért az a tanár, aki beiratkozott 

valamelyik fokozat megszerzésére irányuló vizsgára, mentesül a folyamatos szakmai továbbképzéseken 

való részvételtől a fokozat megszerzéséig. 

A fokozatok megszerzésének törvényes hátterét az oktatási törvény 242. és 243. cikkelye, a konkrét 

megvalósítást pedig miniszteri rendelet szabályozza (5561/07.10.2011 miniszteri rendelet). 

A továbbiakban a három fokozat megszerzésének sajátosságait mutatjuk be (lásd 3. sz. táblázat).  

A II. fokozat megszerzésének feltétele, hogy a pályázó tanár négy év munkatapasztalattal rendelkezzen 

a közoktatásban a véglegesítő vizsga letételét követően, két évre visszamenőleg legalább „jó” 

minősítései legyenek az éves értékelésekkor, illetve a szakfelügyeletek alkalmával, magatartása deonto-

lógiai szempontból kifogástalan, és magas szintű pedagógiai kompetenciával rendelkezik. A II. fokozati 

vizsgára való jelentkezéskor a tanár a megyei tanfelügyelőségeken nyújtja be kérelmét, illetve a 

vizsgamódszertan által előírt iratokat tartalmazó dossziét, majd a megfelelő szakosítású tanfelügyelő két 
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szakfelügyeleten (átmenő minősítés: JÓ) és egy speciális szakfelügyeleten (átmenő osztályzat: 8) 

ellenőrzi a pedagógus munkáját. A vizsga második tömbje az írásbeli és szóbeli vizsga, melynek 

tematikája hasonlít a véglegesítő vizsgáéra, és a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium állítja 

össze. Az írásbeli vizsga tartalma tanárok esetében a szaktantárgy és tantárgy-pedagógia, a szóbeli 

vizsga a pedagógia és neveléslélektan témaköreit érinti. A tanítók két – ha kisebbségi oktatásban 

dolgoznak három – írásbeli vizsgát tesznek:10 román nyelv és gyermekirodalom, illetve világ-gyermek-

irodalom és matematika (magyar tannyelvű pedagógusok esetében magyar nyelv és gyermekirodalom 

is) tárgyakból, illetve a felsorolt tárgyak tanításának módszertanából, ehhez járul a pedagógia és 

neveléslélektan témaköreit érintő szóbeli vizsga, az óvodapedagógusok pedig hasonlóképp vizsgáznak, 

csak az ő esetükben a matematika tantárgy helyett az óvodai tevékenységek módszertana tantárgy 

szerepel. Az írásbeli és szóbeli vizsgákon legalább 7-es osztályzatot kell elérniük a tanároknak, az 

átlageredményük is 7-esen felüli kell, hogy legyen. Sikertelen vizsga esetén két év múlva 

jelentkezhetnek újra a II. fokozat megszerzésére. 

Az I. fokozatra azok a pedagógusok jelentkezhetnek, akik professzionális oktatói munkát végeznek 

munkahelyükön. Az I. és II. fokozat megszerzése között négy év tanítási tapasztalattal kell rendelkeznie 

a pályázó tanárnak, kivéve, ha a II. fokozatot színtízessel zárta, mivel ebben az esetben egy év 

engedményt kap. Az I. fokozatra a beiratkozás, akárcsak a II. fokozati vizsga esetében, a 

tanfelügyelőségeken történik, majd a pályázók dossziéja az egyetemekre kerül. Az egyetem felvételi 

vizsgát szervez a pályázóknak a minisztérium által összeállított tematika alapján. Ezen a vizsgán kutatás-

módszertani és pedagógiai ismereteikről adnak számot a tanárok, illetve bemutatják dolgozatuk tervét. 

Sikeres vizsga esetén a pályázóknak témavezető tanárt jelölnek ki, aki irányítani fogja őket az 

elkövetkezendő másfél évben. Az irányító tanár útmutatást ad a dolgozat minőségi megírása érdekében, 

majd értékeli az elkészült dolgozatot. A dolgozatok leadását követően (melynek határideje a felvételi 

vizsgát követő év augusztus 31-e) a minisztérium jóváhagyja a vizsgabizottságokat, melyek a következő 

tanévben meglátogatják a pályázó pedagógust, négy óráját végignézik és értékelik, majd részt vesznek a 

tanár dolgozatának megvédésénél. A védés nyilvános, az oktatási intézmény minden pedagógusa részt 

vehet rajta. A meghallgatott órákról, a dolgozat megvédéséről jegyzőkönyv készül. Az átmenő osztályzat 

a 8-as. 

I. fokozatos tanárnak ismerik el azt a pedagógust is, aki – kihagyva a II. fokozatot – doktori címet szerez 

a saját szakterületén.  

A kiváló tanár fokozat (profesor emerit*) bevezetését már a 2001–2004-es fejlesztési tervben 

előirányozták, megvalósítására azonban az új oktatási törvény beiktatását követően kerülhet sor. A 

fokozat elnyerésére azok a pedagógusok pályázhatnak, akik szakértőnek számítanak nemcsak 

                                                                 
10 A 3129/2013.02.01-es miniszteri rendelet módosítja a módszertant, ennek értelmében egy írásbeli vizsgába sűrítik a 

különböző tantárgyakat, így a tanítóknak, óvodapedagógusoknak is egy írásbeli vizsgájuk lesz 2013-tól, mely magába 

foglalja a román nyelv, a magyar nyelv tanításának módszertanát, illetve a tanítók esetében a matematika tanításának 

módszertanát, óvodapedagógusok esetében pedig az óvodai tevékenységek módszertanát. 
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szakterületükön, illetve szaktárgyuk tanításának tantárgy-pedagógiája terén, hanem az oktatás 

menedzselésében és megújításában is (Legea Educatiei Nationale 1/2011, 234. §). A felvételi vizsgára 

való jelentkezés feltétele az I. fokozat 15 éves birtoklása. A felvételit megelőzően a pályázó egy speciális 

szakfelügyeletet kérvényez, melynek során 3 óráját értékeli a tanfelügyelőség által kinevezett bizottság. 

Átmenő osztályzat esetén jelentkezhet a felvételi kollokviumra egy portfólió összeállításával. A 

személyes portfóliót az oktatási intézmény vezetőtestülete láttamozza, majd továbbítja a 

tanfelügyelőségek részére. A portfólió leadását követően felvételi kollokviumra kerül sor, ahol a 

vizsgabizottság11 ellenőrzi a portfólió helyességét, és ha mindent rendben találnak, a pályázó elérte a 

megszabott 80 pontos határt, bemutathatja kutatási tervét, melynek megvalósítására az elkövetkező 

évben vállalkozik.12 A sikeres felvételit követően a pályázó választja meg témavezető tanárát, aki 

egyetemi oktató (professzor, docens, illetve adjunktus), és a pályázó szakterületén/kutatási területén 

doktori címmel rendelkezik. A dolgozat megírását követően kitűzik a vizsga napját, amikor a pályázó 

saját szakterületének megfelelő tanár három óráján vesz részt, arról jegyzőkönyvet készít, majd 

nyilvános ülésen megvédi dolgozatát a Pedagógusok Házában (CCD). A vizsga jegyét ebben az esetben 

a jegyzőkönyvek értékelése (legalább 9-es), a dolgozat témavezető általi értékelése és a dolgozat 

bizottság13 előtti megvédésének minősítése adja. A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha az 

átlagosztályzat nem kisebb, mint 9. 

A kiváló tanár fokozatot oklevél és kitüntetés igazolja, birtoklója pedig évente egyszer prémiumban14 

részesül mindaddig, ameddig a közoktatásban dolgozik. 

Az előmeneteli rendszer összefoglalását követhetjük nyomon az alábbi táblázatban.  

                                                                 
11 A vizsgabizottság tagjai: elnök (Pedagógusok Házának igazgatója), alelnök (a humánerőforrásért felelős tanfelügyelő), 

3–5 bizottsági tag (szaktanfelügyelők, iskolaigazgatók, a pályázó szakterületén dolgozó I. fokozatos tanárok), titkár 

(számítástechnikai ismeretekkel rendelkező alkalmazott a Pedagógusok Házából). 
12 A kutatás a következő területeken valósulhat meg: pedagógia és neveléslélektan, tantárgy-pedagógia, tanulásszervezés, 

minőségbiztosítás, információs és kommunikációs technikák alkalmazása az oktatásban, intézménymenedzsment, 

alternatív oktatási stratégiák, pedagógiai kutatás és innováció, partnerkapcsolatok a társadalmi közegben. 
13A bizottság tagjai: elnök (a minisztérium által kijelölt, szakmai szempontból is megfelelő főtanfelügyelő vagy a 

szakterületen doktori címmel rendelkező tanár), a témavezető tanár, szaktanfelügyelő. 
14A prémium összegét nem pontosítják, minden évben a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium határozza meg a 

rendelkezésére álló költségvetés alapján. 
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3. táblázat – Az előmeneteli rendszer Romániában 

 II. fokozat 
I. fokozat 

Kiváló tanár 

A beiratkozás 

feltétele 

- 4 év 

régiség15 a 

véglegesítőtől 

számolva. 

- Jó minősítés 

az előző két 

évben. 

- 

Kifogástalan 

magatartás. 

- Magas 

szintű 

pedagógusi 

kompetencia. 

- 4 év régiség16 

a II. fokozattól 

számítva. 

- Nagyon jó 

minősítés az 

előző két 

évben. 

- Kifogástalan 

magatartás. 

- Minőségi, 

újító jellegű 

pedagógusi 

munkásság. 

- 15 év 

folyamatos 

tanítás az I. 

fokozat 

megszerzése 

óta. 

- Kiemelkedő 

pedagógusi és 

vezetői 

munkásság. 

- Különböző 

projektekben 

való részvétel, 

illetve azok 

koordinálása. 

A helyek 

száma 

korlátozott, 

központilag 

meghatározott. 

A folyamatos 

szakfelügyelet 

minősítése 

Legalább JÓ 

minősítés. 

NAGYON JÓ 

minősítés. 

NAGYON JÓ 

minősítés. 

A speciális 

szakfelügyelet 

jegye17 

Legalább 8 Legalább 8 Legalább 9 

Vizsga18 Írásbeli és 

szóbeli 

vizsgák: 

szaktantárgy, 

tantárgy-

pedagógia, 

pedagógia és 

neveléslélektan 

Legalább 7 

Felvételi 

kollokvium. 

Önálló kutatáson 

alapuló 

szaktudományos-

módszertani 

dolgozat 

megírása és 

megvédése. 

Szakfelügyeleti 

ellenőrzés. 

Legalább 8 

Szakfelügyeleti 

ellenőrzés. 

Felvételi 

kollokvium. 

Önálló kutatáson 

alapuló 

szaktudományos-

módszertani 

dolgozat 

megírása és 

megvédése. 

Legalább 9 

                                                                 
15 Tanári gyakorlat. 
16 Tanári gyakorlat. 
17 A 3129/2013.02.01 es miniszteri renedelet módosítja a módszertant. Ennek értelmében az elérendő minimális jegy a 8-as 

a II. fokozat és 9-es az I. fokoza esetében (szerző. megj.) 
18 Lásd a 17. lábjegyezet. 
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 II. fokozat 
I. fokozat 

Kiváló tanár 

A vizsga 

helyszíne 

Egyetem Egyetem, 

oktatási 

intézmény 

Pedagógusok 

Háza 

Átmenő átlag 

osztályzat19 

7 8 9 

 

Az előmeneteli rendszer változásai terén megfigyelhető a véglegesítő vizsga alap- és bevezető képzésbe 

való átemelése, illetve az elérhető fokozatok kiszélesítése: a kiváló tanár fokozatának bevezetése. 

Ugyanakkor az a tendencia is nyomon követhető, hogy az újabb minisztériumi módszertanok egyre 

kevesebb szerepet szánnak az előmeneteli rendszer vizsgabizottságaiban az alapképzésben érdekelt 

felsőoktatási intézményeknek, illetve azok szakértőinek (a véglegesítő vizsga és a kiváló tanár fokozat 

elbírálását szabályozó dokumentumok), a vizsgák megszervezését és lebonyolítását a Pedagógusok Háza 

(CCD) és a Megyei Tanfelügyelőségek (ISJ*) hatáskörébe vonják be. 

                                                                 
19 Lásd. 17. lábjegyzet. 
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4. A TOVÁBBKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE 

A szabályozás tekintetében különbséget tehetünk a szakmai előmenetelt biztosító képzések és vizsgák, 

illetve a folyamatos szakmai fejlesztést biztosító képzések között. Az előmeneteli rendszer 

szabályozásáról és felügyeletéről az előző alfejezetben bővebben is írtunk, láthattuk, hogy a 

vizsgatematika kijelölése, a vizsgabizottságok kinevezése, a vizsgajegyek jóváhagyása és az oklevelek 

kiadása a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium (MECTS) hatáskörébe tartozik. Az 

előmenetelt biztosító vizsgákat a megyei tanfelügyelőségek, a Pedagógusok Háza, illetve az egyetemek 

pedagógusképzésért felelős intézetei valósítják meg, megosztva a minisztériumi módszertanokban 

foglalt feladatok teljesítését. 

A folyamatos szakmai fejlesztést biztosító tanártovábbképzés szabályozásáért országos szinten a 

Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium (MECTS), azon belül a Pedagógusképzésért Felelős 

Központ (CNFP) felelt (2010-től a minisztérium humánerőforrásokért felelős igazgatósága hatáskörébe 

tartozik). A központ biztosítja a közoktatásban dolgozó pedagógusok továbbképzésének minőségét és 

sokszínűségét. Feladatkörébe tartozik a továbbképzési programok akkreditálása, monitorozása és 

értékelése. 

A tanártovábbképzés szabályozása és felügyelete tehát a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és 

Sportminisztérium (MECTS) hatáskörébe tartozik. Hatásköre kiterjed a továbbképzés politikájának és 

fejlesztési stratégiájának a kidolgozására, mellyel összhangban megfogalmazza a továbbképzés alapvető 

céljait; koordinálja, monitorozza, ellenőrzi, értékeli, akkreditálja, finanszírozza a képzési programokat. 

A felsorolt tevékenységek hatékony lebonyolítása érdekében kidolgozza a gyakorlati megvalósítás 

módszertanait, akkreditálja és folyamatosan ellenőrzi a továbbképzést szolgáltató intézményeket és azok 

képzéseit, illetve kidolgozza a más államokkal való együttműködés stratégiáit. 
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5. A TOVÁBBKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

Az 1/2011-es oktatási törvény kimondja, hogy minden tanárnak joga van tovább képezni magát, 

ugyanakkor a továbbképzés kötelezettség is, hiszen ötévente 90 kredit összegyűjtését várják el minden 

közoktatásban dolgozó tanártól. Mentesül a 90 kredit teljesítése alól az a tanár, aki az előmeneteli 

rendszer vizsgáira beiratkozott, aki új szakterületen szerez alapképesítést (Legea Educatiei Nationale 

1/2011, 245. §), esetleg a szakterületén doktorál. Kötelező a részvétel azokon a továbbképzéseken, 

melyek az oktatási reform intézkedéseinek a bevezetésével kapcsolatosak,20 illetve törvény írja elő, hogy 

a vezetői, szabályozó, ellenőrző szerepkör betöltésének feltétele egy 60 kredites oktatásmenedzsment-

képzésen való részvétel (Legea Educatiei Nationale 1/2011, 246. §). 

A továbbképzési igények azonosítása 

A továbbképzési igények elsősorban a minisztérium felől jönnek, hiszen oktatáspolitikája, 

reformtörekvései sikeres megvalósításának előfeltétele, hogy a közoktatásban dolgozó tanárok is 

ismerjék ezeket, illetve legyenek jártasak a gyakorlati megvalósításban, a kivitelezésben. Ilyen fő 

képzési területek voltak az elmúlt években az értékelési szakemberek kiképzése, az előkészítő 

osztályokban tanítók képzése, a számítógép-használati jártasság fejlesztése, a kompetenciaalapú oktatás 

megvalósítása, a tevékenységalapú oktatási módszerek megismerése és alkalmazása, a projektalapú 

tervezés bevezetése az óvodákban stb. 

A továbbképzésben érdekelt tanárok igényeinek feltárására különböző, a minisztérium által is támogatott 

kutatások folytak (Romita B. Iucu—Ion Ovidiu Panisoara 1999, 2000). A kutatások eredményei szerint 

a tanárok főleg a gyakorlatban rögtön alkalmazható ismereteket helyezik előtérbe, igénylik a 

szakterületükön megjelenő újdonságok megismerését. Egy 2011-es, városi környezetben megvalósított 

kutatás során a megkérdezett tanárok a következő képzési területeket jelölték meg, melyeken szívesen 

részt vennének: számítógép-használati jártasság fejlesztése, pályaválasztás és tanácsadás, értékelési 

kompetenciák fejlesztése, konfliktuskezelés. A tanárok igényeinek feltárása mellett fontos az 

intézményvezetők, igazgatók igényeinek a megismerése is, milyen továbbképzéseken való részvételt 

igényelnek tanáraiktól. Az előbbiekben említett kutatás során az derült ki, hogy a tanárok és igazgatók 

elvárásai között nincs nagy különbség, viszont az igazgatók előtérbe helyezték a felsoroltak mellett a 

tanárok tantárgy-pedagógiai kompetenciáinak a fejlesztését is (Studiu de analiza a nevoilor de formare 

a cadrelor didactice din mediul urban 2011).  

                                                                 
20 Például 2012-ben a hatévesek oktatását átveszi az iskola. Az előkészítő osztályokban tanító pedagógusoknak részt kellett 

venniük az új oktatási forma bevezetését támogató képzéssorozaton. 
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5.1. Milyen beleszólása van a tanároknak/az iskoláknak/a felügyeleti szerveknek a 

továbbképzéssel kapcsolatos választásba? 

Az előmenetelt feltételező vizsgákra való jelentkezés a tanártól függ: szabadon dönthet arról, hogy meg 

akarja-e szerezni a II., az I., illetve a kiváló tanár fokozatot. A II. fokozati vizsgára a vizsgáztató 

intézmények felkészítőt tartanak, ezeken a részvétel nem kötelező. Az I. fokozat és a kiváló tanár fokozat 

megszerzése szaktudományos-módszertani dolgozat megírását feltételezi, ebben az esetben a 

témavezető tanár egyénileg foglalkozik a dolgozatíróval. 

A folyamatos továbbképzés során a tanárok maguk választhatják meg, melyik képzésre jelentkeznek, 

igényeiknek megfelelően. Szorító tényező számukra az, hogy ötévente 90 kreditet kell összegyűjteniük, 

mely leszűkíti a továbbképzések körét, amelyből választhatnak, hiszen csak az akkreditált 

továbbképzéseken tudják ezeket a krediteket teljesíteni. Léteznek azonban más, nem akkreditált 

továbbképzések is, melyeket továbbképző intézmények, egyesületek, szolgáltató intézmények 

szerveznek az érdeklődők számára, de mivel nem kreditpontosak, ezért a tanárok nem tudják 

hasznosítani a továbbképzési kötelezettségük elszámolásakor. 

Ha hiányosságokat észlel tanárai felkészültségében, az iskolaigazgató kérheti beosztottjának 

továbbképzésen való részvételét. Ebben az esetben az iskolaigazgató választja meg a továbbképzés 

témáját, a tanár hiányosságainak megfelelően. 

Ugyanakkor megfigyelhető egy központi nyomás is a továbbképzések megválasztásakor, a minisztérium 

több pályázatot hirdetett meg a tanártovábbképzés terén bizonyos, elsőbbséget élvező területeken zajló 

képzések megszervezésére (pl. számítógép-használat – ECDL, tanulásszervezés, alternatív oktatási 

módszerek, kompetenciaalapú curriculum megtervezése), melyeknek haszonélvezői a 

tanfelügyelőségek (ISJ) (tanáraik számára akkreditált továbbképzést biztosítanak), megvalósításukért 

pedig a Pedagógusok Háza (CCD) felel. A pályázaton belül meghatározott tanárlétszám az adott megye 

tanárainak kb. kétharmadát célozza meg.21 Ezek a továbbképzések a pályázat által finanszírozottak, így 

a pedagógusok ingyen vehetnek részt a képzéseken.  

Az oktatás törvényi szabályozásának megváltoztatása, az európai uniós elvárásoknak megfelelő oktatási 

koncepció bevezetése szintén igényli a tanárok továbbképzését. Ezért a minisztérium kötelezheti az adott 

tematikájú továbbképzések teljesítését (pl. az előkészítő osztályos tanítók esetében 2012-ben)22. 

A tanár választását az is befolyásolja, hogy a közoktatáson belül az oktató-nevelő tevékenységen kívül 

szeretne-e más területen is dolgozni: intézményvezetőként, értékelési szakértőként, mentorként stb. 

Ebben az esetben kötelező elvégeznie a feladatkör betöltéséhez szükséges képzést (pl. ha igazgatói 

funkció betöltésére pályázik, 60 kredites oktatásmenedzsment-képzésen kell részt vennie). 

                                                                 
21 Pl. Szatmár megyében Útlevél a katedrához (Pasaport pentru catedra) címmel szervezték meg az említett továbbképzést. 

Ebben a pályázatban 3000 tanár továbbképzését vállalták fel. (Szatmár megyében 4500 pedagógus dolgozik, ezek között 

vannak nyugdíj előtt állók, illetve az előmeneteli képzésben részt vevő tanárok.) 
22 A projekt neve: Kisiskolások kulcskompetenciáinak fejlesztése a tanulási tevékenységek interdiszciplináris 

megszervezése által (Organizarea interdisciplinara a ofertelor de invatare pentru formarea competentelor cheie la scolarii 

mici. POSDRU/87/1.3/S/63113) 
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5.2 A továbbképzésen való részvétel előnyei a tanárok számára 

A tanártovábbképzésen való részvétel egyik mozgatórugója az, hogy a tanár megismerkedhet 

szakterülete, illetve szakmája új területeivel, frissítheti ismereteit, új készségekre, jártasságokra tehet 

szert. Azonban ez a szükséglete nem minden képzés esetében elégítődik ki. Ebben az esetben más 

motiváló tényezők késztetik a pedagógust a képzési programokon való részvételre. 

A szakmai előmenetel esetében „karrierépítésről” is beszélhetünk, hiszen a különböző fokozatok 

birtoklása esetén a tanárt felkérhetik más feladatkörök betöltésére is: pl. az I. fokozattal rendelkező 

tanárok szakmódszertanosként helyettesíthetik a tanfelügyelőt a szakfelügyeletek alkalmával. A 

fokozatok birtoklása a fizetés növekedését is maga után vonja, bár meg kell jegyeznünk, hogy ez a 

pénzbeli juttatás nem képez túl nagy összeget. 

Motiváló tényező a jelenlegi közoktatási helyzetben a pontszámok gyűjtése is, ugyanis a 

gyermeklétszám csökkenése, az osztályok számának csökkentése tanári állások megszüntetését vonta 

maga után. Az oktatási intézmény vezetősége és a tanfelügyelőség együtt dönt arról, hogy melyik tanárt 

építik le, ha megszűnik egy állás. Ebben az esetben mindig a legalacsonyabb pontszámmal rendelkező 

tanárnak kell távoznia. Az egyes pedagógusok által elért összpontszámok kiszámításánál figyelembe 

veszik többek között az adott tanár végzettségét, fokozatát, intézményen belüli és kívüli aktivitását, 

illetve a továbbképzéseken való részvételét is. Ezért sok esetben megfigyelhető, hogy kisebb 

intézményekből testületileg jelentkeznek pedagógusok egy-egy továbbképzésre, nehogy valaki 

hátrányba kerüljön a másikhoz képest. 

A különböző feladatkörök betöltéséhez szükséges képzésekre a tanárok más-más okból kifolyólag 

jelentkeznek, de mindenképpen előnyt jelenthet számukra, hogy a képesítés birtokában felelősségteljes 

munkával bízzák meg őket, illetve az általuk elvégzett munkát külön megfizetik. Meg kell azonban 

jegyeznünk, hogy a mentortanárok esetében ez a javadalmazás nagyon csekély a mentorok által elvárt 

feladatokhoz képest: a szaktanárok heti normája 18 óráról 16-ra csökken, ha kezdő tanárt felügyelnek, 

míg az óvodapedagógusok, tanítók a teljes állás betöltése mellett pótóradíjban részesülnek. 

Az ötévenkénti 90 kredit teljesítése kötelező a közoktatásban dolgozó tanárok számára, ezért 

felelősségre vonható az a tanár, aki a megadott időn belül ezt nem teljesíti, s hosszú távon el is veszítheti 

munkahelyét. 
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6. A TOVÁBBKÉPZÉS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEI 

Romániában a továbbképzés különböző intézmények keretén belül valósul meg. A továbbképzésért 

felelős minisztérium a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium (MECTS), mely igazgatóságai, 

testületei révén ellenőrzi, szabályozza a továbbképzést szolgáltató intézmények működését. 

Az 1/2011-es oktatási törvény alapján a minisztérium meghatározta azon intézmények körét, melyek 

továbbképzést szolgáltathatnak a tanárok számára: 

– Neveléstudományi Intézet (ISE*). 

– Az alapképzést biztosító felsőoktatási intézmények, egyetemek karai, intézetei, tanár- és 

tanítóképzésért felelős igazgatóságai (az előmeneteli rendszerben a II. és I. fokozati vizsga 

megszervezéséért felelnek, a folyamatos továbbképzésben ajánlhatnak pedagógiai, 

pszichológiai, szaktudományos és szakmódszertani tárgyú programokat, új szakképesítés 

megszerzését teszik lehetővé a tanárok számára, posztgraduális képzéseket szerveznek stb.). 

– A fővárosi és megyei tanfelügyelőségek (ISJ) a szakfelügyeletek, szakmai-módszertani 

körök, tapasztalatcserék szervezése által. 

– A Pedagógusok Háza (CCD), mely minden év elején a Minisztériumban láttamoztatja az éves 

továbbképzési kínálatát. Lehetősége van akkreditálnia is képzési programjait. 

– Továbbképzési központként elismert közoktatási intézmények. 

– A Gyermekek Palotája (Palatul Copiilor*) saját alkalmazottai számára szervez 

továbbképzéseket. 

– Kisebbségek továbbképző központjai. 

– Alternatív közoktatási intézménnyel együttműködő alapítványok, szervezetek, 

vállalkozások. 

– Akkreditált továbbképzéseket szolgáltató alapítványok, szakmai egyesületek, melyek 

tevékenységi körébe tartozik a tanárok továbbképzése. 

– Nemzetközi tapasztalatok romániai megvalósítását biztosító intézmények, szervezetek (pl. 

Goethe Intézet, Francia Kulturális Intézet, British Council stb.). 

– Működési engedéllyel vagy akkreditációval rendelkező szolgáltatók. 

– A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által elismert nemzetközi intézmények. 

Amint a fenti felsorolásból is kitűnik, Romániában a tanártovábbképzés számos intézmény keretén belül 

megvalósulhat, melyek működését a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium felügyeli, 

ellenőrzi, szabályozza. Ahhoz, hogy egy szolgáltató intézmény oklevelet állítson ki a képzésben 

résztvevők számára, működési engedéllyel/akkreditációval kell rendelkeznie, és képzési programját 
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akkreditáltatnia kell.23 A képzési programokat két úton lehet akkreditálni: a felnőttképzésért felelős 

CNFPA*-nál, mely a 2011-es oktatási törvény megjelenését követően átalakult ANC*-vé, illetve a 

tanártovábbképzésért felelős CNFP*-nél (2011-től a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 

Menedzsment, Humánerőforrás és Iskolahálózat Általános Igazgatósága (Directia generala 

management, resurse umane si retea scolara*) amely az akkreditációs folyamatért felel (Legea Educatiei 

Nationale 1/2011, 244. §). A továbbiakban tekintsük át a romániai tanár-továbbképzési programok 

akkreditációjának és minőségbiztosításának folyamatát. 

6.1. Akkreditáció és minőségbiztosítás 

A tanártovábbképzés keretén belül két akkreditáció megy végbe: egyfelől akkreditálják a szolgáltató 

intézményt, másfelől pedig a szolgáltató intézmény által benyújtott képzési programot. 

A szolgáltató intézmény akkreditációjának első lépésében a szolgáltató kérvényezi a Nevelési, 

Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium Menedzsment, Humánerőforrás és Iskolahálózat Általános 

Igazgatóságánál a szolgáltató akkreditációját és egy továbbképzési program akkreditációját. A 

továbbképzési program akkreditálását követően (lásd lentebb) az Igazgatóság figyelemmel kíséri a 

képzési program gyakorlati megvalósulását értékelési szakértői segítségével. Az értékelés során 

ellenőrzik a képzési programok konkrét megtervezését, megszervezését, megvalósítását, a résztvevők 

értékelését, visszacsatolást kérnek a szolgáltatótól, a megbízóktól, illetve a képzésben résztvevőktől. A 

monitorozást követően jelentést írnak, melyben tanácsolják a program akkreditációjának megtartását, 

felfüggesztését, illetve megvonását, és továbbítják az Igazgatóságnak, amely pozitív elbírálás esetén 

jóváhagyja a szolgáltató felvételét a Továbbképzést Szolgáltatók Nemzeti Regiszterébe (RNFFC*) 

(OMECTS 5564/2011). 

A tanár-továbbképzési programok akkreditációjakor a szolgáltató intézmény24 az 5564/2011-es 

számú miniszteri rendelet mellékleteként megjelent módszertani útmutató alapján összeállítja a 

továbbképzési program dossziéját, melyet a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 

Menedzsment, Humánerőforrás és Iskolahálózat Igazgatóságán ad le. A dosszié akkreditációját az 

igazgatóság akkreditációra szakosodott bizottsága, a CSA* végzi.  

Az akkreditálási folyamat három szakaszra bontható: a program ellenőrzése, értékelése és a végső 

szakasz. 

1. Az ellenőrzés szakaszában a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium Menedzsment, 

Humánerőforrás és Iskolahálózat Igazgatóságán (továbbiakban: Igazgatóság) iktatják a 

                                                                 
23 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy nem minden továbbképzési program rendelkezik akkreditációval, de, ha a képzési 

program jó, és a tanárok igényeit, elvárásait kielégíti, a pedagógusok szívesen elvégzik. Példaként említhetjük a 

pályázatokból vagy más forrásokból szervezett tanár-továbbképzési programokat, de előfordul az is, hogy a résztvevők 

finanszírozzák a képzés kiadásait, mivel tudják, hogy minőségi képzésben lesz részük. 
24 Szolgáltató intézmény lehet oktatási intézmény, illetve annak alegysége, civil szervezet, jogi vagy civil személy, 

amelynek alaptevékenysége a közoktatásban dolgozók, illetve a közoktatásban vezető, ellenőrző, szabályozó funkciót 

betöltő személyek képzése és továbbképzése. A képzési és továbbképzési programok az előírt szakmai standardok 

kialakítása érdekében szerveződnek.  
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szolgáltató által beadott dossziét, ellenőrzik a leadott dokumentációt, hogy megfelel-e az 

előírásoknak, majd továbbítják az akkreditációért felelős bizottságnak (CSA). 

2. Az értékelés szakaszában elemzik a benyújtott programot, és döntenek a program 

elfogadásáról, elutasításáról vagy elnapolásáról. A bizottság a döntés függvényében jelentést 

ír a programról, melyet továbbít az Igazgatóságnak. Az akkreditálásért felelős bizottság 

feladata összeállítani a képzési programok standardjait, illetve az értékelés során dönteni arról, 

hogy a képzés hány kreditpontot ér. 

3. A végső szakaszban az oktatásért felelős miniszter rendelet formájában közli a döntést.  

A továbbképzési program akkreditációja legfeljebb öt évig érvényes. 

Az Igazgatóság minden segítséget megad a szolgáltatóknak annak érdekében, hogy dossziéjuk az 

elvárásoknak megfeleljen. Az akkreditált képzések beindításáról, a képzés időbeosztásáról értesíteni kell 

a továbbiakban az Igazgatóságot, illetve azt is tudatniuk kell, ha bármilyen változás történt az eredeti 

képzési programban. 

A képzési programok négyfélék lehetnek, s mindegyikük más-más kompetenciák kialakítására 

szakosodott (lásd 4. táblázat). 

4. táblázat – Képzési programok típusai 

Képzési programok típusai Kialakítandó kompetenciák 

1. Szakmai fejlesztési programok 

(csak kutatóegyetemek, magas 

minősítést szerzett egyetemek 

akkreditálhatják.) 

a. Szakmai, pedagógiai, 

pszichológia, tantárgy-

pedagógiai kompetenciák 

fejlesztése. 

b. A szakmai előmenetelhez 

szükséges kompetenciák 

fejlesztése. 

c. Vezetői kompetenciák 

kialakítása és fejlesztése. 

2. A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági 

és Sportminisztérium 

politikájának és stratégiájának 

megvalósítását szolgáló 

szakmai fejlesztési programok. 

a. Kiegészítő kompetenciák 

megszerzése, melyek lehetővé 

teszik a tanár által kifejtett 

tevékenységek bővítését: 

számítógéppel segített oktatás, 

idegen nyelven történő tanítás, 

nevelési tanácsadás és 

pályaorientáció, felnőttoktatás 

stb. 

b. Transzverzális kompetenciák 

kialakítása: kommunikációs, 

együttműködési képességek 

fejlesztése, felelősségteljes 

szervezés, önszabályozó, 

reflektív képesség kialakítása 

stb.  
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Képzési programok típusai Kialakítandó kompetenciák 

3. Tantárgyaktól független 

moduláris szervezésű 

programok. 

A szolgáltatók által ajánlott, az 1. 

és 2. pontnál nem említett 

kompetenciák kialakítása. 

4. Speciális programok 
A képzés tartalmát és a 

kialakítandó kompetenciákat a 

szolgáltató az igények és 

szükségletek elemzését követően 

dolgozza ki. 
 

A jelenléti képzési formában tartott továbbképzések esetében az időbeosztás a következőképpen alakul: 

10% értékelés, 30% elméleti képzés, 60% gyakorlati alkalmazás. 

A CSA a képzési program típusa, a képzési idő, a kialakítandó kompetenciák függvényében állapítja 

meg a képzési program kreditértékét. A képzési programok kompetenciákra épülő, moduláris 

szerveződésűek, egy modul teljesítése révén lehet a megadott kreditpontot megszerezni. 

Az akkreditációs bizottság megadott kritériumok alapján értékeli a benyújtott képzési programokat. A 

képzési programok leírásakor az alábbi tényezőket kell bemutatni: 

1. Tartalmi kritériumok: a program megnevezése, a program típusa, szervezési forma (nappali, 

távoktatás, blended learning), a tanterv (tartalmazza a képzés célját a szükségletelemzés 

függvényében; ha újraakkreditálásról van szó, a képzés eddigi eredményeit; a kialakítandó 

kompetenciákat, a célokkal összhangban álló tanulási tevékenységeket, tanmenetet, a 

feldolgozott témák rövid ismertetését, témánként kijelölt szakirodalmat és időbeosztást, 

órarendet a javaslatot tévő képző aláírásával), oktatási stratégiák (módszerek, eszközök, 

munkaformák), a résztvevők értékelése portfólió vagy témazáró dolgozat révén történik 

minősítésekkel (kiváló, nagyon jó, jó, elégséges, elégtelen). 

2. Erőforrások:  

a) Humánerőforrások bemutatása (adminisztratív és menedzseléssel foglalkozó 

személyzet, programfelelős, a program megvalósításában részt vevő személyek). 

Minden, a programban részt vevő személy megadott dokumentáció alapján igazolja, 

hogy a képzés megvalósítása során megjelölt feladatkör betöltésére a megfelelő 

képzettséggel és szaktudással rendelkezik.25  

b) Didaktikai eszközök bemutatása (a képzéshez szükséges tér bemutatása, a terem 

felszereltsége, az oktatást és az adminisztrálást segítő eszközök (számítógép, 

fénymásoló, nyomtató, kivetítő stb.), könyvtár, a képzésben megjelölt szakirodalom 

tanulmányozására stb.). 

                                                                 
25 2010 óta a továbbképzésben oktatóknak a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kibocsátott tréneri 

(formator*) oklevéllel kell rendelkezniük. 



 

29 

Az akkreditált képzési programok résztvevői a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által 

kibocsátott bizonyítványt (Certificat de competente profesionale ale personalului didactic*) kapnak, 

melynek mellékletében szerepelnek a képzés során kialakított kompetenciák és témák/tantárgyak. 

A tanártovábbképzés egy másik része a felnőttképzésre szakosodott intézmények, egyesületek, 

szervezetek által kínált programok keretében valósul meg. A szolgáltatók működési engedélyének 

kibocsátása26, illetve a képzési program akkreditációja ebben az esetben az ANC hatáskörébe tartozik. 

A szolgáltató intézmények a Romániai Foglalkozások Rendszere (COR*) alapján dolgoznak ki adott 

képesítés megszerzéséhez szükséges képzési programo(ka)t, melyek elvégzése esetén a résztvevők új 

szakképesítés birtokába jutnak. Ezek a képzési programok a képesítés szintje szerint lehetnek 360, 720 

és 1080 órásak, mely óraszámok magukban foglalják az elméleti képzés időkeretei mellett a gyakorlati 

képzés óraszámát is27. A tanárokat, mint célcsoportot célozzák meg az alábbi képesítést nyújtó képzési 

programok: 

– Tréner (formator*): a tanártovábbképzésben képzőként dolgozó tanároknak rendelkezniük 

kell ezzel a képesítéssel28 

– Projektmenedzser 

– Mentor 

– Animátor 

– Pályaválasztási tanácsadó stb. 

A képzési programok működési engedélyének megszerzése ebben az esetben az ANC alárendelt megyei 

szervezeteinél történik kidolgozott módszertani útmutatások alapján.  

A minőségbiztosítás a képesítési okleveleket kibocsátó hatóságok feladata. Ennek érdekében értékelési 

szakértői által folyamatosan ellenőriznie kell az akkreditált képzések és továbbképzések minőségét is. Az 

értékelési szakértők ez irányú képesítéssel rendelkeznek, és szerepelnek a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és 

Sportminisztérium (MECTS), illetve az ANC adatbázisában (mindkét továbbképzésért felelős 

intézménynek külön szakértői csoportja van). 

Az ellenőrzés lehet belső és külső. A belső ellenőrzés a szolgáltató feladata, folyamatosan ellenőriznie 

kell, hogy a képzési program a tervnek megfelelően halad-e, és hogy a képzés biztosítja-e a résztvevők 

számára az optimális tanulási környezetet. 

A külső ellenőrzés az akkreditáció vagy működési engedély kibocsátásának kritériumait veszi alapul, 

amikor folyamatosan ellenőrzi a továbbképzések minőségét (lásd az akkreditáció folyamata). 

                                                                 
26 4 éves működési engedélyt állítanak ki, melyet azonban visszavonhatnak, ha a folyamatos ellenőrzések során a képzési 

program nem felel meg az előírásoknak, vagy kevés a résztvevők átmeneti aránya a végső vizsgán. 
27 www.anc.gov.ro Letöltés 2013. január 4. 
28 Lásd a CNFPA 299/28.12.2009 sz. határozata. 

http://www.anc.gov.ro/
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7. A TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁI ÉS TARTALMA 

A továbbképzés Romániában különböző formában valósulhat meg a szakterület, illetve a 

kompetenciaszintek függvényében. Továbbképzésnek számít: 

– A pedagógus oktatási intézményében működő szaktanszékek heti gyűlései, megbeszélései, a 

megyei tanfelügyelőségek (ISJ*) által, szakosítás szerint szervezett módszertani napok 

(félévente több alkalommal), melyek során az azonos tárgyakat tanító tanárok megismerhetik 

egymás tanítási módszereit, illetve tapasztalatcserére kerülhet sor. 

– Tapasztalatcserék, szimpóziumok, tudományos-módszertani ülésszakok. 

– Időszakos szaktudományos képzések. 

– Szakmai szervezetek, tudományos egyesületek által szervezett képzések. 

– Szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai, tantárgy-pedagógiai továbbképzések. 

– Új szakképesítést, új kompetenciák kialakítását biztosító képzések (pl. tréner, mentor, 

pályaválasztási tanácsadó stb.). 

– Az előmeneteli rendszer fokozatainak megszerzését célzó képzések (II. és I. fokozat, kiváló 

tanári fokozat). 

– Vezetőképzés (igazgatói, tanfelügyelői állás betöltésének feltétele). 

– Továbbképzést biztosító ösztöndíjak, tanulmányutak Romániában és külföldön. 

– Egyetem utáni képzések – posztgraduális képzések. 

– Magiszteri képzés. 

– Doktorátus megszerzése. 

– Új szakterületen való képesítés megszerzését biztosít tanulmányok elvégzése. 

Az előbbiekben már bemutattuk a képzési programok típusait (lásd 4. sz. táblázat). Minden 

továbbképzési program jól meghatározott kompetenciák kialakítását, illetve fejlesztését szolgálja, ezért 

a képzés tartalma is a kompetenciák függvényében alakul: vannak pedagógiai, pszichológiai, tantárgy-

pedagógiai, szaktantárgyi továbbképzések, viszont a szolgáltató intézmények kínálatát tanulmányozva 

azt vehetjük észre, hogy a szaktudományos képzések háttérbe szorulnak az előbbiek javára. 

A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium (MECTS*) oktatáspolitikája, kidolgozott stratégiája 

is nagymértékben befolyásolja a továbbképzések tartalmát. Amint az előző alfejezetekben ezt már 

említettük, előtérbe kerültek a számítógép-használatot fejlesztő képzések, az alternatív, a tanulók 

tevékenységére alapozó oktatási módszereket bemutató képzések, a kompetenciaalapú oktatás, a 
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tanulásszervezés. Képzések folytak az értékelés témakörében is, illetve továbbképzést tartottak az 

előkészítő osztályban tanító pedagógusoknak. 

A szakképesítést nyújtó képzések közül a tréner- és a mentorképzés került az utóbbi időben előtérbe, 

mivel mindkét szakterület betöltésére a közeljövőben nagy szükség lesz. 

A továbbképzések különböző időtartamúak lehetnek. A folyamatos továbbképzés keretén belül a 2002-

es módszertan alapján megkülönböztettek hosszú (240–280 óra), közepes (170–200 óra) és rövid 

időtartamú (90–120 óra) képzéseket, viszont a 2011-es módszertan már óraszámokról nem rendelkezik. 

A tantárgyaktól független vagy moduláris képzések, az újítások igényelte továbbképzések és a speciális 

továbbképzések esetében tematikus (10–20 óra), rövid (21–40 óra), közepes (41–60 óra) és hosszú (61–

89 óra) időtartamú képzéseket találhatunk.29 

A továbbképzéseket többnyire vakációban, hétvégenként vagy iskolaidőben délutánonként szokták 

megszervezni tömbösített formában vagy elosztva több hónapon keresztül úgy, hogy ne befolyásolja az 

oktató-nevelő tevékenységet. Általában a képző intézmények vagy a székhelyükön tartják a képzéseket, 

vagy szolgáltató intézmények esetében a megrendelő tanfelügyelőség által biztosított helyszínen, vagy 

oktatási intézményekben. 

A továbbképzések eltérnek egymástól szervezési formájukat tekintve is, mivel rugalmasan kell 

alkalmazkodniuk a megrendelők igényeihez, a képzés tartalmához. Vannak jelenlétet igénylő képzések 

(pl. drámapedagógiai képzés), ezeket vakációban vagy munkaszüneti napokon szokták megtartani; 

kevert képzések (pl. előkészítő osztályos tanítók képzése.30 Útlevél a katedrához című képzés31), melyek 

magukban foglalnak szemtől szembeni találkozásokat a képzővel, és emellett a résztvevők egy 

elektronikus platformon juthatnak hozzá a tanulmányi útmutatókhoz, illetve végezhetik el házi 

feladataikat; illetve távoktatásos formában megvalósuló képzések. 

A résztvevők teljesítményének értékelése a továbbképzés végén valósul meg, a tanult ismeretek 

gyakorlati alkalmazását igénylő feladatok, személyes portfólió leadása révén. Az akkreditált 

továbbképzések esetében a tervezet mindig tartalmazza az értékelés formáját is, az értékelés pedig a 

képzési idő 10%-át teszi ki. 

A továbbképzések hatékonyságát a résztvevők jelzik vissza a szolgáltatónak. Észrevehető, hogy a 

képzések egyre inkább moduláris szervezettségűek, egy modulon belül egy adott témát dolgoznak fel, 

de nem figyelhető meg az egymásra épülés egy-egy tematikán belül, vagyis nem veszik figyelembe a 

résztvevők eltérő előképzettségét egy adott területen (pl. a képzéseket nem hirdetik meg kezdő vagy 

haladó szinten). A képzések minőségét folyamatosan ellenőrzik. Az ellenőrzés során megvizsgálják a 

továbbképzések megvalósítását, majd megkérdezik a résztvevők véleményét, illetve nyomon követik a 

továbbképzést sikeresen elvégzők számarányát. Ennek függvényében döntenek a továbbképzés további 

                                                                 
29 Különböző szolgáltatók képzései. 
30 A projekt megnevezése: Organizarea interdisciplinara a ofertelor de invatare pentru formarea competentelor cheie la 

scolarii mici. POSDRU/87/1.3/S/63113. 
31 www.pasaport-catedra.ro 
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működtetéséről. A továbbképzések hatékonyságának vizsgálata kimerül a résztvevők írásbeli 

kikérdezésében. A kutatások adatainak értelmezése alapján dönthetjük el, hogy mely képzések voltak 

hasznosak a pedagógusok számára, és melyek kevésbé (lásd bővebben a 9. alfejezetet). (Iucu, R.–

Panisoara, I. O. 1999, 2000, 2005, Cezar Birzea–Ioan Neacsu–Dan Potolea – Mihaela Ionescu–Olimpius 

Istrate–Luciana-Simona Velea 2006). 
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8. A TOVÁBBKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEI  

Az 1/2011-es oktatási törvény előírja, hogy a GDP (bruttó nemzeti össztermék) 6%-át kell az oktatásra 

fordítani, ebből az összegből, illetve más külső forrásokból lehet a továbbképzést is finanszírozni. A 

Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium dönt arról, hogy a továbbképzésre fordítandó összeg 

hogyan lesz elosztva, figyelembe véve a továbbképzésen részt vevők számát. A költségvetés 

elosztásánál az alábbi sorrendet követik: elsősorban az előmeneteli rendszer anyagi költségeire 

különítenek el összegeket, ebből fedezik a vizsgáztatás, a szakfelügyelet költségeit; ezt követi a 

Pedagógusok Háza (CCD) és az egyetemek által biztosított akkreditált továbbképzések támogatása, 

harmadsorban a Pedagógusok Háza (CCD) által kínált, nem akkreditált programokat támogatják, majd 

ezt követi más továbbképzési programok támogatása. Az egyetemeknek külön összeget különítenek el 

a II. fokozati vizsga, valamint az I. fokozati felvételi és vizsga költségeinek a fedezésére, emellett a 

résztvevők is befizetnek egy összeget a vizsgára való jelentkezéskor.32 

A továbbképzési programok finanszírozása különböző formában történhet: 

– Vannak esetek, amikor a résztvevők fedezik a képzés költségeit. Ennek egyik oka, hogy a 

képzés tartalmát nagyon érdekesnek találják, esetleg félnek a leépítéstől, és sürgősen 

pontszámhoz szeretnének jutni egy továbbképzés elvégzésével, vagy akkreditált 

továbbképzésen kell részt venniük, hogy teljesítsék az előírt, ötévenkénti 90 kreditet, és nem 

találtak ingyenes képzést. 

– Arra is van példa, hogy tanárok szakszervezetei fedezik a továbbképzési költség bizonyos 

százalékát tagjaik számára. 

– A jelenlegi gazdasági helyzetet tekintve azonban a leghasznosabb pályázatokból, különböző, 

a minisztérium által erre a célra kialakított költségvetésből fedezni a továbbképzések 

költségeit, hogy a tanárokat ne terhelje meg. 

– Ismert több, a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium (MECTS) által kiírt 

pályázat POSDRU* (Raport… 2010), melyet a képző intézmények megpályázhatnak, 

de a közoktatásban dolgozó tanárok továbbképzésére elsősorban a Pedagógusok Házát 

(CCD), illetve a megyei tanfelügyelőségeket (ISJ) helyezik előtérbe. A minisztérium 

2010-es jelentéséből kiderül, hogy a 2009/2010-es tanévben 23, a tanárok 

továbbképzését megcélzó pályázat zajlott a megvalósítás különböző fázisaiban. Ezek 

a projektek a következő továbbképzési formákat támogatták: európai mobilitás 

biztosítása közoktatásban dolgozó tanárok számára (2400 fő), angoltanárok 

számítógépes jártasságának fejlesztése (4500 fő), tanítók továbbképzése a kisiskolások 

                                                                 
32 Jelenleg az I. fokozati felvételi kollokviumra való beiratkozás díja 200 RON (2013-ban), kb. 45 Euro, a II,. fokozati 

vizsgadíj pedig 160 RON, kb. 35 Euro (2012-ben). 
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kulcskompetenciáinak fejlesztése témakörében (5000 fő), számítógépes 

oktatóprogramok kidolgozása (1500 fő), „Ember és társadalom” tantárgyat tanító 

kezdő tanárok továbbképzése (1500 fő), városi iskolák tanárainak a továbbképzése 

(Bukarest, Kolozsvár, Iasi és Temesvár – 1800 fő), vidéki tanárok továbbképzése 

(6000 fő), számítógépes kompetenciák fejlesztése (4200 fő), második szakosítás 

megszerzését támogató program a jobb elhelyezkedési esélyek biztosítása érdekében 

(1000 fő), vidéki vagy hátrányos helyzetű iskolák tanárainak továbbképzése 

mentorálás útján (29 000 fő), szakiskolák tanárainak továbbképzése az interaktív 

módszerek iskolai alkalmazása, illetve a kompetenciaalapú értékelés terén (600+600 

fő), minőségbiztosítási képzés értékelési szakembereknek, vezetőknek (234 fő), 

akkreditált képzések biztosítása (200 képző+tanárok, különös tekintettel a kezdőkre, a 

gimnáziumi tanárokra, óvodapedagógusokra), egyetemi oktatók tantárgy-pedagógiai 

műveltségének fejlesztése (1500 oktató), tanárok szociális kompetenciáit fejlesztő 

képzések (2000 tanár), mentorok képzése (360 mentor), számítógép-hálózatok 

kezelése (6000 fő). Folyamatban van egy elektronikus adatbank létrehozása is, 

melynek segítségével nyomon lehet követni az egyes tanárok továbbképzési 

kötelezettségének teljesítését, melyet a minisztérium pályázat útján támogat. Ennek 

keretén belül 72 szakembert képeznek ki.33 A felsorolt projekteken kívül léteznek más 

pályázati kiírások is, melyek fő célja nem a tanárok továbbképzése, viszont a projekt 

keretén belül tevékenységi területként megemlítik a részt vevő tanárok vagy vezető 

funkcióban lévő személyzet képzését is: pl. a minőségbiztosítás terén, értékelési 

szakemberek kiképzése, interaktív módszerek alkalmazása a tanítási-tanulási 

folyamatban, kompetenciákra épülő tanulás bevezetése, hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatása, az agresszió megelőzése az iskolában, konfliktuskezelés stb. 

– Pályázni azonban európai uniós forrásokra is lehet, több továbbképzést szolgáltató 

(országon belüli és kívüli) intézmény együttműködése révén számos hasonló projekt 

megvalósulásának lehettünk tanúi az utóbbi időben.34 

A továbbképzések megvalósítása sok esetben attól is függ, hogy a szolgáltató képes-e megtalálni a 

szükséges finanszírozási forrásokat, mivel hiába rendelkezik akkreditált továbbképzéssel (pl. egy 

egyetem), ha annak részvételi költsége 600 RON résztvevőnként (kb. 135 euró), a tanárok inkább az 

                                                                 
33 Banca de date nationala a formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar POSDRU-ID proiect 

63931. L. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului: Raport asupra Starii sistemului national de 

Invatamant, Bucuresti, 2010. P. 116. www.edu.ro (2013.01.03) 
34 Nem találtunk erre vonatkozóan egy összefoglaló adatbázist, de a pályázatok során elkészített honlapok alapján 

megemlíthetünk néhányat: pl. Szatmár megyében működő Consult Scolari Egyesület a Nyíregyházi Főiskolával 

együttműködve az EPROCOM pályázat keretén belül tartott továbbképzéseket 400 Szatmár megyei pedagógus számára. 

A képzések nem voltak akkreditálva, a résztvevők saját szakmai tudásukat szerették volna gyarapítani a képzésen való 

részvétel által. (HU-RO 2007–2013, www.eprocom.ro) 

http://www.edu.ro/
http://www.eprocom.ro/
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ingyenes akkreditált képzéseket fogják választani. Jelenleg több, a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és 

Sportminisztérium által finanszírozott pályázat (POSDRU) megvalósítása zajlik, így inkább az ingyenes, 

akkreditált továbbképzések túlkínálatával találkozhatunk. 
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9. A JELENLEGI RENDSZER HAZAI KRITIKÁJA 

Jelenleg a továbbképzési rendszer átalakulásának lehetünk tanúi. Ennek egyik oka az európai uniós 

standardokhoz való igazodás a képesítések terén, illetve az alap- és továbbképzés megszervezése terén. 

Az 1/2011-es oktatási törvény megteremti a jogi feltételeket a változások véghezviteléhez, új, felelős 

intézmények, szervezetek jelentek meg, vagy vették át már meglévő szervezetek hatáskörét, 

megváltoztak a megszervezést biztosító módszertanok, a képzések formái, szervezési formái. Mivel a 

változások most mennek végbe, aktuális hatékonysági vizsgálatokról nem adhatunk számot. Az elmúlt 

évtizedben az oktatásért, nevelésért felelős minisztérium megbízásából Romita Iucu és munkatársai 

végeztek országos szintű felméréseket (1999, 2000, 2005), melyek során a pedagógusok, igazgatók, 

tanfelügyelők véleményét dolgozták fel, s ezáltal értékelték a romániai továbbképzési rendszert. 

Kutatásaik eredményeit a minisztérium figyelembe vette a jelenlegi továbbképzési rendszer 

kidolgozásakor. 

Egy nemzetközi kutatás keretében vizsgálták a romániai tanárképzés és -továbbképzés sajátosságait 

(Cezar Birzea–Ioan Neacsu–Dan Potolea–Mihaela Ionescu–Olimpius Istrate–Luciana-Simona Velea 

2006). A megkérdezett továbbképző intézmények szerint a tanártovábbképzés rendszere jól kidolgozott, 

a változtatásokra legfeljebb a hatékonyság növelése érdekében van szükség. A továbbképző 

intézmények igyekeznek megújítani továbbképzési kínálatukat, mely nemcsak a tartalom megújítását 

jelenti, hanem a továbbképzések során alkalmazott eszközöket, módszereket, szervezési formákat is. A 

továbbképzések szemléletmódjára jellemző, hogy a megkérdezett intézmények 80%-a a gyakorlatban 

alkalmazható tudásra, a kompetenciák fejlesztésére fekteti a hangsúlyt a képzések során. A képzési 

kínálatban nagyon gyakoriak a módszereket bemutató képzések, az oktatásmenedzsment- és a 

számítástechnikai kurzusok, kevésbé jelennek meg az idegen nyelvtanulást biztosító képzések, az 

interkulturális nevelés, az emberi jogokra való nevelés, a kommunikációs kompetencia fejlesztése, a 

retorika stb. Legritkábban fellelhető képzések a szülőkkel való együttműködés, a sajátos nevelési igényű 

gyerekek nevelése, az etika, a nevelés szociális hátterének bemutatását érintő képzések. A képző 

intézmények szerint a tanártovábbképzés megújítását akadályozza az anyagiak hiánya (megfelelő 

felszereltség, finanszírozási lehetőségek), illetve a nem megfelelő törvényi háttér (ezt a 2011-es oktatási 

törvény módosította). A kutatás során továbbképzésben résztvevő tanárokat is megkérdeztek. Az adatok 

alapján kiderült, hogy a tanárok igénylik a szakmai továbbképzéseket, és személyes indíttatásból 

jelentkeznek a képzésekre, leginkább a Pedagógusok Háza (CCD), a tanfelügyelőségek (ISJáltal 

szervezett képzéseken vesznek részt (75%), kevésbé az egyetemek (26,95%) vagy a más szervezetek 

(23%) által szervezett képzéseken, viszont elég nagy arányban (19,48%) veszik igénybe a nemzetközi 

tapasztalattal rendelkező intézmények továbbképzéseit. A megkérdezettek 70%-a úgy gondolja, hogy a 

képzésen tanultakat nagy mértékben vagy részlegesen hasznosítani tudta munkája során. A felkínált 

tartalmakból a szaktudományos (37%), a tanítás-tanulás-értékelés folyamatával kapcsolatos (36,69%) 
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ismereteket tartották a leghasznosabbnak, ezt követte a kommunikációs és számítástechnikai 

kompetencia fejlesztése (22%). 

A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium (MECTS) stratégiája alapján elmondhatjuk, hogy 

Romániában szeretnék bővíteni az online elérhető továbbképzések körét, ezáltal a továbbképzési 

költségek csökkenthetőek, illetve jobban lehet alkalmazkodni a tanárok időbeosztásához, szélesíteni 

akarják a továbbképzések piacát, lehetőséget biztosítani minél több szolgáltató intézménynek akkreditált 

képzések beindítására, létre fognak hozni egy elektronikus adatbázist a tanárok továbbképzési 

kreditjeinek nyomon követésére, illetve felméréseket fognak végezni, hogy feltárják az igényeket és 

szükségleteket a továbbképzés terén, melyet hasznosítani fognak a további stratégiák kidolgozásakor 

(Raport 2010). 

Úgy gondoljuk azonban, hogy a tanárok tájékoztatása érdekében hasznos lenne egy olyan elektronikus 

adatbázis kiépítése is, mely a szolgáltató intézmények által kínált továbbképzési programokat 

tartalmazná (az akkreditált és a nem akkreditált képzéseket is). 

Bár a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium (MECTS) szervezéspolitikájában a 

decentralizációt hirdeti, a továbbképzés gyakorlati megvalósulása során erős központi irányításnak 

lehetünk tanúi. Ez egy szempontból előnyös, hiszen folyamatosan nyomon tudja követni a továbbképzési 

rendszer működését, ellenőrzi a munka minőségét, viszont a helyi kezdeményezések így háttérbe 

szorulnak. 
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10. TANULSÁGOK, AMELYEK HASZNOSÍTHATÓK LEHETNEK MAGYAR 

KONTEXTUSBAN 

A romániai tanártovábbképzés rendszerének alakulását nyomon követve megállapíthatjuk, hogy a 

jelenleg végbement változások egy évtizedes munka eredményeként jöttek létre. A változások a 2011-

ben elfogadott oktatási törvény megjelenése után lettek számottevőek, hiszen az új törvény biztosított 

törvényes hátteret az újítások gyakorlatba ültetéséhez. A változások során figyelembe vették az Európai 

Unió ez irányú javaslatait, illetve a szakmában jártas kutatók, szakemberek javaslatait. Pozitívnak 

tekinthető az alapképzés és továbbképzés egymásra épülése, a tanári képesítés fontosságának kiemelése 

a didaktikai mesteri bevezetésével és a mentor által irányított gyakornoki év bevezetésével. Ezáltal 

megteremtették a lehetőséget arra, hogy jobb elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező tanárok 

kerüljenek a közoktatásba. Azonban a lehetőséggel nem feltétlenül élnek, ennek bizonyítéka a 2012 

szeptemberében megjelent miniszteri rendelet, mely a 2014/2015-ös tanévig újra bevezeti a régi 

rendszert a tanárképzés területén: a tanárképzés kétmodulos, az I. modult az alapképzéssel 

párhuzamosan, míg a II. modult a mesteri képzéssel párhuzamosan lehet elvégezni. Ez a rendelkezés 

pedig feleslegessé fogja tenni a didaktikai mesteri bevezetését. A továbbképzés szabályozásának 

kidolgozottsága lehetővé teszi most már nemcsak az előmeneteli rendszer átláthatóságát, hanem az 

ötévenkénti folyamatos továbbképzés folyamatának megismerését is. Míg kezdetben (2005-ben) 

központilag behatárolták a továbbképzések tartalmának körét, napjainkban inkább a határok feloldására 

törekednek annak érdekében, hogy a továbbképzési igényeket minél inkább ki tudják szolgálni a 

szolgáltató intézmények. 

A továbbképzések kínálata széles körű, ez annak is tulajdonítható, hogy számos intézménynek van joga 

továbbképzést szervezni. Az ötévenkénti 90, továbbképzésből származó kredit összegyűjtése arra 

ösztönzi a tanárokat, hogy inkább az akkreditált továbbképzések mellett döntsenek, ezek felügyeletét 

pedig a minisztérium a kijelölt igazgatósága révén biztosítja. A kötelezettségnek viszont vannak 

árnyoldalai is, háttérbe kerülnek azok a továbbképzések, melyek helyi kezdeményezésre, a helyi igények 

kielégítése érdekében zajlanak, de szervezőik nem rendelkeznek akkora apparátussal, hogy az 

akkreditációs folyamatot beindítsák, az akkreditációt megszerezzék. Ebben az esetben fennáll annak a 

veszélye, hogy csak a kreditpont fogja motiválni a tanárt a továbbképzésen való részvételre, és háttérbe 

kerül a belső indíttatásból történő részvétel. A kötelezettség a továbbképzés terén rossz hatással lehet a 

tanárok oktató-nevelő munkájára is, mivel az év közben megszervezett képzések során azt 

tapasztalhatjuk, hogy a tanárnak nem jut ideje felkészülni a tanítási óráira, mivel továbbképzésen vesz 

részt, illetve a továbbképzésen kért házi feladatokkal, portfóliók összeállításával foglalkozik. Fontos 

lenne átgondolni a továbbképzések megszervezésének formáját, hogy az valóban a tanárok szakmai 

hatékonyságát növelje, és ne terhelje túl a már amúgy is számos adminisztratív teendővel megbízott 

tanárokat. 
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A továbbképzési rendszer pozitívumának tekinthető még, hogy a tanári szakmán belül, illetve annak 

kiegészítéseként különböző szakképesítéseket is nyújt: pl. a mentorképzés, a vezető funkciót betöltő 

szakemberek, az értékelési szakértők képzése. A szakképesítés megszerzését követően a tanárok a 

képesítésnek megfelelő testület tagjai lesznek, bekerülnek egy elektronikus adatbázisba, így könnyen 

elérhetőkké válnak, ha munkájukra igény van.  

A továbbképzési rendszer minősége javítása érdekében 2010-től a tanártovábbképzésben dolgozó 

oktatóknak is rendelkezniük kell tréneri oklevéllel, függetlenül attól, hogy az illetők már tanári 

képesítéssel rendelkeznek, esetleg a tanárképzésben már oktatóként dolgoznak. Tréneri oklevél 

birtokában azonban bárki képezhet felnőtteket a saját szakterületén. Ezzel a lépéssel lehetővé válik, hogy 

más szakterületek szakemberei is képzést tarthassanak tanároknak, ha azt hasznosítani lehet a tanulási 

folyamat megszervezésekor (pl. orvosi ismeretek, mentálhigiéniai ismeretek elsajátítása). 

A fentiekben bemutatott sajátosságok alapján elmondhatjuk, hogy a romániai tanártovábbképzés 

sokszínű, változatos formában valósul meg, magában foglalja az előmeneteli rendszert és a folyamatos 

szakmai fejlesztést is. Széleskörűen értelmezi a szakmai továbbképzés fogalmát, számos tevékenységet 

bevon az égisze alá, viszont a kreditrendszer bevezetésével a más típusú továbbképzési formák háttérbe 

szorulhatnak.35 

                                                                 
35 A minisztérium lehetőséget biztosít a tanárok által teljesített nem akkreditált továbbképzések kreditpontokkal való 

minősítésére is, mely miniszteri rendeletben fogalmazódik meg. Ezzel a lehetőséggel azonban kevés tanár él, sokan 

inkább az átlátható képzések mellett döntenek. 
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