
Lakatos Bíborka                                                             Komparatív oktatáselemzés  

 

 67

Lakatos Bíborka 
 

Komparatív oktatáselemzés CEEPUS-ösztöndíjasként 
 

Bevezetés 

 
A BBTE Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet Alternatív pedagógi-

ák mesteris hallgatójaként szoros kapcsolatban állok az óvodai és a kisiskolai 
oktatási szakasszal. A téma kapcsán fontosnak tartom a pedagógusképzést is, 
így szándékomban áll górcső alá venni a két ország pedagógusképzésének jelle-
gét is.  

Dolgozatom célkitűzése, hogy a következőkben összehasonlítsam a ma-
gyarországi és romániai oktatási szakaszokat különböző mutatók mentén. Ezek 
a mutatók a következők: intézménytípusok (iskolarendszerek), az óvodai tevé-
kenységek jellege, a tanórák hossza, az iskola-előkészítő osztály, testnevelés óra, 
pedagógusok száma, napközi. 

Mivel nem látom át teljességében a magyarországi oktatási rendszert, így 
esetenként nem áll módomban a két ország tanügyi rendszerére vonatkozó ál-
talános információk megosztására, ilyenkor megjegyzéseim Kolozsvár–Szarvas 
viszonylatban fogalmazódnak meg, hiszen a CEEPUS ösztöndíjának köszön-
hetően három hónapot tölthettem Magyarországon, a Szent István Egyetem 
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógia Karának diákjaként. 

 
Óvoda 

 
Szarvasra érkezésemkor találkoztam először a művészeti csoport fogalmá-

val. Kolozsváron nem működik ilyen programmal óvodai csoport, viszont az 
alternatív oktatási intézmények nagyszámú elterjedtségét figyelhetjük meg, mi-
vel jelen van a Waldorf-, a Montessori- és a Step by Step-oktatás is. 

Az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív óvodai programot 
megismerve méltán kijelentem, hogy hatékonynak tekinthető, mivel a gyerme-
kek napi szinten találkoznak a különböző művészeti ágakhoz kötődő tevékeny-
ségekkel, fejlődik esztétikai fogékonyságuk, művészi kifejezésmódjuk, képessé-
gük, illetve kreativitásuk is.  

A Gál Ferenc Gyakorlóóvodában való megfigyeléseim során tapasztalhat-
tam az irányított szabad játék varázsát, felfedeztem fel a célszerűségét, hasznát.  
Hatékonynak tartom, mivel ráhangoló hatású a nap fő tevékenységére nézve. 
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Úgy gondolom, hogy ha óvodapedagógusként fogok elhelyezkedni, akkor min-
denképpen beépítem a csoportom napirendjébe az irányított szabad játékot. 

Amivel mindkét óvodában találkoztam: a különböző beszédhibákat, pszi-
chológiai problémákat segítő egyéni foglalkozás, illetve a különböző sporttevé-
kenységek folytatásának lehetősége (pl. úszás). 

 
Kisiskola 

 
A tanórák hossza 

 
Magyarországon a tanórák hossza kisiskoláskorban 45 perc, Romániában ez 

50 perc. Kivételt képez a két éve az iskolai oktatáshoz csatolt előkészítő osz-
tály, ahol 40 percesek a tanórák. Magyarországon az előkészítő csoport az óvo-
dához tartozik.  

 
Iskola-előkészítő osztály 

 
Magyarországon nincs iskola-előkészítő osztály. Romániában az elfogadott 

módszertan szerint azokat a gyerekeket lehet előkészítő osztályba íratni, akik 
augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket, illetve a szülők kérésére azokat is, 
akik szeptember 1. és december 31. között lesznek hatévesek, amennyiben a 
pszichológiai felmérésen érettnek nyilvánítják erre. A bevezetéskor a változtatás 
nagy port kavart, sokan vitatták az ötletet. 

Elismerem az előkészítő osztály iskolához csatolásának jelentőségét. Előnyt 
látok benne: az előkészítő osztály bevezetése által az óvodában a gyermek fő 
tevékenysége nagy arányban a játék marad, az óvodapedagógusnak nem kell 
annyira nagy hangsúlyt fektetnie a tanításra, ,,tanulásra”. Továbbá az előkészítő 
osztály bevezetése által a tanítók saját maguk ,,készítik fel” a gyermekeket saját 
maguk számára, vagyis az esetleges hiányosságok miatt nem okolhatják az óvo-
dapedagógust. Másik hasznosságát abban látom, hogy mivel Romániában nem 
kötelező az óvodai oktatás, így a gyermekek között egyenetlenségek vannak, 
amire lehetősége van kiegyenlíteni az előkészítő osztályos pedagógusnak (kog-
nitív és szocializációs téren egyaránt lehetnek eltérések a gyermekek között). 
Magyarországon kötelező az óvodai oktatás. 
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Testnevelési óra 
 

A magyarországi oktatási intézményekben bevezették a heti öt testnevelés 
órát, Romániában heti két testnevelés órát határoz meg a keret.  

A mindennapos testnevelés fontos szerepet játszik az egészséges felnőtté 
nevelésben, mivel hatása van a testi-szellemi fejlődésre. A mindennapos testne-
velés révén a gyermekeknél rutinná válik a mozgás, egészséges életmódban ne-
velkednek, hozzászoknak, és egész életük során mozognak, egészségesen élnek. 
 

Az osztályonkénti pedagógusok száma 
 

Romániában a Lépésről lépésre (Step by Step) -programmal működő osztályo-
kon kívül minden évfolyamon egy-egy pedagógus tanít. Az osztályonkénti két 
pedagógus elgondolás azt szolgálja (Magyarország), hogy a gyermekek minden 
területen a maximumot kapják az olyan pedagógustól, aki az adott területen 
kellően jártas, nagyon jó adottságokkal rendelkezik. Ha rajtam múlna, szívesen 
bevezetném, hogy minden osztályban két pedagógus tanítson. A pedagógus 
tennivalója így apadna, s ezáltal több időt szánhatna arra, hogy a saját területén 
minél változatosabb feladatokat, tevékenységeket vigyem be az osztályba, ezzel 
is felkeltve, illetve fenntartva a gyermekek figyelmét és motivációját. 
 

Napközi 
 

Romániában a napközi nem általános jelenség, mivel nem az állam fizeti a 
napközis pedagógusok bérét. A szülők döntik el, hogy igényt tartanak-e a nap-
közire, és a saját anyagi kereteikből állják az azzal járó költségeket. 

A díjmentes napközit Romániában is be kellene vezetni, mivel nem minden 
szülő tudja megengedni, hogy fizessen érte. A napközi jelentősége igen nagy, 
hiszen nem minden szülő tud segíteni gyermekének a házi feladat megoldásá-
ban, általa kiküszöbölhetők a gyermekek képességei, készségei közötti különb-
ségek, vagyis esélyegyenlőséget biztosít.  
 

Értékelés 
 

A romániai elemi osztályokban az értékelés minősítéssel történik. A gyer-
mekek elégtelen (insuficient), elégséges (suficient), jó (bine), jeles (foarte bine) 
minősítéseket kapnak. Év végén minden kisiskolás oklevelet kap, amibe a tanító 
beírja a gyermeknek azt a tulajdonságát, amiben kiemelkedően ügyes volt abban 
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a tanévben (pl. fegyelmezetten viselkedett, szorgalmas volt, szépen rajzolt, szé-
pen énekelt stb.). 

 

Egyetem 
 

A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen hetente minden tárgyból van előadás 
és szeminárium is, mindkettő 120 perces. Ez azt jelenti, hogy egy tantárgyat 
legkevesebb heti 180 percben tanítanak.  Ebből következően különböző tár-
gyak kreditpontja is jóval nagyobb, mint Magyarországon (egy tárgy kreditpont-
ja elérheti a 7-et). Tanártól, tárgytól és szaktól függ, a szemináriumokat általá-
ban a hallgatók vezetik le, ezzel is gyakorolva a tanítást, a közönség előtt való 
megszólalást. Általában a szeminárium játékos feladattal indul, amit rövid elmé-
leti háttérismeret követ, utána feladatoldás, vita, beszélgetés. 

Másik nagy különbség a két ország között, hogy a romániai felsőoktatásban 
nincsenek műveltségterületek, vagyis az egyetemet elvégezve nem taníthatunk 
az V. és VI. osztályban. (A magyarországi hallgatók különböző műveltségterü-
letek közül válogathatnak, például testnevelés, matematika, magyar nyelv és 
irodalom). A választott műveltségterülethez tartozó tárgyakat gimnáziumban is 
taníthatják (VI. osztályig). 

Kolozsváron egy tárgyat egy féléven keresztül hallgatunk, Magyarországon 
több féléven keresztül tanulják ugyanazt a tárgyat. Hogy melyik hatásosabb? Ez 
elég sokrétű kérdés. A romániai oktatás 3 éves, de sokkal nagyobb óraszámban 
tanuljuk a tárgyakat, vagyis lényegében releváns különbség abban van, hogy a 
magyarországi oktatás vontatottabb, kevesebb anyagból kell felkészülnie a hall-
gatónak egy tárgy féléves lezárásához.  

A négyéves oktatás jelentőségét a gyakorlat terén látom leginkább. A négy 
év alatt a hallgatóknak több lehetőségük van kipróbálni magukat a gyakorlat-
ban. Talán ez a legfontosabb, mert ha a pedagógus nem tudja ,,eladni” magát, 
akkor mit sem ér a diploma. 

A kolozsvári gyakorlat során hetente egy-egy délelőttöt töltünk óvodában 
és egyet az iskolában. Ebből a szempontból a magyarországi helyzetet tartom 
jobbnak, mivel a hallgatók csak olyan órákat hallgatnak, amilyen tárgyaknak 
ismerik a tantárgy-pedagógiáját. 

Nincs egyéni hospitálás a tanításaink előtt, viszont bármikor a félév során 
hospitálnunk kell egy-egy napot az óvodában és az iskolában.  

Romániában nincs gyakorlóóvoda, gyakorlóiskola. Szarvason tapasztaltam 
meg a gyakorlóintézmény jelentőségét. A kolozsvári gyakorlat során a pedagó-
gusjelölt még rutintalan, nehéz mindenre figyelnie. Az óvodákban, iskolákban 
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nem szoktak külsősök tanítani. A gyermekek gyakran élnek is a lehetőséggel, 
hogy megzavarják a gyakorló hallgatót. A gyakorlóintézményekben pedig azt 
láttam, hogy sokkal könnyebb tevékenységet, órát tartani, mert a gyermekek 
beleszoktak abba, hogy közreműködjenek a hallgatóval. Úgy gondolom, hogy 
ezen is lehetne vitatkozni, hogy melyik jobb: az, ha az ember az egyetemet el-
végezve nem találkozik egyáltalán gátakkal, vagy az, hogy azokba ütközve gya-
korolja a váratlan problémahelyzetek megoldását? 

A vizsgák jellege is nagyon eltérő. Kolozsváron évközben nem lehet végle-
ges jegyet szerezni, csak részjegyet, amit általában a szemináriumi vitaindítóra, 
házi dolgozatra vagy parciális vizsgára (zárt helyi dolgozatra) kapunk. A vizsgák 
mindegyike vizsgaidőszakban van, legtöbbjük írásbeli. Nincs szigorlat.  

Ahogy a fentebbiekben is említettem, a három év elvégeztével, illetve a si-
keres államvizsga esetén minden hallgató óvodapedagógusi és tanítói oklevelet 
kap. Az államvizsga egy, a három év anyagából álló írásbeli dolgozatból, illetve 
a szakdolgozat megvédéséből áll. Szarvason az államvizsga szóbeli. 

 

Befejezés 
 

Végkövetkeztetésképpen elmondhatjuk, hogy a két ország között lényeges 
különbségek figyelhetők meg minden oktatási szakasz esetében. Egyik ország 
oktatási rendszere sem jobb vagy rosszabb, mint a másiké. Mindkettőben van-
nak nagyon hatékony és kevésbé hatékony elemek. A pedagógus feladata, hogy 
úgy tevékenykedjen, hogy a gyermekek számára minél eredményesebb legyen 
az oktatás, nevelés. 

A Szent István Egyetem Szarvasi Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai 
Karán töltött hónapok alatt lehetőségem volt olyan dolgokat tapasztalni, ame-
lyek úgy érzem, hogy meghatározók lesznek a jövőmre nézve, mivel segítik 
majd pedagógusi munkásságomat. 

Bár a CEEPUS-t kevesen ismerik, nagyon jó lehetőség nemzetközi tapasz-
talatszerzésre. Mindenkinek nagyon ajánlom a CEEPUS-programot és Szarvas 
városát is, mert életre szóló élményeket ad! Aki hasonló pályázaton gondolko-
zik, ne habozzon!  

 
Szakirodalom 

 
http://www.gyakorloovi-suli.hu/content.php?cid=3  
http://edu.ro/index.php/articles/c1085/  


