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Pedagógusi sztenderdek Romániában (gyakorló pedagógusoknak) 
 
  A pedagógusok értékelésének, a pedagógusképzés helyes irányba te-
relésének, a pedagógusi szakma professzionalizálásának mérföldköve a pedagó-
gusi sztenderdek, kompetencialisták kidolgozása. Ennek érdekében a Nevelésügyi 
és Kutatási Minisztérium tanárképzésért felelős nemzeti tanácsa 2001–2002 
folyamán, igénybe véve James A. Kelly, az amerikai NBPTS alapító elnöke és 
munkatársai segítségét, munkacsoportokat hozott létre a tanítói és a matemati-
katanári sztenderdek kidolgozása érdekében. A munkacsoport tagjai pedagógiai 
szakemberek, gyakorló pedagógusok, tanfelügyelők és iskolaigazgatók voltak az 
ország különböző részéről. A munkálatokat Románia Kormánya és a Világbank 
támogatta. 
  A műhelymunkák során a résztvevők négy pontban foglalták össze a 
sztenderdek jelentőségét, hatását az oktatási rendszerre.  

• Az első előny, hogy nagyobb esélyt biztosít a tanulók számára, hogy mi-
nőségi oktatásban részesüljenek.  

• A második előny, hogy minőségileg javítja a pedagógusképzést és -to-
vábbképzést, segíti a megfelelő programok kidolgozását, illetve explicit 
formában fogalmazza meg a pedagógusi diploma odaítélésének köve-
telményrendszerét.  

• Harmadsorban a pedagógusok számára is jelentős, hiszen támpontot 
nyújt a továbbfejlődésükhöz, megmutatja azt a színvonalat, melyet el 
kell érniük ahhoz, hogy eredményes pedagógusok lehessenek.  

• A negyedik előnye a sztenderdek kidolgozásának, hogy segíteni fogja az 
iskolák menedzselését, irányítását, hiszen különbséget lehet majd tenni 
a pedagógusok között: nem minden pedagógus egyformán hatékony, 
egyformán jó a maga szakterületén, a sztenderdek alapján ki lehet 
emelni, és jutalmazni lehet a jó pedagógusokat. 

 A sztenderdek kidolgozása előtt a műhelymunkában résztvevők öt 

alapelvet fogalmaztak meg: 
1. A pedagógus nagyon jól ismeri szakterületét és a tantárgydidaktikát. 
2. A pedagógus ismeri a tanulókat, és segíti a fejlődésüket. 
3. A pedagógus aktív tagja a közösségnek, amelyben él. 

 



4. A pedagógust reflexív attitűd jellemzi.  
5. Értékrendszere összhangban van a nevelési ideállal. 

 
Sztenderdek1 tanárok, tanítók és óvodapedagógusok számára2 

 
  Ennek tudatában 2004. december 22-én született meg az a minisz-
tériumi rendelet, melyben jóváhagyták az egyetem előtti oktatásban dolgozó 
pedagógusok és a vezető beosztásúak számára szervezett továbbképzések 
sztenderdjeit.  
  A tanárok és a tanítók számára megfogalmazott sztenderdek: 

1. metodológiai kompetenciák; 
2. kommunikációs és kapcsolati kompetenciák; 
3. a tanulók értékelésének kompetenciái; 
4. pszicho-szociális kompetenciák; 
5. technikai és technológiai kompetenciák; 
6. a szakmai fejlődést elősegítő kompetenciák. 

  Az óvodapedagógusok továbbképzésének sztenderdjei többnyire azonosak 
a tanárok és tanítók továbbképzésének sztenderdjeivel. A fellelhető különbsé-
gek az alábbiakban foglalhatók össze: 
  A metodológiai kompetenciák esetében számukra nem irányozzák elő csak 
az általános didaktikai és az óvodások lélektanával kapcsolatos ismeretek 
alkalmazását. Többletként viszont megjelenik a következő kompetencia: az 
óvodapedagógus fejleszti saját prematematikai intellektuális műveleteit, a mér-
tékegységek helyes használatának képességét, segíti a környezet megismerését 
és képes felkelteni a gyermekek kíváncsiságát. 
  A kommunikációs és kapcsolati kompetenciák esetében külön kiemelik, hogy 
az óvodapedagógusnak fejlesztenie kell szóbeli és írásbeli kifejezőképességét, 
helyesen kell használnia és megértenie a nyelvi kifejezések eszköztárát. Fejlesz-
tenie kell a kreatív és kifejező szóbeli megnyilvánulásait. 
  Kevesebb hangsúlyt kapnak az értékelés kompetenciái. 
  A pszichoszociális kompetenciák esetében az óvodapedagógus nevelő fela-
datköréből fakadóan konkrétabb kompetenciák kialakítása is szükséges.  
 
Ezek a következők: 

                                                 
1 A jóváhagyott sztenderdek esetében a sztenderd fogalma általánosabb kategóriát jelöl, mint a 
kompetencia. 
2 Továbbképzési sztenderdek az egyetem előtti oktatásban betöltött didaktikai funkció, vezető, 
irányító és ellenőrző funkció számára, 2004, Nevelési és Kutatási Minisztérium Miniszteri Ka-
binetje – 5660/22.12.2004-es számú Miniszteri Rendelet 



• Környezetvédelmi szempontból fontos készségek kialakítása és gyakor-
lása annak érdekében, hogy pozitív attitűddel rendelkezzen a környe-
zetismereti foglalkozások alatt. 

• Higiéniai, egészségügyi szabályok ismerete a gyerekek egészségének 
megőrzése érdekében. 

• A társadalmi normák ismerete és tiszteletben tartása. 
• A másokkal való kapcsolat kezdeményezésének képessége. 
• Az óvoda–család együttműködésének kialakítása. 

  A kompetenciák felsorolásában is különbséget tapasztalhatunk. Míg a 
tanárok és tanítók esetében a metodológiai kompetenciák kerülnek az első 
helyre, az óvodapedagógusok esetében a kommunikáció és kapcsolati kompe-
tenciák az elsők. 
  Összevetve a 2002-ben műhelymunkák eredményeképpen kialakított 
kompetencialistákat a minisztérium által jóváhagyott sztenderdekkel, azt ve-
hetjük észre, hogy ez utóbbiak megfogalmazásakor az általánosításra töreked-
tek. Erről tanúskodik a megfogalmazás módja is. Míg a műhelymunkák során 
keletkezett listákban az van kiemelve, hogy mit kell tudnia, mire kell képesnek 
lennie a tanítónak, tanárnak (konkrét leírás), a jóváhagyott sztenderdek általá-
nosabb megfogalmazásokat tartalmaznak, és inkább általános célok formáját 
öltik. A sztenderdek kidolgozásának viszont az a célja, hogy minél konkrétabbá, 
kézzelfoghatóvá tegye azt a tudást, képességrendszert, magatartásformát, atti-
tűdöt, amivel a pedagógusnak rendelkeznie kell. Ezért szükséges a jóváhagyott 
sztenderdek további lebontása, konkretizálása, a tanított tantárgyak, a tanított 
korosztály szerinti differenciálása (más speciális kompetenciákkal kell rendel-
keznie egy középiskolában tanító angol tanárnak, mint egy alsó-középfokon 
tanító matematikatanárnak). 
  A felsorolt kompetenciák tartalmát tekintve újabb szemléletmódbeli 
változásra figyelhetünk fel: míg a műhelymunkák esetében kidolgozott 
sztenderdek első helyre a tanuló személyiségének fejlesztését helyezi, minden 
más kompetenciát a gyermekek optimális fejlesztésének rendel alá, a jóváha-
gyott sztenderdek esetében a tanítás és ennek következtében a pedagógus kerül 
előtérbe, a tanulók személyisége főleg a tanítási-tanulási folyamat egyénre sza-
bott megtervezésénél, megszervezésénél és az értékelési kompetenciáknál em-
lítődik meg. 
 
 
 
 
 



Pedagógusi sztenderdek Romániában (pedagógushallgatóknak) 
 
  Míg a gyakorló pedagógusok számára konkrét kompetencialistákat 
dolgoztak ki, a pedagógusképzés számára nem, vagy csak nagyon kevés irány-
mutató munka létezik. A felsőfokú pedagógusképzés még nem rendelkezik a 
minisztérium által is jóváhagyott sztenderdekkel. Viszont a középfokú peda-
gógusképzés (tanítóképző líceumok) számára 2002-ben kidolgozták a kompe-
tenciákon alapuló pedagógiai és pszichológiai tárgyak tanításának programját, 
melyet a minisztérium is jóváhagyott3. A továbbiakban ezeket a programokat 
elemezzük a kompetenciák függvényében (Pedagógia és pszichológia tárgyak 
iskolai programja, 2002). 
  A középfokú tanító- és óvóképzés a pedagógiai és pszichológiai tantár-
gyak tanítása során biztosítja a diákok pedagógiai felkészítését. Ezért a szakkép-
zettséget nyújtó kompetenciák kialakítása ezeken a tantárgyakon belül valósul 
meg. A képzés során négy pedagógiai, négy pszichológiai elméleti tantárgyat 
tanulnak, és pedagógiai gyakorlaton vesznek részt a diákok. A szakképzés során 
az alábbi kompetenciák kialakítására törekednek: 

• pszichopedagógiai kompetenciák, 
• szociális kompetenciák,  
• vezetői kompetenciák. 

 Az általános célok megfogalmazásakor két területet vettek figyelembe: a 
képességek vagy kompetenciák körét, illetve az értékek és attitűdök körét.  
A továbbiakban az általánosan megfogalmazott kompetenciákat tantárgyakra 
lebontva konkretizálták. A lebontás során különböző fejlettségi szinteket álla-
pítottak meg: 

1) a megismerés és megértés szintje – a pedagógiai és pszichológiai fogal-
mak megfelelő ismerete és alkalmazása; 

2) magyarázó és értelmező szint – meg tud magyarázni, illetve képes értel-
mezni elméleteket, nevelési helyzetek, illetve pedagógiai vagy pszicho-
lógiai jellegű elméleti és gyakorlati tartalmakat; 

3) kritikus gondolkodás szintje – a nevelési helyzetek kritikus elemzésének 
képessége; 

4) alkalmazás szintje – a tanítási-tanulási folyamat megtervezésének, meg-
szervezésének és értékelésének képessége, ön- és társismereti pszicho-
lógiai módszerek, technikák és eszközök alkalmazása. 

                                                 
3 A programokat a 4875./06.11.2002.-es. számú miniszteri rendelettel hagyták jóvá, majd a 
felülvizsgált programokat a 3458/09.03.2004-es számú miniszteri rendelet mellékleteként. 



  A felsorolt szintek teljesítése folyamatosan történik, és támpontot nyújt 
a pedagógiai képzés egységben való kezeléséhez és megvalósításához. Az álta-
lános kompetenciák és a képzési szintek megállapítását a pedagógiai és pszi-
chológiai tárgyak tanításának általános céljai, kompetenciái követik. 
 A pedagógiai tárgyak tanítása során az alábbi általános célokat kell követni 

1) ismerje és használja a neveléstudományok általános fogalmait; 
2) magyarázza és értelmezze a nevelési elveket, terveket és helyzeteket; 
3) elemezze és értékelje kritikusan a nevelési elveket, terveket és helyzete-

ket; 
4) tervezze meg, irányítsa és értékelje a tanulási tevékenységeket; 
5) vegyen részt a nevelési folyamat jobbításában és megújításában; alkal-

mazza és építse be az új kommunikációs és informatikai technológiákat 
a nevelési folyamatba; 

6) tudatosítsa a jelenlegi oktatásügyre és a reformfolyamatokra vonatkozó 
speciális problémákat; 

7) a nevelési folyamat optimalizálása érdekében teremtsen intra- és inter-
diszciplináris kapcsolatokat, és ezeket értékesítse a tanítás során; 

8) tanúsítson felelős és pozitív magatartást a pedagógusszakma iránt. 
Kialakítandó értékek és attitűdök: 

1) alakítson ki demokratikus kapcsolatokra és értékekre összpontosító is-
kolai környezetet; 

2) helyezze előtérbe a nevelési eszménnyel összhangban álló kulturális, er-
kölcsi és állampolgári értékeket; 

3) alakítson ki szociális és érzelmi szempontból biztonságos környezetet 
az osztályban; 

4) vegyen részt aktívan az oktatási folyamat innovációs törekvéseiben; 
5) alakítson ki partnerkapcsolatokat a családdal és más nevelési intézmé-

nyekkel; 
6) vegyen részt aktívan a szakmai önfejlesztésben, és alakítson ki egyéni 

tanítási stílust. 
A pszichológiai tantárgyak az alábbi kompetenciák kialakítására törekednek: 

1) ismerje és használja a pszichológiai tárgyak általános fogalmait, és ér-
tékesítse a szubjektív lélektani jelenségek értelmezésekor; 

2) magyarázza és értelmezze a lelki élet dinamikáját; 
3) értékelje a lelki megnyilvánulásokat; 
4) álljon hozzá kritikusan és konstruktívan az elméleti és gyakorlati jellegű 

pszichológiai tartalmakhoz; 
5) használja az ön- és társismereti pszichológiai módszereket, technikákat 

és eszközöket; 



6) alakítson ki kapcsolatokat a pszichológiai jellegű ismeretek, és a meg-
ismerés más területeihez tartozó ismeretek között. 

Kialakítandó értékek és attitűdök: 
1. tekintse az emberi személyiséget szabadnak és felelősnek; 
2. bízzon az önfejlesztés és a pozitív kapcsolatteremtés lehető-

ségében; 
3. értékesítse optimálisan és kreatívan a saját adottságait; 
4. legyen aktív és hatékony tagja a közösségnek; 
5. érdeklődjön a tudományos megismerés iránt, és értékelje a pszi-

chológia szerepét az emberi és szociális fejlődésben; 
6. bízzon a különleges nevelési igényekkel rendelkező tanulók fej-

lesztésében és szociális beilleszkedésében; 
7. érezzen felelősséget a tehetséges tanulók adottságainak a 

fejlesztéséért. 
 A felsorolt kompetenciák, attitűdök és értékek támpontul szolgáltak a 
pedagógiai tantárgyak egyéni programjainak a kidolgozásánál. A programok 
kidolgozói tantárgyra lebontva mutatják be, hogy a diákoknak a tantárgy tanu-
lását követően milyen konkrét kompetenciákkal, tudás és ismeretanyaggal kell 
rendelkezniük. 
 A sztenderdek kidolgozása és gyakorlatban való alkalmazása új értéke-
lési eszközök és módszerek kidolgozását is igényli. Ennek érdekében a szak-
értők a portfólió, a pedagógus órájának megfigyelése és írásbeli vizsga együttes 
alkalmazását javasolják a pedagógus munkájának értékelésére. A felsorolt 
értékelési módszerek közül a portfólió alkalmazása jelent újdonságot a hazai 
oktatási rendszerben, melynek összeállításához, például az Amerikai Egyesült 
Államokban, könyv nagyságú módszertani útmutatót dolgoztak ki és 
Interneten hozzáférhető az érdeklődő pedagógusok számára. 
 „A portfólió olyan dokumentumok gyűjteménye, amely megvilágítja 
valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását.” (Bird 
1990; idézik Falus és Kimmel 2003, 11) A meghatározás értelmében a peda-
gógus és a pedagógushallgató minden olyan dokumentumot felhasználhat a 
portfólió elkészítésekor, amely bizonyítja szakmai kompetenciájának fejlődését. 
Használhat audio- vagy videofelvételeket, írásbeli dokumentumokat, fény-
képeket, rajzokat, CD-t stb. A jelöltnek nagy szabadsága van a portfólió össze-
állításában, a lényeg, hogy reflexióival alátámassza a felsorolt dokumentumok 
jelentőségét a cél elérésében. Ahhoz, hogy a pedagógusok és a pedagógushall-
gatók a követelményeknek megfelelően tudják összeállítani a portfóliót, ismer-
niük kell a sztenderdeket, melyek teljesítését dokumentálni fogják, tisztában  
kell hogy legyenek az egyes dokumentumtípusokkal, melyek felhasználhatók a 



portfólió elkészítésekor, illetve tudatosítaniuk kell, hogy a portfólió anyagát 
világos és áttekinthető tartalomjegyzékbe kell rendszerezniük. 
A jobb tájékozódás érdekében felsorolunk néhány Falus és Kimmel (2003,  
66–68) által javasolt dokumentumot a pedagógushallgatók számára: 
– órai megfigyelések rögzített változata; 
– szakcikk összegzése, értékelése; 
– a tanulók értékelése (teszt, feleltetés, portfólió); 
– faliújság; 
– egy gyermek fejlődéséről készült esettanulmány; 
– a jelölt tanulásszervezésről vallott felfogása, az olvasottakra való hivat-

kozással; 
– külső szervekkel való kapcsolat dokumentumai; 
– számítógépes dokumentumok (internetes keresések eredményei); 
– egy kooperatív munkát tükröző óra dokumentumai (terv, összegzés); 
– bármilyen terv (óra, tematikus terv, órán kívüli tevékenység terve); 
– bármilyen dolgozat, fogalmazvány, ami a sztenderdekkel összefügg; 
– mindenféle értékelés, amelyet a jelölt bármilyen tevékenységére kapott; 
– látogatások dokumentumai, beleértve a jelölt szakmai látogatásait és a 

gyerekekkel tett látogatásokat is; 
– közeli és távoli célkitűzések, valamint ezek teljesítése; 
– speciális bánásmódot igénylő gyermekek számára készített egyéni terv; 
– gyerekekkel, tanárokkal, szülőkkel készített interjúk; 
– pedagógiai napló (gyerekek nevei nélkül); 
– óravázlat; 
– levelezés a szülőkkel; 
– az információs és kommunikációs technológia eredményes alkalmazá-

sának bizonyítékai; 
– előadásokon, konferenciákon készített jegyzetek reflexiókkal; 
– megfigyelések jegyzőkönyvei; 
– évfolyamtársak kritikai észrevételei; 
– a jelölt tanításfilozófiájának kifejtése; 
– fényképek, képek, videofelvételek; 
– tanulók portfóliói; 
– a jelölt által olvasott, öt évnél nem régebbi szakcikkek stb. 

 A portfóliónak nem kell minden felsorolt dokumentumot tartalmaznia, 
a lényeg, hogy egységes képet nyújtson a pedagógus, illetve pedagógushallgató 
szakmai előmeneteléről. A hallgatóknak szükségük van a folyamatos tanári 
támogatásra, hiszen a portfólió elkészítése során tanulják meg az összeállítás 



folyamatát. Az állandó visszajelzés segítségével tökéletesedik az elkészített 
portfólió, illetve tudatosodnak a hallgatókban a pedagógus szakmával szemben 
támasztott elvárások. Így nemcsak az értékelés eszköze, hanem a tudatos felké-
szülés eszközévé is válik a portfólió. 
 
Következtetés 
 
  A Romániában megvalósuló hagyományos pedagógusképzés és -to-
vábbképzés az elméleti ismeretek elsajátítására koncentrált, a gyakorlati képzés 
háttérbe szorult (ez főleg a felsőoktatásra vonatkozott, ahol az akadémiai jelleg 
az elméleti ismeretek előtérbe helyezését vonta maga után). A tanítástechnikai 
készségek, jártasságok, a pedagógusszakma hatékony gyakorlásához szükséges 
képességek kialakítása és fejlesztése alig, vagy egyáltalán nem valósult meg.  
A kompetenciaalapú pedagógusképzés elméletének és gyakorlatának a begyűrű-
zése a képző intézmények falai közé látványosan megújítaná és hatékonyabbá 
tehetné a képzés minőségét, és a képzés eredményeként a szakmájuk iránt el-
kötelezettebb pedagógusok kerülnének ki az egyetemek padjai közül. Ez nem-
csak a képző intézmények presztízsének növekedését vonná maga után, hanem 
elégedettebbek lennének a pedagógushallgatók, az iskolák, az óvodák, a szülők 
és a gyermekek, illetve a jövendőbeli munkaadók is. A felsoroltak alapján lát-
hatjuk, hogy széles körű társadalmi réteget érint a pedagógusképzés minőségi 
javulása. 
  A kompetenciaalapú pedagógusképzés elméleti hátterének kidolgozása, 
az alapelvek körülírása, egyes pedagógusi sztenderdek kidolgozása már megva-
lósult. A továbbiakban a gyakorlatba ültetés nehézségeivel kell megbirkóznunk, 
mely komoly szervezőmunkát igényel. Elsősorban a pedagógusképzésben és  
-továbbképzésben dolgozó szakemberek szemléletmódján kell változtatni, 
illetve hozzáférhetővé kell tennünk számukra a kompetenciaalapú pedagógus-
képzés fő irányvonalait. Viták, megbeszélések, műhelymunkák segítségével 
megvalósulhatna a már kidolgozott sztenderdek lebontása, konkrét elvárások 
megfogalmazása. Fontosnak tartjuk, hogy külön kompetencialista álljon ren-
delkezésre a kezdő pedagógus számára, illetve a gyakorló, tapasztalt pedagógus 
számára.  
  Második lépésben a hallgatók, illetve a gyakorló pedagógusok számára 
kell kibocsátanunk olyan útmutatókat, mely világossá tenné számukra a szten-
derdekben megfogalmazott elvárásokat, illetve ki kell dolgoznunk a portfólió 
összeállításához szükséges módszertani útmutatót. Nem feledkezhetünk meg 
az értékelési szempontrendszer nyilvánossá tételéről sem, hiszen ennek segít-
ségével tudja eldönteni a pedagógushallgató vagy gyakorló pedagógus, hogy 



készen áll-e a megmérettetésre, illetve a vizsgabizottság csak így lesz képes egy-
séges, objektív értékelésre. 
  Mint látjuk, a feladatok nemcsak a dokumentumok kidolgozására 
vonatkoznak, hanem ezek népszerűsítésére, illetve a szemléletmódok megvál-
toztatására is. Mindez nem valósulhat meg csak hosszú távon. Külön hangsú-
lyoznunk kell, hogy ahhoz, hogy a kompetenciaalapú pedagógusképzés és -
továbbképzés eredményesen megvalósuljon, szükséges az elméleti háttér, a 
szemléletmód megismerése és elfogadása, különben megrekedhetünk a forma-
litás szintjén, ami megöli a legjobb eszmét is. 
  A pedagógusképzés és -továbbképzés egymást kiegészítő folyamat kell 
hogy legyen, a továbbképzés során a pedagógus továbbfejlesztheti azon kom-
petenciáit, melyek  kialakítása csak a gyakorlati tapasztalatok felhalmozódása 
során lehetséges. A pedagógus-továbbképzés feladata a véglegesítő vizsga, a II. 
és I. fokozat követelményrendszerének átalakítása, hogy a pedagógusok által 
elért teljesítmény valóban azt tükrözze, hogy valaki milyen mértékben felel meg 
a szakma elvárásainak, milyen mértékben alkalmas a gyermek személyiségének 
egészséges fejlesztésére. A jelenleg működő, az írásbeli vizsga jelentőségét túl-
hangsúlyozó megmérettetés során nem mindig a legtehetségesebb pedagógusok 
érik el a legjobb eredményeket (Szabó-Thalmeiner 2003, 2004). Egy újragon-
dolt, a sztenderdek megvalósulásának mértékét megállapító vizsga segítségével 
igazságosabb, a pedagógusi karrier szempontjából releváns értékelő rendszert 
alakíthatnánk ki, mely növelné a hatékony pedagógusok társadalmi elismertsé-
gét is. 
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