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GLOSSZÁRIUM: FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

A tartományok kulturális függetlensége és fennhatósága (Kulturhoheit der Länder) Az egyik legfontosabb német 
alkotmányos alapelv. 

államszövetség (Bund) A Német Szövetségi Köztársaság államformája. 

egyetemi tanulmányok szakasza (Lehramtsstudium) A tanárképzés első szakasza. 

gyakornoki szakasz (Referandariat) A tanárképzés második szakasza. 

Minőségfejlesztési Intézet (Institut für Qualifizierung) Az akkreditáció felelőse Hessen tartományban. A tartományok 
közül egyedül itt akkreditálják a tanártovábbképzéseket. 

minőségbiztosítási portfólió (Qualifizierungsportfolio) A tanárok által folyamatosan készített portfólió az elvégzett 
továbbképzéseikről. 

Németország, Német Szövetségi Köztársaság Az 1990-es újraegyesítés előtt a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) név 
csak Nyugat-Németországot jelentette. Az újraegyesítés óta ez a hivatalos név megmaradt, de ma már a volt 
Német Demokratikus Köztársaság (NDK) területével kibővült új államszövetségre vonatkozik. Az NSZK rövidítést 
a fogalomzavar elkerülése végett már nem használják. 

tanári pályakezdés szakasza (Berufseingangsphase) A legtöbb tartományban a tanártovábbképzés első szakasza speciális 
képzési szükségletekkel és kínálatokkal. 

tanárképzési törvény (Lehrerbildungsgesetz) A német tartományok egy részében külön törvény szabályozza a 
tanárképzés és a tanártovábbképzés valamennyi szempontját. 

tartomány (Bundesland/Land) A német államszövetség önálló egységeit nem tükörfordítással országnak, hanem 
tartománynak szokás nevezni, de meg kell jegyezni, hogy ez a szó egyfajta függőséget sugall, jóllehet számos 
területen – ilyen a kultúra is – teljes függetlenséget élveznek. Egyes konkrét esetekben a tartományok nevét 
magyarra az ország szóval fordítjuk pl.: Bajorország, Szászország, Alsó-Szászország, vagy kisebb tartomány 
esetében: Saar-vidék. Magukat a tartományok – még Berlin, Bréma és Hamburg városállam-tartományok – is 
országnak nevezik, a szó „önálló területi és közigazgatási egység” értelmében. Ezért az „ország” szó jelen van a 
tartományi szintű intézményekben. A tartományok számos tekintetben annyira eltérnek egymástól, hogy 
gyakran azonos fogalmakra eltérő szót használnak (pl.: rendelet: Verordnung / Ordnung / Erlass stb.). A 16 
német tartomány, a német nevük betűrendjében: Baden-Württemberg, Bajorország, Berlin, Brandenburg, 
Bréma, Hamburg, Hessen, Mecklenburg–Vorpommern, Alsó-Szászország, Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék–
Pfalz, Saar-vidék, Szászország, Szászország-Anhalt, Schleswig-Holstein, Türingia. 

tartományi hivatalnoktörvény (Landesbeamtengesetz) Amelyik tartományban nincs tanárképzési törvény, ott ez az 
irányadó, és a tanártovábbképzést rendeletek szabályozzák. 

továbbképzés (Fortbildung és Weiterbildung) A tanártovábbképzés szó a németben kétértelmű. A Fortbildung a meglévő 
tanári kompetenciák továbbfejlesztése, a Weiterbildung új tanári szak, illetve kiegészítő kompetenciák 
megszerzése. A köznyelvben ez a két jelentés összemosódik. Jelen tanulmány a szónak csak az első jelentésével 
foglalkozik. 

továbbképzési terv (Fortbildungsplan) Az iskolavezetés készíti el az iskolafejlesztési koncepció részeként. 

startszett (Start Set) Az északnémet tartományokban összeállított információs csomag pályakezdő tanárok számára. 
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BEVEZETÉS: KUTATÁS-MÓDSZERTANI SZEMPONTOK 

A német tanártovábbképzés igen sokszínű képet mutat. A Német Szövetségi Köztársaság* ugyanis 16 szövetségi 
tartományból* álló, föderalista állam. A kultúrpolitika, ezen belül a tanárképzés és a tanártovábbképzés nem állami 
szinten szabályozott, hanem a tartományok szintjén, mint azok saját hatáskörébe tartozó belügy, és a tartományi 
kultuszminisztériumoknak van alárendelve, amelyek független internetes oktatási portálokat tartanak fenn. 
Tanulmányom számára ezek voltak a legfontosabb források, melyekből az információkat egy előre meghatározott 
szempontrendszer szerint gyűjtöttem össze. Felhasználtam továbbá azoknak az interjúknak az adatait is, amiket egy 
keletnémet (Szászország) és egy nyugatnémet (Baden-Württemberg) tartományból, valamint a fővárosból (Berlin) 
érkezett pedagógussal készítettem, akik 37, 35 és 26 éve középiskolai tanárként, illetve általános iskolai tanítóként 
dolgoznak, így sok személyes továbbképzési tapasztalattal rendelkeznek. Őket a továbbiakban interjúalanyoknak 
nevezem. Az interjúkészítés célja az volt, hogy az internetről szerzett információkat személyes tapasztalatokkal 
kiegészítsem (Személyes közlés, 2012). Az adatgyűjtés utolsó fázisában a még hiányzó információkat egy németországi 
szakértőtől e-mail kapcsolat útján szereztem meg (Személyes közlés 2013). 
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1. A JELENLEGI TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI 

1.1 Az előző rendszerek jellemzői 
A német újraegyesítés (1990) előtt több mint negyven éven keresztül két Németország* volt. Kelet-Németországban, az 
egykori Német Demokratikus Köztársaságban* mint központosított pártállamban mindenfajta szabályozás, tehát az 
oktatáspolitikával, benne a tanártovábbképzéssel kapcsolatos is szigorúan állami szinten történt. A továbbképzés kötelező 
volt, és elsősorban a pártállami ideológia érdekeit szolgálta. Ezzel szemben Nyugat-Németországban, az egykori NSZK*-
ban a tíz szövetségi tartomány az oktatáspolitikában teljes függetlenséget élvezett. 

1.2 Politikai előzmények 
Az 1990-es újraegyesítés azt jelentette, hogy az egykori NDK* hat tartománya igazodott az egykori NSZK* tíz 
tartományához, vagyis a keletiek számára az újraegyesítés egyben rendszerváltást jelentett, a nyugatiak számára pedig a 
meglévő rendszer megőrzését. A keletnémet interjúalany visszaemlékezése szerint a német újraegyesítés utáni években a 
továbbképzés szerepe megnőtt, mert a tanárok számára egzisztenciális kérdés volt egy sor dolog „nyugati szellemben” 
történő újratanulása, átértelmezése és a másként gondolkozás. 

Az újraegyesítéssel a Német Szövetségi Köztársaság* mint államszövetség* 16 szövetséges tartományra* bővült. Az 
egyesítés azonban nem jelentett egységesítést, hiszen a tartományok továbbra is függetlenséget élveztek. Az egyik 
legfontosabb német alapelv a tartományok kulturális függetlensége és fennhatósága*. A kultúrpolitikai és benne az 
oktatáspolitikai kérdések tartományi szinten dőlnek el a kormányzó párt oktatáspolitikai koncepciója szerint. Ennélfogva 
ezeket a területeket még napjainkban is nagyfokú heterogenitás jellemzi. A tartományok között van bizonyos fajta 
koordináció és kooperáció, ami az államszövetség* szintjén folyik. Néhány „össznémet” fővárosi székhelyű intézmény 
célja a tartományokon belül folyó munka összehangolása. Más további szervezetek (alapítvány, adatbank és egyesület) 
székhelye Frankfurtban és Hamburgban van. 

1. sz. táblázat: A tanártovábbképzésért közvetett módon felelős „össznémet” szervek és szervezetek 

Elnevezés Alapítás 
éve 

Helyszín Jellege, céljai, feladatai 

Kultuszminiszterek 
konferenciája és a 
Kultuszminiszterek 
Konferenciájának 
Állandó Titkársága 

1948 
1990 

 
 
Berlin 

Konferencia, legfelsőbb grémium  
Kulturális téren a tartományok érdekeinek képviselete és 
összehangolása. A tartományok kultuszminiszterei évente 3-4 
alkalommal üléseznek. A köztes időben a feladatokat az elnökség, az 
egyes bizottságok, illetve a berlini iroda titkársága látják el. 

Szövetségi Oktatási 
és Kutatási 
Minisztérium 

Bonn 
1955 
Berlin 
1994 

Berlin 
Bonn 

Minisztérium  

A 3. sz. osztályának elnevezése: Szakmai képzés: Élethosszig tartó 
tanulás – minden szakmában, köztük a pedagógusszakmában is. (Vö. 
2.1.1 Törvényi szabályozás a szövetségi állam szintjén) 

Oktatásügyi 
Minőségfejlesztési 
Intézet 

2004 Berlin intézet  

A 16 tartomány közös tudományos intézete a Humboldt Egyetemen. 
Legfőbb feladata a 2004-ben elfogadott oktatási sztenderdek finomítása, 
továbbfejlesztése és olyan feladatok kifejlesztése, amelyekkel fejleszteni 
lehet a képzési sztenderdekben megfogalmazott kompetenciákat  

Oktatási és Nevelési 
Szervezet 

 Berlin szakszervezet  
Egyesíti a tartományi szakszervezeteket, céljai, pl. a tanári 
professzionalitás, szabadság, szociális biztonság, társadalmi elismerés, 8 
féléves egyetemi képzés, 24 hónapos gyakornoki idő, az általános 
hivatalnokstátusz bevezetése. 
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Elnevezés Alapítás 
éve 

Helyszín Jellege, céljai, feladatai 

A Nemzetközi 
Pedagógiai Kutatás 
Német Intézete 
 
 
 
 
Német Oktatási 
Szerver 

1951 
 
 
 
 
 
 
 
1996 

Hessen 
tarto-mány 
 
Frank-furt 
am Main 

alapítvány 
Az Egyesült Államok anyagi támogatásából jött létre a nemzetközi 
pedagógiai kutatások fejlesztése céljából. Kutatási és szolgáltatási 
területei: az empirikus oktatásügyi kutatások elméleti és metodikai 
alapjainak fejlesztése, nemzetközi összehasonlítások, könyvtári 
dokumentációs, publikációs szolgáltatások, kapcsolattartás, támogatás 
és tanácsadás hazai és külföldi pedagógiai intézmények és kutatók 
részére, a Német Oktatási Szerver üzemeltetése. 
Adatbázis (http://www.bildungsserver.de) 
A tartományok oktatásügyi információs portáljait egyesíti. Célja: 
információszolgáltatás. 

Tanártovább-képzést 
Támogató Német 
Egyesület

 
 

2006 Ham-burg egyesület  
Országos konferenciák szervezése, a tartományokat érintő kérdések és 
innovációs feladatok koordinálása. Szakértői munkacsoportok az egyes 
továbbképzési területeken, pl. vezetői továbbképzés, szakképzési to-
vábbképzés, szakfelügyelet, pályakezdő tanár továbbképzés, 
interkulturális munkacsoport, minőségmenedzsment munkacsoport. 

 

A tanártovábbképzés tehát a 16 tartomány szintjén folyik a tartományi szintű intézmények felelősségi körében (vö. 6.2). 
Szinte minden tartománynak van valamilyen tanártovábbképzési specialitása (6. sz. melléklet).  

A tartományok között élen jár: 

Hessen, ahol két kulcsfontosságú intézmény található: a Nemzetközi Pedagógiai Kutatás Német Intézete (Frankfurt am 
Main) és a Minőségbiztosítási Intézet* (Wiesbaden). Ez utóbbi felelős a tanártovábbképzések akkreditációjáért, 
ami csak ebben a tartományban jellemző. 

Az a kilenc tartomány, ahol tanárképzési törvényeket hoztak (vö. 2.1.2). Ezek közül a legújabb (2004) Hessen tanárképzési 
törvénye, amit 2008-ban Türingia is átvett, itt azonban a törvényt azóta sem vezették be. 

Az a hét tartomány, ahol külön koncepciót dolgoztak ki a pályakezdő tanárok támogatására (vö. 7.1). 

 

 

 

 

 

  

http://www.bildungsserver.de/
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2. A TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS JELENLEG ÉRVÉNYES JOGI SZABÁLYOZÁSA 

2.1 Törvények, rendeletek 
A német tartományok jogilag különbözőképpen szabályozzák a tanárok képzését és továbbképzését.  

Törvényi szabályozás a szövetségi állam* szintjén: 

Mindenfajta szakmai képzés általános szabályozása a szövetségi állam szintjén történik. A szakmai képzési törvény (BgiG 
2011) magában foglalja és minden részletében szabályozza a szakképzésre való felkészülés, a szakképzés, a szakmai 
továbbképzés és a szakmai átképzés valamennyi kérdését. A Szakmai továbbképzés című fejezetben van a Továbbképzési 
rendelet (2. fejezet 53. §), ami általánosságban definiálja a továbbképzés fogalmát, célját, tartalmát, 
vizsgakövetelményeit, a vizsgára bocsátás feltételeit és a vizsga lefolytatását. A törvény harmadik fejezete az illetékes 
hatóságokra vonatkozik, ezek kijelölését a közszolgálatot végzők esetében a szövetségi tartományok hatáskörébe utalja 
(73. §, 2. bek.) (Das Bildungswesen 2010/2011). A hatóságok a tanártovábbképzést tartományonként eltérő törvényekkel 
szabályozzák. 

Törvényi szabályozás a tartományok* szintjén: 

Valamennyi tartományban létezik a tartományi hivatalnoktörvény*, de csak a már állami szolgálatban állókra, és nem csak 
a tanárokra vonatkozik. Hét tartományban nincs külön tanárképzési törvény, hanem ez a hivatalnoktörvény az irányadó, 
ami az egyik fejezetében mindenfajta továbbképzést általánosságokban, röviden leír. Ezekben a tartományokban a 
tanárképzés folyamatát rendeletek szabályozzák. Hét tartományban van külön tanárképzési törvény* és a 
tanártovábbképzés ennek egyik fejezete, melyben a továbbképzésre vonatkozó információk eltérő részletességgel és 
konkretizálással vannak kidolgozva. A legrészletesebbek Hessen, Mecklenburg–Vorpommern és Türingia tartományok 
tanárképzési törvényei. Két tartományban, Brémában és Észak-Rajna-Vesztfáliában tanárkiképzési törvény van, itt a 
tanártovábbképzést rendelet szabályozza. 

(Az összes német tartomány törvényeinek áttekintő táblázata az 1. sz. mellékletben található.) 

2. sz. táblázat: A tanárképzés törvényi szabályozása a külön tanárképzési törvénnyel rendelkező kilenc tartományban* 

                2011. 05. 23-i állapot, http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeit 

Tartomány 
A tanárképzést / tanártovábbképzést 
szabályozó törvény (létrejöttének / 

utolsó módosításának dátuma) 

A tanárképzést /tanártovábbképzést szabályozó 
törvény tanártovábbképzésről szóló fejezete és 

annak tartalma 

Bajorország BAJOR TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (1995/2010) 
Egyéb: Nevelési és oktatási törvény 
(2000/2010) 

3. fejezet: A tanárok továbbképzése 
20. cikkely 

Berlin TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (1958/1985/2012) 

4. fejezet  
13. §: A tanártovábbképzés 
15. § a: A továbbképzés 

Brandenburg TÖRVÉNY A TANÁROK 
KÉPZÉSÉRŐL ÉS TOVÁBB-KÉPZÉSÉRŐL 
(1999/2010) 

3. fejezet: A tanárok továbbképzése 
12. §: A továbbképzés 
13. §: Új szak megszerzése 

Bréma BRÉMAI TANÁRKIKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (2006/2010) és Tanár-
továbbképzési rendelet (2005/2010) 

63. § A továbbképzés és fejlesztés feladatai 

Hessen HESSENI TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (2004/2011) 
(Megjegyzés: részletesen kidolgozott!) 
RENDELET A HESSENI TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY BEVEZETÉSÉRŐL (2005/2011) 

8. rész: Továbbképzés és erőforrás-fejlesztés 
63. §: A továbbképzés és erőforrás-fejlesztés feladatai 
64. §: Fenntartók és illetékességek 
65. § Akkreditáció 
66. § Részvétel és annak igazolása 
67. §: Az iskola továbbképzési terve 

Mecklenburg–
Vorpommern 

TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY (1991/2011) 
(Megjegyzés: részletesen kidolgozott!) 

4. fejezet: A tanártovábbképzés 
15. §: A továbbképzés és erőforrás-fejlesztés feladatai 
16. §: A továbbképzések fenntartója és elismerése 
17. §: Részvétel és annak igazolása 
18. §: Az iskola továbbképzési terve 
19. §: Új szak megszerzése 

Észak-Rajna– TANÁRKIKÉPZÉSI TÖRVÉNY (2002/2009) és A tanártovábbképzésről a törvény nem szól, ehhez 

http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeit
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Tartomány 
A tanárképzést / tanártovábbképzést 
szabályozó törvény (létrejöttének / 

utolsó módosításának dátuma) 

A tanárképzést /tanártovábbképzést szabályozó 
törvény tanártovábbképzésről szóló fejezete és 

annak tartalma 

Vesztfália Tanár-továbbképzési rendelet 
(2004/2007) 

minisztériumi rendelet van. 

Saar-vidék SAARLANDI TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY 
(1999/2007) 

4. rész: A tanártovábbképzés 
19. §: A tanárok továbbképzése és új szak megszerzése 

Türingia TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY (2008/2009) 

(Megjegyzés: részletesen kidolgozott!) 
 
 
 

4. fejezet: A tanárképzés harmadik szakasza 
31. §: Továbbképzés és erőforrás-fejlesztés 
32. §: Új szak megszerzése 
33. §: Intézmények és illetékességek 
34. §: A továbbképzések és a különféle szolgáltatók 

által nyújtott képzések akkreditációja 
35. §: Részvétel és annak igazolása 
36. §: Továbbképzési terv 

2.2 Egyéb dokumentumok 
Külön törvények vannak általában a felnőttképzésről és a továbbképzésekről, a távoktatásról és a szakmai előbbre jutást 
támogató továbbképzésekről: 

Felnőttképzést támogató törvény van 4 tartományban: Bajorország, Alsó-Szászország, Szászország–Anhalt, Türingia. 

Továbbképzést támogató törvény van 9 tartományban: Baden-Württemberg, Brandenburg, Bréma, Hessen, 
Mecklenburg–Vorpommern, Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék–Pfalz, Saar-vidék, Szászország. 

A képzés idejére fizetett szabadságról szóló törvény van 11 tartományban: Berlin, Bréma, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg–Vorpommern, Alsó-Szászország, Észak-Rajna–Vesztfália, Rajna-vidék–Pfalz, Saar-vidék, 
Szászország–Anhalt, Schleswig-Holstein. 
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3. A TOVÁBBKÉPZÉS DEKLARÁLT CÉLJAI ÉS KONTEXTUSA 

3.1 A továbbképzés szerepe az oktatáspolitika általános céljainak és a közoktatás 
fejlesztésével kapcsolatos kormányzati elképzelések kontextusában 
A továbbképzések oktatáspolitikai szerepe általánosságban az államszövetség* szintjén, konkrétan pedig az egyes 
tartományok* szintjén kerül megfogalmazásra. 

A továbbképzés szerepének megfogalmazása a szövetségi állam* szintjén: 

A (Német) Szakmai képzési törvény általánosságban, mindenfajta szakma vonatkozásában definiálja a továbbképzés 
céljait: „A szakmai továbbképzés lehetővé teszi adott szakmában a cselekvési képesség karbantartását, alkalmazását, 
bővítését és a szakmai előbbre jutást” (BgiG 2011, 1.§ (4) bek.). 

A továbbképzés szerepének megfogalmazása a tartományok* szintjén: 

Azokban a tartományokban, ahol van külön tanárképzési törvény, a tanártovábbképzések céljait külön is meghatározzák. 

 

3. sz. táblázat: A tanártovábbképzés célja a német tanárképzési törvényekben 

Bajorország 
 

BAJOR TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (1995/2010) 
3. fejezet: A tanárok továbbképzése 20/1. 
cikkely 

„A tanártovábbképzés célja, hogy a tanárok 
karbantartsák a tanári szakma gyakorlásához 
szükséges képességeket, és lépést tartsanak a 
tudomány, a gazdaság és a munkaerőpiac 
fejlődésével.” 

Berlin TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (1985/2012) 
4. fej. 15. § a: A továbbképzés 

„A tanártovábbképzés arra szolgál, hogy a tanár 
karbantartsa a szakma gyakorlásához szükséges 
képességeket, és alkalmazkodjon a mindenkori 
szakmai követelményekhez.” 

Brandenburg TÖRVÉNY A TANÁROK 
KÉPZÉSÉRŐL ÉS TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL 
(1999/2010) 3. fejezet: A tanárok 
továbbképzése 
12. §: A továbbképzés 
13. §: Új szak megszerzése 

„A tanárok továbbképzése arra szolgál, hogy a 
tanárképzés és a tanári praxis során megszerzett 
ismereteket és képességeket karbantartsák, 
megszilárdítsák és kibővítsék. A továbbképzés célja, 
hogy a tanárok képességei alkalmazkodjanak a 
szakma változó keretfeltételeihez és 
követelményeihez.” 

Bréma BRÉMAI TANÁRKIKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (2006/2010) 
 

Tanár-továbbképzési rendelet (2005) 
„A tanártovábbképzés célja a pedagógiai és szakmai 
kompetenciák, a tanórai munka és az 
iskolafejlesztési folyamatban való részvétel 
kompetenciájának fejlesztése.” 

Hessen HESSENI TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (2004/2011) 
8. rész: Továbbképzés és erőforrás-fejlesztés 
63. §: A továbbképzés és erőforrás-fejlesztés 
feladatai 
 
 
 
 
 
 

„A továbbképzés és erőforrás-fejlesztés révén a 
tanárok: 
1) karbantartják és bővítik szakmai képességeiket az 

alábbi területeken: 
a) az iskola oktatási és nevelési feladatai 

b) a tanórai munka 

c) az iskolatípusok és korosztályok speciális 
követelményei 

d) a sajátos nevelés igényű tanulók inkluzív 
oktatása 

2) képzik magukat az alábbi területeken: 
a) az iskola sajátos feladatai és illetékessége 

b) képzés, tanácsadás és továbbképzés 

c) iskolavezetés 

d) oktatásirányítás, mentorálás.” 
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Mecklenburg– 
Vorpommern 

TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNYRENDELET 
(1991/2011) 
4. fejezet: A tanártovábbképzés 
15. §: A továbbképzés és erőforrás-fejlesztés 
feladatai 

„A továbbképzés célja tanárok professzionalitásának 
fejlesztése. Céljai: 
a szakmai tapasztalatok produktív, reflektív 
feldolgozása, a szaktudományos, szakdidaktikai és 
pedagógiai tudás és képesség fejlesztése az egyes 
korosztályok speciális igényei szerint. Meg kell 
felelnie az iskola oktatási és nevelési céljainak és 
speciális követelményeknek.” (15. § 1.) 

Észak-Rajna–
Vesztfália 

TANÁRKIKÉPZÉSI TÖRVÉNY (2002/2009) Minisztériumi rendelet a továbbképzésről 
(2004/2007) 

Saar-vidék SAARLANDI TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY 
(1999/2012) 
4. rész: A tanártovábbképzés 
19. §: A tanárok továbbképzése és új szak 
végzése 

„A továbbképzésnek a tanárokat alkalmassá kell 
tennie arra, hogy a szakma változó 
követelményeinek eleget tegyenek.” (19. § 2.) 

Türingia TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY (2008/2009) 
4. fejezet: A tanárképzés harmadik szakasza 
31. §: Továbbképzés és erőforrás-fejlesztés 

„A munkavégzést kísérő továbbképzés a 
tanárképzés harmadik szakasza, melynek során a 
tanárok gyakorolják és bővítik szakmai 
képességeiket, eleget tesznek a képzési kurzusok, 
iskolafajták és iskolaformák, valamint az iskola 
oktatási és nevelési követelményeinek.” (31. § 1.) 

 

Külön ki kell emelni a hesseni tanárképzési koncepciót, amely megnevezi a hatékony tanártovábbképzés és a célzott 
humánerőforrás-fejlesztés két központi követelményét: 

1. „A tanároknak meg kell tanulniuk, hogy a szakmai minőségfejlesztést ne magánügynek tekintsék, hanem alárendeljék 
ezeket az iskola céljainak, amiket esetleg a tanár egyéni terveivel szemben is meg kell valósítani. A célzott továbbképzési 
tervvel az iskola megfelelően képes a változásokra reagálni…” (Oelkers 2009, idézi: Fabricius 2011, 195–196. o.). 

2. „Ennek a folyamatnak az irányítása az iskolavezetés feladata, amely a célokat kitűzi, a továbbképzési szükségletet 
felméri és kommunikálja, valamint a továbbképzési intézkedéseket evaluálja, az iskolai és oktatási munkába való 
transzferálást ellenőrzi. 

Mindez csak akkor valósulhat meg, ha ezt a továbbképzési rendszer támogatja” (Oelkers 2009, idézi: Fabricius 2011, 196. 
o.). 

„Ehhez a professzionálódási folyamathoz és az ezzel összefüggő iskolai és oktatási minőségbiztosításhoz és 
minőségfejlesztéshez az akkreditáció – aminek ez a központi feladata – megfelelő minőségű és mennyiségű továbbképzési 
kínálatot állít össze” (Fabricius 2011, 196. o.) (vö. 6. 1). 

3.2 Kapcsolat az alap- és bevezető képzéssel 
A tanárképzés rendszere a német tartományokban mutat bizonyos különbségeket, pl. Baden-Württemberg tartomány 
megtartotta a tanárképző főiskolákat, míg minden más tartományban a tanárokat egyetemen képzik. Tartományonként 
eltérő hosszúságú a gyakornoki szakasz, és van, ahol az egyetemi stúdiumokba gyakorló félév ékelődik. Ennek ellenére a 
tanárképzés felépítése mindenütt egységesen, két szakaszban történik, a harmadik szakasznak tekintik a 
tanártovábbképzést: 

1. Egyetemi tanulmányok szakasza*, 3–4 év, attól függően, hogy milyen korosztályra/iskolatípusra képez. Célja: 
a pedagógiai és szaktárgyi elméleti képzés. Az első (a szaktárgyi) államvizsgával zárul. 

2. Gyakornoki szakasz*, 1,5–2 év, attól függően, hogy az előző szakaszban volt-e már gyakorló félév. Célja: a 
pedagógiai és szaktárgyi gyakorlati képzés. A második (tanári képesítő) államvizsgával zárul. 

3. A tanártovábbképzés* szakasza. 

Két fajtája van: 

a) A meglévő tanári kompetenciák karbantartása és továbbfejlesztése. Egyes tartományokban van külön 
pályakezdési szakasz: 2–4 év, tartománytól függően, amire külön továbbképzési tartalmak vonatkoznak 
(vö. 7.1). 

b) Új tanári szak, illetve kiegészítő kompetenciák megszerzése. 
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3.3 Kapcsolat az előmeneteli rendszerrel 
Németországban a továbbképzéseken való részvétel a tanári életpálya szerves része. Az interjúalanyoktól származó 
információk szerint a továbbképzéseken való részvétel, az azokról szóló igazolások bemutatása feltétele egy magasabb 
fizetési kategóriába való lépésnek, és azt fel is gyorsíthatja. A megfelelő továbbképzések elvégzése lehetőséget és jogot 
jelent „magasabb” pedagógiai funkciók betöltésére, pl. munkaközösség-vezető, szaktanácsadó, vezetőtanár, illetve 
mentor, iskolavezető. 
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4. A TOVÁBBKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE 

4.1 A továbbképzésért felelős hatóságok és szervezetek 
A továbbképzésért közvetett módon felelős szervek és szervezetek a szövetségi állam* szintjén (lásd az 1.2 fejezet 1. sz. 
táblázatát) 

A továbbképzésért közvetlenül felelős szervek a tartományok* szintjén  

A tanárképzési törvénnyel rendelkező tartományok törvényei meghatározzák a tanárképzésért felelős szerveket. A 
tartományi kultuszminisztériumok oktatási honlapján valamennyi tanárképzési intézmény szerepel (vö. 6.2 
Intézményfajták). 

4. sz. táblázat: A tanártovábbképzésért felelős hatóságok megnevezése a német tartományok tanárképzési törvényeiben* 

Bajorország 
 

BAJOR TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (1995/2010) 
3. fejezet: A tanárok továbbképzése 
20/3. cikkely 

„A továbbképzés időtartamát és tartalmát az Oktatási és 
Kultuszminisztérium szabályozza, együttműködve a 
Pénzügyminisztériummal” (2. fej. 20/3. cikk). 

Berlin TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (1985/2012) 
4. fej. 13. § (1) A tanártovábbképzés 

„Az Oktatási Hatóságnak meg kell teremtenie a 
továbbképzés intézményes formáit, ezeket, valamint a 
tanárok továbbképzési igényeit támogatnia kell”. 

Brandenburg TÖRVÉNY A TANÁROK 
KÉPZÉSÉRŐL ÉS TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL 
(1999/2010) 
3. fejezet: A tanárok továbbképzése 
12. §: A továbbképzés 
13. §: Új szak megszerzése 

„Az állami továbbképzések szervezői az iskolák, állami 
iskolai hivatalok, a Berlin-Brandenburgi Iskola és a 
Média Országos Intézet, az Országos Tanárképzési 
Intézet.” 

Bréma BRÉMAI TANÁRKIKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (2006/2010) 

Tanár-továbbképzési rendelet (2005)  

Hessen HESSENI TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (2004/2011) 
8. rész: Továbbképzés és erőforrás-
fejlesztés 
64. §: Fenntartók és illetékességek 

„A továbbképzésért felelős szervezetek lehetnek a 
képzésben részt vevő intézmények (4. §): 
- Egyetemek 
- Művészetei és zenei főiskolák 
- Tanárképző szemináriumok 
- Tanárképzési Hivatal 
- Állami Iskolahivatalok 
- Iskolák mint képzőintézmények 
- Egyházak (a vallásoktatás esetében) 
- Kultuszminisztérium 
- Szakmai szervezetek 
- Gazdasági intézmények 
- Alapítványok 
- Magán- és hivatalos szervezetek 
A Tanárképzési Hivatal a felelős a minőségbiztosításért, 
esetenként egyeztetve az Iskolahivatalokkal.” 

Mecklenburg–
Vorpommern 

TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY (1991/2011) 
 
4. fejezet: A tanártovábbképzés 
16§: A továbbképzések fenntartója és 
elismerése 

„A továbbképzés szervezői lehetnek a 
Minőségfejlesztési Intézet, a főiskolák, valamint a 
Tanárképző és Oktatáskutató Központ mellett szakmai 
vagy gazdasági egyesületek, alapítványok és más 
intézmények. (16. §)  
A továbbképzések elismertetésért felelős a 
Mecklenburg–Vorpommerni Minőségfejlesztési 
Intézet.” 

Észak-Rajna–
Vesztfália 

TANÁRKIKÉPZÉSI TÖRVÉNY (2002/2009) Minisztériumi rendelet a tanártovábbképzésről. 
(2004/2007): 
Továbbképzők: pl. iskolahivatalok, járási hivatalok stb. 

Saar-vidék SAARLANDI TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY 
(1999/2007) 
4. rész: A tanártovábbképzés 
19. §: A tanárok továbbképzése és új 
szak megszerzése 

„A továbbképzések időtartamát és tartalmát az Oktatási 
Minisztérium határozza meg. A továbbképzések 
szervezői lehetnek a Saar-vidéki Egyetem és az Oktatási 
Minisztérium által elismert intézmények.” 
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Türingia TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY (2008/2009) 
 
4. fejezet 
31. §: Továbbképzés és erőforrás-
fejlesztés 
33. §: Intézmények és illetékességek 
34. §: A továbbképzések és a különféle 
szolgáltatók által nyújtott képzések 
akkreditációja 

„A továbbképzéseket szervezhetik a tanárképző 
intézmények: 
- A türingiai felsőoktatási törvényben megnevezett 

felsőoktatási intézmények 
- Állami Tanárképző Szemináriumok 
- Tanár-továbbképzési, Tantervfejlesztési és Média 
Intézet 
- Iskolahivatalok 
- iskolák mint gyakorlatvezető helyek 
- szakmai szervezetek 
- a türingiai felnőttképzési törvényben megnevezett 

felnőttképzési intézmények 
- gazdasági szervezetek 
- alapítványok 
- magánfenntartású intézmények. 
A továbbképzések akkreditációjáért a Tanár-
továbbképzési, Tantervfejlesztési és Média Intézet 
felelős. Ugyancsak felelős az iskolai és iskolaigazgatási 
feladatokra történő kiválasztás sztenderdjeinek 
kialakításáért és biztosításáért.” 
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5. A TOVÁBBKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

5.1 A részvételhez való jog 
A továbbképzésen való részvétel a tanárok számára egyaránt jog és kötelesség. Kötelesség, mivel a tanárokat bizonyos 
időközönként, pl. Berlin tartományban kétévente, minősítő eljárásnak vetik alá, amikor be kell mutatniuk a 
továbbképzéseken szerzett igazolásokat. Az interjúkon megkérdezett tanárok azonban a továbbképzéseket inkább jognak 
értelmezték (vö. 5.5). 

5.2 A továbbképzésen való részvételi kötelezettség 

5. sz. táblázat: A részvételi kötelezettség megfogalmazása a német tartományok tanárképzési törvényeiben  

(A bajor, brémai, hamburgi és hesseni mennyiségi követelmények kiemelése:  
Hanisch-Lichtenfels (2009) 

Bajorország 
 

BAJOR TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (1995/2010) 
3. fejezet: A tanárok továbbképzése 
20/2. cikkely 

„A tanárok számára kötelező a továbbképzés és a részvétel a 
továbbképzési rendezvényeken. Ennek érdekében igényt 
tarthatnak szolgálati könnyítésekre.” Mennyiségi 
követelmény: 4 év alatt 12 továbbképzési napot kell 
teljesíteniük (1 nap=5 hatvanperces óra). Ennek 1/3-a iskolai 
belső továbbképzés. 

Berlin TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (1985/2012) 
4. fejezet  
15. § a: A továbbképzés 

„Minden tanár számára kötelező a továbbképzés. Köteles 
oktatáson kívüli időben a rendezvényeken részt venni. A 
továbbképzés nem befolyásolhatja más szolgálati 
kötelességeinek ellátását.” 

Brandenburg TÖRVÉNY A TANÁROK 
KÉPZÉSÉRŐL ÉS TOVÁBB-
KÉPZÉSÉRŐL (1999/2010) 3. fejezet: 
A tanárok továbbképzése 
12. §: A továbbképzés 
13. §: Új szak megszerzése 

„A tanárok számára kötelező az állandó továbbképzés. A 
továbbképzési kötelezettség tartalmára vonatkozóan az 
iskolai minőség- és erőforrás-fejlesztés szempontjai a 
mérvadók: lehetnek képzői, tanácsadói, támogatói, 
továbbképzői és hatósági feladatok. A mindenkori előírások 
szerint a tanár felmenthető a tanítás alól. (…) A 
Brandenburgi Továbbképzési Törvény értelmében képzési 
szabadságot lehet igénybe venni.” 

Bréma BRÉMAI TANÁRKIKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (2006/2010) 
63. §: A továbbképzés és fejlesztés 
feladatai 

Tanár-továbbképzési rendelet (2005): Ugyanígy: Rendelet a 
tanárok munkaidejéről (Hamburg, 2003): 
Mennyiségi követelmény: egy év alatt 30 óra továbbképzést 
kell teljesíteni, melyet dokumentálni kell. (Hamburgban: 
tanár-továbbképzési portfólióban). 

Hessen HESSENI TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (2004/2011) 
 
8. rész: Továbbképzés és erőforrás-
fejlesztés 
66. §: Részvétel és annak igazolása 

„A tanárok kötelessége, hogy szakmai képzettséget 
szerezzenek, és azt továbbfejlesszék (66. § 1). A 
továbbképzés tanítási szünetben történjen. Különleges 
esetekben az iskolavezetés a Hessenben akkreditált 
továbbképzéseken való részvételre tanítási időben is 
engedélyt adhat, ha ez más szolgálati kötelezettségeket nem 
sért” (66. § 4) 
Mennyiségi követelmény: 3 év alatt 150 kreditpont (vö. 5. 
sz. melléklet) 

Mecklenburg–
Vorpommern 

TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY 
(1991/2011) 
4. fejezet: A tanártovábbképzés 
17. §: Részvétel és annak igazolása 

„Mecklenburg–Vorpommern állam tanárai számára 
kötelező, hogy szakmai, didaktikai és pedagógiai 
képességeiket karbantartsák, és célzottan továbbfejlesszék” 
(17. § 1) 

Észak-Rajna–
Vesztfália 

TANÁRKIKÉPZÉSI TÖRVÉNY 
(2002/2009) 

Minisztériumi rendelet a tanártovábbképzésről (2004/2007): 
Továbbképzési kötelezettség van az Iskolatörvény alapján. 

Saar-vidék SAARLANDI TANÁR-KÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (1999/2007) 
4. rész: A tanártovábbképzés 
19. §: A tanárok továbbképzése és új 
szak megszerzése 

„A tanárok, különösen, akik vezető vagy képző funkcióban 
vannak, kötelesek továbbképzéseken részt venni –amelyek 
lehetnek oktatási időn kívül is.” 

Türingia TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY 
(2008/2009) 

„A tanárok kötelesek megszerzett szakmaspecifikus 
képességeiket fenntartani és továbbfejleszteni. A megfelelő 
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4. fejezet 
31. §: Továbbképzés és erőforrás-
fejlesztés 
35. §: Részvétel és igazolás 
36. §: Továbbképzési terv 

továbbképzések kiválasztása a tanárok saját felelőssége. Az 
iskolavezetés kötelezheti a tanárt továbbképzésen való 
részvételre”. (35. § 2) 

5.3 A továbbképzési igények azonosítása és a továbbképzés kiválasztása 
Az interjúalanyoktól származó információk megegyeztek abban, hogy a tanároknak tájékozódási kötelezettségük van. A 
hivatalnoki státuszban lévőknél a hivatalnoki eskü erre is kiterjed. Évente ki van téve a tanári szobában az adott 
tartomány továbbképzési katalógusa, ezt minden tanárnak tanulmányoznia kell. A katalógust a tartomány oktatási 
hivatala állítja össze, koordinálva a benne szereplő kínálatot. A tartomány oktatási szerverén keresztül online formában 
elérhető, részletesen lásd 2. sz. melléklet. 

A tanár ebből a katalógusból az iskolavezetéssel egyeztetve önállóan választhat. Egyes továbbképzésekre csak regisztrálni 
kell. Másokra a tanár egy nyomtatvány kitöltésével pályázhat, és ha befér a limitált keretbe, elnyeri a részvételi jogot. Az 
egyes képző intézményektől internetes hírlevelet is lehet kérni, sőt akik már részt vettek bizonyos képzéseken, a 
továbbiakban személyre szóló meghívó levelet is kaphatnak. 

A szász interjúalany a továbbképzés kiválasztásának folyamatát így mondta el: A tanév elején a munkaközösség külön 
munkaközösségi ülés keretében tanulmányozza át az aktuális továbbképzési katalógust. A munkaközösség-vezető 
kötelessége a kollégáival megbeszélni az ajánlatokat, és egyeztetni, hogy ki, mikor, milyen továbbképzéseken fog részt 
venni, és az ott tanultakról mikor és milyen formában tájékoztatja a kollégáit. A megbeszélés eredményeit természetesen 
az iskolavezetéssel is egyeztetik, és külön jegyzőkönyvben rögzítik. 

Egyes tartományok* tanárképzési törvényei érintik a továbbképzések kiválasztásának módját is: 

Mecklenburg–Vorpommerni Tanárképzési Törvény (továbbiakban: Mecklenburg): „Az iskola meghatározhatja belső 
továbbképzési szükségletét” (Mecklenburg 2011, 17. § 2). „A tanároknak joguk van szaktanácsadói konzultációra, ami 
alapja célzott továbbképzési tervüknek. Bizonyos iskolai és oktatási-igazgatási funkciók speciális továbbképzések 
eredményes elvégzéséhez kötöttek” (Mecklenburg 2011, 17. §). 

Hessen tartományban komplex tanárképzési koncepciót dolgoztak ki a Hesseni tanárképzési törvény (továbbiakban: 
Hesseni) szellemében: „A megfelelő továbbképzéseket a tanárok az iskolavezetéssel megbeszélve választják ki” (Hesseni 
2011, 66. § 1). „Az iskolavezetés kötelezheti a tanárokat bizonyos továbbképzések elvégzésére” (Hesseni 2011, 66. § 2). 

Ennek a folyamatnak három lépcsőfoka van (Fabricius 2011): 

1. Az iskolák – fejlesztési elképzeléseik szerint – felmérik a szükségleteiket, és a helyi tanterv alapján, annak részeként 
továbbképzési tervet dolgoznak ki (5. sz. melléklet). 

2. Az iskolai költségvetésből az iskolák megvehetik azokat a továbbképzéseket, amelyeket továbbképzési tervükben 
szükségesnek tartanak. 

3. Az iskolavezetés erőforrás-fejlesztési kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy minden évben minden tanárral 
megbeszélést folytat, és az iskolai továbbképzési terv, valamint a tanár egyéni minőségbiztosítási portfóliója (vö. 7.5) 
alapján közösen hoznak az iskolafejlesztésre és a tanár egyéni életpályájára vonatkozó döntéseket (5. sz. melléklet). 

A továbbképzési katalógusok a Német Oktatási Portálon is megtalálhatók a Tanárnak lenni, Tanárképzés, Tanár a szakmai 
életben, Továbbképzési ajánlatok tartományok szerint menüben. A továbbképzési katalógusok felépítése nagyon eltérő. 
Többnyire az alábbi szempontok alapján lehet keresni: továbbképző intézmény, a továbbképzés időpontja, témája, 
célcsoportja. A találati információk között szerepel: a továbbképzés száma, időpontja, helye, a jelentkezés határideje, 
szervező intézménye, célcsoportja, a jelentkezők lehetséges száma, a célok leírása, az iskolatípus, a vezető neve, 
beosztása, származási helye, a továbbképzés időtartama és az online jelentkezési lap. A továbbképzési katalógusok 
elnevezését tartományonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

5.4 A részvételből származó előnyök a tanárok számára 
Az interjúalanyok hangsúlyozták, hogy a továbbképzések hasznosak voltak, mert a konkrét rendezvényeket a katalógusból 
saját maguk választhatták ki, mert bővítették szakmai ismereteiket és kapcsolataikat, a tanultakból sokat tudtak a 
tanóráikon hasznosítani, illetve megfelelő továbbképzések elvégzése után akár a szokásosnál előbb is magasabb fizetési 
kategóriába léphettek. Egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy a továbbképzések saját szakmai érdekeiket szolgálták (4. sz. 
melléklet), amire szükség esetén saját forrásokból is hajlandók voltak áldozni. 
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6. A TOVÁBBKÉPZÉS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEI 

6.1 Akkreditáció 
A tanártovábbképzések akkreditációját a tanárképzési törvények közül csak kettő említi. Ezzel magyarázható, hogy a más 
tartományokból származó interjúalanyok nem tudnak róla. A Hesseni Minőségfejlesztő Intézet e-mailben megkeresett 
munkatársának információja szerint (2012.01.03.) egyedül Hessen tartományban kötelező a tanártovábbképzések 
akkreditációja, bár a Türingiai Tanárképzési Törvény is rendelkezik erről, de ott egyelőre nem vezették be. 

A Türingiai tanárképzési törvény az akkreditációval kapcsolatos alábbi információkat közli (Türingiai tanárképzési törvény 
2009, 34. § 2): 

A továbbképzések akkreditációjának feltételei: 

1. A továbbképzés célcsoportjának megnevezése 

2. A tartalmak leírása, amiből kiderül, hogyan kapcsolódik a 31. §-ban megnevezett feladatokhoz (gyakorolják és 
bővítik szakmai képességeiket, eleget tesznek a képzési kurzusok, iskolafajták és iskolaformák, valamint az 
iskola oktatási és nevelési követelményeinek) 

3. A metodikai-didaktikai leírás 

4. Ígéret a dokumentáció elkészítésére az akkreditáló hely mértéke szerint 

5. Ígéret egy sztenderdizált felmérés elkészítésére a résztvevői elégedettségi adatokról, amit be kell nyújtani az 
akkreditáló helynek 

6. Ígéret a továbbképzés evaluációjára. 

A magánkézben lévő intézményeket először akkreditáltatni kell, mint továbbképzések szervezésére jogosult intézményt, 
csak utána lehet akkreditálni magát a továbbképzést. 

Hessen tartományban a gyakorlatban is megvalósult a tanártovábbképzések akkreditációja, amit így definiálnak: „Az 
akkreditálás egy formális és objektív döntés arról, hogy meghatározott sztenderdek érvényre jutnak-e vagy nem. A 
sztenderdek teljesítésével a vizsgált továbbképzés minősége garantált.” (Blutte és Fabricius 2007, 23.o.). A Hesseni 
tanárképzési törvény szerint: „Minden továbbképzés és kiegészítő képzés, ami a szakmai kompetenciák karbantartását 
vagy bővítését, illetve új vagy kiegészítő kompetenciák megszerzését célozza meg, alkalmasságának bizonyítására 
akkreditációra kötelezett. Ennek felelőse a Tanárképzési Hivatal. Az akkreditáció részleteit rendelet szabályozza” (Hesseni 
2011, 65. § 1 –3).  

Az akkreditációt Hessenben egy külön Minőségfejlesztési Intézet* végzi. Ennek egyik részlege az Akkreditáció, 
Hatékonyságvizsgálat és Iskolafejlesztés-tervezés Osztály, ami a tanártovábbképzések akkreditációjával és 
hatékonyságelemzésével foglalkozik. Az akkreditációs eljárás az intézet honlapján részletesen le van írva (3. sz. melléklet). 

6.2 Intézményfajták 
Az egyes tartományokban a tanártovábbképzésért felelős szervek kompetenciája és elnevezése is igen tarka képet mutat. 
Általánosságban elmondható, hogy tanártovábbképzést folytathat: 

1. Tanártovábbképző intézet; ezek elnevezése különböző, pl. Akadémia, Tudományos Tanárképző Intézet, 
Minőségfejlesztő Intézet stb. 

2. Szakfelügyelet 

3. Tanárképzést végző egyetemen 

4. Állami és magánszervezetek  

Az egyes intézmények felsorolása és elnevezése nagyon tanulságos, jól illusztrálja a német tanártovábbképzés 
sokféleségét és különböző szempontjait. Valamennyi felsorolt intézmény nevében szerepel az „országos” vagy az „állami” 

szó, de ezek természetesen tartományi szintű intézetek. 

6. sz. táblázat: A tanártovábbképzésért felelős intézmények a német tartományokban* 

Tartomány 
A tanártovábbképzésért felelős 

intézmény 
Az intézmény jellemzője 

Baden-
Württemberg  
 

Országos Továbbképzési és Iskolai 
Személyzetfejlesztési Akadémia 
 

Három városban külön épületben folytat 
tanártovábbképzéseket, pl. vezetőképzés, speciális 
iskolai feladatokért felelős tanárok továbbképzése, 
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Tartomány 
A tanártovábbképzésért felelős 

intézmény 
Az intézmény jellemzője 

Országos Intézet az Iskolai Sport-, 
Művészet- és Zeneoktatás támogatására 
Egyéb: Országos Iskolafejlesztési Intézet 

iskolatípusoktól független, illetve iskolatípusokra 
specializált pedagógiai-pszichológiai, illetve szakmai-
szakmódszertani továbbképzések, iskolafejlesztési és 
iskolai tanácsadási továbbképzések 
Többek között a nevében felsorolt tárgyak tanárainak 
továbbképzéséért is felelős. 

Bajorország 
 

Tanár-továbbképzési és 
Személyzetfejlesztési Akadémia 
Egyéb: Iskolaminőségi és Oktatáskutatási 
Állami Intézet, München 

Feladata: az iskolai továbbképzési szükségletek feltárása, 
a továbbképzések tervezése és szervezése, 
továbbképzési anyagok összeállítása. 

Berlin / 
Brandenburg 
 

Országos Tanárképzési Intézet 
Egyéb: Berlin-Brandenburgi Országos 
Iskola és Média Intézet 
Berlin-Brandenburgi Iskolaminőségi 
Intézet 

Felelősségi területei a tanárképzés gyakornoki és 
pályakezdési szakaszával, valamint a továbbképzéssel 
kapcsolatos feladatok tervezése és végrehajtása. 
Szorosan együttműködik az egyetemekkel, a tanárképzés 
bemeneti és kimeneti vizsgáit, valamint a tanárok 
minősítését is ez az intézmény koordinálja. 

Bréma 
 

Országos Iskola Intézet – Bréma Az intézeten belül külön osztály foglalkozik a képzéssel és 
továbbképzéssel. 

Hamburg 
 

Országos Tanárképzési és 
Iskolafejlesztési Intézet, Hamburg 
Egyéb: Hamburgi Országos Portál – 
Iskolai és Szakképzési Hatóság 

Az intézeten belül külön osztályok feladata a képzés, a 
továbbképzés és a minőségbiztosítás. 
 

Hessen Tanárképzési Hivatal 
 
 
 
Egyéb: Minőségfejlesztési Intézet 

A tanárképzés és továbbképzés teljes spektrumát lefedi, 
a képzési folytonosságot biztosítva dolgozik 
egyetemekkel együttműködve a gyakorlat- és 
minőségorientált tanárképzésért. 
Ez az intézet végzi a továbbképzések akkreditációját. 

Mecklenburg–
Vorpommern 

Mecklenburg–Vorpommern Kormánya 
Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Minisztériumának Minőségfejlesztési 
Intézete 

Feladatai: tanácsadás, tervezés, előkészítés, megvalósítás 
és értékelés a tanárképzés, továbbképzés teljes 
spektrumában. 

 

Alsó-Szászország Alsó-Szászországi Országos Iskolai 
Minőségfejlesztési Intézet 

Feladatai: szakfelügyelet és értékelés, minőségbiztosítás, 
vezetőképzés, információ és kommunikáció. 

Észak-Rajna–
Vesztfália 
 

Országos Iskolaügyi és Továbbképzési 
Minisztérium – Iskolai Minőségbiztosítási 
Hivatal 

A minőségbiztosítás rendszere itt erősebben kötődik a 
szakfelügyelethez, az intézet célja a minőségelemzés és a 
továbbképzési szükségletek meghatározása, tervezése és 
végrehajtása. 

Rajna-vidék–Pfalz Országos Pedagógiai Intézet 
Iskolapszichológiai Tanácsadás  
Országos Pedagógiai Intézet – Médiatéka 

Az intézet feladata a széleskörű tanácsadás és 
továbbképzés a tanárok számára. 

A tanárképzést és továbbképzést az intézet úgy 
támogatja, hogy az iskolák számára digitális képzési 
anyagokat kölcsönöz ingyenesen. 

Saar-vidék Országos Pedagógiai és Médiaügyi 
Intézet 
Tanár-továbbképzési Intézet 
 

Feladata a tanártovábbképzések és tanácsadások 
szervezése. 
Az intézetet a katolikus egyház tartja fenn közhasznú 
egyesületként, nemcsak a saját, hanem más 
tartományokból érkező katolikus tanárok számára 
szervez továbbképzéseket. (Meglepő, hogy mindez a 
nevében nem szerepel.) 

Szászország Szász Oktatási Intézet 
 

Feladatai: pedagógiai koncepciók, tantervek kidolgozása, 
értékelés és a tanártovábbképzés. 

Szász-Anhalt  Országos Iskolaminőségi és Tanárképzési 
Intézet 

Feladataiban lefedi a tanárképzés és továbbképzés teljes 
spektrumát. 

Schleswig-Holstein Iskolai Minőségfejlesztési Intézet Fő feladatai a tanácsadás, képzés és minősítő értékelés a 
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Tartomány 
A tanártovábbképzésért felelős 

intézmény 
Az intézmény jellemzője 

tanárképzés és továbbképzés teljes vertikumában. 

Türingia Tanár-továbbképzési, Tanterv-fejlesztési 
és Médiaügyi Intézet 

A pedagógus-továbbképzésért felelős, beleértve az 
óvodapedagógiát is. 

6.3 Minőségbiztosítás 
Államszövetségi* szinten a minőségbiztosítás intézménye az Oktatásügyi Minőségfejlesztési Intézet, ami a 16 tartomány 
közös tudományos intézete. Legfőbb feladata a 2003–2004-ben elfogadott oktatási sztenderdek finomítása, 
továbbfejlesztése és olyan feladatok kidolgozása, amelyekkel fejleszteni lehet a képzési sztenderdekben megfogalmazott 
kompetenciákat. Tartományi* szinten a legfontosabb minőségbiztosítási intézmény Hessen tartomány Minőségfejlesztési 
Intézete* (Akkreditáció, Hatékonyságvizsgálat és Iskolafejlesztés-tervezés Osztály), valamint a 6.2. fejezet 6. sz. 
táblázatában felsorolt intézmények, különös tekintettel azokra, amelyek az elnevezésükben is utalnak minőségbiztosítási 
feladataikra (pl. Iskolaminőségi Intézet, Minőségfejlesztési Intézet, Minőségbiztosítási Hivatal). 
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7. A TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁI ÉS TARTALMA 

7.1 Fajtái: bevezető képzések, szakképesítést nyújtó képzések, egyéb képzések 
A Tanártovábbképzést Támogató Német Egyesület (v ö. 1.2 fejezet 1. sz. táblázat), amely a tartományi egyesületeket 
koordinálja, külön szakértői munkacsoportokat tart fenn az egyes továbbképzési területek támogatására, melyek a 
következők: Vezetői továbbképzés, Szakképzési továbbképzés, Szakfelügyelet, Pályakezdő tanár továbbképzés, 
Interkulturális munkacsoport, Minőségmenedzsment munkacsoport. 

Hét tartományban (ezek: Baden-Württemberg, Brandenburg, Bréma, Hamburg, Alsó-Szászország, Saar-vidék és Türingia) 
különösen fontosnak tartják, ezért bevezették a tanári pályakezdés szakaszát*, és ezt Hessenben még a törvénybe is 
belefoglalták. A Hesseni tanárképzési törvény szerint: „A továbbképzés és erőforrás-fejlesztés a pályakezdés első két 
évében arra szolgál, hogy a pályakezdőt bevezesse az iskola személyi és munkaszervezési struktúrájába, elmélyítse és 
bővítse a megszerzett képességeket. A személyes képességeket a tanári életpálya szempontjából kell fejleszteni. A 
pályakezdők esetében az első két évben a képzés felelőse az iskolavezetés.” (Hesseni tanárképzési törvény 2011, 63. §(2)) 
Ezekben a tartományokban a kezdő tanárok munkavégzésük első éveiben különös figyelmet és támogatást kapnak, 
melyek formái: szaktanácsadás, szakfelügyelet, egyéni és csoportos hospitálás kinevezett vagy felkért mentortanárnál, 
mentori óralátogatás és óramegbeszélés (coaching, szupervízió), illetve speciálisan a pályakezdők problémáival foglalkozó 
továbbképzési rendezvények. A pályakezdő szakasz támogatására egy országos szintű koordinációs csoport is létrejött. 
Tartományonként eltérő a pályakezdés szakaszának meghatározása: minimum 2, maximum 4 év. Észak-Németországban 
(Hamburg, Bréma és Alsó-Szászország) a pályakezdő tanárok számára összeállítottak egy „Start szett* információs 
csomagot (7. sz. melléklet). 

A tanári pályakezdés támogatása az egyes tartományokban az alábbiak szerint zajlik: 

Baden-Württemberg tartományban 2002/2003-ban elindult egy projekt „A tanári pályakezdés szakmai kísérése”, 
amelyben a pályakezdő tanároknak kínálnak rendszeres továbbképzéseket. Ezek elsődleges célja: hogy a pályakezdők 
megfelelően reagáljanak a szakmai kihívásokra, erősödjön a személyiségük. 

További célok: 

pozitív hozzáállás kialakítása a speciális kihívásokkal járó tanári szakmához, 

nyitottság a pedagógiai-metodikai innovációhoz, 

a folyamatos tanártovábbképzésre való igény kialakítása, 

a tanítási és tanulási folyamatok tudatos tervezése, szervezése, megvalósítása és reflexiója, 

a rendszerhez és intézményhez való tartozás tudatosítása, 

a kommunikációs képesség és csapatszellem, valamint a hálózatépítési képesség fejlesztése. Néhány példa a 
továbbképzések témáira: az időkeret menedzselése, kommunikációs stratégiák, konfliktuskezelés, zavaró 
helyzetek az órán stb. 

A továbbképzésen a 2–4 éve tanító pályakezdő tanárok vesznek részt. A továbbképzés nem tantárgyspecifikus, 6 teljes 
napot vesz igénybe, aminek a fele iskolai szünetekre esik. Az egyes napok között több hét telik el, hogy a résztvevőknek 
elég ideje legyen a reflexióra és a tanultak kipróbálására. A részvétel önkéntes. Keretszámok: maximum 40 fő, két 
csoportban. A továbbképzéseknek jó visszhangjuk van, gazdagítja a tanárok cselekvési repertoárját, szakmai öntudatát, és 
mindezek révén a foglalkozások sikerélményekhez vezetnek. 

Más hasonló projektek is vannak a pályakezdő szakasz támogatására: 

Heidelberg: 4 napos továbbképzés 2–5 éve tanító zenetanárok részére 

Stuttgart: évi egy workshop nap 1–2 éve tanító tanárok részére egy pedagógia/pszichológia és egy módszertani oktató 
vezetésével 

Tübingeni Tanárképzési Napok (témája pl. a duplaórák problematikája és lehetőségei) 

Brandenburg tartományban a pályakezdők támogatásának két módja van: 

Továbbképzések, melyeket az aktuális továbbképzési katalógusból lehet kiválasztani. 

Együttműködés egy tanácsadó mentorral, akit tapasztalt tanárok közül választanak ki, és az alábbi szempontok szerint 
képeznek: a kollegiális tanácsadás tréningje, professzionális megbeszélés, konfliktuskezelés, időmenedzselés, 
Work-Life-Balance. (Ez utóbbi, „A munka és az élet összhangja” arra hívja fel a pályakezdők figyelmét, hogy 
mennyire fontos a pedagógusi és magánemberi szerep tudatos összehangolása, mert ennek hiánya fizikai és 
pszichés megbetegedésekhez vezethet. Az idősebb tanárok számára hasonló mentálhigiénés szerepe van a Burn 
out, a kiégést megelőző vagy orvosló kurzusoknak, programoknak vagy információknak.) 
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Bréma városállam-tartományban a pályakezdés szakaszának az első három tanári évet tekintik. Egy aktuális „Start” 
projektben a brémai városházán fogadást rendeznek a pályakezdők számára, ahol a város elöljárói köszöntik, és 
bemutatják őket egymásnak a támogató szervezeteknek és személyeknek. Ismertetik a továbbképzési kínálatokat, átadják 
a „Vezérfonal az elinduláshoz” című szakmai anyagot, és workshopokat szerveznek a pályakezdés legfontosabb 
kérdéseiről. 

Hamburg városállam-tartományban 2011 óta kötelező egy 38 órás pályakezdési továbbképzés. Ebből 30 óra csoportos 
foglalkozás. A bevezető rendezvény címe „Isten hozta a fedélzeten”, ami egy hivatalos, polgármesteri fogadás és 
tájékoztatás, ahol bemutatják a tanártovábbképző programokat, és átadják a „Start szett*” elnevezésű szakmai csomagot 
is. 

Alsó-Szászország tartományban a pályakezdés szakaszának az első három évet tekintik, évente mintegy 3000 új tanár 
kezdi el a tanítást. 

A támogatás módjai: 

„Vezérfonal az induláshoz” című szakmai anyag, 

Regionális szakmai napok, melyek célja az „újoncok” köszöntése, tájékoztatása, az iskolatípusok szerinti hálózatépítés, 
a „Start szett”* elnevezésű szakmai csomag átadása. 

Kollegiális tanácsadásra szerveződő csoport létrehozása, 

Továbbképző menedzser programok (pl.: Önmenedzselés, Időmenedzselés, Osztályzat-menedzselés, Stresszkezelés / 
Tanári egészségvédelem, Heterogén csoportok kezelése), 

Internetszolgáltatás: letöltések, fórumok, csetszoba, online tanácsadás, 

Személyes tanácsadás, munkahelyi orvosi-pszichológiai szolgáltatás. 

Saar-vidék tartományban egy nemrégiben befejeződött projektben kilenc általános iskola pályakezdő tanárait látogatták 
szakmai tanácsadóként mentorok a pályakezdés első két évében. 

Türingia tartományban pályakezdőnek az első két évben tekintik a tanárt. Az iskolavezetés kötelessége a pályakezdők 
menedzselése, a tanártovábbképzéseket a tanártovábbképző intézet szervezi.  

7.2 Képzési irányok, tartalmak 
Az egyes továbbképzési irányok és tartalmak csoportosítása Hessen tartományban a 4. sz. mellékletben áttekinthető. A 
csoportosítás kompetenciaterületei (Oktatás, Nevelés és gondozás, Értékelés és támogatás, Innováció) megfelelnek a 
2004-ben Németországban elfogadott Kompetenciakatalógusnak. A továbbképzési katalógusban fel van tüntetve, ha a 
továbbképző egy továbbképzést csak „igény esetén” kíván megtartani. Hessenben tovább kívánnak lépni, és a 
továbbképzési ajánlatok katalógusa mellett az online felületen létre kívánják hozni a továbbképzési szükségletek 
katalógusát is. 

Az interjúalanyok a továbbképzések főbb irányait a következők szerint csoportosították: 

Szakmai-szakmódszertani továbbképzések. Megítélésük szerint ezek voltak túlnyomó többségben, arányukat 70 %-ra 
tették. 

Pedagógiai továbbképzések. Az összes továbbképzések mintegy 30%-a. Amikor elterjedt az iskolapszichológusok 
alkalmazása, a továbbképzésekbe ők is bekapcsolódtak. 

Speciális funkciókra való továbbképzések. Ezek csak bizonyos, kiválasztott, az adott funkcióra felkért tanárokra 
vonatkoztak. A szászországi interjúalany két speciális funkciót is betöltött, és a következő továbbképzési 
folyamatban vett részt: 

Szaktanácsadó: Másfél évvel a szaktanácsadó nyugdíjazása előtt az interjúalanyt kiválasztották utódjának, és őt, 
mint leendő szaktanácsadót a régi szaktanácsadó képezte ki erre a feladatra – személyre szabott, egyéni 
továbbképzés keretében. Ez hosszabb folyamat volt, sok egyéni megbeszéléssel és hospitálással, a 
továbbképzés, majd később a funkció ellátása céljából az interjúalany órakedvezményt kapott. 

Iskolai tanácsadó-mentor: feladata abban állt, hogy az iskolájába járó problematikus gyerekekkel foglalkozott 
egyéni beszélgetések és személyre szabott támogatás formájában. Erre a funkcióra kiválasztották, és heti 3 
óra kedvezményt kapott. A funkcióra való továbbképzése csoportos formában történt, több egymást követő 
délután iskolapszichológusok tartották a csoport számára a képzéseket. 

Az interjúalanyok elmondása szerint a továbbképzések a következő tartalmakat ölelték fel: 

tematikus továbbképzés: pl. Luther Márton; 

szaktárgyi-szakmódszertani továbbképzés: pl. fogalmazás tanítása, verselemzés; 
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általános didaktika: pl. tanórai munkaformák; 

problémaközpontú pszichológia-didaktika: pl. diszlexia, diszgráfia, figyelemzavar; 

speciális továbbképzés: pl. tanítás az első osztályban, kisebbségek oktatása; 

informatikai továbbképzés: pl. excell, power point (önköltséges, de kedvezményes volt); 

iskolajogi továbbképzés: pl. az iskolatörvény értelmezése, jogok és kötelességek; 

„különleges továbbképzések”: ifjúsági irodalom továbbképzés: író-olvasó találkozó, színházlátogatás, utána 
beszélgetés a rendezővel. (A kedvezményes árú színházjegyeket a tanárok fizették.) 

szponzorált továbbképzés: egy bank reklám célból szponzorál egy egész napos (drága) tanártovábbképzést. Délelőtt 
előadások 5–700 (!) fő számára, amelyre egy híres professzort hívnak meg, délután workshopok. 

projekt továbbképzés: Ez hosszabb időtartamú, többlépcsős továbbképzés. A szaktanácsadó szervezte személyes 
kapcsolatrendszere révén. Az ötlet és a folyamat leírása tőle származott, a pénzügyi fedezetre pályázott a tanügyi 
hatóságnál. Történelemtanárok dolgoztak egy múzeumban egy helytörténeti témán, majd ezzel kapcsolatos 
projektet valósítottak meg az iskolájukban. 

belföldi, utazással egybekötött továbbképzés: pl. diákcsoport utazása a parlamentbe, a tanár ebből iskolai projektet 
szervez. (Erre pályázni lehetett.); 

interkulturális továbbképzés: testvériskolai keretek között diákok és tanárok utaznak el a külföldi partneriskolába, a 
tanárok órákat látogatnak, esetleg tanítanak, tapasztalatcserét folytatnak külföldi kollégáikkal, projekteket 
szerveznek; 

külföldi tanártovábbképzés: Erre a tanároknak pályázniuk kell, és részben önköltséges lehet. Pl. történelemtanárok 
utazása Izraelbe, nyelvtanárok részvétele külföldi nyelvtanfolyamon. 

7.3 A képzések jellege (időtartam, időpont, helyszín) 
A törvények kimondják, hogy a továbbképzés kötelező, de eltérnek abban, hogy ezek „elsősorban tanításon kívül eső 
időben” (pl. Berlin, Hamburg, Alsó-Szászország vagy „tanításon kívüli időben” (pl. Észak-Rajna–Vesztfália, Brandenburg) 
szervezhetők. Egyes törvények a preferált munkaformáról is nyilatkoznak (pl. iskolai, belső továbbképzés vagy 
rendezvények) (Hanisch és Lichtenfels 2009). Pl. a Hesseni tanárképzési törvény (továbbiakban: Hesseni) kimondja: 

„A továbbképzésnek tanításon kívüli időben kell történnie. Indokolt esetekben lehet tanítási időben.” (Hesseni 2011, 66. § 
4) 

Az interjúalanyok elmondása szerint a továbbképzések időtartama, helyszíne és típusa különböző volt: 

a saját iskolában folyó továbbképzés (fél vagy egynapos); 

helyi (városi) továbbképzés (fél napos); 

körzeti (járási) továbbképzés (egynapos, utazást igényel); 

központi (a tartomány székhelyén folyó) továbbképzés (több napos, utazást és szállást igényel. A képzés és a szállás 
helyszíne a Továbbképzési Központ épülete, ami egy konferenciaközponthoz hasonlítható. 

7.4 Szervezési formák 
Az online továbbképzési katalógusok szerint a tanártovábbképzések formái: 

hagyományos, 

e-learning, 

kombinált (blended learning). 

A hazai továbbképzéseken túl a magyarországi tanárokhoz hasonlóan a németeknek is lehetőség van a Tempus-/Sokrates-
program keretében külföldi tanártovábbképzésen való részvételre, amiket a Comenius/Grundtwig nemzetközi 
kurzuskatalógusból lehet kiválasztani.  

Különböző tartalmú és szervezési formájú rendezvényekre lehet pályázni 5 nap-6 hét időtartamban: 

általános tanártovábbképzésre; 

egy adott idegen nyelv metodikájára és didaktikájára; 

job shadowing, tehát egy külföldi iskolai szervezet megismerése személyes megfigyelés révén vagy hospitálás 
formájában; 
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konferenciarészvételre. 

7.5 A résztvevők teljesítményének értékelése 
Az interjúalanyok elmondása szerint a továbbképzéseken nincs teljesítményértékelés, sem osztályzat, sem kreditpont. A 
résztvevők részvételi igazolást kapnak, amin fel van tüntetve a továbbképzés szervező intézménye, a továbbképzés 
időpontja, időtartama, helyszíne, témái és az alkalmazott munkaformák. Ezt nemcsak a németországi tanárok 
továbbképzésében alkalmazzák, hanem ugyanilyen részvételi igazolást kapnak azok a magyarországi és más országból 
érkezett némettanárok is, akik a Goethe Intézet szervezésében németországi tanártovábbképzésen vesznek részt. 

Az igazolásokat egy mappában össze kell gyűjteni, és a soron következő iskolai minősítő eljáráskor be kell mutatni, amit a 
berlini interjúalany így ír le: Egy bizottság, amelynek tagjai közt lehet az iskolát felügyelő hatóság képviselője, személyzeti 
fejlesztésért felelő munkatárs, szakértő és szülői munkaközösség-vezető, három napon át előzetes bejelentés nélkül 
hospitál egy-egy tanárnál, ellenőrzi a továbbképzési igazolásait, felméri a tanár esetleges továbbképzési szükségleteit, 
majd javaslatokat tesz a szükségesnek tartott továbbképzésekre. Szükség esetén az ellenőrző látogatást az előírtnál 
hamarabb megismétli, és ellenőrzi, részt vett-e a javasolt továbbképzéseken, és a tanultakat hogyan alkalmazza az 
oktatásban. 

A teljesítményértékelésben Hessen jár az élen. Itt 2005-ben nemcsak a továbbképzések akkreditációját vezették be (vö. 
6.1), hanem a kreditszerzési kötelezettséget is: 3 év alatt 150 kreditpontot kell megszerezni. Ezt azonban 2011-ben 
eltörölték. Lásd a 4/a mellékletet: e-mail levélváltásból származó információk (Fabricius 2011, Személyes közlés, 2013). A 
képzések időtartama fél napokban van megadva, ami 5 kreditpontot jelent. A pontokat és a továbbképzések 
dokumentációját a hesseni tanárképzési törvényben foglaltak szerint az ún. minőségbiztosítási portfólióban* kell 
összegyűjteni. Ez alapját képezi annak az évente esedékes megbeszélésnek, amit az iskolavezetés minden tanárral 
egyenként folytat (5. sz. melléklet, 5. pont). 

7.6 A továbbképzés hatékonyságának értékelése 
Hessen tartomány Minőségfejlesztési Intézetének Akkreditáció, Hatékonyságvizsgálat és Iskolafejlesztés-tervezés 
Osztálya, a tanártovábbképzések akkreditációja mellett azok hatékonyságelemzésével is foglalkozik (Fabricius 2011). 
Nemzetközi és hazai tanulmányokra hivatkozva (Visible 2008, Florian 2008, Lipowsky 2009) a hatékonyságról a 
következőket állapítja meg: 

A tanártovábbképzések: 

alapvetően befolyásolják a tanulók órai sikerességét; 

megerősítik a tanár önbizalmát: motiválják új dolgok kipróbálására, pozitív impulzusokat adnak az órai munkájához, és 
nagyobb szakmai elégedettséget eredményeznek. 

Mindezt megerősíti, hogy az intézet adatai szerint a továbbképzéseken részt vevő személyek szívesen vesznek részt újra 
meg újra továbbképzéseken (4. sz. melléklet). 
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8. A TOVÁBBKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEI 

8.1 Ki fizeti a továbbképzés költségeit? 
Finanszírozás a szövetségi állam* szintjén 

Az államszövetség a tanártovábbképzéseket indirekt módon finanszírozza a tanártovábbképzésért közvetett módon 
felelős szervek, szervezetek és intézmények révén (vö. 1.2. 1. sz. táblázat). Központi finanszírozású még a Pedagógiai 
Csereszolgálat (www.kmk-ped.org), ami az EU-programok Nemzeti Ügynöksége, ill. a Németországon kívüli 
tanártovábbképző tanfolyamok, tanárasszisztensi programok és iskolai cserekapcsolatok szervezője, valamint a Goethe 
Intézet. Ez utóbbi végzi a világ minden tájáról érkező külföldi némettanárok továbbképzését németországi helyszíneken. 
Ezeknek a nemzetközi tanár-továbbképzési tapasztalatoknak az evaluálása fontos a német tanártovábbképzés számára is 
(pl. a multikulturális nevelés témájában). 

Finanszírozás a tartományok* szintjén 

A tanártovábbképzések közvetlen finanszírozása a tartományok oktatási költségvetési keretéből történik. 

Az interjúalanyok elmondása szerint számukra a továbbképzések lehettek: 

ingyenesek, 

a továbbképzésen való részvételre pályázni kellett, a részvételi jogot elnyerők számára a továbbképzés ingyenes volt, 

az utazási és a szállásköltségekre pályázni lehetett, 

részben önköltségesek, de a költségeket az adóból le lehetett vonni. 

A hesseni tanárképzési törvény szerint „hogy a továbbképzéseket elismeri-e, és ezek költségeit szolgálati érdekből részben 
vagy egészben átvállalja-e, arról az iskola vezetése dönt.” (Hesseni tanárképzési törvény 2011, 64. § 2, 5. sz. melléklet, 4.6. 
pont) 

Hessenben költséget jelent a tanártovábbképzések akkreditációja is. Ezt azonban a korábbiakhoz képest 
költségtakarékosnak írják le: „Az akkreditáció előtt 15 regionális továbbképzési katalógus volt, amit az Országos 
Pedagógiai Intézet állított össze, egyeztetve a 15 regionális szervezetével. Ma egyetlen online katalógus van, amiben 
állami és nem állami továbbképzők is szerepelnek. Így az iskolák nemcsak átfogó információkat szerezhetnek, hanem más 
iskolákkal is kapcsolatba léphetnek. Az online katalógus a továbbképzők számára is költséghatékony, mert ingyenes 
információs platformot jelent” (Fabricius 2011, 234.o.). 

8.2 Differenciált-e a finanszírozás? 
A differenciálásnak két szempontja van. Az egyes aktuális téma vagy módszer (pl. projektmódszer, digitális eszközök, 
prevenció, iskolai erőszak-megelőzés stb.) közvetítését megcélzó tanfolyamokat jobban támogatják, más, az oktatási 
munka és az önművelődés határán lévő továbbképzéseket (író-olvasó találkozó, szervezett üzem- vagy színházlátogatás, 
számítógépes tanfolyam, nyelvtanulás stb.) csak részben vagy egyáltalán nem. 

A differenciálás másik formája, hogy tartományi keretből csak az ott élő és dolgozó pedagógusokat támogatják. A 
tartományok kurzuskatalógusai adatokat szolgáltatnak a kurzus költségeiről. Pl. találomra kiválasztott bajor 
továbbképzések a bajor résztvevők számára: 10–90 euróba, más tartományokból érkező résztvevők számára: 118–296 
euróba kerültek. 

8.3 A finanszírozás gyakorlati kérdései 
A finanszírozás gyakorlati technikai megvalósítása a tartományokban hasonló. Észak-Rajna–Vesztfáliában 
(www.schulministerium.nrw.de) például a járási hivatalok adják az iskolafenntartóknak a pénzeket. Ezek az iskoláknak azt 
feladatfinanszírozások szerint osztják tovább. Az iskolák a továbbképzésre fordított költségeiket dokumentálják (dátum, a 
továbbképzés témája, a résztvevők száma, költségek). Az iskolák továbbképzési keretéből finanszírozhatják a 
továbbképzések költségeit, de annak módjáról az iskolák maguk döntenek. A továbbképzésekre fordítható keretösszeg 
optimális felhasználása érdekében az iskolák továbbképzési tervet készítenek (5. sz. melléklet 4.6. pont). 

  

http://www.kmk-ped.org/
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9. A JELENLEGI RENDSZER HAZAI KRITIKÁJA 

9.1 Független hatékonysági vizsgálatok  
Lipowsky (2010) tanulmánya összefoglalja a továbbképzési intézkedések hatásairól szóló német (és nemzetközi) 
kutatásokat az alábbi négy kutatási szempont szerint: 

1. A részt vevő tanárok reakciói és megítélése 

Ezt a területet kutatják a leggyakrabban, mert ez a legegyszerűbb: a visszacsatolási kérdőíveken mindig kérdés a tanári 
elégedettség és a továbbképzés relevanciája. A tanárok akkor éreznek egy továbbképzést hasznosnak, ha az a konkrét 
tanítási helyzetre, illetve a tantervre vonatkozik, eszmecserére ad lehetőséget, kompetens referensek vezetik 
professzionális módon, jó hangulatban, és van visszacsatolási lehetőség. 

A többi terület kutatásmódszertanilag körülményes (pl. sokszoros mérés, videofelvételek) 

2. Kognitív változások – a tanári tudás bővülése (meggyőződések, szubjektív elméletek, szaktárgyi, szakdidaktikai, 
pedagógiai-pszichológiai, diagnosztikai tudás), 

3. Tanórai változások – a tanári cselekvésrepertoár bővülése, 

A kutatások három lényeges változást szignalizálnak: új médiumok használatát, aktiválóbb tanítási módszereket és 
innovatívabb értékelési formákat. 

4. Tanulói változások –nagyobb siker és motiváltság, pozitív hozzáállás. 

Hanisch és Lichtenfels (2009) tanulmánya a tartományok továbbképzési intézeteinek körében végzett nem reprezentatív 
kikérdezés eredményeit így foglalja össze: A jövőben: 

1. megnő a szerepük az iskolai belső továbbképzéseknek, 

2. előtérbe kerül az iskolai teamekben történő, kollegiális tanulás, 

3. az eseti rendezvényeket felváltják a többszakaszos, többnapos rendezvények, amelyekben vannak gyakorlati és 
reflexiós fázisok, 

4. a szupervízió, coaching, mediáció, konfliktuskezelés, hálózatépítés iránt megnő az igény, hogy kezelni lehessen a 
változási folyamatokat, 

5. az iskolák növekvő önállóságuk keretében, belső továbbképzési tervük alapján maguk határozzák meg a 
továbbképzések témáit, 

6. megnő az igény a visszacsatolási rendszerek iránt, 

7. a továbbképzések hosszabb időt ölelnek fel, részben záróvizsgával végződnek, 

8. az iskolák igénylik, hogy minősített továbbképzőktől professzionális segítséget kapjanak, 

9. a kapcsolt témák pl. iskola- és minőségfejlesztés, iskola- és oktatásfejlesztés kerülnek előtérbe, 

10.  nő az érdeklődés a „jó gyakorlatok” iránt. 

9.2 Vitatott elemek, aktuális kérdések 
A 2004-ben kidolgozott német tanárképzési sztenderdek (Bikics 2011) vonatkozásában a tanártovábbképzés jelenleg 
aktuális fő kérdései a következők (Blutte és Fabricius 2007, 23.o.): 

Milyennek kell lenniük a tanárok, az iskola és a tanítási munka számára hasznos tanártovábbképzéseknek? 

Hogyan hatnak a tanártovábbképzések minőségére a sztenderdek és ezek ellenőrzése? 

Milyen sztenderdek legyenek a tanártovábbképzésekre, ki és hogyan garantálja ezeket? 

Ezenkívül időről időre napirendre kerülnek a tartományok kormányai és a szakszervezetek közötti viták arról, hogy a 
tanárok köztisztviselői vagy közalkalmazotti státuszban legyenek-e. Ez azonban a tanártovábbképzést csak indirekt módon 
érinti. 

9.3 Reformelképzelések, a továbblépés lehetséges irányai 
Hanisch és Lichtenfels (2009) tanulmánya a következőket állapítja meg: 
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1. A német tanártovábbképzés struktúrái változásban vannak. Az országos tanárképző intézetekből 
továbbképzési ügynökségek lesznek (pl. a kultuszminisztérium egy osztálya). Egy másik tendencia a regionális 
továbbképzési struktúrák kialakítása, és hozzákapcsolásuk a szakfelügyelethez. 

2. Az „Önálló iskolák” elve szerint a tanárok továbbképzési részvételének irányítása egyre inkább az 
iskolavezetés feladata lesz, amely a továbbképzések megrendelőjeként és hasznosítójaként lép fel. Már 
nemcsak ellenőrzi és engedélyezi, hanem ki is választja a továbbképzést. 

3. Az állami továbbképző intézményeknek kell összhangot teremteni a minisztériumi előírások, valamint az 
iskolák tartalmi és módszertani továbbképzési szükségletei között. 

4. A továbbképzések tartalmát a nagy társadalmi és pedagógiai kihívások adják. Központi témák: egész napos 
iskola, a tanulás differenciálása és individualizálása, kooperatív és autonóm tanulás, kompetenciafejlesztés, új 
tanulási elméletek, iskolai erőszak, egészségvédelem, a másság elfogadása. 

5. A tanácsadás és coaching fejlesztésre szorul. 

6. Változik a továbbképző személy szerepe, ezért neki is fejlesztenie kell a kompetenciáit a tanácsadás, 
szupervízió, coaching terén. Feladatai: konfliktuskezelés, projekt- és irányítási csoportok menedzselése, 
bátorítás, visszatükrözés, motiválás, konfrontálás. Képezni kell őket a szupervízió és a coaching feladataira. Ez 
még a jövő feladata. 

Zschiesche (2011) tanulmánya a következő folyamatokat írja le: Az állami továbbképzés több mint tíz éve átalakulóban 
van, ennek még nincs vége. Míg a tartományokban a továbbképzésnek eddig világos és összehasonlítható struktúrája volt, 
a reform során különböző utakon indultak el. A reformok alapelvei: az iskolák autonómiájának erősítése, a 
továbbképzések decentralizálása / regionalizálása, igényfelmérés, a továbbképzések önszerveződése, a továbbképzés 
minőségbiztosítási és iskolafejlesztési keretekben megvalósuló erőforrás-fejlesztést jelent. 

Tézisei a tanárképzés reformjával kapcsolatban a következők: 

1. A gazdaságpolitikai szempontok mellett a reformmozgalmak központi alapelvei: az iskolák autonómiája és 
önszerveződése, a továbbképzési kínálatok decentralizálása, a humánerőforrás-fejlesztés része az 
iskolafejlesztési folyamatoknak, minőségi keretek és benchmarking (sztenderdek, nemzeti és nemzetközi 
összehasonlító tanulmányok). 

2. Az iskolák az erősödő autonómia folytán néhány tartományban saját forrásokat kapnak a továbbképzések 
finanszírozására, illetve önálló szervezésére. 

3. A tanártovábbképző intézetek minőségbiztosítási feladatokat vesznek át, és tendenciózusan kivonulnak a 
saját továbbképzési tevékenységből. 

4. Az állami továbbképző intézetek mellett egyre több piaci szereplő és egyetem jelentkezik továbbképzésekkel. 

5. A tanártovábbképző intézetek identitása ezért megváltozott: a tanártovábbképzések felkínálójából az 
iskolafejlesztés eszközévé vált. 

6. A fókuszpont áttevődik az egyes tanár által választott továbbképzésről az iskolai fejlesztési folyamatokra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

28 

10. TANULSÁGOK, AMELYEK HASZNOSÍTHATÓK LEHETNEK MAGYAR KONTEXTUSBAN 

A német tanártovábbképzés rendszere jól felépített, szervezett és egy jóléti államnak megfelelően finanszírozott. A 
Magyarországról kiutazó némettanárokat – jómagamat is – mindig csodálattal töltik el a Goethe Intézet szervezésében 
Németországban tartott nemzetközi tanártovábbképző tanfolyamok, amelyek bepillantást nyújtanak az ország tanár-
továbbképzési kultúrájába. Feltűnő a kurzusok előzetes szükségletfelmérésre épített és kitűnően kidolgozott koncepciója, 
a képző team (két, egymást váltó kurzusvezető, egy asszisztens) magas fokú szakmai elkötelezettsége és professziona-
litása, a témák és feladatok aktualitása és gyakorlatiassága, az elméleti, gyakorlati és reflexiós szakaszok váltakozása, a 
változatos munkaformák, az interkulturális és interdiszciplináris, továbbá projektalapú szemlélet, a folyamatos 
visszacsatolás lehetősége, a helyszín gondos kiválasztása, a mozgatható berendezés állandó változtatása a didaktikai 
céloknak megfelelően, az anyagok és eszközök bősége, a technikai felszerelés kitűnő minősége és a folyamatos, naprakész 
dokumentáció. Az interjúalanyok beszámolói szerint nemcsak a nemzetközi, hanem a németországi célcsoportoknak 
szervezett tanártovábbképzések nagy része is hasonlóan magas színvonalú. 

A német tanártovábbképzés kutatása sok tanulsággal szolgál a magyar reformelképzelések számára. 2004-ben bevezették 
a tanárképzési sztenderdeket, amelyek a tanárképzés és -továbbképzés alapját képezik. A tanárképzés vonatkozásában 
alkalmazásuk már elterjedt, azonban – jóllehet a minőségbiztosítás mindenütt kulcsfeladat – a tanártovábbképzéssel 
összefüggésben egyedül Hessenben alkalmazzák őket, ahol alaposan kidolgozták az akkreditáció minden szempontját. 

Magyarországon is nagy előrelépés történt a sztenderdek kutatásában (Falus 2011), de a gyakorlati hasznosulás még várat 
magára. Figyelemre méltó ebben a tekintetben a tankönyvek akkreditációja, melyeket három független szakértőnek kell 
bírálnia egy hosszú, összetett és aprólékosan kidolgozott sztenderdlista alapján. Pilotprojektnek tekinthető az Oktatási 
Hivatal TÁMOP-3.1.8.-09/1-2010-0004 „Az intézményi külső értékelés, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kifejlesztett 
standardjainak intézményi kipróbálása” című projektje. Az értékelő-ellenőrző munkához a későbbiekben majd feltétlenül 
kapcsolódnia kell a szükségletelemzésnek és a továbbképzési terv kidolgozásának, ami egy továbbképzési katalógus 
alapján lesz teljesíthető (vö. 5.2 és 5.3). Ebből a szempontból Németország különösen példaértékűnek tekinthető. 

Figyelemre méltó a tanárképzésért felelős intézetek szerepkörének megváltozása, különösen most, amikor 
Magyarországon számos főiskolai és egyetemi karnak újra kell értelmeznie eddigi feladatait. 

Elgondolkodtató, hogy Németországban sokkal hosszabb az a folyamat, amelynek végén valakit teljes felelősségű, 
kompetens tanárnak tekintenek. Bár a német tanárképzésben az iskolai gyakorlatok igen hangsúlyosak, és van egy 
viszonylag hosszú, 1–2 éves gyakornoki szakasz is, a végzett tanárokat további 2–4 évig pályakezdőnek tekintik. Elismerik, 
hogy speciális szükségleteik vannak, és sok támogatásra szorulnak. Számos jó példa Magyarországon is bevezethető 
lenne, pl. a pályakezdő tanárok köszöntése, „felavatása”, célzott mentorálása, hasznos információkkal és anyagokkal való 
ellátása, hospitálások és óramegbeszélések szervezése korcsoportok, iskolatípusok és tantárgyak szerint, előadások 
speciális problémákról stb. 

Hazai viszonylatban is hasznos lenne egy online továbbképzési katalógus. Előnye, hogy valamennyi továbbképzésről egy 
helyen, könnyen kezelhető módon lehet összehasonlítható információkat szerezni, ami költséghatékony megoldás. Az is 
megkönnyíti a szervezést, és a költségek tervezését, hogy a továbbképzéseket nemcsak meghirdetik, hanem a 
részvételhez kötelező a regisztráció, és egyes rendezvények a limit elérésével betelnek. 

Kívánatos, hogy az iskolák továbbképzési felelősöket bízzanak meg, sőt továbbképzési munkacsoportot hozzanak létre, 
továbbképzési koncepciót dolgozzanak ki, és gondoskodjanak a megszerzett tudás iskolai hasznosulásáról. Közoktatási 
tapasztalataim alapján a továbbképzésen szerzett ismeretek iskolán belüli terjesztése nem eléggé szervezett és hatékony. 

Mivel a tanárképzési portfólió a magyar tanárképzésben már egyre jobban elterjedt, nálunk sem okozna gondot a 
minőségbiztosítási portfólió* bevezetése, illetve vezetése sem. Ennek kapcsán nem annyira az ellenőrzést tartom 
lényegesnek, hanem az arról való rendszeres és célzott elbeszélgetést, hogyan szolgálják a továbbképzések egyszerre az 
egyén és az iskolafejlesztés érdekeit. 

A német tanártovábbképzés számos tanulsága jól beilleszthető a tanártovábbképzések reformjával és a tanári 
életpályamodell bevezetésével kapcsolatos magyar törekvésekbe. Mindenekelőtt fontos lenne – a németekhez hasonlóan 
– annak felismerése és belátása, hogy az iskolai minőségfejlesztésben a tanártovábbképzésnek kulcsszerepe van. 
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet 

A tanártovábbképzést szabályozó törvények a német tartományokban* 
(Nagybetűvel szedve a tanárképzési törvénnyel rendelkező kilenc tartomány) 

Forrás:
 
www.bildungserver.de 

Tartomány 
A tanárképzést/továbbképzést szabályozó törvény  

(Létrejöttének/utolsó módosításának dátuma) 

A tanárképzést/tanártovábbképzést (is) 
szabályozó törvény továbbképzésről szóló 

fejezete és annak tartalma 

Baden-
Württem-
berg 

tartományi hivatalnoktörvény (1996/2012) 
Egyéb: törvény a tanárképző főiskolákról (2000), 
törvény az egyetemekről (2000), Iskolatörvény 
(1983/2010), rendeletek a tanárok kiképzéséről 

6. rész: A hivatalnokok jogi helyzete 
1. fejezet: Általános jogok és kötelességek 
50. §: Továbbképzések 

BAJOR-
ORSZÁG 

BAJOR TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY (1995/2010) 
összhangban a bajor hivatalnoktörvénnyel (1998/2007) 
Egyéb: nevelési és oktatási törvény (2000/2010), 
rendeletek a tanárok kiképzéséről 

3. fejezet: A tanárok továbbképzése 
20. cikkely 

BERLIN TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY (1985/2012) 
Egyéb: iskolatörvény (2004/2011), 
rendeletek a tanárok kiképzéséről 

4. fejezet  
13. §: A tanártovábbképzés 
15. § a: A továbbképzés 

BRAN-DEN-
BURG 

TÖRVÉNY A TANÁROK KÉPZÉSÉRŐL ÉS 
TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL (1999/2010) 
Egyéb: brandenburgi iskolatörvény (2002/2009), 
rendeletek a tanárok kiképzéséről 

3. fejezet: A tanárok továbbképzése 
12. §: A továbbképzés 
13. §: Új szak megszerzése 

BRÉMA BRÉMAI TANÁRKIKÉPZÉSI TÖRVÉNY (2006/2010) 
Egyéb: brémai iskolatörvény (2005/2009), 
brémai felsőoktatási törvény (2007), 
tanár-továbbképzési rendelet (2005) 

63. §: A továbbképzés és fejlesztés feladatai 

Hamburg Hamburgi Hivatalnoktörvény (2009/2010) 
Egyéb: hamburgi iskolatörvény (1997/2010), 
hamburgi felsőoktatási törvény (2001/2007), 
rendeletek a vizsgákról és gyakornokságról 

 

HESSEN HESSENI TANÁRKÉPZÉSI 
TÖRVÉNY (2004/2011) 
(Megjegyzés: részletesen kidolgozott!) 
 
 
 
Egyéb: hesseni iskolatörvény (2005/2011) 

8. rész: Továbbképzés és erőforrás-fejlesztés 
63. §: A továbbképzés és erőforrás-fejlesztés 
feladatai 
64. §: Fenntartók és illetékességek 
65. §: Akkreditáció 
66. §: Részvétel és annak igazolása 
67. §: Az iskola továbbképzési terve 

MECK-LEN-
BURG - 
VOR 
POM-MERN 

TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY – tervezet (2011) 
(Megjegyzés: részletesen kidolgozott!) 
 
 
Egyéb: iskolatörvény (2010), iskolareform-törvény,  
rendelet a tanárok kiképzéséről 

4. fejezet: A tanártovábbképzés 
15. §: A továbbképzés és erőforrás-fejlesztés 
feladatai 
16. §: A továbbképzések fenntartója és 
elismerése 
17. §: Részvétel és annak igazolása 
18. §: Az iskola továbbképzési terve 
19. §: Új szak megszerzése 

Alsó-Szász-
ország 

alsó-szászországi hivatalnoktörvény (2009/2012)  
Egyéb: alsó-szász iskolatörvény (1998/2011), 
rendeletek a tanárok kiképzéséről 

2. fejezet: Életpálya 
22. §: Továbbképzés 

ÉSZAK- 
RAJNA– 
VESZT-FÁLIA 

TANÁRKIKÉPZÉSI TÖRVÉNY (2002/2009) 
Egyéb: iskolatörvény (2005/2011), 
rendelet az első államvizsgáról, minisztériumi rendelet a 
tanártovábbképzésről (2004/2007) 

A minisztériumi rendelet tartalma: a 
tanártovábbképzés formái, képző intézményei, 
költségkeret, tartalma, hozzászámítása az 
oktatási munkához. 

Rajna-vidék– hivatalnoktörvény (1970/1996/2011) 18. §: Általános és különleges életpálya-

http://www.bildungserver.de/
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Tartomány 
A tanárképzést/továbbképzést szabályozó törvény  

(Létrejöttének/utolsó módosításának dátuma) 

A tanárképzést/tanártovábbképzést (is) 
szabályozó törvény továbbképzésről szóló 

fejezete és annak tartalma 

Pfalz Egyéb: iskolatörvény (2004/2011), felsőoktatási törvény 
(1978/1981), rendeletek a tanárok kiképzéséről 

előírások 

SAAR-VIDÉK SAARLANDI TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY (1999/2007) 
Egyéb: oktatásügyi törvény (1996/2009), 
rendeletek a vizsgákról és a gyakornokságról  

4. rész: A tanártovábbképzés 
19. §: A tanárok továbbképzése és új szak 
megszerzése 

Szász-ország hivatalnoktörvény (2009/2012) 
Egyéb: iskolatörvény (2004/2010), 
rendeletek a tanárok kiképzéséről 

72. §: Továbbképzés 

Szászország–
Anhalt 

hivatalnoktörvény (1998/2009)  
Egyéb: iskolatörvény (2005/2011), iskolareform-törvény 
(1991), Rendeletek a tanárok kiképzéséről 

 

Schleswig 
Holstein 

Hivatalnoktörvény (2009/2012) 
Egyéb: schleswig-holsteini iskolatörvény (2007/2011), 
rendeletek a tanárok kiképzéséről 

3. fejezet: Életpálya 
22. §: Erőforrás-fejlesztés, minősítés, 
továbbképzés 

TÜRIN-GIA TANÁRKÉPZÉSI TÖRVÉNY  

(2008/2009) 

(Megjegyzés: részletesen kidolgozott!) 
 
 
Egyéb: iskolatörvény (2003/2010), 
rendeletek az államvizsgákról – összhangban a 
tanárképzési törvénnyel és a hamburgi 
hivatalnoktörvénnyel 

4. fejezet: A tanárképzés harmadik szakasza 
31. §: Továbbképzés és erőforrás-fejlesztés 
32. §: Új szak megszerzése 
33. §: Intézmények és illetékességek 
34. §: A továbbképzések és a különféle 
szolgáltatók által nyújtott képzések 
akkreditációja 
35. §: Részvétel és annak igazolása 
36. §: Továbbképzési terv 
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2. sz. melléklet 

Továbbképzési katalógusok az interneten tartományok szerint 

Forrás:
 
www.bildungserver.de 

Tartomány A továbbképzési katalógus elnevezése 

Baden-Württemberg 
Továbbképzési ajánlatok Baden-Württembergben, Továbbképzési adatbank a Baden-
Württembergi Iskolai Sport, Művészet és Zene Országos Intézetnél 

Bajorország A Dillingeni Tanártovábbképző és Humánerőforrás-fejlesztési Akadémia kurzusai 

Berlin/Brandenburg Tanártovábbképző rendezvények Berlinben és Brandenburgban 

Bréma A Brémai Országos Iskolaügyi Intézet Továbbképzési naptára 

Hamburg A Hamburgi Országos Tanárképzési és Iskolafejlesztési Intézet Továbbképzési ajánlatai 

Hessen 
Akkreditált tanárképzés Hessenben: rendezvénykatalógus 
A Hesseni Kultuszminisztérium tanár-továbbképzési rendezvényajánlatai 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Továbbképzési ajánlatok a közoktatásban dolgozó tanárok számára 

Alsó-Szászország Továbbképzési ajánlatok alsó-szászországi tanároknak 

Észak-Rajna–Vesztfália Továbbképzési ajánlatok észak-rajna–vesztfáliai tanároknak 

Rajna-vidék–Pfalz Továbbképzési rendezvénykatalógus Rajna-vidék–pfalzi tanároknak 

Saar-vidék Tanárképzési Intézet: Rendezvények 

Szászország Továbbképzési katalógus szászországi tanároknak 

Szászország-Anhalt Szászország-Anhalt Iskolaminőségi és Tanárképzési Országos Intézetének rendezvénykatalógusa 

Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein Iskolai Minőségfejlesztési Intézetének továbbképzési offenzívája  

Türingia Továbbképzés türingiai tanároknak 

 

http://www.bildungserver.de/
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3. sz. melléklet 

A tanártovábbképzések online akkreditációja Hessen tartományban 

(összefoglalás) 

Forrás: Hesseni Minőségfejlesztési Intézet, www.akkreditierung.hessen.de  

I. AZ AKKREDITÁCIÓRA JELENKEZÉS 
 

A továbbképzéseket akkreditáltatni kell. Csak a sikeres akkreditáció után jelennek meg a továbbképzési katalógusban. Egy 
továbbképző minden új továbbképzését akkreditáltatni kell. Egy akkreditált továbbképzés esetében bármennyi azonos 
tartalmú, időtartamú és azonos célcsoportnak szóló rendezvényt meg lehet tartani. A változásokról értesíteni kell az 
akkreditáló intézményt. 

 

Az akkreditációs kérelem regisztrációjakor meg kell adni a következő adatokat: 

1. A továbbképzést felkínáló megnevezése (választható) 

Cég/szervezet (ha a képzés fenntartója magáncég, egyesület stb.) 
Személy (docens stb.) 
Egyház (ha a képzés fenntartója egyház) 
Egyetem (ha a képzés fenntartója egyetem) 
Szolgálati hely (csak iskola, tanárképzési hivatal, állami iskolahivatal, tanárképző intézmény) 

2. A továbbképzési profil bemutatása 

A továbbképzési tevékenység súlypontjai 
A terem és a technikai felszerelés leírása a továbbképzés helyszínén 
Személyek esetében: a továbbképző személy minősítése (végzettség, gyakorlati tapasztalatok a szakterületen, 

metodikai-didaktikai minősítettség, felnőttképzési tapasztalatok, rendszeres részvétel továbbképzéseken) 
Cégek/szervezetek esetében: a cégvezetőség és a tanári állomány minősítése (végzettség, gyakorlati tapasztalatok a 

szakterületen, metodikai-didaktikai minősítettség, felnőttképzési tapasztalatok, rendszeres részvétel 
továbbképzéseken) 

A minőségbiztosításhoz: ha az oktatást / továbbképzést végző intézmény már akkreditálva van, ennek igazolása vagy 
részletes adatok arról, hogy történik a minőségbiztosítás a továbbképzés koncepciójában és megvalósításában 

3. A továbbképzés leírása 

A továbbképzés témája, a tartalom és a didaktikai megvalósítás leírása 
A résztvevők fejlesztendő / fejleszthető képességei és készségei  
A továbbképzés metodikai megvalósítása 
A továbbképzés időtartama fél napokban megadva (fél nap=1-4 óra) 
Résztvevők (célcsoport, iskolaforma, tantárgyak) 

4. Beleegyező nyilatkozat a továbbképzés dokumentációjára és evaluációjára 

5. Dokumentumok feltöltése 

6. A továbbképzés rendezvényei (Legalább egy konkrét rendezvényt meg kell adni.) 

a) A rendezvény adatai (a felsoroltakból választani lehet): 

Igény esetén: Ekkor fel kell tüntetni, hogy a rendezvényre megfelelő igény esetén kerül sor. Meg kell adni egy 
kapcsolattartási elérhetőséget. Ha az érdeklődőkkel konkrét időpontban egyeznek meg, ezt egy következő 
rendezvénynél már meg kell adni. 

Ideiglenes időpont: Ha már konkretizálódik a rendezvény időpontja, azt azonnal meg kell adni. 
Konkrét időpont/időtartam: A továbbképzés és a konkrét rendezvény időtartamának (fél napokban megadva) 

meg kell egyezniük. 
b) A rendezvény hatóköre (egész Németországra kiterjedő vagy tartományi szintű) 

c) A résztvevők költség-hozzájárulásának megadása 

d) További adatok: a rendezvény helyszíne, (pl. akadálymentesített-e), a továbbképzés vezetőinek és oktatóinak 
neve, jelentkezési határidő, köztes határidők 

http://www.akkreditierung.hessen.de/
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A továbbképzés az alábbi státuszokkal jelenhet meg az online felületen: 

Feldolgozás alatt (még nem jelent meg a továbbképzési katalógusban) 
Jelentkezni lehet rá (megjelent a továbbképzési katalógusban, mivel akkreditálták) 
Kijelölt résztvevők vannak /a jelentkezés lezárva (megjelent a katalógusban, de nem lehet rá jelentkezni) 
Elmarad (a továbbképzési katalógusban ezt jelölik) 

 

II. AZ AKKREDITÁCIÓ 

 

A regisztráció (akkreditációs kérelem) után kezdődik az akkreditációs eljárás. Az akkreditáló intézmény megvizsgálja a 
továbbképzés adatait, és dönt az akkreditációról. Szükség esetén intézménylátogatásra és külső szakértő bevonására is 
sor kerülhet. Az akkreditációs folyamat időtartama: 14 nap. A döntés az alábbi lehet: 

Akkreditálják: A továbbképző megkapja az akkreditációs határozatot e-mailben, ami a következőket tartalmazza: az 
akkreditációs eljárás általános adatai (pl. a rendezvény evaluációja és értékelése), a továbbképzés időtartama 
napokban. Ezeket az adatokat fel kell tüntetni a részvételi igazoláson. 

Az akkreditáció folyamatát felfüggesztik: Javításra vagy kiegészítésre szoruló kérelem esetén a felfüggesztésről a 
határozatot és az indoklást e-mailben küldik el. Az átdolgozás vagy kiegészítés után, amire rendszerint 10 nap 
áll rendelkezésre, az akkreditáció újra kérvényezhető. 

Elutasítják: Erre akkor kerül sor, ha a továbbképző vagy a továbbképzés nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni a 
szükséges követelményeket, ha a témák és tartalmak nem felelnek meg Hessen tartomány 

Iskolatörvényében meghatározott oktatási és nevelési feladatoknak és azok alapelveinek 
Tanárképzési Törvényében meghatározott továbbképzési és humánerőforrás-fejlesztési feladatoknak. 

A határozatot és az indoklást e-mailben küldik el. Egy hónapon belül indokolt fellebbezést lehet benyújtani. 

 

III. A RÉSZVÉTEL IGAZOLÁSA 

 

A részvételi igazolások kiállítása 

Részvételi igazolás csak abban az esetben állítható ki, ha a résztvevők a továbbképzést sikeresen elvégezték. Erről a 
továbbképző jogosult dönteni. Az alapelv az, hogy a továbbképzés több mint 50%-án jelen kell lenni. Betegség esetén a 
részvételi igazoláson fel kell tüntetni a csökkentett óraszámot. 

A részvételi igazoláson az alábbi adatoknak kell szerepelniük: 

A továbbképző neve 
A továbbképzésen részt vevő neve 
A rendezvény témája 
A továbbképzés tartalma (kulcsszavakban) 
A továbbképzés dátuma (…-án vagy -tól ….-ig)  
A továbbképzés időtartama napokban (pl.: 1,5 nap) 
Utalás a továbbképzés akkreditálására („A Minőségfejlesztési Intézet a 012345. számon akkreditálta.”) 
A részvételi díj Euróban 
A felelősök aláírásai (pecsét) 

 

IV. A TOVÁBBKÉPZÉS EVALUÁCIÓJA /ÉRTÉKELÉSE 

Az akkreditációs kérelemben a továbbképző kötelezi magát minden továbbképzési rendezvény evaluációjára. Ennek 
módját és lebonyolítását szabadon megválaszthatja (pl. kérdőív, célkorong, szóbeli visszacsatolás). Ennek célja, hogy 
szisztematikus visszacsatolás történjen, hogy ez a feedback a további továbbképzések számára konstruktív módon 
hasznosítható legyen. Értékelni minden rendezvényt kell, azt is, ami megvalósult és (részben) azt is, ami elmaradt, az 
alábbiak szerint: 

A résztvevők adatai: 
Összes résztvevő 
Hessen tartományból érkezett résztvevők száma (gyakornokok és iskolavezetők is) 
Iskolavezetők száma 

Az evaluáció módja (kérdőív vagy célkorong) 
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Beleegyező nyilatkozat arról, hogy a rendezvény evaluációjának adatait dokumentálják, és a többi 
dokumentummal (részvételi lista, munkalapok stb.) szükség esetén bemutatják. 

 

V. ÚJRAAKKREDITÁLÁS 

Az akkreditáció három évig érvényes. A lejárat előtt a továbbképzőt a rendszer automatikusan e-mailben figyelmezteti, 
hogy nyújtsa be az Újraakkreditálási kérvényt. Az új eljárásban az alábbiakat vizsgálják: 

Aktuálisak-e az adatok (pl. a vezetőség és a tanárok szakmai és pedagógiai megfelelősége vagy a minőségbiztosítás 
módjai)? 

Eleget tett-e a továbbképző azon kötelezettségének, hogy a továbbképzéseket evaluálja, és a résztvevők számát 
visszajelzi? 

Benyújtott-e az elmúlt két évben továbbképzéseket, és ezeket meg tudta-e valósítani? 
Orvosolni tudta-e a résztvevők esetleges panaszait? 
Az újraakkreditálás 5 évre szól, és hosszabbítható. 
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4/a. sz. melléklet 

A tanárok részvétele a továbbképzéseken Hessen tartományban 

Forrás: 1. sor: Hesseni Országos Statisztikai Hivatal, Wiesbaden, 2013  
2. sor: Személyes közlés 2013. 01. 03-án. 

 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Tanárok a közoktatásban  55 560 56 326 57 384 59 223 59 566 60 357 

Tanári részvételek a 
továbbképzéseken 

190 800 169 500 165 800 141 000 129 000 101 000 

 

E-mailváltás az adatokkal kapcsolatban:  

 

1. kérdés: Hogy lehetséges, hogy a 6 milliós Hessen tartományban a csökkenő születési számok ellenére a tanárok 
létszáma növekszik? 

Válasz: „A hesseni kormány a választások előtt javulást ígért az iskolákban, ami több tanárt jelent. A német 
tartományokban a választásokkal dőlnek el az iskolákat érintő kérdések. Ebben nagy szerepet játszanak a PISA és más 
hasonló nemzetközi vizsgálatok eredményei.” 

2. kérdés: Hogy lehetséges, hogy a továbbképzési részvételek többszörösei a tanárok számának?  

Válasz: „A tanároknak meghatározott továbbképzési kötelezettségnek kellett eleget tenniük: 150 kreditpont 3 éven belül. 
(5 kreditpontot ér egy félnapos továbbképzés, 20 kreditpontot szakkönyvek és szakmai folyóiratok feldolgozása stb.) 
Ezért a tanárok nagy számban és gyakran vettek részt továbbképzéseken. Több hosszabb-rövidebb továbbképzésre 
mentek el egy évben, hogy a szükséges kreditpontokat összegyűjthessék a minőségbiztosítási portfóliójukban. 

3. kérdés: Miért csökkent a részvételek száma?  

Válasz: „A részvételek száma az akkreditáció bevezetésével rohamosan nőtt, utána csökkent, mert a tanárok elérték a 
szükséges kreditpontszámokat. A tanártovábbképzések mennyiségi követelményeit a törvény 2011-ben 
megszüntette, ekkor a részvételek száma a 2006/07. évi maximumhoz képest a felére esett vissza.” 
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4/b. sz. melléklet 

Tanártovábbképzéseken részt vevők száma Hessen tartományban a továbbképzők szerint 

Forrás: Fabricius, 2011, 195. 

Részvételi létszámok az egyes továbbképzők szerint 2006/07 2007/08 2008/09 

Szolgálati helyek (iskolák, tanárképző intézmények) 104 000   93 300  93 900 

Cég / szervezet  70 700  60 400  57 300 

Személy (tanár, szupervizor)  5 700  4 800  4 600 

Egyház  6 400  6 500  6 000 

Egyetem (tanszék, intézet)  4 000  4 500  4 000 

  190 800 169 500 165 800 

 

4/c. sz. melléklet 

Tanártovábbképzéseken részt vevők száma Hessen tartományban feladat- és kompetenciaterületek szerint 

Forrás: Fabricius 2011, 196. o. 

Feladat- és kompetenciaterületek 2006/07 2007/08 2008/09 

A kompetenciák karbantartása és bővítése 169 700 153 500 147 600 

Oktatás (főként didaktikai és metodika, általános és szaktárgyi) 107 000 95 800 96 600 

Nevelés és gondozás (pl. környezetvédelem, konfliktuskezelés, 
közlekedés-, egészségnevelés) 

25 100 21 600 20 900 

Értékelés és támogatás (pl. diagnosztika, támogatás, 
teljesítményértékelés) 

25 100 21 100 16 800 

Innováció (pl. helyi tanterv, szakmai szerep, iskola- és 
oktatásszervezés) 

12 500 15 000 13 200 

Különleges feladatok és vezetői feladatok 20 300 15 100 17 400 

1. és 2. iskolai év  800  900  900 

 190 800 169 500 165 800 
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5. sz. melléklet 

A Richard–Müller Iskola Továbbképzési terve* 2007 

(Hessen tartomány, Fulda város, az egyes fejezetek kivonatos összefoglalója) 

Forrás: Richard-Müller-Schule: http://www.rims-schulen.fulda.de, Fortbildungsplan 

 

Tartalomjegyzék 

1. Bevezetés 

A sikeres továbbképzés feltétele a tanárok folyamatos továbbképzése. Az iskolai munkában a továbbképzési terv a 
minőségfejlesztés és minőségbiztosítás keretei között kulcsszerepet tölt be. Az alábbi célokat követi: 

információnyújtás a tanártovábbképzések minden szempontjára nézve, 
a tanárok továbbképzési terveinek és az iskola szisztematikus továbbképzési szükségletének összehangolása, 
információnyújtás a továbbképzési súlypontokról. 

2. A továbbképzés törvényi jogi alapjai 

Hesseni tanárképzési törvény (2004), Rendelet a Hesseni tanárképzési törvény megvalósításáról (2005, 54. és 55. §). 
A továbbképzési kreditpontok megadása az iskola illetékessége. 

3. A továbbképzési csoport tagjai és feladatai 

14 fő felsorolása név szerint, feladataik: 

a továbbképzési terv kidolgozása, továbbfejlesztése, az iskolavezetés számára impulzusok adása, 
az iskola továbbképzési tevékenységeinek koordinálása (az egyéni és iskolai igények felmérése, 

továbbképzések megismerése és kommunikálása, önálló továbbképzések szervezése, belső iskolai 
továbbképzések akkreditálása és értékelése, továbbképzések visszacsatolásainak gyűjtése és 
kommunikálása), 

az iskola kompetenciaprofiljának kialakítása, ebbe a továbbképzések bevonása, 
adott továbbképzési súlypontok meghatározása, tanácsadás, a rendelkezésre álló költségvetési keret 

felosztására nézve, 
továbbképzési kérelmek átvétele / továbbítása, 
űrlapok megtervezése és kiosztása (pl. minőségbiztosítási portfólió, továbbképzési kívánságok, illetve 

ajánlatok) 
segítségnyújtás a minőségbiztosítási portfólió tervezésében és vezetésében. 

4. A továbbképzések szervezése a Richard–Müller Iskolában 

4.1 A továbbképzések kiválasztása és a részvétel 

A továbbképzések kiválasztása alapvetően a tanár szabad döntése. A továbbképzések az oktatás és az iskola 
minőségének javítására szolgálnak, valamint a személyes és szakmai kompetenciák fejlesztésére és 
karbantartására, akkor is, ha nem közvetlenül hatnak az oktatásra. A kiválasztott továbbképzésnek az alábbi 
négy kompetenciaterület valamelyikének kell megfelelnie: 

oktatás (módszertani és tantárgyi továbbképzések) 
nevelés, tanácsadás, gondozás, támogatás (pl.: hátrányos helyzet, heterogén csoportok) 
az iskola alakítása és fejlesztése (pl. autonóm tanulás, e-learning ajánlatok, internetes platformok 

felhasználása iskolai cserekapcsolatokban) 
diagnosztizálás, támogatás, értékelés (pl. migráns gyerekek, dolgozatjavítás). 

A továbbképzések fenti csoportokba való sorolásával lehet indokolni a továbbképzés fontosságát és az 
esetleges helyettesítés szükségességét. Helyettesítésre akkor kerülhet sor, ha az iskolavezetés és a szakmai 
munkaközösség a továbbképzést szükségesnek találja, és erről dönt. Ebben az esetben az iskola a továbbképzés 
költségeit állja. Kívánatos, hogy több érintett tanár részt vegyen a továbbképzésen. A munkaközösség-
vezetővel egyeztetni kell, probléma esetén a továbbképzési csoporthoz kell fordulni. 

4.2 A továbbképzések értékelése és dokumentálása 

4.2.1 A Minőségbiztosítási Intézet által akkreditált továbbképzések 

Minden tanár köteles a továbbképzést a minőségbiztosítási portfóliójában dokumentálni, és a 
továbbképzési csoportnak beszámolni, hogy a megszerzett kompetenciákat az iskola hasznosítani 
tudja. Ennek célja 

http://www.rims-schulen.fulda.de/
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– az iskola továbbképzési profiljának továbbfejlesztése, 

– javaslattétel a megszerzett kompetenciák hasznosítására, 

– készenlét a tartalmak továbbadására. 

4.2.2 Nem a Minőségbiztosítási Intézet által akkreditált továbbképzések 

Egyéb továbbképzéseket (más tartományok, kamarák, gazdasági egyesületek által vagy külföldön 
szervezett) is részletesen dokumentálni kell. Pontozás: egy előzőleg meghatározott és elfogadott 
terv szerint. 

4.3 Információk a továbbképzésekről 

Az iskola titkárságának faliújságán és az interneten. 

4.4 A továbbképzési szükséglet feltárása és kommunikálása 

Munkaközösségi üléseken, tanterv írásakor, új feladatoknál sürgős továbbképzési igény jelentkezhet. A 
továbbképzési csoportnak kell megkeresnie ehhez a megfelelő továbbképzést, amennyiben nincs ilyen, 
kérvényezni kell az oktatási hatóságnál. 

4.5 Az iskola belső továbbképzési ajánlatainak feltárása és kommunikálása 

Ha az iskola tanárai maguk tudnak továbbképzést felkínálni, ezt a továbbképzési csoportnak kell jelezniük, 
amely bejelenti akkreditációra, a megvalósulás után pedig értékelő visszajelzést ad a Minőségbiztosítási 
Intézetnek. 

4.6 A továbbképzések anyagi támogatása 

Ha a továbbképzések költséget jelentenek, azt minden résztvevőnek magának kell viselnie. Az iskola 
továbbképzési költségvetése nem teszi lehetővé az arányos költségtámogatást. Ezért a továbbképzési csoport 
minden évben kiválaszt egy továbbképzési súlypontot, amihez egy nagyobb kör számára tartanak rendezvényt, 
és ezt a továbbképzési keretből fizetik. 

5. A továbbképzési kreditpontok megadása 

A kategória: Egy- vagy többnapos továbbképzési rendezvények, félnaponként 5 kreditpont, naponként 10 kreditpont 
B kategória: Tematikusan összefüggő, legalább 40 órás továbbképzési sorozatok a résztvevő munkájának írásbeli 

minősítésével (e-learning), max. 40 pont 
C kategória: Strukturált, interaktív továbbképzés az internet, az oktatási szerver, CD-ROM segítségével a résztvevő 

munkájának írásbeli minősítésével (e-learning), max. 40 pont 
önképzés (szakirodalom, oktatási szerver tanulmányozása): évi max. 10 pont 
iskolai tevékenység (pl. koncepciófejlesztés, projektmenedzsment, munkaközösség-vezetés, tantestületi funkciók): 

évi max. 20 pont 
tevékenység (Kultuszminisztérium / Minőségbiztosító Intézet): évi max. 30 pont 
tanárképző tevékenység (mentor, képző tanár): évi max. 20 pont 
továbbképző tevékenység: (referens, moderátor, tréner, szerző): évi max. 10 pont 
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6. sz. melléklet 

A tartományok* specialitásai a tanártovábbképzés területén  
(2008-as állapot) 

Forrás: Tendenzen zur Lehrerfortbildung in den einzelnen Bundesländern,  
http://www.gew.de (Letöltve: 2013. 01. 09.) 

Tartomány Tartományi specialitások 

Baden-Württemberg Központ: Továbbképzési és Iskolai Személyzetfejlesztési Országos Akadémia. Három központ: 
Általános tanártovábbképzés – Bad Wildbad, Szakképzés – Esslingen-Zell, Vezető-továbbképzés 
– Schwäbisch-Hall. http://www.lehrerfortbildung-bw.de/allgschulen 

Bajorország Központ: Tanár-továbbképzési és Személyzetfejlesztési Akadémia, Dillingen 
A legaprólékosabban kidolgozott mennyiségi követelmények: A tanároknak négy év alatt 12 
továbbképzési napot kell teljesíteniük állami vagy államilag elismert, pl. egyetemi 
továbbképzésben. (1 nap=5 hatvanperces óra) Ennek egyharmada iskolai belső továbbképzés 
legyen.  
http://fortbildung.schule.bayern.de 

Berlin/Brandenburg A két tartomány közös országos intézeteket alapított: Központ: Iskola és Média Intézet (LISUM), 
Szociálpedagógai Továbbképzési Intézet. A szaktanácsadók képzése 
http://www.lisum.de 

Bréma A pályakezdő tanárok továbbképzésének brémai modellje 
Központ: Országos Iskolaintézet – Bréma   
http://www.lis.bremen.de/sixcms/detail. 

Hamburg Tanárképzési Szolgáltató Központ létrehozása 
Központ: Országos Tanárképzési és Iskolafejlesztési Intézet   
http://www.li-hamburg.de 

Hessen MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNY, a tanártovábbképzések folyamatos elemzése és értékelése, 
kreditpontrendszer és minőségbiztosításip. Portfólió bevezetése, Az iskola-vezetés és a hatóság 
számára ezek az értékelés és pályázat-elbírálás alapjai, a tanári életpálya és szisztematikus 
személyzetfejlesztés alapjai. http://lb.bildung.hessen.de 

Mecklenburg–
Vorpommern 

Központ: Iskola és Képzés Országos Intézet dönt más szolgáltatók továbbképzéseinek 
elfogadásáról vagy elutasításáról, e-learning a tanártovábbképzésben projekt. 
http://www.bm.regierung-mv.de 

Alsó Szászország Alsó-szász Tanárképzési és Iskolafejlesztési Országos Hivatal 
Iskolavezetési Akadémia tervezete – hogy a vezetők minőségbiztosítási feladataikat 
professzionális módon láthassák el. http://www.nibis.de 

Észak-Rajna–Vesztfália Új tanárképzési koncepció: az iskolák önállósásának növelése, több pénz az iskoláknak 
továbbképzésekre. Középpontban az iskolai belső továbbképzések, járási továbbképzések. 
54 helyszínen szakértői teameket hoztak létre tanácsadói és továbbképzői feladatokkal. 
Módszertani gyűjtemény az interneten: http://www.bildungsportal.de 

Rajna-vidék–Pfalz Iskolai Továbbképzések és Iskolapszichológiai Tanácsadás Intézete, Minőségbiztosítási, 
Evaluációs és Iskolai Önállóság Fejlesztési Ügynökség http://www.ifb.bildung-rp.de 

Saar-vidék Pedagógia és Média Országos Intézet, továbbképzési súlypontok: Új médiumok az oktatásban, 
valamint belső iskolai továbbképzések „Pedagógiai Napok” címen 
http://www.lpm.uni-sb./de 

Szászország A Szász Tanár-továbbképzési Akadémiából Szász Oktatási Intézet lett, Szász Oktatási 
Ügynökséget alapítottak.   
http://www.lehrerbildung.sachsen.de 

Szászország-Anhalt Központ: Tanár-továbbképzési és Oktatáskutatási Országos Intézet 
Az egyetlen intézet, amely a nevében megkülönbözteti a Fort- és Weiterbildung szót (vö. 
Bevezetés). http://www.lisa.bildung-lsa.de 

Schleswig-Holstein Korábban: Iskolaelméleti és Gyakorlati Intézetből Iskolai Minőségfejlesztési Intézet lett, ami 
szolgáltató központként fog működni. Speciális mesterképzés: „Iskolamenedzselési és 
Minőségfejlesztési MA” , kétéves levelező formában, egész Németországból felvesz tanárokat. 
Közös tanártovábbképzések a két északi tartomány számára.   
http://www.schleswig-holstein.de 

Türingia A Tanár-továbbképzési, Tantervfejlesztési és Média Intézet 
http://www.thillm.de 

http://www.lehrerfortbildung-bw.de/allgschulen
http://fortbildung.schule.bayern.de/
http://www.lisum.de/
http://www.lis.bremen.de/sixcms/detail
http://www.li-hamburg.de/
http://lb.bildung.hessen.de/
http://www.bm.regierung-mv.de/
http://www.nibis.de/
http://www.bildungsportal.de/
http://www.ifb.bildung-rp.de/
http://www.lpm.uni-sb./de
http://www.lehrerbildung.sachsen.de/
http://www.schleswig-holstein.de/
http://www.thillm.de/
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7. sz. melléklet 

A pályakezdő tanárok számára összeállított Start szett* elnevezésű dokumentumcsomag tartalma az északnémet 
tartományokban 

Forrás: http://bep.schulcommsy.de 

 

I. A tartomány iskolatörvénye 

II. Irányelvek, információk és dokumentumok 

1. A pályakezdő tanári szakasz leírása és a Tanártovábbképző Intézet bemutatása 

Szervezet és szolgáltatások 
Tanácsadási lehetőségek (Például utalás arra, hogy az intézet egy internetes fórumot működtet, ahol a 
pályakezdők mindenfajta szakmai kérdésükre 2-3 napon belül szakértőktől választ kapnak.) 

2. A munkaviszony 

A munkáltató 
Munka- és hivatalnokjog, speciális rendeletek 
Pénzügyi kérdések 
A munkaidő szabályozása 

3. Az első napok és hetek 

Segítség a tájékozódáshoz 
Segítség a tervezéshez 

4. A tanítás és az iskolai hétköznapok 

Az iskola szervezete 
Tanmenetek 
Teljesítményértékelés 
A tanulás támogatása 
Együttműködés a szülőkkel 
Jogi kérdések az iskolai hétköznapokban 

5. Speciális pedagógiai feladatok 

Segítség problematikus helyzetekben 
Osztályfőnökség és tutori tevékenység 
A káros szenvedélyek és az erőszak megelőzése 
Inklúzió 
Tehetséggondozás 
Pályaorientáció 

6. A tanár egészsége 

7. Speciális információk az egyes iskolatípusokhoz 

Általános iskola 
Városrész-iskola 
Gimnázium 
Szakképző iskolák 
Speciális iskolák 
Szakképző Központ 
Gyógypedagógiai kisegítő iskolák 
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− Intézmények: 

Bundesministerium für Bildung und Forschung: http://www.bmbf.de (Letöltve: 2012. 11. 23.) 

Deutscher Bildungsserver http://www.bildungsserver.de (Letöltve: 2013. 01. 05.) 

Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung http://www.dipf.de (Letöltve: 2013. 01. 05.) 
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http://www.dvflb.de (Letöltve: 2012. 11. 23.) 

Institut für Qualitätsentwicklung http://www.iq.hessen.de (Letöltve: 2013. 01. 03) 
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Richard-Müller-Schule: http://www.rims-schulen.fulda.de (Letöltve: 2012. 12. 10.)  
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Schulministerium, Nordrhein–Westphalen: http://www.schulministerium.nrw.de   
(Letöltve: 2013. 01. 07.) 

Start szett programcsomag: http://bep.schulcommsy.de 

Verband für Bildung und Erziehung VBE http://www.vbe.de (Letöltve: 2012. 11. 24.) 

 

− Törvények (az utolsó módosításuk évszámával): 

A törvények áttekintése a 2011.05.23-i állapot szerint,   
http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeit   
(Letöltve: 2012.11. 23.) 

Bajor Tanárképzési Törvény (2010): http//www.gesetze-bayern.de   
(Letöltve: 2012. 11. 25) 

BbiG Berufsbildungsgesetz (2011):   
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbig   
(Letöltve: 2012. 11. 23.) 

Berlini Tanárképzési Törvény (2012): http//www.gesetze.berlin.de   
(Letöltve: 2012. 11. 25) 

Brandenburgi Tanárképzési Törvény (2010): http//www.bravors.brandenburg.de   
(Letöltve: 2012. 11. 25) 

Hesseni Tanárképzési Törvény (2011):   
http//www.kultusministerium.hessen.de (Letöltve: 2012. 11. 25) 
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Arbeitsgruppe Internationale Vergleichsstudie: Vertiefender Vergleich der Schulsysteme ausgewählter PISA-
Teilnehmerstaaten Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bonn 2003. 

Bikics Gabriella 2011. Sztenderdek és pályaalkalmasság a németországi tanárképzésben. In Falus Iván (szerk.): Tanári 
pályaalkalmasság, kompetenciák, sztenderdek – nemzetközi áttekintés. Eszterházy Károly Főiskola. Eger. 181–206. 
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http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbig
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