
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanártovábbképzés Franciaországban 

Pedagógus-továbbképzés 

Nemzetközi áttekintés 
 
  



2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pálffy Gabriella 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
2013.02.18. 

 
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 

 
  



3 

 
 

Tartalom 

GLOSSZÁRIUM: FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK ....................................................................... 5 

1. BEVEZETÉS ....................................................................................................................................... 6 

1.1. A jelenlegi továbbképzési rendszer létrejöttének előzményei .................................................. 8 

2. A TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS JELENLEG ÉRVÉNYES JOGI SZABÁLYOZÁSA ................ 10 

2.1. A továbbképzések fajtái ............................................................................................................. 10 

2.2. A tanártovábbképzés jelenleg érvényes jogi szabályozása, dokumentumai ......................... 11 

3. A TOVÁBBKÉPZÉS DEKLARÁLT CÉLJAI ÉS KONTEXTUSA ........................................... 16 

3.1. A tanárok továbbképzései az egyes régiók tanügyi körzetének célkitűzéseit szolgálják, 

ezeket egyidejűleg össze kell hangolni a kormány nemzeti oktatáspolitikájával ........................ 16 

3.2. A továbbképzés kapcsolata az alapképzéssel, a bevezető képzés kiemelt szerepe ............... 16 

3.3. A továbbképzés kapcsolata az előmeneteli rendszerrel .......................................................... 17 

4. A TOVÁBBKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE ................................................. 18 

4.1. A továbbképzésekért felelős hatóságok, intézmények ............................................................ 18 

5. A TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL ............................................................................. 19 

5.1. A minisztérium által szervezett központi továbbképzésen való részvétel a munkavállaló 

joga és kötelezettsége ........................................................................................................................ 19 

5.2. A továbbképzési igények azonosítása ....................................................................................... 19 

5.3. A továbbképzések kapcsolata az előmenetellel ....................................................................... 20 

6. A TOVÁBBKÉPZÉS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEI .......................................................... 21 

6.1. A különböző képzéseket szolgáltató intézményfajták............................................................. 21 

6.2. Az egyéni képzések szolgáltatói ................................................................................................ 22 

6.3. A minőségbiztosítás kérdései ..................................................................................................... 23 

7. A TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁI ÉS TARTALMA ........................................................................ 24 

7.1. Tipikus forma: a MIFOR: az oktatási minisztérium és a régiók akadémiájának állami 

továbbképzései ................................................................................................................................... 24 

7.2. A pályakezdő tanárok bevezető képzése .................................................................................. 24 

7.3. A továbbképzés jellege: időtartam, időpont, helyszín ............................................................ 26 

7.4. A továbbképzés más, lehetséges módozatai ............................................................................. 27 

7.5. A szervezési formák és a hatékonyság tapasztalatai: jelenléti, kevert és távoktatás ........... 27 

8. A TOVÁBBKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI ..................................................... 30 

8.1. Állami továbbképzések .............................................................................................................. 30 

8.2. Az egyéni továbbképzés költségtérítési és finanszírozási feltételei ........................................ 30 

9. A JELENLEGI RENDSZER KRITIKÁJA A HAZAI SAJTÓBAN ........................................... 31 

9.1. Viták és reformok....................................................................................................................... 31 

9.2. Reformelképzelések, a továbblépés lehetséges irányai ........................................................... 33 



4 

9.3. A széles körben lefolytatott társadalmi vitában felmerült legfontosabb javaslatok: ........... 34 

10. TANULSÁGOK, AMELYEK HASZNOSÍTHATÓAK LEHETNEK MAGYAR 

KONTEXTUSBAN ............................................................................................................................... 38 

10.1. A javaslatok közül melyeket érdemes fontolóra venni? ....................................................... 38 

FELHASZNÁLT IRODALOM ........................................................................................................... 39 



 

 

GLOSSZÁRIUM: FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

CAPES (Certificat d’Aptitude Professionelle à l’Enseignement du Second Degré) ’Középiskolai tanári 

minősítő vagy szakvizsga’. 

DAFCO (Délégation et Centre Académique à la Formation Continue)’Az oktatásban dolgozó, nem 

oktatást végzők továbbképzésével megbízott tanügyi körzeti központ’. 

DIF (Droit individuel à la Formation) ’Az egyéni továbbképzéshez való jog’. 

ESEN (École Supérieure de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche) 

’Közép- és Felsőoktatási Továbbképzések és Kutatások Országos Főiskolája’. 

FCEP (Centre de Formation des des Etudes Permanentes) ’Egyetemek felnőttoktatási központjai és 

nyelviskolái’. 

GRETA (Groupement d’Établissement) ’Regionális szakképzési központ, a vállalatok igényeit az 

oktatási intézményekkel közösen koordinálja, irányítja’. 

IUFM (Institut Iniversitaire de la Formation des maitres)’’Tanító- és tanárképző egyetemi intézet’’. 

MIFOR (Micro-formations ministérielles) ’A regionális tanügyi körzetek tanártovábbképzési osztálya’, 

a továbbképzések akkreditációiát és felügyeletét végzi, közvetít, egyeztet a tanügyi régiók és 

az oktatási minisztérium között’. 

RESP (Réseau des Écoles Publics)’Állami iskolák önkéntes minőségbiztosítási hálózata’. 

ZEP (Zones d’Éducation Prioritaires) ’Kiemelt nevelési körzetek’. 

 

A „rectorat académique” francia elnevezést tanügyi régiónak vagy körzetnek fordíthatjuk, melynek 

élén a minisztériumot képviselő egyetemi rektor áll. 
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1. BEVEZETÉS 

Franciaország oktatási rendszere jellegzetesen regionális, egyetemi akadémiai körzetekre osztott, 

ugyanakkor centralizált oktatási rendszer. Az oktatási feladatokat 22 franciaországi és még néhány 

tengerentúli régió, összesen 30 tanügyi régió irányítja megyeszékhelyek egyetemi jogú városaiban. A 

„rectorat*” (rektori akadémia) intézményéhez széles körű jogosítványok tartoznak. A tanárok ide 

pályáznak állásért, miután a szakmai versenyvizsgákon megfeleltek. Az oktatási rendszer egy fejlett 

közigazgatási rendszer része, amelyben a pedagógusokon kívül az oktatásban dolgozó, nem tanári 

munkát végző közalkalmazottak előmeneteli lehetőségei részletesen ki vannak dolgozva, de ezek is az 

alapképzés után megszerzett szakvizsgákhoz kötődnek. A továbbképzések az oktatás többi szereplőjére 

sokkal inkább vonatkoznak, mint a pedagógusokra. Azok a tanárjelöltek, akik nem szereztek szakvizsgát 

(CAPES*), átképezhetik magukat az oktatást segítő egyéb szakemberekké. Az oktatás irányításában 

részt vevőknek, vagyis a helyi rektori akadémiák köztisztviselőinek továbbképzése egyaránt igen 

jellemző, ezen keresztül valósult meg az oktatásügy központi irányító szerepe. A legtöbb 

továbbképzésben az irányítók részesültek. Az utóbbi tíz évben erősödött a társadalmi igény a tanárok 

továbbképzése iránt, az Európa-szerte megfogalmazott egész életen át tartó tanulásra való felkészítés 

jegyében.1 A továbbképzés gondolata leginkább az átképzést jelenti a külső szemlélő számára, azaz 

annak  a ténynek a felismerését, hogy nem mindenki az osztálytermi tanításra készül, hanem számos 

más közalkalmazotti szerepre, mint például pályaválasztási szaktanácsadó, dokumentalista-könyvtáros 

stb. 

A francia pedagógusok alapképzése 1991-től az IUFM* (Institut Universitaire de Formation des 

Maitres) Tanító- és Tanárképző Egyetemi Intézet feladata volt, ez a feladatkör nem szűnt meg, de a 

felsőfokú tanárképző főiskoláknak fordítható intézmények jelenleg az egyetemekhez csatolt, ám azon 

belül önálló intézmények maradtak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Aïdara, Alexandre—Lichtenberger, Yves 2011. Faire réussir nos étudiants, faire progresser la France : proposition pour 

un sursaut de la société de la connaissance. (Az egyetemi hallgatók sikerességéért, a francia társadalom fejlődéséért, 

javaslat a tudásalapú társadalom eléréséhez) Terra Nova, Paris http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/08/24/faire-

reussir-nos-etudiants-faire-progresser-la-france_1562811_3232.html (Letöltve: 2013. április) 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/08/24/faire-reussir-nos-etudiants-faire-progresser-la-france_1562811_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/08/24/faire-reussir-nos-etudiants-faire-progresser-la-france_1562811_3232.html
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1..ábra – A tanárképzés vázlatos szerkezete Franciaországban2 

                                                                 
2 Felméry Klára 2005. „Pedagógusképzés Franciaországban”. In Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. 

Nemzetközi áttekintés. Szerk.: Falus Iván, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2011. 
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1.1. A jelenlegi továbbképzési rendszer létrejöttének előzményei 

1.1.2. Az előző rendszerek jellemzői 

A baloldali kormány által létrehozott IUFM* erős kritikát kapott az egyetemektől és a rektori 

akadémiáktól, amiért a versenyvizsgák szervezését kivette a kezükből. 

Az erős vádak közül néhány: „az IUFM-ben történő képzés nemcsak haszontalan, hanem káros, az ember 

instrumentális vízióján alapszik, visszautasítja a tudás és ismeretanyag átadását, átalakítja a pedagógust 

animátorrá”.3 

A Sárközy-kormány alatt az IUFM elvesztette önállóságát, beolvadt az egyetembe, a rektori egyetemi 

akadémiák és egyetemek visszaszerezték a versenyvizsgák és a tanárok beilleszkedési képzésének 

irányítását. 

A tanárok alapképzését – a bevezető képzést is beleértve – részben ők irányítják. A tanárok 

továbbképzését azonban már nem az ő feladatuk irányítani. A beilleszkedést segítő első évben még 

kapcsolódnak a jelöltekhez, a későbbiekben már nincs közük a továbbképzéshez. 

A harmadik szereplő, az egyetemek neveléstudományi tanszékei (Sciences de l'éducation), amelyek 

szeretnék a képzés mindhárom szintjét befolyásolni. Nem tudható, hogy törekvésük sikeres lesz-e, mivel 

a hagyományos IUFM (Tanító- és Tanárképző Egyetemi Intézet) beolvasztása ellenére megmaradt az 

alap- és bevezető képzés fő szolgáltatójának, a rektori akadémiák partnereként a szakfelügyelőkön, 

szaktanácsadókon keresztül. 

A továbbképzés a francia régiók 30 tanügyi körzetének irányítása alá tartozik. A tanárok 

továbbképzéséért felelős osztály neve a „rektori akadémiákon” belül: MIFOR* (Formation continue des 

professeurs), a minisztériumi tanártovábbképzés szervezője. A tanügyi régiók irányítják, szervezik az 

érettségi vizsgákat is. A tanároknak nyújtott képzési választék nem túl széles. 

A továbbképzés megértéséhez szükséges a tanárképzés reformjára is kitérni. A 2010-es BA–MA-reform 

előtt is az egyetem első három éve (licence) vagy az öt év (maitrise) tanulmányai kizárólag a 

szaktárgyakra korlátozódtak, az egyetemen pedagógiai képzés nem folyt. Az IUFM-ben (tanárképző 

intézmény) elvégzett pedagógiai képzés közben hallgatóként, vagy annak elvégzése után szabad 

pályázóként készültek a versenyvizsgára, amely az álláshelyek elnyerésének feltétele volt. A 

versenyvizsgán a jelöltek kb. 10 százaléka jutott és jut ma is álláshoz – egyben közalkalmazotti, illetve 

köztisztviselői státuszhoz. Kétlépcsős a rendszer. Az első fokozatban vannak, akik „felvehetők” 

(admissible), mert szakmailag megfeleltek, a második lépcső a „versenyvizsgán megfeleltek”, az 

álláshelyek számának megfelelő számú felvett (admis). A helyek a meghirdetett álláshelyek függvényei. 

A „felvehető” jelöltek már a tanárképzés második éve alatt, „ideiglenes” munkahelyükön 

órakedvezményekben részesültek. Ebben a helyzetben találkoztak először a konkrét szakmai 

                                                                 
3 Harcok a tanárképző intézmény beolvasztása körül.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_universitaire_de_formation_des_maîtres#cite_note-14 (Letöltve: 2013. április) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_universitaire_de_formation_des_maîtres%23cite_note-14
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problémákkal, amelyeken első szinten vezetőtanárral, mentorral, a második szinten pedig, amikor már 

„felvett”, versenyvizsgán átjutott státuszban voltak, már saját felelősségükre, egy vagy több osztályban 

végeztek egyéves gyakorlatot. A tanárgyakornokoknak közben még órákra is kellett járniuk, és 

elkészíteniük a gyakorlatukhoz kapcsolódó szakdolgozatot, diplomamunkát. Ezután az egyetemi tanügyi 

körzetükből gyakorlóévük befejeztével, akár az ország másik felébe is kerülhetnek, oda, ahol 

ténylegesen álláshelyet hirdettek meg. Ritka kivétel, amikor valaki ott maradhat azon a helyen, ahol 

egyéves, fizetett gyakorlatát végezte. Az indukciós képzés a tanárképzés gyakorlati szakaszának 

legfontosabb része Franciaországban a tanárgyakornokok szerint. 

1.2.2.A legfrissebb politikai előzmények (2009–2012) 

A Nicolas Sárközy-kormány takarékossági okokból visszavonta az egyéves kezdő tanári szakasz 

segítését. Ezért 2009-ben a szakszervezetek tüntetéseket rendeztek az egyéves gyakorlat megszüntetése 

miatt. A François Hollande-kormány ideiglenes intézkedéssel 2012-ben visszaállította a kezdő tanárok 

tutorálását és képzési kedvezményét. A jelenlegi helyzetben a Sárközy-kormány előtti állapot részleges 

viszaállítását láthatjuk a pályakezdők gyakorlati évére vonatkozólag. 
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2. A TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS JELENLEG ÉRVÉNYES JOGI 

SZABÁLYOZÁSA 

2.1. A továbbképzések fajtái 

A több éve pályán levők helyzete a továbbképzés szempontjából a legtipikusabb eleme a központosított 

rendszernek. 

A tanártovábbképzés a köztisztviselők képzési rendszerében nem kiemelt rész, az oktatást irányító 

köztisztviselők, az oktatás irányítói és az azt segítő adminisztratív és technikai személyzet közigazgatási 

képzése nagyobb súllyal esik a latba. Az oktatási minisztérium ESEN* (École Supérieure de l’Éducation 

Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) főiskolájának keretében rendszeres, 

központosított továbbképzésben vesznek részt. A rendeletekben célkitűzésként az állam 

oktatásirányítási feladatainak, oktatási prioritásainak megvalósítása, a szakmai kompetenciák fejlesztése 

és az élethosszig tartó tanulási programba való beilleszkedés szerepelnek. 

A tanárok tanügyi régiójukban szervezett továbbképzése ennek a rendszernek egyik tipikus példája. Az 

állami továbbképzést a MIFOR* (Formation continue des professeurs), a minisztérium által irányított 

tanártovábbképzésekért felelős tanügyi régió egy osztálya szervezi, ha az központi oktatási (pl. érettségi) 

reformmal kapcsolatos. A Nancy–Metz tanügyi régió példáját említem (lásd 7. pont) egy 

tanártovábbképzés szervezéséről, amely az új, előrehozott közgazdasági és irányítási szakérettségit 

készítette elő (Robardey, G. 2012, személyes közlés). 

Ezenkívül az egyéni továbbképzés önkéntes, ami több más szakmában lehetetlenség lenne (lásd Dif- 

“Droit individuel à la formation”, ’a képzéshez való személyes jog’). A továbbképzés gondolata a 

felnőttoktatásban a szakmák oktatásához kapcsolódott, ezeket a rektori akadémiákon belül a DAFCO* 

(Délégation et Centre Académique à la Formation Continue) és a GRETA* (Groupement d’ 

Établissements) intézmények hangolják össze. Az egyetemek továbbképzési központjai és nyelviskolái 

az FCEP*-k (Formation Continue d’Etudes Permanentes) gyakran az emigráns felnőttek nyelvi 

képzésével foglalkoznak, hogy a munkaerőpiacra történő beilleszkedésüket segítsék. 

A továbbképzések másik fajtája az Állami Iskolák Hálózata által szervezett RESP* (Réseau des écoles 

publics) keretében történik. Itt a hálózat iskolái önkéntes pedagógiai minőségbiztosítási rendszert 

vezettek be. Évente kitöltik a különböző tematikus kérdőíveket, megosztják az eredményeket, és közös 

pedagógiai projektekben vesznek részt. A témák: az iskolai erőszak, a hátrányos helyzetűek, a sérült 

tanulók beilleszkedése, a drogprevenció. A kellően megalapozott helyi, iskolai továbbképzéseket, 

projekteket is beterjesztik az akadémiák a MIFOR-hoz. Egy igen elterjedt példa, az iskolai élet fő 

problémája a tanulásban lemaradó fiatalok (“décrochage scolaire”) segítése. Az intézményen belüli 

tanárokból, pedagógiai asszisztensekből, könyvtárosokból és a pedagógiai igazgatóból álló, gyors 

beavatkozást jelentő „légy résen”-csoport4 (cellule d’éveil) röpértekezletet tart, hogy a problémával 

                                                                 
4 A veszélyeztetett gyermekek helyzetét rendszeresen kiértékelő pedagógusok csoportja. 
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küzdő fiatal segítségére legyen, megoldásokat keressen, vagy – amennyiben ez elkerülhetetlen – 

fegyelmi összehívását javasolja. Az iskolakultúra fejlettségére jellemző ez a pedagógiai tanács, mely 

hatékony, rugalmas, mediációs megelőző tevékenységgel támogatja, segíti a tanárok munkáját. 

2.2. A tanártovábbképzés jelenleg érvényes jogi szabályozása, dokumentumai 

2.2.1. Törvények, rendeletek: a továbbképzés az egyén személyes joga (a Journal Officiel 

francia közlönyből ford. P.G.) A szabályozás érvényes mind az oktatói, mind a nevelői és 

tanácsadói státuszban dolgozókra.5  

A rendelet előzményei: 

2007-148-as számú törvény, 2007. február 2. törvény a köztisztviselői szféra modernizálásáról 

2007-1470, 2007. október 15. rendelet az élethosszig tartó tanulásról 

2007-1942, 2007. december 26. rendelet a ki nem nevezett állami alkalmazottak szakmai képzéséről 

Az általánosan érvényben lévő rendeletek mellett a legfrissebb rendelkezés kétféle továbbképzési típusra 

osztja a továbbképzéseket: a lényegében kötelező központi és a választható egyéni továbbképzésekre. 

„A jelen körlevél a 2010-206-os körlevél helyébe lépve 2010–2011-ben új feltételeket vezet be a tanárok, 

és nevelési tanácsadók egyéni továbbképzésével (droit individuel à la formation – Dif) kapcsolatban. 

A tanári és tanácsadói karriermodell erősítése a közoktatásban dolgozók körülményeinek javítását 

szolgálja egész pályájuk során. A szakvizsgával rendelkező kinevezettekre (CAPES* – Certificat 

d’Aptitude Professionelle a l’Enseignement au Second degré – Középiskolai tanári minősítő vagy 

szakvizsga) és a ki nem nevezettekre egyaránt vonatkozik. 

Jelen körlevél tartalmazza a továbbképzés körülményeit, feltételeit, idejét, választhatóságát, a kérések 

elbírálását és a képzés finanszírozásának feltételeit. 

 

2.2.2/A Minden teljes állásban dolgozó oktatási alkalmazott évi 20 óra egyéni 

továbbképzésre jogosult szolgálati idejében. 

A részmunkaidőben dolgozóknak arányosan, kivéve, ha a részmunkaidőre alanyi jogon 

(gyermeknevelés) jogosultak. Egyéni képzésre jogosult az a ki nem nevezett alkalmazott, aki január 

elsejétől számítva legalább egyévi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik. 

 

2.2.2./B A választható, egyéni továbbképzésen való részvétel szabályozása 

Az egyéni képzés a tanügyi régió prioritást élvező képzési programján kívüli képzés, mely lehetővé 

teszi, hogy az alkalmazott új kompetenciákkal gazdagodjon, amely a szakmai mobilitást támogatja 

adekvát képzési segítséggel. Lehetőleg iskolai tanítási szünetekben kell lebonyolítani. A képzések az 

állami intézmények kínálatából származhatnak (államilag akkreditált felsőfokú intézmények, egyetemek 

                                                                 
5 Miniszteri körlevél - NOR : MENH1126440C circulaire n° 2011-202 du 14-11-2011 MEN - DGRH B1-3. (Letöltés: 2012. 

július) 
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felnőtt továbbképzési intézményei: FCEP vagy magánszervezetek). A távoktatásban szerzett vagy 

szakmai tapasztalatot akkreditáló továbbképzések is ideszámítanak. Az akadémiák egymás képzési 

programjában részt vehetnek. 

 

2.2.2./C Az egyéni továbbképzésen való részvételi kérések elbírálása 

Kezdeményezheti a közalkalmazott vagy a pedagógiai tanácsadó, és a szakmai fejlődési tervbe kell 

illeszkednie. A képzésekre történő jelentkezéseknek határideje van, a jelentkezést továbbítani kell az 

oktatási intézmény vezetőjének, a tanügyi körzet szakfelügyelői, szaktanácsadói hálózatának. A 

választott karriermobilitási tanácsadóval szakmai egyeztető beszélgetés is létrejöhet a terv érdekében. A 

vezetésnek két hónapon belül választ kell adnia a jelentkezés elbírálásáról. A képzésről a két fél között 

írásos szerződés születik. 

 

2.2.3. Az egyéni továbbképzés költségtérítési és finanszírozási feltételei 

a) A térítés feltételei: 

A 2007-es törvény 13. cikkelye költségtérítést ír elő, amennyiben a képzés iskolai szünetben történik. 

A térítés mértéke az alkalmazott órabére 50%-ának megfelelő térítés a képzés órában kifejezett 

időtartamára vonatkozóan. 

Ebből a támogatásból nem von le járulékot sem a társadalombiztosítás, sem a nyugdíjintézet. A 

támogatásban a képzés valós teljesítésésének óraszámát kell figyelembe venni. 

b) A finaszírozási feltételek: A képzésre fel lehet használni az évi 20 órás keretet is, a személyes képzési 

terv egy részét a rektori akadémiák dotálhatják.” 

(A fenti idézetet Az oktatási miniszter nevében, az emberi erőforrások főosztályának igazgatósága, 

Josette Théophile6 által megfogalmazott körlevélből származik. A nagy tapasztalattal rendelkező emberi 

erőforrások osztályának igazgatónője az oktatási minisztériumban Franciaország egyik legnagyobb 

létszámú munkahelyének, az oktatásügynek felelőse. Franciaországban az összes pedagógus munkáját 

és továbbképzését felügyeli. Az ő munkásságának köszönhető, hogy a továbbképzések előtérbe kerültek. 

Foglalkoztatja az oktatók átképzésének, más területre átirányításának kérdése, valamint a tanárok 

egészségét veszélyeztető tényezők, például a munkahelyi stressz kezelése. 

A tanárok nemcsak közalkalmazottak, hanem köztisztviselők. A 2006-ban meginduló élethosszig tartó 

tanulási, képzési modell különböző reformjai szerint jár nekik a köztisztviselőket megillető 

továbbképzés, amely a kezdő tanárok beilleszkedési képzéséhez képest viszonylag kevés óraszámot 

jelent. A könyvtárosok az oktatásban segítő, de nem oktató munkát végeznek. Az állam szolgálatában 

álló adminisztratív munkát végző köztisztviselők számára ugyanilyen mértékű a képzésre fordítható idő. 

                                                                 
6 A francia oktatási minisztérium rendelete az egyéni továbbképzés jogáról. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58401 (Letöltve: 2013. április) 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58401
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A reformhoz kapcsolódó újítások közé tartozik a mindenkire érvényes nemzeti képzési terv, az évenként 

egyszeri alkalommal megszervezett személyes szakmai találkozó az igazgatóval, munkahelyi vezetővel 

(min. egyórás), meghatározott kérdéseket érintő beszélgetés, melyben a vezető értékeli a közalkalmazott 

munkáját, és a közalkalmazott előáll személyes továbbképzési terveivel. Erre mindkét félnek több 

hónapos felkészülési idő áll rendelkezésére. 

A továbbképzésre fordítható idő évi egy-két nap, 20 óra, de ez több is lehet, az emberi erőforrások 

osztályának javaslata alapján, ha ezt a képzési terv indokolja. A képzési terv (plan de formation) 

közigazgatási újítás, számos célt szolgál a karrierépítésen kívül (pl. értékelés, átképzés felé irányítás). 

Az oktatást és a tanárok munkáját segítő könyvtárosok is ugyanazt az egyetemi képzést kapják. 

 

2.2.4. Átmeneti rendelkezés a beilleszkedési képzésen részt vevő 2012–2013. tanév 

tanárgyakornokainak7 

A tanárok gyakorlati képzését az előző kormány leépítette: az elszámolások szerint a kezdő tanárok  

70%-a teljes munkaidőben állt ki az osztályok elé gyakorlati képzés idő nélkül a 2010–2011-es tanévben.  

Amíg a tervek szerint az alapképzést újra át nem alakítják a CAPES versenyvizsga esetleges 

megszüntetésével, addig az új tanévre ideiglenes fogadási feltételek vonatkoznak. A kezdő tanárok 

képzését, munkáját pedagógiai tanácsadók támogatják. Országosan 100 pedagógiai tanácsadó került az 

intézményekhez ennek a hátrányt szenvedett két évfolyamnak a beilleszkedését támogatandó. A 2012-

es tanévre így több rendkívüli intézkedés vonatkozik: 

− A tanügyi régióban összegyűjtik az önként jelentkező gyakornoktanárokat egy ötnapos 

továbbképzésre. 

− Az egész tanév során egy tutoráló személy segítségét élvezik. 

− Az alapfokú oktatásban megszervezték a pedagógiai képzést az egész tanévre; az év elejére 

tömbösítették a hosszabb képzést, majd a tanévben folytatva ezt, elosztva rövid képzésekre 

került sor. 

− A középfokú oktatásban az egész tanév során heti órakedvezményben részesülnek, amit 

képzésükre fordíthatnak, így az időben elosztott rövid tanfolyamokra. 

A munka értékelése folyamatos egész évben, az értékelés kritériumait a tanárgyakornokok az év elején, 

tanügyi körzetükbe érkezve megismerik. Ennek tartalma a tanügyi régió függvényében módosulhat. 

A kezdő tanárok fogadása 

Bemutatják nekik a képzési évben előttük álló feladatokat és a különböző intézményi szintű szakmai 

szereplőket: a tanügyi körzet, valamint az iskola és az intézményforma sajátosságait. 

                                                                 
7 Ibid. Miniszteri körlevél – NOR : MENH1126440C circulaire n° 2011–202 du 14-11-2011 MEN - DGRH B1-3. 

(Letöltés: 2012. július) 
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A lehetőségeket figyelembe véve lehetőleg el kell kerülni, hogy a kezdő tanárok a legnehezebb 

iskolákba, speciális nevelési igényű tanulóknál, különösen nehéz magaviseletű osztályokban kezdjenek. 

A tutorálás, támogatás módjai 

A tutorálás minden kezdő tanár számára egy évre szól. A tutor, az intézményben dolgozó kolléga 

tanáccsal, segítségnyújtással vezeti be a gyakornokot az iskolai élet napi helyzeteibe, leginkább az 

osztálytermi munkába. 

A tutorálásban az egész tantestület érdekelt. A tutorálás az intézményvezető irányítása alatt folyik. Ő 

jelöli ki a tutort, aki a kezdő tanár munkáját segíti. Az iskolai élet, a kollégákkal és a szülőkkel való 

együttműködés, a tanmenet megírása egyaránt a kollégák segítségével történik. A tutorálási idő alatt 

elsajátítandó kompetenciák fejlesztése is egyidejűleg a tutor vagy a tutorok feladata. 

Alsófokú oktatás 

A tanév első hónapjaiban a tutor és a tutorált együtt dolgoznak az osztályteremben. A kezdő tanár óráján 

megfigyelő tutor jelenléte a támogatás legfőbb módja. A jelenlét legfőbb célkitűzése a szakmai tudás és 

a kompetenciák átadása. 

Ez alatt az időszak alatt vagy a gyakorlótanár óráját, vagy a tutor óráját annak osztályában szakszerűen 

helyettesítik, így a tanulók nem maradhatnak el a haladásban. 

A tanév további részében a gyakornok tanár már egyedül végzi munkáját, és rövid továbbképzéseken 

vehet részt, melyeket tutora engedélyez, javasol neki.  

A középfokú oktatásra vonatkozó átmeneti intézkedések 

A kezdő tanár heti három óra órakedvezményben részesül. 

A célkitűzés az, hogy az egész tanév során legalább egy napot a hétből a képzésükre fordítsanak. 

A rövid, szakaszos továbbképzések egynaposak. 

A képzés tartalma 

A kezdő tanár első évének célkitűzése: mind a szaktárgyi tudás, mind a szakmai kompetenciák 

elmélyítése. A továbbképzők a szaktanácsadók, az egyetemi képzők és a tanügyi körzetek képzői. 

A képzés fő célkitűzései a szakmai kompetenciák közül: 

 szakmódszertan; 

 tanulási mechanizmusok felismerése; 

 az osztálytermi munka irányítása; 

 differenciált pedagógiai módszerek és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése; 

 az osztálytermi munka értékelésének gyakorlata. 
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Értékelés 

A kinevezés a tanár életének kulcspillanata. Az egész tanéven át tartó folyamatos értékelésen alapul. 

Az értékelés módját a tanügyi régióba érkezéskor megismerik a kezdő tanárok. 
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3. A TOVÁBBKÉPZÉS DEKLARÁLT CÉLJAI ÉS KONTEXTUSA 

 

3.1. A tanárok továbbképzései az egyes régiók tanügyi körzetének célkitűzéseit szolgálják, 

ezeket egyidejűleg össze kell hangolni a kormány nemzeti oktatáspolitikájával 

 
Az egyes emberekre lebontott továbbképzési tervekig kidolgozzák a továbbképzés segítését. A tanügyi 

régiót vezető rektor nevezi ki a pályázó jelöltet. A tanügyi körzet pontosan ismeri a jelentkező 

életpályáját. A másik tanügyi körzetből érkező tanár személyi anyagában látható, milyen 

továbbképzésen vett már részt. A MIFOR feladatai az alulról és felülről jövő célkitűzések 

összehangolása. Az „alulról” jelen esetben a régiónként jelentkező sajátosságokra vonatkozik. A két erő 

vonzásában az állami reformok dominálnak, ám egyszer kötelezően „elfogy” a csodálatos keret, a 

továbbképzésekre nyújtott idő, melyet Geneviève Robardey pedagógiai és továbbtanulási tanácsadó 

(Nancy–Metz tanügyi régió, személyes közlés) a vágyakat teljesítő szamárbőrhoz hasonlított (Balzac), 

amely évről évre szemlátomást fogyatkozik. 

Az egyes tanügyi régiók tanár-továbbképzési osztályai (MIFOR) saját költségvetéssel rendelkeznek, 

amelyet a tanügyi körzet prioritást élvező célkitűzéseire kell fordítani. A költségvetésből kell fizetni a 

tanárok utazási, étkezési költségeit, a továbbképzők tiszteletdíját, utazási és étkezési költségeit. Amikor 

a régiókon belül történik a továbbképzés, kevesebb költséggel kell számolni. A reformok, például 

érettségivel kapcsolatos továbbképzések, jellemzően nem távoktatásban történnek. A képző gyakran 

kijön a gimnáziumba, és így kevesebb a költség. A szakfelügyelők szerint az oktatási reformokkal 

kapcsolatos továbbképzések nem elégítik ki az igényeket, ezeken túl másra is szükség lenne. 

 

3.2. A továbbképzés kapcsolata az alapképzéssel, a bevezető képzés kiemelt szerepe 

A pályázaton nyertes kezdő tanárnak a továbbiakban nincs kapcsolata az alapképzéssel. A bevezető 

képzés nem kapcsolódik a továbbképzéshez sem, hanem még az alapképzés befejezését segíti. Külön 

szakasz, amely a kezdő tanárok első évére vonatkozik. Egy tanári állásra nagyjából tízszeres a 

túljelentkezés, ugyanakkor az első évek után sokan elhagyják a pályát, ezt a veszteséget igyekezett 

kiküszöbölni a beilleszkedési rendszer különböző támogatásokkal, kedvezményekkel. Évről évre 

változó, csökkenő mértékűvé vált ez a támogatási rendszer. Az iskolai osztályok túlterheltek, magasak 

az osztálylétszámok. A ZEP* (Zone d'Éducation Prioritaire – kiemelt nevelési célú körzetek) esetében, 

ahol többszörösen hátrányos helyzetű tanulók (lakótelepeken élő, bevándorló szülők gyermekei) 

oktatása folyik, nem lehet húsz (20) tanulónál magasabb az osztálylétszám. A pályakezdőknek a 

legnagyobb elhelyezkedési esélyük ezekben a zónákban található iskolákban van, de erre a kiemelt 

feladatra nincsenek felkészítve. Akiknek sikerül megbirkózniuk a feladattal, néhány év múlva kérik az 

áthelyezésüket. 
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A beilleszkedési szakasz kedvezményei a végzés évéhez kapcsolódóan gyakran változtak az utóbbi 

években: 

 Teljes fizetést kapott, de csak heti 8 órát kellett tanítania, a többi időt képzésének 

befejezésére fordíthatta. 

 A következő változatban a „bevezető szakasz”-ban a közalkalmazott részmunkaidőben 

tanított, és saját képzésére fordíthatta a többi időt. Ezért egy félállásért járó fizetést kapott. 

Ezt az átmeneti szakaszt ismét megváltoztatták. 

 Ezt követően a rendszer első két hónapjában még mentor felügyelte a kezdő tanár óráit, aki 

már teljes óraszámban (18 órában) tanított, teljes fizetést kapott, de egy szabad szerdát 

biztosítottak számára képzésének fejlesztésére. 

 A legújabb, jelenleg érvényes rendszer szerint a jövőben továbbra is teljes állásban, teljes 

fizetést kap majd a kezdő tanár, és 15 órát kell ezért dolgoznia az első évben. Vagyis 3 óra 

órakedvezményt kap, amit képzésre fordíthat.  

3.3. A továbbképzés kapcsolata az előmeneteli rendszerrel 

 
A kezdő tanár szakmai fejlődésének alapja az egyéves beilleszkedési képzési szakasz. A CAPES 

(Certificat d’Aptitude Professionnelle en Education Secondaire) középfokú intézményben dolgozó 

tanári szakvizsgát feltételezi. Ez az alapképzésből adódó vizsgatípus, különválik a továbbképzéstől. A 

tanártovábbképzésnek nincs közvetlen kapcsolata az előmeneteli rendszerrel, nem jár érte pont. 

A CAPES tanári szakvizsga folytatódhat egyetemi „agrégation” (elfogadás, habilitációs) fokozattal, a 

szakmai továbblépéshez szükséges, minősített szakvizsgával. A szaktanácsadók és az egyetemen 

didaktikát oktatók, kutatók rendelkeznek vele. Az „agrégation” fokozatú, minősített szakvizsgával 

rendelkező középiskolai tanárok és egyetemi oktatók fogják az érettségi dolgozatokat javítani, és a kezdő 

tanárokat szakvizsgáztatni. Akinek a CAPES (tanári versenyvizsga, szakvizsga) sikerül, középiskolai 

tanári kinevezést kap, akinek nem, az csak helyettes tanár lehet, kinevezést nem kaphat. Ez esetben 

meghatározott idejű szerződéssel dolgozhat, közalkalmazotti kinevezés nélkül. Az „agrégation” 

fokzattal rendelkezők jellemzően inkább egyetemi, szakfelügyelői karriert futnak be, a tanárképzés 

szereplői. 
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4. A TOVÁBBKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE 

 

4.1. A továbbképzésekért felelős hatóságok, intézmények 

Két oldal irányítása alatt áll a továbbképzés: a központi irányítású továbbképzéseket az állam 

határozza meg a régiók rektori akadémiáján keresztül, a régió szakfelügyelői, szaktanácsadói által 

kijelölt módon. A továbbképzések kínálata nem nagy, a szakfelügyelők és az állami reformot segítő 

központi képzési javaslatok közül többnyire az állam kapja a prioritást. 

A továbbképzések felügyelete is a rektori körzetekhez rendelt szakfelügyelők feladata. A kezdő tanárok 

indukciós képzési időszaka a legújabb prioritás. 
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5. A TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

5.1. A minisztérium által szervezett központi továbbképzésen való részvétel a munkavállaló 

joga és kötelezettsége 

 
Ha az állam valamely reformjához kapcsolódik, akkor az érintett tanárok összessége kötelezően, 

csoportosan részt vesz a továbbképzésben. 

Az egyéni továbbképzés esetében a rektori körzet MIFOR-osztálya, annak költségvetési lehetőségei, 

kínálata dönti el, ki kaphat egyéni továbbképzést. A MIFOR nyilvántartása alapján történik az elosztás. 

Az egyéni továbbképzés esetében a tanár köteles munkaadójának kb. 3 hónappal hamarabb bejelenteni 

részvételi szándékát. Ha a munkaadó két hónappal a továbbképzés előtt nem válaszol, azt 

beleegyezésnek kell venni. Az egyéni továbbképzés nem kötelező, kivéve, ha oktatási reform miatt érint 

mindenkit. A tanárok nem érzik motiválónak a minősítést, diplomát nem nyújtó továbbképzéseket. A 

közalkalmazotti, köztisztviselői állásba kerülés a CAPES-szakvizsgát feltételezi, ezután semmi nem 

kényszeríti a tanárokat, hacsak nem a saját jóérzésük, hogy továbbképezzék magukat. A nyelvtanárok 

leginkább külföldi utakkal, nyári egyetemekkel „tartják karban” nyelvtudásukat. 

 
 

5.2. A továbbképzési igények azonosítása 

 
Minden szaktárgy pedagógiai tanácsadója (szakfelügyelője) a terep ismeretében javaslatot tesz rektori 

akadémiája azon osztályának (MIFOR), amely a tanártovábbképzésért felelős. A tervezet pl. 10 

javaslatot tartalmaz, melyből a MIFOR felelősével együtt kiválasztják, megvitatják a költségvetés 

ismeretében pl. a legfontosabb két továbbképzési témát. Az oktatási reformok prioritást élveznek. Az 

anyagi támogatás csökkenése miatt sokszor csak a reformok miatti prioritások megvalósítására 

szorítkoznak, így valójában lehetséges, hogy csak egy vagy két továbbképzés közül lehet választani egy 

éven belül. 

A végső jóváhagyás a tanügyi régió rektorától függ. A tanügyi körzet feladata az oktatási 

minisztériummal összehangolni, egyeztetni a fő prioritásokat. 

A végső döntés helyi szinten történik, ebben a régió rektori-egyetemi akadémiája szabadon dönt. A 

központi irányítás mellett egy nagy országban, nagyon különböző adottságokkal rendelkező régiók 

esetében a helyi, decentralizált döntéseknek, pénzelosztásnak nagyobb teret adnak az utóbbi tíz évben. 

A tanároknak nincs beleszólásuk a képzések meghirdetésébe. Ha reformokat vezet be az oktatási tárca, 

akkor az az érintettekre összességében vonatkozik, pl. szakterület szerint. Az érintettek elemi érdeke a 

részvétel. Ha nem oktatásügyi reform miatt hirdetik meg, akkor szabad, egyéni, önkéntes a jelentkezés. 
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Az iskolaigazgatók szeretnének beleszólni az önkéntes továbbképzésekre való jelentkezésekbe. Úgy 

gondolják, az idősebb, tapasztalt kollégáknak kevésbé kellene ezeket igénybe venniük. 

A meghirdetett továbbképzési katalóguson kívül, ezektől függetlenül az oktatási intézmény is terjeszthet 

elő saját, helyi pályázatot, ezt általában figyelembe szokták venni, és támogatást szokott kapni, mert erre 

külön költségvetése van a régiónak helyi forrásokból (Collectivités territoriales). Ide pályázhatnak a civil 

szervezetek és iskolák – pl. kulturális diákcsereprogramjaik támogatására. 

 

5.3. A továbbképzések kapcsolata az előmenetellel 

 
A fizetési kategóriák a pályán eltöltött idő és a szakfelügyelő/szaktanácsadó látogatásainak 

függvényében változnak. Ha valaki gyorsabb előmenetelt szeretne, gyakrabban hívja ki magához a 

szakfelügyelőt, jobb pontszám reményében, mint amit az előző látogatás alkalmával szerzett, illetve mint 

ami a besorolásának, a pályán eltöltött éveknek megfelelő. A pontrendszer szempontjai: az oktatásban 

eltöltött évek száma, a szakfelügyelő által adott pedagógiai pontszám és az igazgató által adott pontszám. 

A szakfelügyelő a pedagógiai területre osztályoz, az igazgató a munkahelyi feladatokban történő 

részvállalásra, elkötelezettségre, külön feladatokra koncentrál. Vita volt azon, hogy az igazgató 

beleszólhasson a szakfelügyelő által adott pedagógiai pontokba, de ezt elutasították. 
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6. A TOVÁBBKÉPZÉS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEI 

 

Akkreditációs intézmény maga a rektorátus MIFOR-osztálya, amely jóváhagyja a szakfelügyelő, 

szaktanácsadó és a rektorátus közös egyeztetésében létrehozott továbbképzési katalógust. A képzők a 

közalkalmazottak közül kerülnek ki. A szakfelügyelők min. ötévente megnézik a tanár óráját, 

jóváhagyják, javasolják a tanár részvételét a továbbképzésen, képzővé válását. Nincs külön diploma a 

továbbképzők számára, akik a továbbiakban is folytatják munkájukat az általános vagy középiskolában, 

ahová versenypályáztatással kinevezték őket. A képző leírást, javaslatot készít a nyújtandó képzésről. A 

képzők középiskolai tanári szakvizsgával vagy „agrégation” minősített szakvizsgafokozattal 

rendelkeznek, középiskolában vagy egyetemen dolgoznak. 

 

6.1. A különböző képzéseket szolgáltató intézményfajták 

 
Állami finanszírozású képzések: a tanügyi körzet egyik osztálya, a MIFOR szervezésében történnek. A 

képzés szolgáltatója az ESEN. 

Az Oktatási Minisztérium legmagasabbfokú oktatási szervezete, az ESEN (École Supérieure de 

l’Éducation Nationale de l’enseignement Supérieure et de la Recherche – Felsőfokú Nemzeti Oktatási 

Főiskola) szervez továbbképzést. A központi, állami törekvések dominálnak, a választék színesebb, nem 

csak tanárok számára nyújt pedagógiai képzést. A fejlett „kiszolgáló” struktúra (könyvtárosok8, 

pedagógiai segítő szolgálat) nagyban hozzájárul a tanári munka segítéséhez, a pedagógusmunka szakmai 

színvonalának emeléséhez. A nevelési és adminisztratív feladatok egy része, például a hiányzások 

ellenőrzése nem a tanárok feladata, hanem a pedagógiai igazgatóé. Neki kell bemutatni az orvosi 

igazolásokat. A folyosókon a szünetekben diplomával még nem rendelkező fiatal segítők tartják fenn a 

fegyelmet, akik az iskolai szünetekben, „erdei iskolákban” foglalkoznak a tanulókkal. 

Az ESEN a középfokú és a felsőoktatásban dolgozó nem oktatóknak is felajánl országos szintű 

képzéseket. 

Képzés a közoktatást segítő, könyvtári dokumentációs, informatikai, szociális és egészségügyi 

dolgozók számára, akik a közoktatásban dolgoznak 

 Célja, hogy hozzájáruljon az 5 prioritást élvező továbbképzési elvhez: 

 1. az alapismeretek megerősítéséhez a nemzeti alaptantervekben; 

 2. a gimnáziumi reform továbbviteléhez; 

 3. a iskolai képzés eredményességének erősítéséhez; 

                                                                 
8 Az iskolai könyvtárak CDI (Centre de documentation et d’information) ban a könyvtárosnak van tanári, pedagógiai 

képzettsége, a feladata a tantervek, programok ismerete, azokhoz igazodó könyvek rendelése. A könyvtárban feladatokat, 

beszámolókat, projekteket készítenek a könyvtáros segítségével. Aktívan részt vesz a tanári munkában, erre mind az alap- 

mind továbbképzések során felkészítést kap. 
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 4. a tanári munka segítéséhez; 

 5. a digitális kultúra fejlesztéséhez. 

 Célja, hogy fejlessze az idetartozó személyek szaktárgyi és szakmai kultúráját: 

 6. tudományos kultúráját, gazdasági és technológai ismereteit; 

 7. humanista irodalmi, művészeti és médiaismereti kultúráját; 

 8. a különleges felelősséget igénylő állások pályázatára való alkalmassági felkészítést. 

 Célja, hogy felkészítsen az egyes rektori akadémiai projektek követésére. 

A képzés célja: hogy támogatást nyújtson a felsőoktatásban dolgozó nem oktatóknak; támogatást 

nyújtson a felsőoktatásban és kutatásban dolgozóknak; támogassa az egyetemek autonómiájáról szóló 

törvény megvalósítását; segítse a felsőoktatásban folyó átalakításokat és kutatásokat, másrészt 

hozzájáruljon a felsőoktatásban dolgozó személyzet előmenetelének javításához. Javasolt célja továbbá 

a könyvtári adatbázisok fejlesztése; az oktatásirányítók és a technikai személyzet továbbképzése a 

kutatók munkájának segítésére, például az adatbázisok használatának megtanítása; az oktatásban 

dolgozó adminisztratív alkalmazottak előléptetésének, átképzésének segítése. 

 

6.2. Az egyéni képzések szolgáltatói  

 
Egyetemekhez vagy egyetemközi központokhoz kapcsolódó CRDP (Centre de Ressources de 

Documentation Pédagogique – Pedagógiai Információs adatbázisok) könyvtárak hálózata által 

szervezett továbbképzései. A rövid, hétvégi, munkaidőn kívüli továbbképzések szervezése a CRDP-ben 

zajlik, ezeknek utazási és étkezési díját nem téríti meg automatikusan a rektorátus vagy a központ. Az 

önképzésre lehetőséget nyújtanak, diplomát nem adnak. A munkaidőn túli továbbképzésekre vonatkozó 

rendelet alapján támogathatók ezek a képzések, amennyiben a munkavállaló egyéni képzési tervébe 

beleillenek. A színvonalas továbbképzések egyike a Sèvres-ben működő CIEP (Centre International 

d’Études Pédagogiques, ’Nemzetközi Pedagógiai Képzési Központ’). Egyéni továbbképzések helyszíne, 

melyek lehetnek támogatottak, de van, aki a saját továbbképzését fizeti. 

A felsőfokú intézmények, egyetemek továbbképzéseket tartanak, amelyeket pl. a munkaügyi központ, 

álláskeresőknél gyakran támogat. Ha a képzés diplomát ad, a közalkalmazottat munkavállalóján 

keresztül az állam támogatja. A diplomát adó képzések esetében a munkát keresők, közalkalmazottak 

kb. a tandíj negyed részét fizetik, emellett fizetett, továbbtanulási, átképzési szabadságot kaphatnak. Ez 

már inkább az átképzés, a továbbtanulás területe. 

A nagyszámú külföldön dolgozó és külföldi franciatanár korábban a francia kormány (kéthetes) 

ösztöndíjával támogatott, rövid továbbképzésre nyújthatott be pályázatot. Az iskolaidőn kívüli nyári 

egyetemek, tanfolyamok is az egyetemi központokhoz tartoztak. Az ezekre fordítható támogatások 
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folyamatosan csökkennek, megtizedelve a több évtizedes múltra visszatekintő nyári egyetemeket. Az 

ilyen jellegű továbbképzések több éven át tartó, hatékony, innovatív jellegű továbbképzéseket is 

tartalmaztak moduláris szerkezetben. 

 

6.3. A minőségbiztosítás kérdései 

 
A nemzetközi értékelések következményeképpen az egyetemeket Franciaországban rangsorolták, és 

azok az akkreditációs feltételeknek megfelelően voltak kénytelenek összeolvadni, régiónként gyakran 

egy-egy nagy intézménnyé. Például Metz és Nancy közösen Université de Lorraine néven egyesült. Ez 

az átalakulás az alapképzésre jellemző. 

A továbbképzők az egyes oktatási intézmények „belső” közalkalmazottai, de külső képzők is lehetnek. 

A reformokhoz kapcsolódó állami képzések végén a visszacsatolás, például az érettségi 

eredményessége, jól méri a hatékonyságot, a többi régiótól kapott, tehát valamelyest külső 

visszajelzéseken keresztül, hiszen Franciaországban senki nem javítja a saját tanulói írásműveit, a saját 

intézményében íródott dolgozatokat. A RESP-hálózathoz tartozó állami iskolák kiemelt 

minőségbiztosítási rendszere az alap- és középfokú oktatásban megelőzéssel segíti a hatékony 

pedagógiai munkát. 

Általánosságban elmondható, hogy amilyen képzésre az oktatási intézmény akkreditációja szól, abban a 

körben meghirdethet továbbképzéseket. Arra vonatkozólag nincs elérhető információ, hogy 

Franciaországban létezik-e a képzések, továbbképzések, a magyarhoz hasonló vagy nemzetközileg 

elfogadott (pl. ISO-9001) minőségbiztosítási eljárása. 
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7. A TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁI ÉS TARTALMA 

 

7.1. Tipikus forma: a MIFOR: az oktatási minisztérium és a régiók akadémiájának állami 

továbbképzései 

 
A Nancy–Metz tanügyi régió friss példáját említem egy tanártovábbképzés szervezésével kapcsolatban, 

amely az új, előrehozott közgazdasági és irányítási szakérettségit készítette elő. Első lépésben a négy 

különböző szakközépiskolából felkért középiskolai tanár, szakértő csoportmunkában összeállított egy 

néhány oldalas javaslatot a diákok új érettségire történő felkészítésének állomásairól. Egy vállalat 

portfóliójának elemzésével kapcsolatos anyagot kellett a diáknak összeállítania, elemeznie, 

diaporámában előadnia. A tanárcsoport kidolgozta hónapokra lebontva az oktatási állomásokat, a 

személyre szabott tutorálás módszereit és az értékelés szempontjait, módjait. 

A tankerület déli és északi részén tanítóknak egy-egy napos, külön időpontban megrendezett 

továbbképzést tartottak a vizsga előkészítésében érintett négy tanár segítségével, amelynek keretében 

még pontosabban kidolgozták, megvitatták a közös alapelveket. A tanárok személyesen megvitathatták 

az érettségivel kapcsolatos problémáikat. Ezután még egy félnapos, délutáni időpontban összehívták az 

összes, a tantárgy tanításában és a vizsgáztatásban érintett pedagógust. Ez a példa az egyes akadémiák 

mozgásterét illusztrálja. Ebben a régióban (Lotharingia) az érettségitípusok közül sokan választanak 

közgazdasági irányt, itt a legtöbb az ilyen típusú érettségi. A kidolgozott modell mintául szolgált a többi 

régiónak. 

7.2. A pályakezdő tanárok bevezető képzése 

 
A bevezető képzések a pályakezdő tanároknak szerveződnek, ezt a bevezető évet a fiatal pályakezdők 

sok kritikával illetik. Különösen a képzés szervezésének és a képzés tartalmának elégtelenségeit 

említették. 

A 2010. február 25-én kiadott körlevél szerint a fiatal diplomások (CAPES) bevezető képzései olyan 

időszakokat tartalmaznak, melyek tömegesen, csoportosan heti egy napot vagy fél napot jelentenek 

folyamatosan egy mentor jelenlétében. 

A képzés időtartama minimálisan a heti óraszám egyharmada, ez csak a pályakezdő tanárra vonatkozik 

a 2011–2012-es tanévben, melyet a körlevél 2011. március 31-i száma közölt. 

Folyamatos továbbképzési napokról lévén szó, az alapfokú oktatásban a kezdő tanárok helyettesítései 

nem okoztak gondot, mert nagy számban vannak jelen az iskolákban, és profiljuk hasonló. 

A középfokú oktatásban a helyettesítés nehezebb, 25 tanügyi régió a harmincból órarendi átrendezéseket 

hajtott végre, hogy megkönnyítse a heti egy- vagy félnapos továbbképzések szervezését. Ebben az 

esetben, mivel órarendileg előre látható volt, nem kellett a kezdő tanár helyettesítését megszervezni. 
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Ezzel szemben a hosszú továbbképzések esetében a kezdő tanárok helyettesítését meg kellett szervezni. 

Erre szolgálnak az állandó, kinevezett helyettesítők („titulaires de zones de remplacement”), akiket az 

oktatásügyi minisztérium határozatlan idejű szerződéssel vesz fel, de a másodéves mesterszakos 

hallgatók helyettesként történő alkalmazása is előfordult. 

A lyoni tanügyi régióban ilyen módon két mesterszakos hallgató helyettesített matematikaórákat. A 

grenoble-i tanügyi körzet február-márciusban szeretett volna helyetteseket kérni, de ebben az időszakban 

ez nem volt lehetséges, Montpellier-ben is visszaléptek az egyik tantestületben egy továbbképzéstől a 

kezdő tanárok, mert nem találtak maguk helyett elég számban helyettest vagy mesterszakos hallgatót az 

adott időszakban, januárban. 

Az oktatásügyi minisztérium a tömbszerű, csoportos továbbképzések lebonyolítását nehézkesnek és 

károsnak tartotta a kezdő tanárok esetében. A tanárok hosszabb távolléte veszélyezteti az oktatás 

folyamatosságát és pedagógiai hatékonyságát. Ezért M. Jean-Michel Blanquer oktatási osztályvezető 

bejelentette, hogy egyes egyetemi akadémiák felhagynak ezzel a gyakorlattal, és a folyamatos, rövid, 

szakaszos továbbképzést részesítik előnyben. 

A kezdő tanárok mesterszakos hallgatókkal történő helyettesítése elméletileg érdekes ötletnek tűnt, úgy 

hitték, lehetővé teszi a fiatal, kezdő tanár és tanárjelölt közötti pedagógiai eszmecserét, ugyanakkor a 

gyakorlatilag egyidős fiatalok tapasztalatcseréje nem volt eredményes az érintettek szerint. A dékánok 

és igazgatók találkozóján ezt a kísérletet katasztrofális szervezésnek minősítették. Ez a pedagógiai 

helyzet megkérdőjelezte a kezdő tanár pedagógiai felelősségét. Időben is rossz pillanatban történt a 

tanévben ez a kísérlet, a mesterszakos hallgatóknak februárban–márciusban kellett belépniük egy olyan 

osztályba, ahol a kezdő pedagógus éppen már konszolidálta helyzetét egy féléves tapasztalat után. Jean-

Michel Blanquer azt javasolta, hogy a másodéves mesterszakos hallgatók ne helyettesíthessék a kezdő 

pedagógust bevezető éves gyakorlatuk alatt. 

A továbbképzésekről és a helyettesítésekről óvatos megfogalmazások vonatkoznak a kezdő tanárokra 

(2011. március 31.). Az első pont leszögezi, hogy a rövid továbbképzéseket kell a középfokú oktatásban 

előnyben részesíteni, amelyek legfeljebb egy vagy maximum két hétig tarthatnak. A mesterszakos 

hallgatók helyettesítésbe való bevonásáról végül nem rendelkezik, tehát elvileg azt nem tiltja meg. 

A tanítás és a továbbképzés megoszlásáról alább közölt táblázatot súlyos kritikák illették, nagyok az 

egyenlőtlenségek az egyes kezdő tanárok helyzetének tekintetében. 

Az egyik tanügyi régió által felajánlott lehetőségek: az oktatás és továbbképzés aránya (2010/2011. 

tanév) a bevezető képzésben érintett kezdő tanárok számára: 

 

Teljes munkaidő, több hétre csoportosított továbbképzés 

2 óra kedvezmény / heti egy nap a továbbképzésre 

2 óra kedvezmény / 2 hét képzés / 14 félnap 

1 teljes nap hetente egész évben 

13 óra tanítás + 2 túlóra egy évben + 24 nap továbbképzés 

13 óra tanítás hetente, két hét folyamatos továbbképzés, egy-két óra 
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Teljes óraszám + három hét tömbösített továbbképzés + minden második csütörtökön 

továbbképzés 

Teljes óraszám vagy heti 2 óra kedvezmény, néha túlórák, heti két óra továbbképzés 

Teljes óraszám minden második héten egy nap továbbképzés 

20 nap továbbképzés az egész tanévre elosztva 

2 óra kedvezmény + minden második héten egy nap 

2 túlóra hetente + egy nap továbbképzés havonta 

15 óra tanítás + péntek a továbbképzésre fenntartva 

15 és fél óra tanítás + 2 és fél óra továbbképzés 

4 hét továbbképzés tömbösítve 

Forrás: Société des agrégés de l’université, janvier 2011 

Jól látható, hogy egyetlen tanéven belül is különösen nagy eltérések mutatkoznak a besançoni akadémiai 

körzetben, ez az összesítés jól tükrözi az egy tanügyi körzeten belül változó gyakorlatot. M. Éric Martin 

besanconi rektor kijelentette, hogy a következő tanévtől kezdődően beépíti az óraszámba a képzési időt, 

így az nem fog helyettesítési problémát okozni. 

A különbségek, melyek gondot okoztak az oktatásügynek, a tanároknak és a szakszervezetnek, abból 

adódnak Josette Théophile, az oktatásügyi minisztérium emberi erőforrás igazgatója szerint, hogy 

mindenki másként értelmezte a 2010. február 25-i körlevelet a kezdő tanárok továbbképzéséről. 

Óraszám tekintetében a továbbképzést – a szakértő szerint – a heti óraszám harmadaként kell értelmezni, 

és nem kell beleérteni az óraszámba. Az oktatási minisztérium egyértelműen kiveszi a továbbképzést az 

óraszámból. A szakszervezetek szerint megtévesztették őket. A legnagyobb szakszervezet, a CFDT 

csalásról beszélt az előző oktatási miniszter, Xavier Darcos ígéretéhez képest. Az előző, 2007-ben 

végzett diplomás generációból az oktatás területén elhelyezkedők helyzete elmaradt a mérnökök, 

orvosok, szabad foglalkozásúak helyzetétől. Nagyjából 80%-a helyezkedett el a felsőfokú 

végzettségűeknek, ám a tanárszakosok esetében ez csak 38%-ot jelentett, többségében meghatározott 

idejű helyettesítések formájában9. Xavier Darcos oktatási miniszter ígéretet tett a tanárok 

elhelyezkedésének megkönnyítésére. A következő felmérés eredményei ezeknél kedvezőtlenebbek 

lehetnek az indukciós képzésből kieső két évfolyam (2010–2012) rosszabb elhelyezkedési esélyei miatt.  

 

7.3. A továbbképzés jellege: időtartam, időpont, helyszín 

 
 A MIFOR (a tanügyi régiók és a szakfelügyelők) által szervezett továbbképzés mindig 

munkaidőben történik. Egy-két napos legtöbbször. A reformok miatti – például az érettségi 

változásait érintő – továbbképzések beleférnek az évi 20 órába és átvihetők a következő évre, 

de már egy harmadikra nem. Az érettségi reform miatti kötelező továbbképzés szaktárgyi és 

pedagógiai is egyben. Az állami továbbképzések kínálata szűk. 

                                                                 
9 Arrighi, Jean-Jacques 2012. – Quand l'école est finie ... Premiers pas dans la vie active d'une génération,E nquête 

2010.[Diplomásfelmérés] Dir.: Jean-Jacques Arrighi. CEREQ, Marseille/France 20. o. 
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 A bevezető képzésen túli időszakban kevesebb a továbbképzésre fordítható idő. A tanár nem 

tehet egy konkrét továbbképzésre javaslatot, a továbbképzési katalógusból keres ajánlatot. 

Kiválaszt többfajta lehetőséget (akár 10-et is), és benyújtja a tanügyi régióhoz a kérelmet. A 

választott lehetőségek közül egyet vagy kettőt elfogadnak, a tanár azokból választhat, azo(ko)n 

részt vehet. A tanügyi régió válasza (MIFOR) a költségvetéstől és a túljelentkezés mértékétől 

függ. Azt is megnézik, hogy a tanár mikor vett részt utoljára és milyen témájú továbbképzésben, 

és az beleillik-e a személyes képzési tervébe. 

 

7.4. A továbbképzés más, lehetséges módozatai 

 
A francia mint idegen nyelv tárgyat oktatóknak nem szerveznek CAPES-vizsgát, így hátrányos 

helyzetben vannak a karrierépítés szempontjából. Külföldön keresnek munkát addig, amíg nem 

szereznek CAPES-versenyvizsgát. A francia mint idegen nyelv témájában ugyanakkor az akkreditált 

nyelviskolák és egyetemek színvonalas továbbképzéseket tartanak. 

A külföldi továbbképzéseket a francia külügyminisztérium támogatja. A francia mint idegen nyelv 

képzések közül egy-egy (Belgium, Magyarország, Lengyelország, Oroszország, Románia) újabban 

többéves projektekké alakult.  

7.5. A szervezési formák és a hatékonyság tapasztalatai: jelenléti, kevert és távoktatás 

Mindhárom szervezési forma létezik: a kevert a leggyakoribb, a kizárólag távoktatásos nem jellemző, 

inkább a jelenléti és kevert jellemző az államira, az egyéni, választható, önkéntes továbbképzésre pedig 

a kevert vagy a távoktatásos. A tanügyi régiók kötelező, rövid továbbképzéseire a tanárok szerint a 

frontális előadásmód a jellemző, leginkább az érettségivel kapcsolatos rendelkezések, 

tantervmódosítások bejelentéséből állnak. Ezeket szükségesnek találták a tanárok, de korántsem 

kielégítőnek. 

 

7.5.1. A résztvevők teljesítményének értékelése 

A központi továbbképzéseknél nincs lehetőség figyelembe venni az egyéni teljesítményt, kivéve, ha a 

közösen létrehozott anyagokat megosztó portálra teszik fel, hogy szabadon hozzáférjen mindenki. Ilyen 

pedagógiai anyag a Quickr portálon (Franciaországban a Sulinethez hasonló) található. Együtt hozzák 

létre az anyagokat, de mégis szabadon, mindenki a saját szabad idejében. Az egyes anyagokat 

tanárcsoportok hozták létre az államilag támogatott továbbképzéseken. Az anyagok – a sulinet.hu 

portálra felkerült érettségi anyagokhoz hasonlóan – óravázlatokat, feleletválasztós teszteket, feladatokat 

tartalmaznak. A pedagógiai portálokon található anyagok a külső látogató számára többnyire névtelenek, 

amikor állami továbbképzés során keletkeztek. A magániskolák portálján a tanár neve vagy a kettesével 

készített anyagoknál mindkét tanár neve szerepel. 
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Az egyéni továbbképzéseknél a leghatékonyabbnak ítélt munkaszervezési forma a kooperatív, csoportos 

projekt, amikor a csoport létrehoz egy, a szakma által értékelhető, hasznosítható, szellemi terméket: pl. 

közösségi portálra érettségi vagy más vizsgafeladatokat készítenek, közösségi kontrollal.  

 

7.5.2. Jógyakorlat-példák a folyamatos szakmai fejlődésre 

A francia állam külügyminisztériuma által támogatott francia mint idegen nyelv oktatása. 

A francia mint idegen nyelv oktatása, amelyen keresztül a másik ország oktatási rendszerébe 

bekapcsolódva a francia nyelv és kultúra terjesztése megvalósul. 

A továbbképzések a pedagógiai innováció terepei, hiszen a nehézkes francia állami oktatási 

rendszerhez nem kapcsolódnak olyan erősen. A külügyminisztérium finanszírozza, nem az 

oktatásügyi minisztérium. Jelentős befolyást tud gyakorolni egy olyan ország esetében, ahol a saját 

továbbképzési rendszerek kialakulatlanok, periférikusak, szünetelnek, vagy – idegen nyelvről lévén szó 

– egy külső ország bevonása erős interkulturális motivációt jelent. Jól szervezhető, mert viszonylag kis 

létszámú nyelvtanári közösségeket érint, kis anyagi befektetéssel látványos eredmények érhetők el. Ez 

a „jó gyakorlat” Franciaország egyetemi tanárképzéséhez kapcsolódik. 

Ezeken a „francia mint idegen nyelv” szakokhoz kapcsolódó nyári egyetemi továbbképzéseken tudnak 

az Alliance Francaise iskolái és a Francia Intézetek tanárai vizsgáztatói habilitációt szerezni. A 

tanfolyamok résztvevői akkor elégedettek, ha maguk is létrehoznak feladatokat, vizsgaanyagokat. 

Sokan élnek Franciaországban francia nyelv oktatásából az egyetemek nyelviskoláiban is, hiszen ebben 

az országban nagyon magas a külföldi hallgatók száma. 

A Francia Nagykövetség kulturális osztálya (SCAC) és az ELTE Egyetemközi Francia Központja 

Magyarországon is létrehozott hasonló továbbképzést 2006-ban. A magyarországi franciatanárok 

továbbképzésére irányuló projekt kezdete (2006) óta a csoport folyamatosan dolgozik. (Az OM által 

akkreditált továbbképzés.) 

A „franciaoktatas.hu”, későbbi nevén a „franciaoktatas.eu” kooperatív továbbképzési rendszerben 

jelentős mennyiségű tananyag született. A szaknyelvi tananyagok száma megnövekedett a 

felsőoktatásban és a szakközépiskolákban dolgozó tanárok belépésének eredményeképpen. A 2012-es 

évben megkezdődött az interaktív táblás gyakorlatok készítése is. A gyakorlógimnáziumban dolgozó 

vezetőtanárok és a tanárképzés szereplőinek munkakapcsolata a tanárképzés színvonalát javítja, a 

didaktikai képzés és a gyakorlatok közötti visszacsatolás eredményesebb a szakterminológiai viták, 

egyeztetések után. A tanárképzésben érintettek intézményi kereteken kívüli szakmai munkát végeznek, 

gyakran a szabadidejükben. 

A francia külügyminisztérium által beindított két továbbképzés közös jellemzői, célkitűzései: 

 A francia nyelv terjesztésének, szerepének erősítése. 

 A tanárok és a diákok motivációjának erősítése. 
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 Dinamikus képzőcsoportok kialakítása, képzők képzése a demultiplikálás céljából. 

 Kommunikatív technikák, IKT-alkalmazások színvonalának emelése a KERK 

szellemében. 

 A didaktikai képzés eredményeit tananyagok fejlesztése formájában, megosztó portálon 

közreadni. 

A hatékony továbbképzés feltételei Vaniscotte (2000) alapján a továbbképzéseken megvalósultak: 

 időben több évre elhúzódó képzés; 

 konkrét célok megvalósítása, amelyek már elsajátított ismeretekre, kompetenciákra 

alapoznak; 

 kooperatív, participatív munkaformák, a résztvevők felelőssége a sikerben; 

 az oktatási intézmények terepet nyújtanak a demultiplikálásra, támogatják a képzésben 

való részvételt (helyettesítések). 

Problémák a hatékonysággal kapcsolatban ilyenkor is felmerülnek: a magasabb képzettségű 

(felsőoktatásban dolgozó, képző, vezetőtanár) több továbbképzéshez jut, időben is könnyebben meg 

tudja oldani a munkahelyétől való távollétet. Az idősebbek, tapasztaltabbak járnak a továbbképzésekre, 

nem a fiatalok. 

Ők már elfogadják, hogy a gyakorlat–reflexió a saját gyakorlatról–elmélet–visszacsatolás modell a saját 

gyakorlat megváltoztatásához vezet. Megjegyzésem: a tapasztalt tanár már tudja, hogy a diákoktól 

életkorban egyre nagyobb távolság választja el, és erőfeszítéseket kell tennie, hogy megismerje pl. a 14 

évesek kulturális szokásait, értékrendjét, ismeretszerzési szokásait, azért, hogy azok is elismerjék az 

övét. A kulturális közelség segítheti, a generációs távolság nehezítheti a kommunikációt10. Ezért kell az 

idősebb generációnak is folyamatos erőfeszítéseket tennie. 

 

                                                                 
10 Vaniscotte, F. 2000. Fonction et dispositifs de la formation continue des enseignants: tendances européennes. In Carlier, 

G. [et al.] 2000. La formation continue des enseignants, Enjeux, innovation et reflexivité, Pratiques pédagogiques, 

Bruxelles, De Boeck Université, 183–197. 
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8. A TOVÁBBKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI 

 

8.1. Állami továbbképzések 

Két oldal irányítása alatt áll a továbbképzés: így a központi irányítású továbbképzéseket az állam 

finanszírozza a régiók rektori akadémiáján keresztül, a régió szakfelügyelői, szaktanácsadói által 

kijelölt módon. A továbbképzések kínálata nem nagy, a szakfelügyelők és az állami reformot segítő 

központi képzési javaslatok közül többnyire az állam kapja a prioritást. Az állami, központi 

továbbképzések pénzügyi háttere is kettős: az állam (État) és a régiók (les collectivités territoriales) is 

részt vesznek a dotálásban. Fizetett munkaidőben, évi 20 órában az állam fizeti a képzőket és a 

képzésben részt vevők költségeit. 

A központi irányítású továbbképzéseken kívül egyéni továbbképzésekre lehet jelentkezni (lásd 3. pont, 

rendelet az egyéni továbbképzési jogról – Dif). 

 

8.2. Az egyéni továbbképzés költségtérítési és finanszírozási feltételei 

a) A térítés feltételei: a 2007-es törvény 13-dik cikkelye költségtérítést ír elő, amennyiben a képzés 

iskolai szünetben történik. A térítés mértéke az alkalmazott órabére 50%-ának megfelelő térítés a képzés 

órában kifejezett időtartamára vonatkozóan. Ebből a támogatásból nem von le járulékot sem a 

társadalombiztosítás, sem a nyugdíjintézet. A támogatásban a képzés valósan teljesített óraszámát kell 

figyelembe venni. 

b) Finanszírozási feltételek: A képzésre fel lehet használni az évi 20 órás keretet is, ezenkívül a 

személyes képzési terv alapján a rektori akadémiák dotálhatják azt az órabér 50%-ának mértékében. 
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9. A JELENLEGI RENDSZER KRITIKÁJA A HAZAI SAJTÓBAN 

9.1. Viták és reformok  

9.1.1. A szakfelügyelők szerepe a hatékonyság vizsgálatában 

„Az előmenetel egy összetett rendszer alapján működik. Egyrészt a munkában eltöltött idő, másrészt 

azon belül elért osztályba sorolás szerint. Ha van szakfelügyelői ellenőrzés, ha nem, a tanár lassan 

előrehalad a ranglétrán. Az ellenőrzések gyorsíthatják, de nem lassíthatják az előrelépést. Tehát előre 

megszabott pályán folyik, az idő múlásával és az előmenetel szerint elért állomások alapján. Nincs 

kötelező továbbképzés, nem előírás, kizárólag a saját ambícióik késztetik erre. 

A szakfelügyelet főbb szempontjai, melyek befolyásolják a pedagógus előmenetelét: 

I. Az óra megfigyelése: 

– az anyag felvezetése; 

– tartalom, tudásanyag, ismeretek; 

– az osztály irányítása; 

– a számítástechnikai eszközök használata. 

II. Az osztálynapló vizsgálata: 

– a füzetek vizsgálata; 

– egyéb tevékenységek; 

– személyes megbeszélés. 

A közalkalmazottak ugyanabba a bérkategóriába tartoznak, függetlenül attól, hogy az oktatás mely 

színterén végzik tevékenységüket (óvónő, pedagógiai tanácsadó, érettségire felkészítő gimnáziumi tanár 

vagy oktatási segédanyagokat készítő könyvtáros-dokumentalista). 

A gyakorló tanárok előmeneteli rendszere egy bonyolult táblázatba foglalt módon történik, időrend 

szerint. Ezen változtat részben a szakfelügyelő, részben az iskola vezetője által adott minősítő jegy, 

elsősorban pozitív irányban. Ez gyorsíthatja az időarányos előmenetelt a fizetési kategóriákban. (A 

szakfelügyelő valóban ritkán megy, de az igazgató minden tanév végén „osztályoz”). A tanárok maguk 

is kérhetnek szakfelügyelői vizsgálatot, ha szeretnének előre lépni egy következő fizetési osztályba. Aki 

nem kéri (és nem kap szakfelügyelői ellenőrzést), annak marad a rendes előmeneteli út. A szakfelügyelet 

az oktatási minisztérium, illetve a körzeti egyetemek („akadémiák”) hatáskörébe tartozik. Hozzá kell 

tenni, hogy egyéb vizsgák, végzettségek is módosíthatnak a táblázatban elfoglalt helyen.” (Lásd Felméry 

2011.) 

– A szakfelügyelők a MIFOR-ral együtt a képzés szervezői és felelősei, ők végzik a 

minőségbiztosítást. A szakfelügyelők által összegyűjtött kritikai megjegyzések a bevezető 

képzésről: 

– A bevezető képzések tartalmukban nem felelnek meg a kezdő tanárok elvárásainak. 

– A szakszervezet felmérése szerint a tanítók, középfokú oktatók egyaránt kevésnek vagy 

nagyon kevésnek ítélik a továbbképzéseket. 
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– Az átmeneti időszak11 kezdő pedagógusai jártak a legrosszabbul, ők úgy értékelik, hogy 

lemaradtak az indukciós képzésről, melyet a legfontosabb szakmai továbbképzésnek 

tekintenek, amelyet életük során kaphatnak. 

– A szakfelügyelők is kiemelték az igen erős igényt a továbbképzésre, melyet a pragmatizmus 

megnyilvánulásának neveznek. Az igény a szaktárgyak pedagógiai és didaktikai jellegű 

továbbképzéseire irányult. 

9.1.2. A jelenlegi rendszer hazai kritikája a sajtóban 

A 2010–2011-es oktatási reform bevezetése számos kritikát kapott a szakszervezetek és a sajtó részéről. 

Az alapképzés és a bevezető képzés lényeges változásai nem szüntették meg a versenyvizsgák 

„concours” intézményét, de távolabbi tervek szerint kb. 15 éven belül meg fogják szüntetni azt. A 

mesterszakos kimeneti követelményekhez kapcsolódó hosszú gyakorlatok és a vegyes képzés elméleti 

és gyakorlati alternatív változata („en alternance”) helyettesíteni fogják magát a versenyvizsgát. Attól 

tartanak viszont, hogy ha a versenyvizsgákat nem szervezi meg többé a tanügyi körzet, hanem az oktatási 

intézmény (iskolaigazgató) hatáskörébe utalják, hogy kit vesznek fel az álláshelyre, akkor 

elkerülhetetlenné válik a korrupció, az ismerősök előnyben részesítése. 

 A napisajtóban (Le Monde 2012. 12. 13.)12 a francia és a finn oktatási rendszer 

összehasonlítása alapján kiemelik a leglényegesebb különbségeket és a finnek jó 

eredményeit a PISA-vizsgálat alapján. 

 Importálható-e a finn modell Franciaországba? Melyek az irigyelt elemek? 

1. A finn rendszer visszahelyezte a 70-es évektől az egyetemek jogkörébe a tanárképzést, amely 

többszakos. 

2. Mind az alsó, mind a középiskolai osztályokban mesterszakos végzettséghez kötik az elhelyezkedést. 

3. A felvételinél a szakmai ismereteken kívül szóbeli interjúval, motivációs levéllel vizsgálják a 

pedagógiai rátermettséget, valamint élő tanítási szituációban a diákokkal való kapcsolatteremtést, az 

interakciót. 

4. A tanulmányok során az egyetemi gyakorlatvezető és a tanítási gyakorlatot vezető tanár együttes 

tanácsaikkal segítik az első tapasztalataikat szerző tanárjelöltet egyéni fejlődésében. 

5. Az oktatási intézmények nagyobb önállósággal rendelkeznek a tanárok felvételében és pedagógiai 

tantervük megalkotásában. 

Valójában sok minden megvalósult Franciaországban a 2010–2011-es reformból. Egyrészt a francia 

modellben is visszarendelték az egyetemekhez a mesterképzést a tanárképző főiskoláktól. A reform 

(2010) óta a mesterképzést tekinti kimeneti követelménynek az oktatásban történő bármely szintű 

                                                                 
11 2010–2012-es tanév: amikor nem járt indukciós képzés a pályakezdő tanároknak Nicolas Sárközy kormányzása idején. 
12 Peut-on exporter en France le modele de formation des enseignants finlandais?   

[Lehet-e a finn modellt Franciaországba exportálni?’)  

http://educationdechiffree.blog.lemonde.fr/2012/12/03/peut-on-exporter-en-france-le-modele-de-formation-des-

enseignants-finlandais/ (Letöltve: 2013. április) 

http://educationdechiffree.blog.lemonde.fr/2012/12/03/peut-on-exporter-en-france-le-modele-de-formation-des-enseignants-finlandais/
http://educationdechiffree.blog.lemonde.fr/2012/12/03/peut-on-exporter-en-france-le-modele-de-formation-des-enseignants-finlandais/
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elhelyezkedéshez. A 316 órás hospitálási és tanítási gyakorlat kapcsolódik az IUFM-ben (az 

egyetemekhez csatolt Tanárképző Intézményben) kapott didaktikai szemináriumhoz, 

tananyagfejlesztéshez, műhelymunkához. A különbség a finn és a francia modell között nem a 

képzésben, hanem a pályaalkalmassági szelekcióban található. A francia képzés befejező évében a 

többség sikertelenül próbálkozik a szigorú akadémiai, szakmai minősítő vizsgákon (CAPES), ezért kéri 

pályaorientációja módosítását, holott közöttük sokan jó pedagógiai érzékkel rendelkeznek, jó 

eredményeik vannak a pedagógiai tantárgyakban, mégsem lesznek belőlük kinevezett tanárok. A finn 

rendszer azért tűnik a franciák számára jó példának, mert egyensúlyt teremtett az egyetemi tudás és a 

pedagógiai kompetenciák között. Ugyanakkor nagy hiba volna az ellenkező végletbe esni, és kizárólag 

a pedagógiai kompetenciákat figyelembe venni, ahogyan az 1970 előtti, reformok előtti Finnországban 

volt, ahol akár érettségivel is azonnal általános iskolai tanár lehetett valaki. 

9.2. Reformelképzelések, a továbblépés lehetséges irányai  

A tanári munka hatékonyságának javítására a szakértő válaszai alapján a francia alap-, bevezető és 

továbbképzési szinteket mind áttekintik. Indokoltnak tartják az alapképzés reformjának közgazdasági 

megalapozottságát, és részletesen elemzik a bevezető képzési szakasz gondjait. A jelentésben az a 

tapasztalat rajzolódik ki, hogy a hatékony tanári munkaerő a bevezető képzés fizetett, egyéves 

szakaszában fejlődik a legtöbbet. Bizonyára nem csak akkor, de ez az az időszak, amikor van 

beavatkozási lehetőség, pedagógiai kontroll a mentor személyében és munkaidő-kedvezmény a 

túlterhelés elkerülésére. A mesterszakos képzés kritikája alapján a mi oktatási rendszerünkben is hasonló 

problémák merültek fel. A legnagyobb különbség a bevezető képzésben a bérezés: a tulajdonképpeni 3. 

éves mesterszakos hallgató fizetést kap Franciaországban az egyéves gyakorlóidő alatt. Michel Destot 

2012. fizikus, kutatóprofesszor és Grenoble városának parlamenti képviselője szerint a felsőoktatás, a 

kutatás, az innováció és az ipar együttműködése javítaná a diplomások és Franciaország 

felemelkedését13. Az új Felsőoktatási Kutatási, Innovációs és Ipari Minisztérium (MESRII, Ministere de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Industrielle) nemcsak az államtól, hanem 

a magántőkétől is támogatást fog kapni, a Befektetési Bankon keresztül (Banque Publique 

d’Investissement). A tanárképzésről nem feledkezik meg, szerinte az oktatási intézményeknek 

előszerződés keretében kellene foglalkoztatniuk a tanárgyakornokokat, akik ezzel párhuzamosan 

végeznék mesterképzésüket az egyetemen. 

Jacques Grosperrin képviselő a francia nemzetgyűlésnek benyújtott jelentése a 2010-es reform kritikáját 

tartalmazza (2011. december 7. a tanárképzésről és a tanárok elhelyezkedéséről14). A tanárképzés 

reformjának kritikája kívül esik a tanulmány tárgykörén, ugyanakkor említésre méltó az alap- és a 

                                                                 
13 Destot, Michel: 2012–2017 : quel avenir pour l'enseignement supérieur et la recherche.  

http://www.jean-jaures.org›Paris, 2012. Educpros, 40.o. 
14 Grosperrin, Jacques : A francia nemzetgyűlésnek benyújtott jelentés a tanárképzésről és a tanárok elhelyezkedéséről, 

2011. december 7., Journal Officiel no. 4033 -   

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4033.asp (Letöltve: 2013. április) 

http://www.jean-jaures.org/
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4033.asp
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továbbképzés szoros összetartozása miatt. A viták középpontjában az egyéves, fizetett indukciós képzési 

szakasz áll. A tanárgyakornokok szerint ez tanári pályájuk legfontosabb képzési szakasza. Ebből 

következtetéseket vonhatunk le a tanártovábbképzésekről kialakult általános nézetekre vonatkozóan, 

tudniillik, hogy nagyon kevés van belőlük. 

A globális kormányzati oktatási célok összeegyeztetése a helyi igényekkel a szakértőkön, 

szaktanácsadókon, szakfelügyelőkön keresztül, akik valóban ismerik a terepet, de nem az igazgatóktól 

függenek, még nem valósult meg. Valójában az állam csak a reformok bevezetésére szánt pénzt, a hosszú 

távú továbbképzésekre nem. A beilleszkedési továbbképzésben hátrányt szenvedett, „feláldozott” két 

évfolyamnak továbbképzéseket és 22 000 új tanári álláspályázatot ígért Peillon oktatási miniszter15. A 

liberális francia sajtóban neves értelmiségiek (Alain Finkielkraut, Danielle Sellenave) nyilatkoztak – a 

pedagógiai ismereteket lebecsülve – arról, hogy szerintük elsősorban az akadémiai, egyetemi ismeretek 

számítanak, ezekhez alkalmazkodjon a diák. A saját, ötven évvel ezelőtti tapasztalatukból indulnak ki. 

Az információs technológiák és a társadalom sokat változott ez idő alatt, nehéz elhinni, hogy az 

iskolának és az oktatásnak nem kell változnia. Ezt az ellentmondást fel lehet oldani, a hatékony 

pedagógiai kutatómunkával a terepből, a tanárok szakmai gyakorlatának elemzéséből is meg kell 

közelíteni a tanuláselsajátítás problémáit. 

9.3. A széles körben lefolytatott társadalmi vitában felmerült legfontosabb javaslatok: 

1. A kezdő tanárok továbbképzését ne csak a középiskolai mentorok, vezetőtanárok segítsék, hanem a 

pedagógiai szaktanácsadók, szakfelügyelők is. Így a szakfelügyelők ne az egyéni értékelést, hanem az 

intézmény értékelését végezzék: ez végre megszüntetné a szakmai individualizálódást, mely a 

közoktatást jellemzi. Az egyes munkaközösségek auditálását kellene a szakfelügyelőnek végeznie az 

adott tantárgy célkitűzései alapján. A tapasztalt nehézségeket együttesen elemeznék, ez jobban segítené 

a kezdő tanárok gyakorlatának javítását. Ez a javaslat a hagyományos francia gyakorlattól eltérően az 

angolszász gyakorlat irányába történő elmozdulásnak számítana. 

2.a. Ki kell alakítani a pedagógus etikus magatartásának kritériumrendszerét: mit tilos csinálni, 

mit kell megtenni mindenképpen a tanuló és a tanulás érdekében. 

Ha javítani akarjuk az oktatás és tanulás minőségét, a tanárok továbbképzésének a tudományos kutatásra 

kell támaszkodnia. A francia oktatási tanács 2006-os szövege alapján kifejti, hogy erősíteni kell a 

tudományokban és alkalmazott tudományokban a didaktikai és pedagógiai hatékonyságot, a tanulók 

sikeres előmenetelét segítő kutatásokat. A pályára lépő kezdő pedagógusnak nem szabad szem elől 

vesztenie ezt a „kutatási perspektívát”, amely elsőrendű fontosságú saját tanári gyakorlatának javítása 

érdekében. Különösképpen nem szabad elhanyagolniuk a kognitív tudományok hozadékát, hogy jobban 

megérthessék a tanulói magatartást az ismeretek elsajátítása közben, fel kell figyelniük arra, mikor 

                                                                 
15 Peillon, François: ’A „feláldozott” tanárgeneráció számára nyújtott továbbképzés.’   

http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20120827.OBS0518/peillon-une-formation-continue-pour-les-professeurs-

sacrifies.html (Letöltve: 2013. április) 

http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20120827.OBS0518/peillon-une-formation-continue-pour-les-professeurs-sacrifies.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20120827.OBS0518/peillon-une-formation-continue-pour-les-professeurs-sacrifies.html
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ütközik nehézségbe a tanuló, és meg kell találniuk a tanuló számára megfelelő módszert ennek 

leküzdésére. 

Michel Zorman saját kísérletére hivatkozik, amelyet az iskolai analfabétizmus és a bukások 

elkerülésének felmérésére készített Beszélni, Tanulni, Gondolkodni, Olvasni, Együtt a sikerért 

(PARLER) címmel. Programja szerint az ismeretekről, a tanulási stratégiákról szóló tudást el kell 

terjeszteni a tanárok körében, hogy pontosan azonosíthassák, mit nem szabad tenniük, és melyek a 

leghatékonyabb módszerek, amelyekkel erdményeket érhetnek el.  

Két intézkedés szükséges a célok eléréséhez: 

a. Egy tudományos tanács meghatározná a pedagógiai referenciák etikai kódexét, ahogyan az orvosokét 

is meghatározzák. Pénzügyi keretet szánni – például PhD-ösztöndíj formájában – az ilyen típusú 

kutatásokra, és az oktatók rendelkezésére bocsátani. 

b. Ezzel párhuzamosan a didaktikával, szakmódszertannal foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel 

nagy erőkkel és több éven át tartó kutatási programokat végeztetni, hogy lemérjék az alapképzésben az 

innovatív pedagógiák bevezetését és hatását. 

3. A kezdő pedagógusok kinevezésének körülményeit jobban körül kell határolni. 

Az évenkénti kinevezések az idősebb korosztály előléptetésének vagy nyugdíjba vonulásának ritmusát 

követik, ez hátrányos az éppen munkába lépő generációval szemben. A kezdő tanároknak helyettesítés, 

a nehezen kezelhető fiatalok intézményei és az akadémiájuktól, képzésüktől távol eső álláshelyek jutnak. 

Munkakörülményeik nehezebbek az előttük lévő generációkéhoz képest. 

4. Szélesíteni kell az egyéni továbbképzési kínálatot, decentralizálni kell a továbbképzést. 

A szakfelügyelők szerint az állam által felkínált képzések túl sok helyet adnak az állami reformok 

bemutatásának. 

A francia Oktatási Minisztérium 2010. május 12-i rendelete a tanári szakmai kompetenciák 

elmélyítéséről, azok elsajátításának ellenőrzéséről szól. 

Ezekhez kellene kapcsolódniuk a továbbképzéseknek. A kompetenciák ellenőrzése a tanári minősítő 

vizsgán zajlik, erre fókuszálnak később a szakfelügyelői ellenőrzés során is. A kompetenciák felsorolása 

és értelmezésük a magyar szakirodalomban megtörtént (vö. Felméry Klára 2011). 

A 2006. december 19-i rendeletben Franciaországban megfogalmazott kompetenciák részben eltérnek a 

Magyarországon megfogalmazott kompetenciáktól. 

Tíz szakmai kompetencia: 

10/1. A tanár képes etikus és felelős módon, állami közalkalmazottként cselekedni: szakmai 

lelkiismeretesség, szakmai etika vezérli, ismeri és tiszteletben tartja, ill. tartatja minden diákját és a 

véleményszabadságot. Tiszteletben tartatja a világi elveket, így többek közt a semlegességet, ügyel a 

diákokra és családokra vonatkozó bizalmas információk kezelésére, gyakorolja pedagógiai szabadságát 

és felelősségét az előírt kötelezettségei keretében, ismeri a közalkalmazottak jogait, és betartja azok 

kötelességeit. 
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10/2. A tanításhoz és a kommunikációhoz szükséges francia nyelvet tökéletesen ismeri. A tanárnak 

példát kell mutatnia a francia nyelv alkalmazásában, írásban és szóban egyaránt, fontos ügyelnie a 

diákok nyelvi kifejezőkészségére. 

10/3. Tantárgyait behatóan ismeri, széles körű általános ismeretekkel rendelkezik. A tanár általános 

műveltséggel rendelkezik, alaposan ismeri a szaktárgyait. 

10/4. Képes megtervezni és kivitelezni a tanítást. A tanár szakember tantárgyainak oktatásában, ismeri 

tantárgya didaktikáját, képes azt több szakterület felől megközelíteni, ismeri a tanulási folyamatokat és 

a diákok tanulási nehézségeit, valamint azok elkerülésének módjait. 

10/5. Képes megszervezni az osztály munkáját. Olyan tevékenységeket alakít ki, amelyekkel egy 

bizonyos kompetenciát több tantárgy segítségével lehet elsajátítani, képes értékelni a pedagógiai 

dokumentumokat. Törekszik a társadalmi élet szabályainak betartatására, arra, hogy diákjai értéknek 

tekintsék az egyéni és a közös munkát. Rendelkezik a konfliktuskezelésre vonatkozó ismeretekkel. 

10/6. Figyelembe veszi a diákok sokszínűségét. A tanár megérti és megérteti, hogy a sokféleség, a 

másság érték, legyen szó akár a kölcsönös tiszteletről, akár a diákok közötti egyenlőségről. 

10/7. Képes értékelni a diákokat. A tanár tudja értékelni a kompetenciák elsajátításának okát, a tanítását 

ehhez igazítja, ismeri a különböző értékelési módokat, funkciókat. 

10/8. Ismeri és felhasználja az információs és kommunikációs technológiákat. Az eszközök használatát 

ismeri és tudja alkalmazni, valamint folyamatosan frissíti ismereteit és készségeit szakmai gyakorlata 

során. 

10/9. Hatékony csoportmunkára képes, együttműködik a szülőkkel és az iskola partnereivel. A tanár 

részt vesz az iskola életében, együtt dolgozik a kollégáival, a pedagógiai tanáccsal. Ismeri a szülői 

munkaközösség szerepét, a diákok beilleszkedését segítő rendszereket, a pályaválasztási eljárásokat és 

a különböző irányokat, pályákat, amelyek felé a diákok elindulhatnak. 

10/10. Nyitott az önképzésre és az újításokra. A tanár folyamatosan frissíti szakmai, didaktikai és 

pedagógiai ismereteit, képes kritikai elemzés alá vetni saját munkáját, és változtatni azon. Ismeri a 

kutatás állását a szakterületén, ismeri Franciaország oktatáspolitikáját, a pedagógiai és a tudásátadás 

területén fejleszti jártasságát. Képes a kutatási eredményeket és a pedagógiai újításokat a mindennapok 

gyakorlatába áttenni. A tanár szellemi kíváncsiságról tesz tanúbizonyságot, valamint egész életén át 

képzi magát szakmailag. A kezdő tanárokat fogadó iskolák mentortanár kijelölésével gondoskodnak az 

új kollégák pedagógiai felügyeletéről. (Lásd részletesebben Felméry Klára 2011) 

A Val d’Oise Akadémia szakfelügyelői kidolgozták a kezdő tanárok számára a sztenderdeket, és három 

szintet állapítottak meg: „jól működő kompetenciák”, „hiányos kompetenciák”, „nagyon hiányos 

kompetenciák”. A javaslatot egyelőre nem fogadták el minden tanügyi régióban. 

Javasolták, hogy ez a bizonyítvány a hallgatót és kezdő tanárt kísérje el jövendő munkahelyére, és ennek 

birtokában jobban meg lehet határozni majd a személyes továbbképzési irányokat, a kezdő tanár 

szükségleteit, hogy pályája első éveiben lehetősége legyen megszereznie ezeket a kompetenciákat. 
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Jelenleg az idősebbeket favorizálja az egyéni továbbképzés, minél képzettebb valaki, annál könnyebben 

tud továbbképzéshez jutni. M. Pochard államtitkár szerint az intézményvezetőknek kellene több 

beleszólást adni abba, kit küldenek és milyen jellegű továbbképzésre. 
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10. TANULSÁGOK, AMELYEK HASZNOSÍTHATÓAK LEHETNEK 

MAGYAR KONTEXTUSBAN 

10.1. A javaslatok közül melyeket érdemes fontolóra venni? 

10.1. A javaslatok szinte mindegyike találkozik a magyar közoktatás problémáival. A pedagógusok 

szakmai kompetenciáit és a sztenderdeket már kidolgozták a magyar kutatók, ezek rendelkezésre állnak. 

A kompetenciák kidolgozásának a tekintetében nem vagyunk lemaradásban. A pedagógus felelős etikai 

magatartásának kritériumrendszere és a francia köztisztviselői, közalkalmazotti etika egybeesése 

figyelemre méltó. 

10.2. A szakfelügyelői rendszer helyreállítását modernebb formában követendőnek gondolom: az 

angolszász típúsú irányban, a munkaközösségek megerősítésén keresztül. A szakfelügyelőkön kívül az 

oktatás nem oktató segítőinek képzése a pedagógusok jobb munkakörülményeinek és munkájuk 

színvonalának növekedését segítené. 

10.3. Az indukciós, bevezető képzés kiemelése több országban is eredményre vezetett. Az 

órakedvezmény, a továbbképzésekkel történő támogatás figyelmet érdemel. Franciaországban minden 

szakmai gyakorlatot anyagilag honorálni kell. A minimálbér egyharmada a legkevesebb anyagi juttatás 

a szakmai gyakorlat során. Az indukciós képzés fizetett volta a társadalmi különbségek enyhítésére 

szolgál. Ha nem lenne fizetett a gyakorlat, csak nagyon jómódú családok gyermekei lehetnének tanárok. 

10.4. A tantermi kommunikációra szánt kutatások is eredményekkel kecsegtetnek, amelyeknek minél 

előbb be kellene épülniük az alapképzésbe. Az alapképzésben kutatással kapcsolatba kerülő hallgató a 

folyamatos önképzésre fogékonnyá válik. 

10.4. A francia oktatási rendszer egyes szereplői meg akarják szabadítani a hallgatókat a közalkalmazotti 

státuszhoz juttató versenyvizsgától, amely nem a pedagógiai, hanem a szaktudásra épülő szelekcióra van 

építve. Ez az évszázados hagyomány azonban egyelőre működik tovább. A tanári minősítő szakvizsgák 

az alapképző intézményrendszer, egyetemek hatáskörében és tanügyi régiók irányítása alatt maradnak. 

Az állam kezében összpontosuló erős közalkalmazotti rendszer a minőség garanciájára törekszik. 
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