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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. 
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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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A TUDÁS TÁRSADALMA ÉS A TANÁRI TOVÁBBKÉPZÉS1 

Az iskola Olaszországban átmeneti időszakon megy keresztül. Változik a társadalom, változik a 

kommunikáció, a technológiai eszközök, és az iskolába kerülő fiatalok is minden évben mások. Az 

iskolának új identitást kell elsajátítania, ez pedig az autonómia, ezért a kutatás, kísérletezés és az 

önértékelés folyamatait kell beépítenie tevékenységébe. A belső rugalmasság és a külső integráció 

látásmódját kell magáévá tennie. Didaktikai tevékenységének többszörösnek kell lennie, és nem csak 

elméletinek, hanem gyakorlatinak is kell mutatkoznia, aminek meg kell jelennie a tanári 

továbbképzésekben is. Ezek a megközelítések nemzetközi szinten már elfogadott, gyakorlatban 

alkalmazott vezető fonalak, amiket Olaszországban az iskolák által végzett gyakorlati és elméleti 

tevékenységek által kell megszilárdítani és elismertetni. Az iskola maga kell, hogy legyen a felelős 

végrehajtó, az új elméletek kitalálója, és mindezek szabályozója is. Ezáltal az arculata változhat meg, 

maga mögött hagyva a régi, már elavult modelleket. Új úton indulhat el, amit nyugodtan nevezhetünk 

„nyitott”, „minőségi”, „rugalmas” iskolának, kísérletezőnek vagy innovatívnak egyaránt. Ez egy olyan 

iskola, ami létezik is meg nem is, de aminek mindenképpen létre kell jönnie, hogy alkalmazkodni 

tudjon az új idők elvárásaihoz. Mindez nem könnyű feladat: egyrészt azért, mert az iskoláról a múltban 

kialakult kép nagyon tartja magát, másrészt, mert az iskolák személyzetének a felkészültsége nem 

megfelelő ehhez, és természetesen a miatt a kihívás miatt is, amit ez a feladat jelent. Kihívás a 

hagyományokat, a tér kihasználtságát és sok más apró részletet illetően is. Egy utópisztikus 

elképzelésről lehet szó? Egyáltalán nem, sőt ez az iskola már menetel előre, ezért működésbe kell 

léptetni. Természetesen mindez az iskola fontos szereplőit, a tanárokat is érinti: tőlük is minden 

tekintetben radikális, mély változást kíván meg. Ez segítheti elő az új, a fiatalokhoz alkalmazkodni 

tudó iskola létrejöttét. 

Ez az új iskola pedig a múlt szakmaiságához képest más igényekkel lép fel. Új jelentéseket kell adni 

tehát a szakmaiságnak: reflexív legyen, kutatás és kísérletezés igényű, tervező, rendszerező, és mind az 

iskolán belül, mind azon kívül a képzésre koncentráljon. Ebből származik az igény, hogy az 

egyetemeken és azon kívül is emeljék a tanárképzés színvonalát. Az iskola mint a tudás közvetítője, és 

az a mítosz, hogy „aki tud, tanítani is tud”, már túlhaladott, így új tartalmat kell adni az iskolának, 

ebben a feladatban pedig a pedagógusokra hatalmas felelősség hárul. 

                                                                 
1
 Franco Cambi: Società della conoscenza e formazione degli insegnanti (A tudás társadalma és a tanártovábbképzés) In 

Pedagogia oggi n. 1.-2./2007.  

http://www.siped.net/sezione1/Rivista/pedagogia_2007.pdf 

(Az internetes letöltések 2012. december 15. és 2013. január 14. között történtek. Ezt a tényt külön-külön nem jelöljük az 

egyes helyeken.) 

http://www.siped.net/sezione1/Rivista/pedagogia_2007.pdf
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1. A JELENLEGI TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER LÉTREJÖTTÉNEK 

ELŐZMÉNYEI  

A továbbképzések szabályozásának változásai 1957-től napjainkig
2
 

Olaszországban a továbbképzést olyan eszköznek tartják, amely képes új értékeket teremteni a 

közszférában. Először 1957-ben fogalmazták meg azt, hogy a közalkalmazottaknak joguk van a 

továbbképzések elvégzéséhez és a tudásuk tökéletesítéséhez. Az iskolákban nagyon erős volt az a 

vágy, hogy elismertessék és értéket adjanak a teljes személyzet képzésének és továbbképzésének. Az 

elsődleges cél az volt, hogy az iskola végre lépést tudjon tartani az oktatást érintő változásokkal.  

Az utóbbi húsz évben a képzéseknek egy olyan új modellje rajzolódott ki, amely már nemcsak a 

tantárgyakra koncentrált, hanem az adott terület igényeit kielégítő kínálat létrehozására és magára a 

felhasználóra. Az oktatási rendszerben bekövetkezett változások, az új elvárások és igények miatt az 

olasz továbbképzések rendszere átalakult, kibővült, és egy új tanármodell született: olyan, aki sokkal 

tudatosabb a szervezést, az adminisztrációt és a vezetést illetően.  

A változás során elérkezett az a pont, amikor az egyes tanárok képzési igényeit megelőzték a 

tantestület igényei. Ennek következtében a tantestületet azért hívták össze, hogy a központ által előírt 

prioritások alapján döntsön a lehetséges képzésekről. A rendeletek alapján azonban a források 

előirányozása az egyes iskolák számára anélkül történt, hogy felmérték volna a tényleges képzési 

igényeket és azok tartalmát. Csak 1989-ben kísérelték meg racionalizálni a továbbképzések rendszerét, 

bevezetve az évenkénti tervezést. Ekkor kérték meg az egyes iskolákat, hogy a tantestület fogalmazza 

meg a célokat, a szervezés módját, a továbbképzés ellenőrzését. Ezeknek a változásoknak 

köszönhetően 1990-ben újra úgy definiálták a továbbképzést, mint jogot és kötelezettséget. Ekkor arra 

volt szükség, hogy az új rendszer, a miniszteri előírásokkal összhangban, fajsúlyosabb, újító jellegű 

témákat is tartalmazzon és kínáljon. Ezért hívták össze azokat a megbeszéléseket, ahol egy egész város 

iskoláinak továbbképzési tervét állították össze. 

1991-ben egy piramisszerű továbbképzési rendszer született meg, az ehhez szükséges szervezési 

eljárásokkal együtt. Ebben a rendszerben a MIUR* szerepelt inputként az előírásaival és igényeivel. 

Ez alkotta a legfelsőbb, kormányzati szintet. Regionális szinten a megyei oktatási hivatalok kezdték el 

kidolgozni és koordinálni a továbbképzés gyakorlati megvalósítását, majd a legalsó szinten az iskolák 

voltak azok, ahol a munkaközösség a tanárok igényeit figyelembe véve összeállította a végleges tervet.  

Az 1995-ös CCNL* 28. bekezdése továbbra is fenntartotta azt az alapelvet, hogy a továbbképzésen 

való részvétel jog a tanárok számára. Ugyanennek a szerződésnek a 27. bekezdése tartalmazta azt a 

kitételt, hogy a tanároknak hat év alatt legalább 100 óra továbbképzésen kell részt venniük, ami a 

                                                                 
2
 Come è cambiata la normativa sull’aggiornamento. (’Hogyan változott a továbbképzések szabályozása’) Szerk.: Cecilia 

Miconi. 2001.   

(http://www.indire.it/new_funzioniobiettivo/associazioni/fnism/approfondimenti/articolo2/1.htm) 

http://www.indire.it/new_funzioniobiettivo/associazioni/fnism/approfondimenti/articolo2/1.htm
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fizetés növekedését is befolyásolni fogja. A későbbi tárgyalások ez utóbbi kitételt, a fizetés 

növekedését, már kivették ebből a megállapodásból, a további módosítások pedig a kötelező 100 órát 

sem írták elő. A ’95-ös szerződés újításai közt szerepelt, hogy a minisztérium prioritásokat illető 

előírásai mellett az egyes iskolák, az intézmény igényei és az alapító okiratban megfogalmazott célok 

értelmében, megfelelő indoklás esetén, további tematikákat is javasolhattak. Ekkor kellett minden 

iskolában egy továbbképzésekért felelős referenst kinevezni.  

Az 1995. 12. 23-i 376. számú miniszteri rendelet egyetért az 1995-ös CCNL-lel, és tartalmazza a 

célokat, irányokat, az eredmények ellenőrzésének módját és a források szétosztását. A tanárok 

továbbképzésének rendszere ez által megújult. Arra koncentrált, hogy lehetővé tegye a 

tapasztalatcserét az iskolán kívül is, lehetőséget adjon az ugyanazon tantárgyakat tanító tanárok közötti 

folyamatos kommunikációra, értékelje a tanítás mesterségéhez kötődő újító jellegű kutatásokat. A 

pozitív oldal az, hogy a figyelem áthelyeződött az egyes iskolákra, amelyeket arra köteleztek, hogy 

készítsék el, és dokumentálják a tanári továbbképzéssel kapcsolatban elvégzett feladataikat: mind a 

nevelőtestület által végzetteket, mind pedig az egyes tanárok által végzetteket. Az 1995-ös 

szerződésnek, annak ellenére, hogy jelentős újításokat vezetett be, nem volt meg a pénzügyi háttere, 

ami a helyi továbbképzési tervek elszegényedését idézte elő. Az ilyen környezetben született tervek 

tehát véletlenszerű tevékenységek gyűjteményévé váltak, és nem feleltek meg többé az egyes iskolák 

valós továbbképzési igényének.  

1999-ben újra felmerült az igény, hogy a továbbképzéseket az iskola profiljának és igényeinek 

megfelelően szervezzék meg. Az 1999. 05. 26-án megkötött kollektív szerződés egy olyan 

továbbképző rendszert definiál, amely a tanárt egy új folyamat közepébe állítja, a teljes iskolai 

autonómia felé irányítva mind az eszközhasználat (a tanítás során felhasznált didaktikai, informatikai 

eszközök), mind pedig az adminisztráció területén. Az újítás érdekében a képzés is ebbe az irányba 

mozdult el. Előnyben részesül a képzés és továbbképzés kötelezettsége, a munkaerő képzése, a 

felnőttképzés, a technológia fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás. Az iskolák a szakmai fejlődés 

igazi laboratóriumává kellett, hogy váljanak, amelyet interneten keresztül, más iskolákkal és a 

regionális vagy országos oktatási hivatalokkal együttműködve kellett megvalósítaniuk. A képzés 

fontos alap volt ahhoz, hogy el tudják indítani az iskolák teljes önállóságát: a tanárok ennek a 

folyamatnak passzív és aktív szereplői lettek, hiszen megkapták a lehetőséget a képző szerep 

kipróbálására is.  

A CCNL 9. bekezdése előírja egy ellenőrző szervezet felállítását, amely irányt ad és monitor 

tevékenységet végez azzal a céllal, hogy felmérje a képzési igényeket. Ugyanez a szervezet definiálja 

az általános előírásokat a célközönségnek számító tanárok továbbképzéséhez. Az 1999-ben definiált 

prioritások előírássá váltak azon iskolák számára, amelyek készen álltak az autonómiára való átállásra. 
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A források is kiszabadultak a szigorú szabályozások alól, és a továbbképzésekre is felhasználhatóvá 

váltak.  

Az 1999. évi 210-es miniszteri rendelet a továbbképzések teljes újjászervezését jelentette be, amelynek 

2000-ig kellett lezajlania. A 2000. évi 202-es rendelet körvonalazta az iskola személyzetének 

folyamatos továbbképző rendszerét. Előírta, hogy legyenek a tanároknak, az igazgatóknak, a 

kiszolgáló és technikai személyzetnek szánt képzések is. Bevezetésre került a kezdő tanárok első, 

gyakorlatinak számító éve és a már gyakorló tanárok képzése is. A kezdeményezések a kompetenciák 

fejlesztését, az információszerzést, a kommunikációt és a már szolgálatban lévő személyzet képzési 

rendszerének tökéletesítését célozzák meg. Célokat és általános érdekeket fogalmaznak meg. A 

prioritás az interneten zajló és a távoktatást igénybe vevő képzéseké. Több figyelmet kell szentelni az 

újonnan felvett kollégáknak, a hittantanároknak, és a különös bánásmódot igénylő gyerekekkel 

foglalkozó tanároknak. A rendelet azt javasolja az iskoláknak, hogy az Európai Unió által kínált 

képzéseket is vegyék számításba. 
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2. A TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS JELENLEG ÉRVÉNYES JOGI 

SZABÁLYOZÁSA 

2.1  A tanártovábbképzés jogi szabályozása 

Az 1997. évi március 15-én elfogadott 59. törvény 21. cikkelye
3
 (Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa* (in: Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 

1997) határozza meg az iskolák jelenlegi működését. Ez a törvény fogalmazta meg az iskolák és az 

egész képzési rendszer autonómiáját. Az iskolai autonómiával a személyiségfejlesztést célzó képző és 

nevelő munkát akarták megvalósítani. Az iskolák által kínált képzéseket igyekeztek úgy átalakítani, 

hogy elsősorban a helyi viszonyokhoz, ezáltal a szülők igényeihez és az adott terület gazdaságához is 

igazodjanak. Ezáltal próbáltak megfelelni a helyi munkaerőpiac kívánalmainak is, amely 

természetesen az oktatási rendszer általános céljai között szerepel. Sikernek tekintik azt, ha egy iskola 

a munkaerőpiacon használható, értékes tudást ad a diákjai kezébe, ezt pedig a helyi igények 

felmérésével, és a képzések kínálatának átalakításával lehetséges megvalósítani. A jelenlegi törvény 

értelmében az olasz iskolák, tiszteletben tartva az előírásokat, maguk szabályozhatják a különböző 

tantárgyak óraszámát a tagozatnak és a diákok tanulási ritmusának megfelelően. Rugalmas órarendet 

alakíthatnak ki (például egy tantárgy óráit a tanév egy adott periódusára koncentrálhatják), egyénre 

szabott tanulási tervet dolgozhatnak ki például a tanulási nehézségekkel vagy valamilyen betegséggel 

küzdő diákok számára, az adott terület igényei alapján állíthatják össze a képzések kínálatát, és maguk 

választhatják meg a didaktikai módszereket és eszközöket. 

 

2.2 CCNL  

A tanári továbbképzésekről, legfontosabb dokumentumként és vonatkozási pontként, a CCNL IV. 

fejezete
4
 részletesen rendelkezik. 

A továbbképzés országos és helyi szinten szabályozott. Országos szinten zajlik a különböző képző 

központok, intézmények akkreditációja, amelyet a MIUR koordinál és felügyel. A fő cél az, hogy 

ezekkel a képzésekkel megfelelő támaszt, illetve fejlődési lehetőséget kínáljanak az oktatásban 

dolgozó személyzetnek. Ezen a szinten állítják össze a képzési lehetőségek listáját, illetve vizsgálják a 

képzések eredményeit.  

Helyi szinten az oktatási hivatalok és az iskolák vezetése közösen határozza meg a képzésre fordítható 

források felosztásának, illetve a képzésben való részvétel kritériumait. A képzésre fordítható összeg a 

megyétől, illetve más forrásokból érkezik. Minden iskolában a tantestületnek a tanév megkezdésekor, 
                                                                 
3
 Jogi archívum.  

www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/art21.html 
4
 A kollektív munkaszerződés szövege alapján készült az összegfoglaló.  

www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0205a.pdf 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/art21.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0205a.pdf
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de legkésőbb október 31-ig, kell határoznia arról, hogyan kívánja felhasználni a rendelkezésre álló 

összeget. 

A tanári továbbképzés már kizárólag jogként – és nem kötelességként – szerepel a jelenleg érvényben 

lévő CCNL-ben. Nem létezik az a korábbi követelmény, hogy a tanároknak hat év alatt legalább 100 

óra továbbképzésen kell részt vennie.  

Minden, nem további egyetemi diploma megszerzésére irányuló továbbképzésnek az iskolai órákon 

kívül kell zajlania. Előnyben részesítik Olaszországban azokat a kiegészítő egyetemi képzéseket, 

amelyek segítségével egy tanár sokoldalúvá válhat, pl. új tantárgyat taníthat, vagy továbbfejlesztheti 

tudását az általa tanított tantárgy területén. Pontosan az ilyen esetek miatt minden tanárnak, minden 

iskolai évben 5 nap áll a rendelkezésére, hogy továbbképzéseken vehessen részt. Ez alatt az 5 nap alatt 

hivatalosan van távol, és az iskolának gondoskodnia kell a helyettesítéséről. Ezt az úgynevezett 

supplente* látja el. Ha a továbbképzés miatt egy tanárnak utaznia kell, akkor az iskola visszatéríti az 

utazási költségeit, ha pedig egyetemi képzésre iratkozik be, akkor az iskolaigazgatónak kötelessége, 

hogy rugalmas órarenddel segítse tanulmányai sikeres elvégzését. Ha egy tanárt felkérnek, hogy egy 

továbbképzésen oktatóként vegyen részt, ugyanúgy jogosult az 5 nap távollétre. A MIUR keresi az 

együttműködést az olasz egyetemekkel és egyéb intézményekkel rövid, kiegészítő képzések 

felkutatása céljából. Ebből a szempontból a tanártovábbképzés igyekszik az alapképzéshez 

kapcsolódni. Az egyetemi képzések mindig prioritást kapnak. Természetesen a munka hatékony 

elvégzése érdekében előnyben részesítik a távoktatás különböző formáit, az internetes tanfolyamokat, 

online kurzusokat, illetve az olyan jellegű önképzést, amiről készül valamilyen oklevél vagy 

tanúsítvány a tanfolyam elvégzése után.  

Minden iskolai év elején az igazgatónak kell tájékoztatnia a tantestületet, valamint a gazdasági, 

technikai és ATA*-személyzetet a továbbképzésekről, ezek igénybevételének kritériumairól, és a 

tantestületnek legkésőbb október 31-ig döntenie kell a beiskolázás éves tervéről. Az iskolák 

rendelkezésére bocsátott összeget az akkreditált, a tantestület által elfogadott tanfolyamokra lehet 

fordítani. Az el nem költött összeget nem kell visszautalni, hanem egy következő ciklusban ugyanerre 

a célra fel lehet használni. A döntés meghozatalakor lehet központilag ajánlott képzéseket választani, 

vagy saját megállapodást kötni akkreditált intézményekkel, és igény szerinti tanfolyamokat szervezni. 

Ha a tantestület úgy dönt, hogy személyre szabott továbbképzésben szeretne részt venni, ezt jeleznie 

kell, és erre is lehetősége nyílik.  
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3. A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA ÉS KONTEXTUSA  

3.1 A tanártovábbképzések célja 

A továbbképzések azzal a céllal jönnek létre Olaszországban, hogy a tanárok szakmai fejlődését 

segítsék főként azokon a területeken, ahol az iskolai reformok bevezetése és az új kommunikációs 

eszközök megjelenése megváltoztatta a tanár és a diák kapcsolatát, azok funkcióját. Egy olyan 

iskolában, amely lépést kíván tartani a változásokkal, és szembe kíván nézni korunk aktuális 

problémáival, a tanárok továbbképzése garantálja a szakmai fejlődést, ezáltal pedig az oktató és nevelő 

munka színvonala jelentősen javulhat.  

A szakmai fejlődés a cél főként a következő területeken: tantárgyi tudás bővítése és kiegészítése, 

nonverbális eszközök használata. A „Nonverbális kommunikáció” című tanfolyam során például a 

tanárok elsajátítják azokat az eszközöket, módszereket, amelyek segítségével, a diákokkal való 

folyamatos kommunikáció fenntartható és fejleszthető. Olaszországban nagy hangsúlyt fektetnek az 

iskolai színházi csoportok létrehozására. Ezekben a csoportokban a diákok megtanulnak egymásra 

figyelni, a hangjukkal, gesztusaikkal és a testükkel bánni, ami nagymértékben segítheti a tanulást és a 

tanár munkáját.  

Fontosnak tartják a tantárgyak tematikáinak összekapcsolását, mert Olaszországban például az 

„olasztanár” irodalmat, történelmet és sok esetben földrajzot is tanít, ezért alapvető elvárás, hogy képes 

legyen kapcsolni a tantárgyakat, tudja úgy szervezni a programot, hogy az általa tanított anyagrészek 

közötti összefüggéseket értsék a tanulók. A szakmai fejlődés további fontos területei a módszerek 

értékelése, a tanítás tervezése, szervezése, új informatikai és multimediális eszközök beépítése a 

tanításba, az eredmények kiértékelése a tantárgy sajátosságai alapján.  

A tanároknak jobb kommunikációs technikákat kell elsajátítaniuk annak érdekében, hogy az egyre 

gyorsabb változásokat megélő mai fiatalokkal jobb kapcsolatot tudjanak kialakítani, átsegítve őket 

például azon a nehéz pillanaton, amikor választaniuk kell a munka és a tanulmányok folytatása közt.  

 

3.2 Az oktatáspolitika célja, a közoktatás fejlesztésében betöltött szerepe
5
 

Az olasz oktatáspolitika fő célja évek óta az, hogy elősegítse az iskolarendszer megerősödését és 

fejlődését az egész országban, főleg a déli területeken (Calabria, Campania, Puglia és Sicilia 

megyékben). Az ezzel kapcsolatos intézkedések az esélyegyenlőség megteremtését célozzák, hiszen 

még mindig nagy a különbség az ország északi és középső része, valamint a déli területek között az 

átlagkereset és a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások mennyiségében és minőségében. Az 

utóbbi években ez a különbség elkezdett valamelyest csökkenni. Kisebb lett az iskolát elhagyók 

száma, és javul a teljesítmény az éves kompetenciamérések során is. A tanártovábbképzés ezeken a 
                                                                 
5
 Bertacchini, Carla–Fontana Maria Rosa 2005. La formazione iniziale professionale tra scuola e università – (Iskola és 

egyetem közötti bevezető képzés) In L’insegnante di qualità CLUEB, Bologna 
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kevésbé fejlett területeken a fennálló problémák megoldását célzó tanfolyamokat próbál kínálni. A 

megindult fejlődés jórészt Európai Uniós forrásoknak is köszönhető: az utóbbi két-három évben 

például Szicília számos iskolája pályázott sikeresen az interaktív táblák beszerzésére, és felszerelésére. 

Létezik olyan iskola Castellammare del Golfo városában, ahol minden osztályteremben megtalálható 

ez a modern felszerelés. Az új technológia megjelenésére a tanár-továbbképzési rendszer olyan 

tanfolyamokkal válaszolt, amelyek során a tanárok megtanulhatják ennek használatát.
6
 

Egyre több a bevándorló Olaszországban, így egyre több iskolában kell azt is megszervezni, hogy az 

ilyen családok gyermekei be tudjanak kapcsolódni a tanítás-tanulás folyamatába. Egyes területeken az 

osztálylétszám nagyobb részét teszik ki az ilyen gyerekek. Ez a jelenség újabb feladatokat ró az 

iskolákra mind szervezési, mind pedig szakmai szempontból. Meg kell oldani a bevándorló családok 

gyerekeinek nyelvoktatását, segíteniük kell a beilleszkedésüket. A tanár-továbbképzési rendszer erre a 

változásra oly módon kíván reagálni, hogy főleg olasz nyelvtanárok, illetve nyelvtanárok számára 

szervez továbbképzéseket, amelyek során ezek a tanárok megtanulják tanítani az olasz nyelvet a 

bevándorló családok gyerekei számára is. Ezeket a tanfolyamokat főleg az egyetemek szervezik, egy 

úgynevezett DITALS* vizsga tehető le, amely tanúsítja az ilyen irányú képzettséget.  

Az oktatáspolitika céljai közé sorolható az is, hogy az iskola és a munka világa között kapcsolatot 

hozzon létre, kialakítsa a diákokban azokat a képességeket, amelyekre majd későbbi munkájuk során 

támaszkodhatnak. Ennek érdekében az iskoláknak kötelességük minél több gyakorlati helyet 

biztosítani tanulóik számára, hogy minél több ilyen jellegű tapasztalatra tehessenek szert. Másik fontos 

cél az idegen nyelvek, illetve az új környezethez való alkalmazkodás elsajátítása. Olaszországban még 

mindig nagyon erős lemaradás tapasztalható az idegen nyelvek tanulásának területén. A statisztikai 

adatok szerint a lakosság kis százaléka beszél jól legalább egy idegen nyelvet. Az iskolai környezetet 

is szeretnék vonzóvá tenni a modern technológia és új didaktikai módszerek alkalmazásával.  

2000-ben lépett életbe az a törvény (1997. évi március 15-i tv.), amely nagyobb autonómiát adott az 

iskolák kezébe. Ettől kezdve nem írták már elő központilag a legkisebb részletekig a tanítandó 

anyagot, csak kerettantervek születnek központilag, és az iskolák a helyi tantervben töltik meg 

tartalommal. A helyzet mind az iskolák, mind pedig a tanárok részéről nagy felelősséget és önállóságot 

kíván meg. Mindez a tanárok továbbképzési kínálatára is nagy hatással van, olyannyira, hogy a 

2012/13-as tanévben is a MIUR által előírt prioritások egyike pont az iskolareform és annak hatásai.  

  

                                                                 
6
 Az információk egy, a Castellammare del Golfo városában található középiskola igazgatójával folytatott személyes 

interjúból származnak.  

www.mattarelladolci.gov.it/ 
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3.3 Az alap-, a bevezető és a továbbképzés kapcsolatrendszere  

3.3.1 Tanárképzés 

Olaszországban a tanári képesítést az 1999/2000-es tanévtől a 2008/2009-es tanévig az úgynevezett 

SSIS* nevű iskolában lehetett megszerezni. A SSIS
7
 megyei szinten szerveződött, és a felvehetők 

számát minden évben a MIUR határozta meg. Felvehetők voltak a régi képzési rendszerben diplomát 

szerzettek, illetve az új rendszerben MSc diplomával is rendelkezők. A képzés két évig, négy félévig 

tartott, és különböző tantárgyakra lehetett specializálódni. A képzés szerves részét képezte a tanítási 

gyakorlat az erre szerződött gyakorló iskolákban, egy vezető tanár támogatásával. A képzés 

államvizsgával zárult. 2008 óta Olaszországban nem indult újabb, a tanári képesítés megszerzését 

célzó egyetemi vagy egyéb képzés.  

A 2012. március 14-i 31. miniszteri rendeletben hozták nyilvánosságra az új tanárképző rendszer 

pontos részleteit. A 2012/2013-as tanévben indult az új, egyéves képzés, amely során tanári 

képesítést lehet szerezni. Ennek neve Tirocinio Formativo Attivo*, a továbbiakban TFA, amelyet a 

2010. szeptember 10-i 249. miniszteri rendelet
8
 (DECRETO 10 settembre 2010, n. 249. Regolamento 

concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»)* fejt ki. A 

tanárképzés azok számára nyitott, akik a régi rendszerben szerzett, legalább négyéves diplomával vagy 

a bolognai rendszerben szerzett MSc diplomával rendelkeznek.  

Az új képzés elkezdéséhez felvételi vizsgát kell tenni. Az első fordulóban egy tesztet kell kitölteni, 

amelynek díja 100-150 euró tantárgyanként. Ha ezt a jelentkező sikeresen teljesíti, akkor az írásbeli és 

szóbeli felvételi vizsgával folytatódik az eljárás. A felvételi során pluszpontokat jelentenek a 

következők:  

– tanítási gyakorlat (360 tanítással töltött nap 4 pont; 361-540 tanítással töltött nap 6 pont; 

541-720 tanítással töltött nap 8 pont; 721 nap felett minden 180 nap után további 2 pont) 

– doktori cím 6 pont  

– legalább 2 év tudományos kutatás 4 pont  

– meglévő tanulmányok értékelése max. 4 pont 

– szakdolgozat jegye 4 pont 

– publikációk 4 pont  
                                                                 
7
 La formazione degli insegnanti e la scuola in Europa : atti del Convegno. Torino, 7-8 febbraio 2003 / a cura di Giancarlo 

Chiusano, Maria Luisa Jori, Roberta Serra. Torino: CELID, 2003. 
8
 2010.10.10. 249. számú miniszteri rendelet  

www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.p

df 

http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf
http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf
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A felvételi eljárás során ezek a pluszpontok összeadódnak a vizsga során szerzett pontokkal, és ezek 

alapján választják ki a MIUR által meghatározott számú résztvevőt. A felvételi eljárás során az írásbeli 

tesztre kapható maximális pontszám 30. Ha ebből a jelentkező legalább 21 pontot elért, akkor írásbeli 

vizsgát tehet.  

Az írásbeli vizsgát is hasonló módon értékelik: a maximális 30 pontból legalább 21-et el kell érni, 

hogy szóbeli vizsgára bocsátható legyen egy jelölt. Az utolsó forduló, a szóbeli vizsga maximális 

pontszáma 20, amiből legalább 15-öt kell teljesíteni, hogy a vizsga érvényes legyen. A felvételi vizsga 

során szerezhető maximális pontszám tehát 80, ehhez adódnak hozzá a fent említett pluszpontszámok. 

A felvételi vizsga értékelése után a pontszámok alapján egy sorrend alakul ki. Ezt követve töltik fel az 

egyetemek a meghirdetett helyeket. Ha pontszámegyezés alakul ki két vagy több jelölt között, akkor 

elsősorban az oktatási intézményben ledolgozott évek száma dönt. Ha azonban a jelölteknek nincs 

tanítási-nevelési gyakorlatuk, akkor a fiatalabb jelentkezőt részesítik előnyben.  

A 2012/2013-as tanévben az egész országban 20 000 jelentkezőt vettek fel erre a képzésre. A 

pontszámok alapján az egyetemek maguk töltötték fel a rendelkezésre álló helyeket. 2012-ben a 

cattolicai egyetem Bresciaban lévő székhelyén, fizika szakon, a 13 felvett jelölt közül az első helyen 

lévőnek 102,5, míg az utolsó helyen lévőnek 57 pontja volt
9
. Matematika szakon ugyanez az egyetem 

28 főt vett fel, akik közül az első helyen lévőnek 91, a legutolsónak pedig 59 pontja volt
10

. A torinói 

egyetemen angol szakra 30 főt vettek fel, a pontszámok itt 90,5 és 76 között mozogtak
11

.  

A képzés díja egy tanévre 2500–3000 euró. Erre az olasz állam nem különített el forrásokat, tehát a 

jelentkezőknek egyénileg kell kifizetni a tandíjat.  

A TFA nevű új képzés egy év alatt a következő tevékenységeket foglalja magában: 

– neveléstudomány; 

– 475 óra direkt és indirekt gyakorlat egy iskolában vezető tanár segítségével. A gyakorlat 

tartalmaz hospitálást, aktív tanítást, illetve legalább 75 órát kell szánni a fogyatékkal élők 

integrálásához szükséges didaktikai módszerek elsajátítására. 

– tantárgyspecifikus módszerek; 

– pedagógiai és didaktikai gyakorlat. 

Az egyéves képzés végén záróvizsgát kell tenni, amelynek részei: 

– az iskolai gyakorlat értékelése, 

– egy téma didaktikai kifejtése, 

                                                                 
9
 www.unicatt.it/Brescia-A038-graduatoriafinale-ammessi.pdf 

10
 www.unicatt.it/Brescia-A047-graduatoriafinale-ammessi.pdf 

11
 www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/Area_Portale_Pubblico/Documenti/V/ 

verbale_grad_finale_TFA_classe_A345.pdf 
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– záródolgozat megvédése. 

 

3.3.2 A bevezető képzés és a kezdő pedagógusok beilleszkedése  

Olaszországban, ha egy tanár megkapja a határozatlan időre szóló kinevezését, akkor a szerződésében 

foglaltak szerint az első év gyakorlati évnek, azaz próbaidőnek számít. Ennek időtartama szeptember 

1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Ezzel a gyakorlati évvel kapcsolódik össze az az egy éves 

képzés, amit minden, új kinevezést kapott tanárnak el kell végeznie. (Határozatlan időre szóló 

kinevezést kapni Olaszországban nagyon nehéz, hiszen több rangsorból töltik fel a megüresedett 

helyeket. A gyakorló tanárok sokszor évekig határozott időre szóló szerződéssel dolgoznak mindig 

más-más iskolában.) 

A MIUR írja elő, hogy az újonnan kinevezett tanároknak 50 órás bevezető képzést kell teljesíteniük. A 

határozatlan időre szóló kinevezés, az egy év próbaidő és a sikeresen elvégzett képzés után válik 

véglegessé. Az egyéves képző időszak célja az, hogy az újonnan kinevezett tanárt bevezesse, és 

irányítsa a tanári munka olyan területein, mint például a módszertan, pszichológiai és pedagógiai 

ismeretek, kommunikáció és társas kapcsolatok, valamint az adminisztráció.  

Az előírt 50 óra a következőképpen oszlik meg:  

– A helyi oktatási hivatal által szervezett, 25 órás tanfolyamon való személyes részvétel. Ez 

tartalmazza a bevezető-ismerkedő találkozót, csoportos munkát, workshopot, prezentáció 

készítését online felületen.  

– 25 óra távoktatás a MIUR által létrehozott felületen (www.indire.it), előre meghirdetett 

időpontokban, egy e-tutor* felügyeletével.  

Akkor tekinthető elvégzettnek ez a képzés, ha az új kolléga az előírt órák legfeljebb 30%-ról hiányzott. 

Hiányzásairól minden esetben igazolást kell bemutatnia az iskola igazgatójának, aki az egész 

programról külön mappát vezet. A helyi oktatási hivatal gondoskodik arról, milyen módon zajlik ez a 

képzés. A képző iskoláknak az erre létrehozott webes felületen
12

  kell elvégezniük az adminisztrációt.  

A 2012-es tanévben a bevezető képzés május 8-án indult. A 25 óra online képzésnél mindig van egy e-

tutor, aki minden online óráért 2 kreditet ítélhet meg az újonnan kinevezett tanárnak. A bevezető, 

egyéves képzésnek része a hospitálás is. Ennek során a tanár gyakorlatot szerezhet egy olyan 

közegben, ahol tapasztalt kollégák segítik módszereinek kialakításában. A kezdő tanár fogadása 

egyének (mentor), és csoportok (értékelő bizottság) közreműködését igényli, és sokféle tevékenységet 

foglal magába (konzultáció, támogatás, együttműködés, koordinálás stb.). Az értékelő bizottság az 

iskola igazgatójából és nagy tapasztalattal rendelkező tanárokból áll, akiket a tantestület választ meg és 

fogad el. A bevezető képzésnél az iskola igazgatójának van a legnagyobb felelőssége. Ő kell, hogy a 

                                                                 
12

 www.for.indire.it/neoassunti2012/auth/index.php?action=asklogisc&go=iscrizioni/ 

http://www.for.indire.it/neoassunti2012/auth/index.php?action=asklogisc&go=iscrizioni/
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kezdők rendelkezésére bocsássa a dokumentációt, az év során konzultáljon velük, irányítsa őket, 

koordinálja az iskolai mentor és az értékelő bizottság munkáját, tartsa a kapcsolatot a képzés 

irányítójával és az e-tutorral is. Az igazgató feladata az, hogy kijelölje az iskolai mentort, aki az év 

során segíti az új tanárt didaktikai, módszertani kérdések, problémák esetén.  

A tanév végén a tanárnak egy beszámolót kell írnia, amelynek tartalmaznia kell egy rövid szakmai 

bemutatkozást, a már megszerzett tapasztalatokat, a tanár erős és gyenge pontjait és az egy év próbaidő 

rövid összefoglalását. Összegeznie kell az egy év didaktikai tapasztalatait, a 25 órás személyes, illetve 

a 25 órás online tanfolyamról alkotott véleményét, következtetéseit, valamint további terveit, 

elvárásait. Az értékelő bizottság ezt az egyéves képzés végén írt 10-15 oldalas beszámolót elemzi, és a 

védés alapján alapos értékelést ad. Az intézmény igazgatója a záróvizsga után határozatot hoz a státusz 

véglegesítéséről, illetve annak elutasításáról.  

Az elutasításnak két oka lehet:  

A. A próbaidő nem megfelelő teljesítése, azaz a tanítással töltött napok száma nem éri el az előírt 

180 napot.  

B. A próbaidő nem megfelelő teljesítése: annak ellenére, hogy a tanítással töltött napok száma 

eléri a 180-at, az értékelő bizottság és az iskola igazgatója szakmailag nem tartja megfelelőnek 

a kolléga munkáját a további alkalmazáshoz.  

Ez utóbbi nagyon ritka esetben fordul elő.  

Olaszországban a határozatlan időre szóló kinevezésre nagyon sokáig kell várni. Sokszor évek telnek 

el úgy, hogy egy gyakorló tanár határozott időre szóló szerződéssel dolgozik. Amikor viszont 

megkapja a státuszt, akkor a ledolgozott évei ellenére is kezdő tanárnak minősül, így a fent ismertetett 

egyéves képzést, azaz a próbaidőt és az 50 órát teljesítenie kell.  

Arra a kérdésre, hogy milyen módon zajlik az első év, ha valaki kinevezést kap, egy gyakorló tanár a 

következő választ adta: „Az újonnan felvett tanárokat egy év próbaidőre, „gyakornoknak” tekintik. Az 

első év próbaidőnek, gyakorlatnak számít, még akkor is, ha egy tanár előtte már éveket tanított 

határozott időre szóló szerződéssel. Ha határozatlan időre szóló kinevezést kap valaki, akkor egy 

tanévben nem kevesebb, mint 180 napot le kell dolgoznia, még akkor is, ha nincs annyi órája, mint egy 

már több éve gyakorló tanárnak. Az első gyakornoki év a munkaszerződésben is benne foglaltatik, és a 

már fent említett módon zajlik.”
13

  

  

                                                                 
13

 Részlet egy, a szerző által személyesen készített interjúból. Az interjú alanya egy, Olaszországban hat éve tanító 

kémiatanár. A továbbiakban is ebből az interjúból származnak majd az idézetek. 
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3.3.3 A képzések és az előmeneteli rendszer  

Mivel jelenleg nincs kötelező továbbképzési rendszer, tehát nem írja elő semmilyen törvény a tanárok 

kötelező továbbképzését, ezért az elvégzett továbbképzések sem jelentenek semmiféle pluszpontot az 

előmeneteli rendszerben. Jelenleg a tanárok fizetését kizárólag a tanítással töltött évek határozzák meg. 

Az elvégzett képzések után a tanárok csak egy tanúsítványt kapnak, kreditet nem. Azt mondhatjuk 

tehát, hogy pénzügyi vagy szakmai előmenetel szempontjából nem jelent számukra semmi előnyt 

a továbbképzés. Ennek egyedüli, szubjektív előnye az, hogy egy továbbképzésnek köszönhetően 

hatékonyabban tudják végezni a munkájukat, illetve javul a kommunikációjuk a diákokkal.  

„Olaszországban a karrier nem függ a tanár érdemeitől, tudásától, egyedül a tanítással töltött évek 

számától. Ha valaki elvégzi a doktori képzést, vagy kutatással foglalkozik, az jelenthet előnyt a 

graduatoria* felállításánál. Például az én testvérem elvégezte a doktori képzést, és neki 12 pontot 

jelentett a rangsorban, amelyből az állandó státuszokat töltik fel. Az egyetlen előnye a doktori 

képzésnek vagy más korábban végzett képzésnek a következő: ha már valaki státuszba kerül, akkor 

átkerül egy másik rangsorba, ami az iskolában és a városban betöltött pozícióját jelöli. Ha véletlenül 

előfordul, hogy abban az iskolában, ahol tanít, kevesebb a diák, és át kell helyezni a tanárokat, akkor a 

legkevesebb pontszámmal rendelkező tanárt fogják elmozdítani. Ebben az esetben a pontszámba 

beleszámítanak az adott tantárgyból tanítással töltött évek, a munkáltató által elismert, már 

megszerzett végzettség, és itt jöhet szóba a doktori cím, mesterképzés és egyéb éves vagy kétéves 

egyetemi képzés. Nincs arról tudomásom és információm sem, hogy a klasszikus tanártovábbképzések 

bármilyen használható kreditpontot jelentenének. Ráadásul a külföldön végzett tanítási gyakorlat sem 

mindig elismert nálunk. Én egy évig tanítottam a saját tantárgyamat egy magyarországi, debreceni 

olasz-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumban, és Veneto tartomány oktatási bizottsága nem ismerte 

el az egyéves tanítási munkáért járó pontokat arra hivatkozva, hogy az iskola nem az olasz állam által 

hivatalosan elismert két tanítási nyelvű gimnázium.”
14

 

                                                                 
14

 Részlet egy, a szerző által személyesen készített interjúból. Az interjú alanya egy, Olaszországban hat éve tanító 

kémiatanár.  
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4. A TOVÁBBKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE 

Olaszországban a továbbképzések akkreditációjáért, azok ellenőrzéséért és felügyeletéért a MIUR a 

felelős. Ide futnak be az akkreditációs kérvények, itt áll fel az a bizottság, amely ezeket elbírálja, és 

innen indulnak az ellenőrző folyamatok is. Ha egy akkreditált továbbképző központ vagy intézmény 

nem teljesíti a kérvényben megjelölt feladatokat, és nem valósítja meg az ígért színvonalat, akkor a 

MIUR ellenőrző bizottsága megvonhatja az akkreditációt. Ha ezt az adott intézmény szeretné 

visszakapni, akkor az egész akkreditációs procedúrán újra végig kell mennie.  
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5. A TOVÁBBKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

5.1  Általános információk a továbbképzésekről  

Olaszországban a továbbképzések nem kötelezőek. Jelenleg nincs olyan előírás, amely szerint 

bizonyos időtartam alatt meghatározott kreditet kell teljesíteni. A tanárok saját belátására van bízva, 

hogy jelentkeznek-e. A köztudatban viszont még mindig az van, hogy kétévente érdemes egy 

továbbképzést elvégezni. A képzést kezdeményezheti a tanár, ha talál megfelelő tanfolyamot. Az 

iskolának megvan az a joga is, hogy kezdeményezzen egy teljesen új, saját igényt kielégítő 

továbbképzést munkatársai számára. Az állam által összeállított képzési jegyzékből kiválasztott, a 

tantestület által elfogadott továbbképzést állami és helyi forrásokból finanszírozzák. A pedagógus által 

választott, a tantestület által el nem fogadott továbbképzést a pedagógus saját pénzéből fizeti. A 

képzések általában szeptemberben, az iskola megkezdése előtt, vagy júniusban, a tanítás befejeződése 

után zajlanak. Ha a tanév közben szervezik, akkor rövidebb, intenzív formában bonyolítják, általában 

délután. A MIUR szabályozza a továbbképzéseket, intézi az akkreditációt, felügyeli az ott zajló 

munkát is. 

 

5.2 A továbbképzésben való részvétel és az éves képzési és továbbképzési terv  

Mint ahogyan azt már a 2. fejezetben láthattuk, a CCNL a továbbképzéseket jogként és nem 

kötelességként definiálja, ezért a tanárok maguk dönthetik el, hogy részt kívánnak-e venni 

valamilyen továbbképzésben, vagy sem. Minden év elején a tantestület dönt a képzéseken való 

részvételről, de ez a tanárok részéről mindig önkéntes alapon történik. Minden év október 31-ig kell a 

tantestületnek döntést hoznia a MIUR által megállapított prioritások és a rendelkezésükre álló összeg 

alapján a tanárok beiskolázási tervéről. Az iskola igazgatója előzetesen tájékoztatja az intézmény teljes 

személyzetét az akkreditált képzési lehetőségekről, és a tantestületi gyűlésen a tanárok megszavazzák a 

tantestület képzési és továbbképzési tervét. Erről az iskola elkészíti az adott tanévre szóló képzési és 

továbbképzési tervet, amelyben hivatkozik a vonatkozó törvényekre, illetve a megállapított 

prioritásokra.  

A 2012/2013-as tanév prioritásai a következők:  

– didaktikai módszerek  

– hátrányos helyzet  

– szakmai továbbképzések 

– a középiskola reformja 

– iskolai kommunikáció és az iskolai kapcsolatok kiépítése  

– balesetvédelmi oktatás, az iskola biztonsága  
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Az iskola ezeknek a prioritásoknak megfelelően állítja össze saját továbbképzési tervét. Vannak olyan 

tanfolyamok, amelyek az iskola teljes személyzetére nézve kötelező jellegűek, mint ebben az évben a 

biztonságtechnikai oktatás. A továbbképzési terv ebben az esetben tartalmazza a következő 

információkat:
15

 

A kurzus elnevezése: Biztonság a laboratóriumokban és az iskolában 

Időtartama: 8 óra 

Időszak: 2012. szeptember  

Megvalósítás menete: 2 x 4 óra  

Résztvevők: az iskola teljes személyzete 

A tanfolyam felelőse: az iskola igazgatója 

Célja: jogi kompetenciák megszerzése 

Tartalma: az iskola dolgozóira, illetve a környezetre vonatkozó érvényben lévő jogi szabályozás, 

veszélyek felmérése 

Előadó: külső előadó  

Értékelés: kérdőív kitöltése 

 

A nevelőtestület által elfogadott tanfolyamok az iskolához kötődnek, és akkor indulnak, ha legalább 10 

jelentkező van mindegyikre. Ha egy tanár egy iskolán kívüli kurzusra szeretne jelentkezni, akkor arról 

egy írásos kérvényt kell benyújtania az iskola igazgatójának. Ha az elvégezni kívánt tanfolyam 

megegyezik a nevelőtestület által elfogadott képzési igényekkel, valamint összeegyeztethető a 

prioritásokkal is, akkor az igazgató jóváhagyja. A képzés végén a résztvevőknek le kell adniuk egy 

beszámolót az iskola vezetőjének, amelyben értékelik a tanfolyam tartalmát, módszereit és annak 

hasznosságát.  

A tanár kérésére ez a beszámoló vagy a tanfolyam végén kiállított bizonyítvány, tanúsítvány bekerül a 

személyi anyagába. A MIUR honlapján jelenleg létezik egy olyan felület (Istanze Online), ahová a 

tanárok regisztrálhatják magukat, és kialakíthatják szakmai profiljukat (Scheda Professionalità 

Docente). Ez tartalmazza a tanulmányaikat, gyakorlatukat, az elvégzett továbbképzéseket, 

önéletrajzukat stb. Ezt a tanárnak kell folyamatosan frissítenie. 

Egy, Olaszországban 6 éve gyakorló tanár így foglalta össze a tapasztalatait a továbbképzésekről: 

„Eddigi éveim során nem végeztem továbbképzést, mert nálunk nincs ilyen jellegű előírás. Az első, 

                                                                 
15

 Készült az IPSIA Cavour-Marconi 2012/2013-as továbbképzési terve alapján.  

http://www.ipsiapg.it/documenti/docenti/formazione.pdf 
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amit tanári pályám során elvégeztem, ebben az évben fordult elő, erre viszont kötelezett a 

munkáltatóm. 2012. január 27-én lépett életbe az a megállapodás, amelynek értelmében minden 

munkavállalónak munkavédelmi-biztonságtechnikai oktatásban kell részesülnie. Ennek a 

rendelkezésnek az értelmében az iskola közepesen kockázatos munkahelynek minősül, ezért egy éven 

belül az iskola igazgatójának meg kellett szerveznie egy minimum 12 órás (4 óra általános, 8 óra 

specifikus) képzést az iskola dolgozói számára, amit ötévente egy 6 órás kiegészítő képzéssel kell 

megújítani. Én kémiát tanítok, ezért nekem a 12 órán felül még plusz 8 óra volt előírva, mivel 

magasabb a kockázat egy laboratóriumban. Ez a képzés, illetve tanfolyam délután zajlott, és kötelező 

volt jelen lenni minden munkavállalónak. A képzés végén egy tanúsítványt kaptunk, de ugyanúgy, mint 

a többi képzés, ez sem jelent majd semmiféle kreditet számunkra.”
16

 

                                                                 
16

 Részlet egy, a szerző által személyesen készített interjúból. Az interjú alanya egy, Olaszországban hat éve tanító 

kémiatanár.  
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6. A TOVÁBBKÉPZÉS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEI 

6.1  A továbbképzések alapítója és az akkreditáció 

Olaszországban csak akkreditált intézmények szervezhetnek tanártovábbképzéseket. A MIUR állapítja 

meg az akkreditáció feltételeit, illetve annak folyamatát.  

A 2000/177-es miniszteri rendelet
17

 (Decreto Ministeriale 10 luglio 2000, n. 177, valamint az 

Accreditamento/qualificazione dei soggetti che offrono formazione Direttiva nº 90/2003)*, majd annak 

módosítása szabályozza az akkreditáció folyamatát. A rendelet szerint az egyetemeknek és 

kutatóintézeteknek nincs szüksége az akkreditációra. Ha ezeken kívül egy intézmény 

tanártovábbképzést szeretne szervezni, akkor egy kérvényt kell benyújtania az Oktatási Minisztérium 

felé. Ha a kérvény elbírálása pozitív, akkor az intézmény a fent említett rendelet szerint 3 évre kapja 

meg az akkreditációt, majd annak lejárta után hosszabbítást kérhet. Egy módosító rendelet szerint 

azonban nem kell kérni a hosszabbítást az akkreditáció elnyerése után. Minden év szeptember 30-ig 

kell benyújtani a kérvényt, és az azt követő év január 31-ig hozza meg a határozatot a Comitato 

Tecnico Nazionale*. Ennek tagjait a MIUR nevezi ki; lehetnek külső szakértők, illetve a 

minisztériumban dolgozó szakemberek. A bizottság tagjainak nem lehet semmi köze az akkreditációt 

kérvényező intézményekhez.  

 

6.2  Az akkreditáció feltételei 

Az akkreditáció kérvényezésénél a következő feltételeknek kell megfelelni:  

– Az intézmény céljai között szerepelnie kell az oktatásnak. 

– Szakmai képzések területén legalább 3 év szakmai gyakorlattal kell rendelkezni. 

– Rendelkezni kell a szakmai képzések megszervezéséhez szükséges logisztikai feltételekkel. 

– Anyagi és gazdasági stabilitásról kell nyilatkozni. 

– Kutatásokat, új technikákat kell felmutatni az oktatás területén. 

– Rendelkezni kell megfelelő szakmai felkészültséggel. 

– A lezajlott képzések kérdőívekkel és egyéb dokumentumokkal alátámasztott értékelését, 

illetve a folyamatos monitoring tevékenységet kell bemutatni. 

– Online tanfolyam megszervezéséhez szükséges eszközökkel kell rendelkezni. 

– El kell fogadni a külső ellenőrzést, értékelést. 

                                                                 
17

 Az akkreditáció törvényi szabályozása a MIUR honlapja alapján.   

http://archivio.pubblica.istruzione.it/docenti/accreditamento.shtml 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/docenti/accreditamento.shtml


 

24 

6.3 Az akkreditáció folyamatának fázisai 

1. Az első fázisban az intézmény benyújtja a kérvényt, ami két részből áll: az A rész az 

akkreditációt kérő szervezet, intézmény adataira vonatkozik, a B rész pedig az akkreditációhoz 

szükséges nyilatkozatokat tartalmazza.  

Részletesen be kell mutatni az akkreditációt kérvényező intézmény teljes tevékenyégét olyan 

kérdésekre adott válaszokkal, mint: A szervezet működési céljai közt szerepel-e a képzés és a 

kutatás? Az akkreditációt kérő intézmény végzett-e vagy végez-e az iskolai személyzet 

képzésére irányuló tevékenységet? Végzett-e vagy végez-e az oktatás területén kutatásokat, 

vagy rendelkezik-e innovatív módszerekkel? IKT-alapú oktatást folytat-e? Folytatott-e már 

távoktatást?  

Ezeknél a kérdéseknél csatolni kell a témára vonatkozó előírt dokumentációt, már lezajlott 

tanfolyamok esetén egy teljes körű részletes leírást, értékelést és a képzés vezetőjének 

beszámolóját.  

Be kell mutatni továbbá azt a helyet, ahol az akkreditációt kérő intézmény végzi a képzési vagy 

kutatási tevékenységét és azt, milyen eszközökkel és felszereltséggel rendelkezik (könyvtár, 

laboratórium, audiovizuális és informatikai eszközök).  

A kérvényezőnek nyilatkoznia kell az intézmény pénzügyi stabilitásáról, feltüntetve az utóbbi 

három évben képzések megszervezésére fordított összeget.  

A B rész mindezek mellett kitér egyéb szakmai kérdésekre is, mint például az innovatív 

módszerek használatára, tudományos kutatásokra, szakértelemre, értékelésre, a munkatársak 

szakmai tapasztalatára. Külön kérdésben szerepel az is, hogy az akkreditációt kérvényező 

intézményben dolgozó alkalmazottak közt van-e olyan, aki az iskola világáról közvetlen 

tapasztalattal rendelkezik. Fontos megjelölni továbbá azokat a területeket, ahol az intézmény 

már tapasztalatokat szerzett (óvoda, általános iskola, nyelvészet, természettudományok stb.).  

A kérvényezőnek nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy rendelkezik-e akkreditációval és az 

ehhez szükséges engedélyekkel, valamint, hogy elfogadja-e az ellenőrzést, felügyeletet, illetve 

az értékelést a képzések lebonyolítása közben.  

A benyújtott kérvény és dokumentáció alapján a Comitato Tecnico Nazionale 90 napon belül 

egy előzetes rangsort állít fel, ahol azok az intézmények szerepelnek, amelyek az elsődleges 

követelményeknek megfeleltek. A Comitato Tecnico Nazionale tagjait szakértők alkotják, 

akiket miniszteri rendelettel jelölnek ki azzal a céllal, hogy döntsenek a benyújtott 

dokumentáció alapján egy adott képzés akkreditációjának elfogadásáról vagy elutasításáról. A 

szakértőket a MIUR-on belül dolgozó kollégák és az azon kívül tevékenykedő szakértők közül 

választják ki. Ezeknek a szakértőknek nem lehet semmiféle közük, kapcsolatuk az akkreditációt 
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kérő intézményekkel. A Comitato Tecnico Nazionale készíti el az időszakos ellenőrzési tervet 

is, és vizsgálja a feltételek meglétét.  

2. A második részben ellenőrzi azoknak a követelményeknek a meglétét, amelyről a pályázó 

intézmény nyilatkozott.  

Mindezek után január 31-ig meghozza az intézmény számára pozitív vagy negatív döntést. Ha egy 

intézményt elutasítanak, akkor fellebbezhet, vagy szeptember 30-ig újra benyújthatja a kérvényt.  

Az akkreditációt elnyerő intézmények egy nyilvános listára kerülnek fel, amely köztulajdon. Ezt 

használva folyik a tájékoztatás a létező szakmai képzésekről.  

Az akkreditált intézmények munkáját évente vizsgálják, illetve értékelik. Ha az ellenőrzés során nem 

találnak rendben valamit (dokumentáció, a képzés színvonala), akkor az intézmény elveszítheti az 

akkreditációját. 

Egy intézmény egy adott továbbképzésre is kérheti az akkreditációt, de csak olyan képzések esetében, 

amelyek országosak vagy megyeiek. Ha országos a képzés, tehát az egész ország területéről 

beiratkozhatnak a tanárok, akkor a MIUR foglalkozik vele, ha megyei szintű, tehát egy megyén belüli 

iskola tanárai vehetnek részt benne, akkor a megyei oktatási hivatalhoz kell beadni a kérvényt. 

 

6.4  Minőségellenőrzés  

Az akkreditált intézményeket és az elismert képzéseket rendszeresen ellenőrzik, hogy megfeleljenek a 

követelményeknek, és biztosítsák a továbbképzések magas színvonalát. Ha az ellenőrzés során az 

akkreditált intézmény nem felel meg a követelményeknek vagy a képzés színvonala nem megfelelő, 

akkor az intézmény elveszítheti az akkreditációt, és törlik a MIUR honlapján szereplő képzési 

jegyzékből.  
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7. A TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁI ÉS TARTALMA 

A felmérések szerint az utóbbi években az olasz pedagógusok 95%-a vett részt valamilyen 

továbbképzésen. Ezek a továbbképzések leginkább rövid, 20 órás tanfolyamok voltak, és az iskola 

falain belül zajlottak. Sajnos nem áll rendelkezésre olyan jellegű statisztikai adat, amely bemutatná a 

továbbképzéseken való részvétel százalékos arányát, illetve a képzések tematikáját. 

 

7.1  A képzések tematikája 

A továbbképzéseket a tanított tantárgy alapján vagy az iskola profilja alapján lehet választani. 

Legtöbbször a modern technológia használatára vonatkoznak. A 2013-as évben a DIDATEC* által 

szervezett IKT-továbbképzésre 18 000 jelentkező volt. A képzés 2 hónapig online zajlott e-tutorok 

segítségével, majd egy háromnapos intenzív képzésre került sor a tanfolyam lezárásaként. Ebből a 

számból látszik az, mennyire fontos Olaszországban a tanárok számára az IKT-alapú technikák, 

módszerek elsajátítása. Az utóbbi években a nagyszámú bevándorló család miatt fontos szerepet kapott 

a tanárok felkészítése a külföldi gyerekek integrációjának elősegítésére is.  

Egyéb tematikák:  

– az iskolai rendszer reformja, változások  

– módszertani képzések  

– különböző képességek és készségek fejlesztése  

– az oktatás minden területe 

– a törvényi szabályozás területei  

 

7.2  A képzések időtartama és kreditértéke 

Az akkreditált intézmények által szervezett továbbképzéseken való részvétel nem jelent kreditet a 

pedagógusoknak, hiszen a most érvényben lévő normák nem írnak elő ilyen jellegű kötelezettséget a 

számukra. A képzések időtartama a képzés céljának megfelelően változik: vannak 8 órás képzések, de 

hosszabbak is. Mivel a továbbképzés nem kötelesség, hanem jog, a tanárok az elvégzett képzések után 

csak egy tanúsítványt kapnak, kreditet nem. Jelenleg pénzügyi vagy a szakmai előmenetel 

szempontjából nem jelent számukra semmi előnyt a továbbképzés. Egyedüli előnye az, hogy egy 

továbbképzésnek köszönhetően hatékonyabban tudják végezni a munkájukat, illetve javul a 

kommunikációjuk a diákokkal. 

 

7.3  Szervezeti és szervezési eljárások  

Ha egy tanár továbbképzésre szeretne jelentkezni, akkor a következő előkészületeket kell megtennie:  
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1. fázis: július végétől kezdve megtalálja a képzési jegyzéket a MIUR erre a célra létrehozott 

honlapján
18

. Ha választott, beírja az adószámát és az iskola kódját, majd a „jelentkezés” fülre 

kattintva kiválaszthatja a továbbképzést, megadva személyes adatait. Az iskola is elvégezheti 

ilyen módon a tanár jelentkeztetését. 

2. fázis: október 1-től csak az iskolaigazgatók jelentkeztethetik a tanárokat ezekre a 

továbbképzésekre, illetve minden tanár mellé ki kell jelölni egy úgynevezett „támogató” 

iskolát, ahol majd a képzések zajlanak.  

3. fázis: október 15-ig továbbítani kell a jelentkezéseket. A határidő lejárta után minden iskola és 

minden tanár elektronikus üzenetet kap arról, milyen módon és mikor kerül lebonyolításra a 

továbbképzés. 

Ha egy tanár ezeken kívül választ továbbképzést, és azt saját maga finanszírozza, akkor egyedül intézi 

a beiratkozást és a fizetést is. 

 

7.4 A továbbképzés szabályozása és minőségbiztosítása  

A kollektív munkaszerződés a tanárok továbbképzését jogként és nem kötelességként fogalmazza meg. 

Ennek ellenére az van a köztudatban, hogy kétévente érdemes elvégezni valamilyen továbbképzést. 

Mindezt azért, hogy a tanár elmélyítse saját tantárgyi tudását, új és aktuálisabb kompetenciákkal 

rendelkezzen, megtárgyalhassa, megoszthassa kollégáival a tapasztalatait, és hogy fejlessze a 

kommunikációs készségeit. A fentebb említettek szerint minden iskolai tanévben 5 nap áll a tanárok 

rendelkezésére, hogy részt vegyenek továbbképzéseken. A továbbképzés módjai különbözőek 

lehetnek:  

– szakértők, külső előadók által tartott tanfolyamok, 

– interaktív tanfolyamok, 

– tantárgyankénti értekezletek. 

A továbbképzések általában szeptember elején, az iskola kezdése előtt, június végén, a tanítás 

befejezése után zajlanak, illetve esetenként a tanév során rövid, de intenzív tanfolyamok, délutáni 

összejövetelek keretében.  

A továbbképzések minőségbiztosítása az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozik. Ez a szerv az, 

amely időről időre vizsgálja a tanfolyamok szervezését és az eredményeit is. Ha egy ilyen jellegű 

vizsgálaton negatív eredmény születik, akkor az adott intézmény, amely a továbbképzést szervezte, 

elveszítheti az akkreditációját. 

                                                                 
18

 http://formazionedocentipon.indire.it/?page_id=5 

http://formazionedocentipon.indire.it/?page_id=5
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8. A TOVÁBBKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEI 

Minden iskolai tanévben október 15-ig kell az iskolaigazgatóknak benyújtani a MIUR honlapján erre a 

célra létrehozott oldalon
19

 a kollégák által kiválasztott, a tantestület által elfogadott továbbképzésekre 

való jelentkezést. A tantestület által megszavazott tanfolyamok költségei nem a tanárokat terhelik.  

A tanárok egyénileg is jelentkezhetnek egy általuk választott, a hivatalos továbbképzési jegyzékben 

nem szereplő tanfolyamra, de ennek költségei őket terhelik.  

A gyakorlatban ez a következőképpen valósul meg: „Ha részt veszek egy továbbképzésen, kapok egy 

tanúsítványt annak elvégzéséről, de krediteket nem, és egyáltalán nem befolyásolja a fizetés mértékét 

sem. Bértábla szerinti fizetésünk van, ami – ha már valaki státuszt kap – a tanítással töltött évek 

alapján növekszik, semmi más nem befolyásolja.”
20

  

2012. november 30-án jelent meg egy honlapon
21

 a Pedagógus-szakszervezet összefoglalója az 

Oktatási Minisztériummal folytatott tárgyalások után. Ebben a Pedagógus-szakszervezet elégedetlen, 

mert jelentős forrásokat vontak el erről a területről a 2011-es évhez képest. Ekkor még nem volt 

ismeretes a 2013-as évre vonatkozó előirányzat, de tudni vélték, hogy újabb forráselvonás fog 

végbemenni. A Pedagógus-szakszervezet kifogásolta továbbá, hogy a források nem közvetlenül az 

iskolákhoz érkeznek, nem átlátható azok felhasználása, illetve az esetleges megtakarítás sem. 

Kifejezték igényüket arra nézve, hogy a kormány tegye átláthatóvá a felhasznált forrásokat, illetve az 

esetlegesen megspórolt, következő évre átvihető összegeket. Erre sajnos még nem került sor.  

                                                                 
19

 http://sviluppo.indire.it/pon2007/iscrizioni/index.php?&formazione_presenza= N&portale=1&idbando=185 
20

 Részlet egy, a szerző által személyesen készített interjúból. Az interjú alanya egy, Olaszországban hat éve tanító 

kémiatanár.  
21

 A Pedagógus-szakszervezet álláspontja a finanszírozást illetően.  

http://www.orizzontescuola.it/news/formazione-docenti-risorse-decurtate 

http://www.orizzontescuola.it/news/formazione-docenti-risorse-decurtate
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9. A JELENLEGI RENDSZER HAZAI KRITIKÁJA 

Sok kritika éri Olaszországban a tanárképzést, és a tanárok elhelyezkedése is számtalan problémát 

okoz. A tanári képesítéssel rendelkező tanárok egy graduatoriaba kérik a felvételüket. 1999 óta két 

graduatoria létezik. Országos szinten a tanári állások 50%-át a rangsorról, a másik 50%-át pedig 

pályázatok útján töltik fel. Legutóbb 2011-ben került frissítésre a rangsor, a következő pedig 

előreláthatólag csak 2014-ben esedékes. A jelenlegi felmérések szerint közel 250 ezer képesített tanár 

nem rendelkezik állandó státusszal. Sokszor évekig határozott időre szóló szerződéssel, supplenteként 

dolgoznak mindig másik iskolában. A pedagógustársadalom átlagéletkora elég magas, mert éveknek, 

sokszor évtizedeknek kell eltelnie addig, amíg egy gyakorló tanár állandó státuszt kap egy iskolában. 

Nehéz az előrébb jutás, és sokszor a megyék önálló bizottsága dönt arról, megkapja-e a tanár az előírt 

pontszámot. Előfordul az is, hogy egy tanár a lakóhelyétől több száz kilométerre található iskolában 

kap munkát. A személyes interjú során a következő összegzést adta egy gyakorló tanár: „Azt 

gondolom, hogy a mi rendszerünk nagyon megnehezíti a fiatal tanárok dolgát. Nem véletlen, hogy az 

olasz iskolákban nagyon magas a tanárok életkorának átlaga. Nekem idén szerencsém volt, de 34 

évesen nagyon fiatalnak számítok ebben a világban. A meglévő rangsorok működése nagyon bonyolult, 

és nagyon megnehezíti a tanárok előrébb jutását. Sok kolléga évekig vár, mire megkapja a 

határozatlan időre szóló kinevezését. Amikor megismertem a magyar rendszert, és láttam a sok, 

sokszor nálam 5-8 évvel fiatalabb magyar kollégát, akik elmesélték nekem, hogy már egy év után 

megkapták a kinevezésüket, nem akartam hinni a fülemnek. A magyar kollégáim napokig magyarázták, 

hogyan működik ez a rendszer Magyarországon. Én egyelőre nem végeztem el semmilyen 

továbbképzést, most nagyon örülök, hogy biztos helyem van. Nem tartom jónak viszont, hogy az 

egyetlen tényező, ami a fizetésünket, előmenetelünket meghatározza, az a tanítással töltött évek száma. 

Szeretném, ha ez megváltozna, nagy valószínűséggel emelni tudná a tanítás színvonalát, és motiválná a 

tanárokat arra, hogy továbbképezzék magukat.”
22

 

Az olasz tanárképzés és tanártovábbképzés vizsgálata során az látszik kirajzolódni, hogy a tanári 

szakma évek óta folyamatos átalakuláson megy keresztül. A tanárképzés új formája (TFA) még 

kezdeti szakaszban van, nem látszik világosan, hogyan szeretnék kezelni a meglévő graduatoriákat, 

milyen rendszer alapján töltik fel az üres státuszokat. Kevés kutatás, vizsgálat foglalkozik a 

tanártovábbképzés témakörével, aminek talán az is lehet az oka, hogy nem kötelezettségnek, hanem 

jognak tekintik. A gyakorló tanárok rövid, sokszor csak 10–12 órás tanfolyamokon vesznek részt, ami 

nem feltétlenül ad lehetőséget egy témában való elmélyülésre. Az iskolai autonómia azonban a 

tanárokra még több felelősséget ró, ami miatt elkerülhetetlen a továbbképzéseken való részvétel. A 

fellelhető információk alapján még nem teljesen világos az irány, ami felé az olasz tanártovábbképzés 

                                                                 
22

 Részlet egy, a szerző által személyesen készített interjúból. Az interjú alanya egy, Olaszországban hat éve tanító 

kémiatanár.  
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rendszere jelenleg tart, de a prioritások évenkénti kijelölésével a MIUR igyekszik az aktualitásokra és 

a legfontosabb iskolai jelenségekre irányítani a figyelmet. 
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10. HASZNOSÍTHATÓ TANULSÁGOK 

Az olasz iskolarendszert jelenleg nagyfokú autonómia jellemzi. A létező továbbképzések nagy része 

próbálja ezt a változást követni. A kínálat tematikája főleg az ebben az új környezetben való 

munkavégzéshez szükséges képességek elsajátítását igyekszik elősegíteni.  

Egyelőre azonban a tanártovábbképzések rendszere nem kap nagy hangsúlyt Olaszországban. Ezt 

erősíti meg, hogy nem lelhetők fel ezzel a témával kapcsolatos statisztikai adatok és összesítések. A 

változások jelenleg a tanárképzés rendszerét és a már graduatoriába felvett tanárok helyzetét érintik 

leginkább. A továbbképzés a mostani előírások szerint nem jelent kötelezettséget, tehát egyelőre nem 

központi téma. Nagyon kevés olyan pozitív elem van tehát, amit a magyar tanár-továbbképzési 

rendszer hasznosítani tudna.  

Pozitív elem az, hogy az iskola maga dönt a továbbképzésekről, hogy a CCNL kijelöl meghatározott 

számú napot a képzések elvégzésére, illetve, hogy az iskola az igények alapján maga is 

kezdeményezhet képzéseket. Megfontolandó lehet az a gyakorlat, amely során egy adott iskola 

tantestülete, akár az iskola főbb profilja, profiljai alapján összeállíthatja a továbbképzések listáját, 

illetve kérhet akkreditált intézményeket, képzőközpontokat egyes tanfolyamok intézményen belüli 

megszervezésére. 

A prioritások minisztérium általi megjelölése is alkalmazható lehetne a magyar tanártovábbképzés 

fejlesztésekor, hiszen ezzel a tanárok figyelmét elsősorban azokra a mindennapos problémákra, 

konfliktusokra lehetne irányítani, amikről mindenki beszél, de azok megoldására senki nem kínál 

alternatívát. 
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