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GLOSSZÁRIUM: FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK
*
  

Kifejezések 

Allgemein bildende höhere Schule (AHS) ’Általános képzettséget nyújtó középiskola’. 

Beamten-Dienstrechtsgesetz ’Hivatalnok-szolgálati törvény’. 

Berufsbildende höhere Schule (BHS) Szakmai képzést is nyújtó felső középiskola. 

Berufsbildende mittlere Schule (BMS) Szakmai képzést is nyújtó középiskola. 

Bundeslehrer Közép- és magasabb szintű iskolákban közalkalmazotti jogviszonnyal foglalkoztatott 

tanár. 

Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz ’Közép- és magasabb szinten tanító tanárok kötelességeit 

szabályozó törvény’. 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) ’Oktatási, Művészeti és 

Kulturális Minisztérium’. 

Bundes-Schulaufsichtsgesetz ’Állami iskolafelügyeleti törvény’. 

Entwicklungsberatung in Schulen (EBIS) ’Iskolai fejlesztési tanácsadó szolgáltatás’. 

Fortbildung A meglévő tudás felfrissítésének, bővítésének, új didaktikai, módszertani és szakmai 

ismeretek elsajátításának folyamata. 

Hauptschule (HS) Az általános iskola felső tagozatának megfelelő iskolatípus. 

Landeslehrer Általános műveltséget nyújtó iskolákban dolgozó tanár. 

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG) A tanárok szolgálati viszonyát szabályozó törvény. 

Pädagogische Akademie ’Pedagógiai akadémia’, korábban tanárképző intézet. 

Pädagogische Hochschule (PH) ’Pedagógiai főiskola’, mely az alapfokú oktatásban tanító tanárokat 

képezi, a tanártovábbképzések színhelye Ausztriában 

Pädagogisches Institut ’Pedagógiai intézet’, a tanártovábbképzések korábbi helyszíne. 

Polytechnische Schule Főként műszaki ismereteket oktató (egyéves) iskolák. 

Schulorganisationsgesetz ’Iskolaszervezeti törvény’. 

Schulqualität Allgemeinbildung (SQA) ’Általános képzési minőség’. 

Schulunterrichtsgesetz (SchUG) ’Oktatási törvény’. 

Sonderschule ’Kisegítő iskola’. 

Volksschule Alapfokú iskolatípus a 6-10 éves gyerekek számára. 

                                                                 
*
 A glosszáriumban megtalálható kifejezéseket és rövidítéseket a tanulmányban való első előforduláskor (*) jelöli. 
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Weiterbildung További szakképesítés megszerzésére irányuló továbbképzés. 

Rövidítések: 

AHS Allgemeinbildende höhere Schule 

BHS Berufsbildende höhere Schule 

BMS Berufsbildende mittlere Schule 

BMUKK Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

EBIS Entwicklungsberatung in Schulen 

HS Hauptschule 

LDG Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 

PH Pädagogische Hochschule 

SchOG Schulorganisationsgesetz 

SchUG Schulunterrichtsgesetz 

SQA Schulqualität Allgemeinbildung 



 

6 

BEVEZETÉS 

Ausztriában a tanárképzés duális rendszerben folyik, azaz az egyetemek és a főiskolák egyaránt 

bekapcsolódnak a képzésbe. A most érvényben lévő struktúrában az egyetemek a középfokú szint 

tanárait (Bundeslehrer*) képzik, ide tartoznak az általánosan képző középiskolák (Allgemein bildende 

höhere Schule* – AHS*), valamint a szakmai tárgyakat is oktató középiskolák (Berufsbildende 

mittlere Schule* – BMS*, illetve berufsbildende höhere Schule* – BHS*) tanárai. A pedagógiai 

főiskolákon (Pädagogische Hochschule* – PH*) az általános iskola felső tagozatának megfelelő 

iskolatípusokban (Hauptschule*), a főként műszaki ismereteket oktató (egyéves) iskolákban 

(Polytechnische Schule*), valamint a kisegítő iskolákban (Sonderschule*) tanító pedagógusok 

(Landeslehrer*) képzése folyik.
1
 

Az osztrák tanárképzés jelenlegi rendszere hamarosan átalakul. A megújítás koncepciójának 

kidolgozását szakértői csoport végezte, az általuk készített tervezetben többek között a 

pedagógusképzés rendszerének rugalmasabbá válását, a szakmai karrier, a specializáció és a 

felemelkedés lehetőségét, a tanári szakma felértékelődését, valamint a szakmai továbbképzés 

megalapozását helyezik előtérbe. Hangsúlyozzák a képzésre jellemző tartományonkénti széttagoltság 

megszüntetésének fontosságát, ennek legfontosabb eszközét a keretfeltételek kialakításában látják. 

Jelenleg a reform törvényi hátterének megteremtése folyik, az új rendszert ezt követően kívánják 

bevezetni.
2
 A továbbképzés rendszere a tervek szerint szervesen illeszkedik majd a tanárképzés új 

szerkezetéhez.  

A tanulmány tehát egy sajátos helyzetben és átalakulóban lévő tanár-továbbképzési rendszert ismertet. 

A tanár-továbbképzési rendszer újragondolása és kiépítése a tanárképzés szerkezetének megújításával 

együtt történik. Ebből következik, hogy jelen pillanatban csak kirajzolódni látszanak a 

továbbképzésben megjelenő irányok, tendenciák. 

                                                                 
1
 Az 1. sz. melléklet az osztrák oktatási rendszert mutatja be. Az ábra a   

http://www.jobtour.eu/uploads/pdf/Bildungssystem_Osterreich_hu_091012.pdf alapján készült. Letöltés: 2013. 04.05.  A 

témáról még Nyikos (2011, 207–208). 
2
 A témáról bővebben Härtel et al. (2010) és Nyikos (2011, 219–220). 
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1. A JELENLEGI TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI 

Az általános műveltséget nyújtó iskolákban dolgozó tanároknak (Landeslehrer) a szolgálati viszonyról 

szóló tartományi törvény (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz*) értelmében iskolaévenként 15 órás 

továbbképzésben kellett részt venniük. 

A közép- és magasabb szintű iskolákban közalkalmazotti jogviszonnyal foglalkoztatott tanárok 

számára (Bundeslehrer) csak akkor volt kötelező a továbbképzésben való részvétel, ha ezt szakmai 

érvekkel meg lehetett indokolni. Ezenkívül azonban nem állt fenn továbbképzési kötelezettség, 

továbbképzésükre nem vonatkozott törvényi szabályozás. 

Sem a minisztérium, sem a tartományi oktatási tanács nem rendelkezik olyan adatokkal, melyek 

segítségével megbízható képet kaphatnánk a tanárok továbbképzési szokásaival kapcsolatban. Hasonló 

volt a helyzet az iskolákban. Az iskolavezetés hozzájárult ugyan a tanárok továbbképzéseken való 

részvételéhez, de általában nem voltak tisztában azzal, hogy ki, melyik rendezvényen vett részt, és 

milyen kompetenciákra tett szert. 

Az egyes tartományok pedagógiai intézeteiben az adatok kezelése nagyon eltérő volt, ezért az egyes 

tanárok továbbképzési gyakorlatával kapcsolatban nem lehetett messzemenő következtetéseket 

levonni. 

Néhány tartományban ún. oktatási igazolványokat (Bildungspässe) vezettek be, de a bennük elmentett 

továbbképzési adatokat nem tárolták központilag, azok csak a tanárok számára voltak hozzáférhetők. 

Emiatt nem vált lehetővé statisztikai elemezések készítése és személyre szabott továbbképzési tervek 

összeállítása. 

1996-ban az akkori oktatási minisztérium arra kérte az oktatási tanácsokat, hogy a továbbképzési 

foglalkozásokat az oktatási időn kívüli időszakra tegyék át, és a többnapos rendezvények helyett 

rövidebb foglalkozásokat szervezzenek. Az ezt követő, több intézményre kiterjedő elemzésekből 

azonban kiderült, hogy a pedagógiai intézetek például a 2004/2005-ös tanévben az általános 

műveltséget nyújtó magasabb szintű iskolákban, valamint szakiskolákban alkalmazott tanárok számára 

meghirdetett továbbképzéseknek csupán kb. egynegyedét valósította meg az oktatáson kívüli 

időszakban. 

A pedagógiai intézetekre az 1985-ös iskolaidőről szóló törvény, és ezzel együtt az iskolák szünidei 

szabályozása volt érvényes. A szünidőkben megtartott továbbképzések kis számát is erre hivatkozva 

indokolták. A számvevőszék ezt a szabályozást azonban nem tartotta célravezetőnek: javaslatuk szerint 

a szemináriumokat egész évben a tanításmentes időszakban kellene megszervezni. 

A tanárok továbbképzésének irányítása, ami az iskolavezetés feladata lett volna, a szakiskolák 

kivételével sehol nem valósult meg. 

Az iskolavezetés és a tanárok többször is elégedetlenségüknek adtak hangot a pedagógiai intézetek 

által megszervezett továbbképzési rendezvények minőségével kapcsolatban, kifejezetten negatív 
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visszajelzések azonban csak nagyon ritkán érkeztek. A pedagógiai intézetek által szervezett 

tanártovábbképzés keretében az előadókkal szemben semmiféle konkrét követelményrendszer nem 

volt érvényben. 

Az aktuális továbbképzési kínálatból teljesen hiányoztak az olyan szemináriumok, melyek kifejezetten 

az iskolát váltó diákok problémáival foglalkoztak volna. 

Az iskolafelügyelet nem elég hatékonyan látta el az oktatási gyakorlat és a tanárok ki-, illetve 

továbbképzése közötti összekötő funkcióját. Vonatkozó dokumentumok és adatok hiányában sem 

célirányos oktatástervezés, sem pedig személyi erőforrás-menedzsment nem valósult meg. 

Sok iskolavezető arra hivatkozott, hogy az adminisztrációval járó terhek miatt nem jutott ideje az 

oktatási minőség (óralátogatások, munkatársi beszélgetések) fenntartását szolgáló intézkedések 

meghozatalára (WBBWK 2007). 

A továbbképzések jogi szabályozásának kereteit a következő törvények határozzák meg: hivatalnok-

szolgálati törvény (Beamten-Dienstrechtsgesetz* 1979, BGBl. Nr. 333/1979 i.d.g.F.), iskolaszervezeti 

törvény (Schulorganisationsgesetz*, BGBl. Nr. 242/1962 i.d.g.F.), oktatási törvény 

(Schulunterrichtsgesetz* 1986, BGBl. Nr. 472/1986 i.d.g.F.), az általános képzésben oktató tanárok 

szolgálati törvénye (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 302/1984 i.d.g.F.), valamint a közép- 

és magasabb szinten tanító tanárok kötelességeit szabályozó törvény (Bundeslehrer-

Lehrverpflichtungsgesetz*, BGBl. Nr. 244/1965 i.d.g.F.). A továbbképzések pedagógiai akadémiákon 

(Pädagogische Akademien*), szakpedagógiai akadémiákon (Berufspädagogische Akademien) és 

pedagógiai intézetekben folytak (Pädagogische Institute*). 

Az iskolaszervezeti törvény értelmében az alapképzés a pedagógiai akadémiákon, míg a továbbképzés 

(Fortbildung*) a pedagógiai intézetekben folyt. Emellett egy olyan továbbképzési forma 

(Weiterbildung*) is létezett, amelyet a már diplomával rendelkezők számára hirdettek meg a 

pedagógiai akadémiák és a pedagógiai intézetek közös égisze alatt. A számvevőszék a két 

továbbképzési formát (Fortbildung, Weiterbildung) szinonimaként használta jelentésében. A 

tanártovábbképzések szükségességének kérdésében a szakértői körökben teljes volt az egyetértés. Az 

oktatási minisztérium a tanártovábbképzések célját az alábbiakban határozta meg: 

– a tanári szakma professzionalizálása; 

– a tanítás minőségének javítása, az egyes iskolák fejlődésének segítése, személyiségfejlődés; 

– az iskolavezetők minősítése/képesítése. 

Mindezek mellett kiemelték az igények figyelembevételének szükségességét a különböző programok 

összeállításakor, a képzések tanítási időn kívüli megszervezését, jól képzett trénerek alkalmazását, a 

továbbképzések intézményeinek értékelését, valamint a kutatási és fejlesztési tevékenységet. 

Az 1986-os oktatási törvény értelmében a tanároknak a szaktárgyukhoz tartozó tárgyi ismereteket a 

tudomány aktuális állásának megfelelően kell közvetíteniük, és az óráikra alaposan fel kell készülniük. 
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Az általános képzésben dolgozó tanárok szolgálati törvénye (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz) az 

általánosan képző kötelező iskolák tanárai számára kötelezővé teszi a szakmai fejlődést, és a 

tevékenységükhöz kapcsolódó kötelező továbbképzések számát 15 órában határozza meg, amit tanítási 

időn kívül kell teljesíteniük. Az állami alkalmazásban lévő közép- és magasabb fokú iskolákban tanító 

tanárokat akkor kötelezték továbbképzésekre, ha erre a továbbfoglalkoztatás érdekében szükség volt. 

Ettől eltekintve a középfokú és magasabb szinten oktató állami alkalmazásban lévő tanárok számára a 

törvény nem tette kötelezővé a továbbképzésen való részvételt.  

A tanárok továbbképzéséről sem a minisztérium, sem a képzőhelyek, sem pedig az iskola nem vezetett 

nyilvántartást, ezért a részvételi arányról nincsenek egyértelmű adatok. A szakmai továbbképzések 

keretében 2004-ben kezdték meg egy adatbank létrehozását, mely lehetővé teszi a képzések nyomon 

követését. A továbbképzés idejére vonatkozóan az akkori oktatási minisztérium már 1996-ban azt 

kérte, hogy a továbbképzéseket lehetőleg nyáron tartsák, illetve a többnapos, hosszabb képzések 

helyett rövidebb kurzusok kapjanak helyet, hogy a tanárok ne hiányozzanak az iskolából a képzések 

miatt. A minisztérium 2005-től már deklaráltan is a szünidei továbbképzéseket jelöli meg elérendő 

célként.  

A pedagógiai intézetekben folyó továbbképzések az alábbi területeket célozták meg: kognitív 

szaktudás, úgymint szociális kompetencia, önismeret, szaktárgyi ismeretek, IKT, nyelvi 

kommunikáció, iskolafejlesztés, tanácsadás, coaching, konfliktuskezelés, sport és egészség. 

A kurzusokra a résztvevők a tartományi gyakorlattól függően jelentkezhettek; vagy személyesen a 

pedagógiai intézetnél, vagy az igazgatónak jelezve részvételi szándékukat, de a részvétel mindkét 

esetben az ő engedélyétől függött. 

A számvevőszék a továbbképzéseket illetően az alábbiakban foglalta össze a javaslatait az oktatási 

minisztérium számára: a továbbképzések nyomon követésére adatbázist kell létrehozni, az államilag 

foglalkoztatott tanárok számára is legyen törvényileg szabályozott a továbbképzésben való részvétel 

közép- és a felsőbb iskolákban egyaránt, a képzésekre tanítási szünetekben kerüljön sor, és a kezdő 

tanárok számára is indítsanak tanfolyamokat. 
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2. A TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS JELENLEG ÉRVÉNYES JOGI 

SZABÁLYOZÁSA 

Az oktatási törvény (Schulunterrichtsgesetz) a tanárokra vonatkozó 51. §-ának második bekezdése 

értelmében a tanárok kötelessége, hogy továbbképzéseken vegyenek részt: „A kötelező tanítási, 

nevelési és adminisztratív feladatokon (pl. szintvizsgák) kívül a tanár szükség esetén osztályfőnöki, 

műhely- vagy anyagraktár-vezetői, kurátori, szakkordinátori tevékenységet végez, és vizsgabizottsági 

tagként is közreműködik. Köteles továbbá tanári konferenciákon és továbbképzéseken részt venni” 

(SchUG 1986
3
). 

Ez a törvényi szabályozás azonban nem határozza meg konkrétan a kötelező továbbképzés célját és 

penzumát, csak a kötelező teljesítést írja elő. 

A továbbképzések szabályozásának másik forrását a Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz jelenti. A 

törvény 43. § 3. bekezdés 4. pontjának értelmében a tanároknak egy évben 15 óra továbbképzésen kell 

részt venniük (LDG 1984
4
). 

A törvények azonban nem rendelkeznek arról, hogy a tanároknak az év melyik időszakában kell ezt a 

kötelezettséget teljesíteniük. A szünidőben, hétvégenként, esténként tanítás után éppúgy igénybe 

vehetik, mint tanítási időben, amennyiben a helyettesítésüket meg lehet oldani. 

Az oktatási minisztérium hivatalos adatai alapján a pedagógiai főiskolák a nyár folyamán 896 

különböző továbbképző kurzust (Weiter- und Fortbildung) hirdetnek a tanárok számára. Ezek a 

kurzusok számos területet ölelnek fel, például iskolajog, a tanárok pszichikai leterheltsége, szociális 

tanulás, nyelvtanfolyamok. A 113 994 tanár (Pflichtschul- und AHS-Lehrer) közül 16 500 vett részt a 

vizsgált időszakban e képzési formákon, ami kb. 14%-os részvételi aránynak felel meg (Der Standard 

2011). 

A Die Presse című osztrák folyóirat témával kapcsolatos írásai – ezeket a tanulmány a társadalmi 

érdeklődés és visszhang illusztrálására érdekességként kívánja bemutatni – többször is (Die Presse 

2012a, 2012b, 2012c) rámutatnak arra, hogy a tanártovábbképzések csupán 5%-a zajlik nyáron 

(júliusban és augusztusban), azaz a 120 000 osztrák pedagógus közül csak 18 700 továbbképzése zajlik 

nyáron. Ez azonban 7%-kal magasabb részvételi arány, mint egy évvel korábban. Tartományokra 

vetítve megállapítható, hogy a tanárok leginkább Burgenlandban, Alsó- és Felső-Ausztriában, 

legkevésbé Karintiában és Bécsben voltak aktívak a továbbképzést illetően. Az év egészét tekintve 

14%-os a növekedés, az elmúlt tanévben 437 000 tanár jelentkezését regisztrálták (Die Presse 2012a). 

                                                                 
3
 § 51 SchUG Lehrer: Außer den ihm obliegenden unterrichtlichen, erzieherischen und administrativen Aufgaben (z.B. 

Durchführung von Standardüberprüfungen) hat der Lehrer erforderlichenfalls die Funktionen eines Klassenvorstandes, 

Werkstätten- oder Bauhofleiters, Kustos, Fachkoordinators sowie eines Mitgliedes einer Prüfungskommission zu 

übernehmen, an den Lehrerkonferenzen teilzunehmen und erforderliche Fort- und Weiterbildungsangebote zu besuchen. 
4
 Im Rahmen der Jahresstundensumme gemäß Abs. 1 Z 3 sind für die Teilnahme an verpflichtenden 

Fortbildungsveranstaltungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Lehrers stehen, 15 Jahresstunden [...] 

vorzusehen. 
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Ez valószínűleg a Claudia Schmied oktatási miniszter által kezdeményezett reformokra vezethető 

vissza (pl. központi érettségi). Schmied a nyári továbbképzések számának növelését is javasolja (Die 

Presse 2012c). Többen azonban nem értenek egyet a nyári kurzusok számának nagymértékű 

növelésével, azzal pedig különösen nem, hogy a képzéseket kizárólagosan a tanítási szünetekben 

tartsák. Az ellenzők szerint a tanárok szünidőkben való továbbképzése pénzügyileg és szakmailag is 

túlságosan megterhelő lenne (Die Presse 2012b). 

A továbbképzések a különböző iskolatípusokban és szinteken tanító tanárok számára differenciáltan 

jelennek meg.  
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3. A TOVÁBBKÉPZÉS DEKLARÁLT CÉLJA ÉS KONTEXTUSA 

Ausztria esetében a német terminológiához hasonlóan két külön kifejezést használnak a 

továbbképzésre. 

1) Fortbildung: a tanárokkal szemben elvárás, hogy szinten tartsák szaktudásukat és didaktikai 

ismereteiket. Ennek különösen akkor tulajdonítanak nagy jelentőséget, amikor egy új tantervet 

vezetnek be. Vannak olyan tantárgyak, amelyek tartalmi elemei és céljai a tanári diploma megszerzése 

óta eltelt időben már csak részben aktuálisak. Továbbképzésekre elsősorban ilyen esetekben van 

szükség. 

2) Weiterbildung: a tanárok a tanárképzésben szerzett formális képzettségük mellett további 

képesítéseket is szerezhetnek. Ennek olyan területeken van jelentősége, melyeken jelenleg nem folyik 

tanárképzés, vagy abban az esetben, ha a tanárképzés nem vagy csak részben fedi le az adott 

szakterületet. 

A jelenlegi tanártovábbképzések súlypontjai a következőkben összegezhetők (mindkét terminológiára 

vonatkozóan): 

– szaktárgyhoz kapcsolódó továbbképzés 

– információtechnológia 

– idegen nyelvek és nemzetközi oklevelek/bizonyítványok 

– iskolafejlesztés, iskolai autonómia 

– internacionalizáció, Európa-tudat 

– akadémiai tanfolyamok a pályakezdő tanárok számára 

– akadémiai tanfolyamok az iskolaszervezeti törvény értelmében (SchOG 19625) 

– kulcsképességek megszerzése 

– személyiségfejlesztés, kommunikáció 

– iskolavezetők ki- és továbbképzése 

– gyakorlóiroda 

– környezet 

– tanítási irányelvek 

A továbbképző intézmények további szolgáltatásai: 

– tanári közösségek segítése 

                                                                 
5
 § 125 Z. 4 SchOG (Akademielehrgänge gemäß § 125 Z. 4 SchOG) 
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– projektközpontok működtetése 

– partneri kapcsolatok külföldi továbbképző intézményekkel 

– EU-s projektek 

– minőségbiztosítási tanácsadás a szervezet- és iskolafejlesztés keretében (BMUKK 2001) 

A továbbképzések és az alap-, illetve bevezető képzések kapcsolata: Ausztriában a tanárok 

továbbképzése jelenleg a pedagógiai főiskolákon folyik, függetlenül attól, hogy a tanár alapfokú vagy 

középfokú iskolában tanít-e, illetve hogy főiskolán vagy egyetemen szerezte-e a pedagógus-

szakképzettségét. 

A most érvényben lévő struktúrában nem jelenik meg markánsan a továbbképzések és az előmeneteli 

rendszer összefüggése. A mostani gyakorlat átalakításának lehetséges irányaként azonban 

megfogalmazódott az igény arra, hogy kidolgozzák és összekapcsolják a továbbképzéseket az 

előmeneteli lehetőségekkel (Schmid 2005a). 
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4. A TOVÁBBKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE 

Az Oktatási, Művészeti és Kulturális Minisztérium (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 

Kultur*) kezdeményezésére a 2012/2013-as tanévtől működik az Általános képzési minőség 

(Schulqualität Allgemeinbildung*) elnevezésű program, melynek célja, hogy a pedagógiai minőség 

fejlesztésével és a minőségbiztosítással hozzájáruljon az általános képzést nyújtó iskolák 

legoptimálisabb tanulási feltételeinek megteremtéséhez. A 2015/2016-ig tartó kezdeményezés, 

melynek jogi alapját a 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett, új Állami iskolafelügyeleti törvény 

(Bundes-Schulaufsichtsgesetz*) 18. §-a teremtette meg, a tanulók önálló tanulásának és a tanárok 

szakmai támogatásával kíván javítani a képzés színvonalán. Az SQA* keretében az oktatás egészét 

átfogó intézkedésrendszert dolgoztak ki, melynek egyik eleme az Iskolai fejlesztési tanácsadó 

szolgáltatás (Entwicklungsberatung in Schulen*) létrehozása.
6
 Az Oktatási, Művészeti és Kulturális 

Minisztérium kidolgozta az iskolák külső tanácsadóinak kompetenciaprofilját és munkájuk etikai 

alapjait. A szakmai kritériumokat teljesítő szakértők regisztráltathatják magukat egy olyan 

adatbázisban, melyben az iskolák szakterület és földrajzi elhelyezkedés alapján kereshetnek szakértőt. 

A külső szakértők az iskolavezetéssel, a tanárokkal csoportban együtt dolgozva segítik az intézmény és 

a tanári kar munkáját az adott szakterületen, többek között külső és belső továbbképzések 

szervezésével, továbbképzési tervek összeállításával, az intézmény és a tanárok egyéni szakmai 

profiljának kialakításával. Az adatbázis segítségével többek között az alábbi területeken lehet kérni 

szakértői segítséget: képzési normák, értékelés, módszertani ismeretek, kommunikációs tréning, 

konfliktusmenedzsment, új érettségi vizsga kidolgozása, szervezetfejlesztés, személyi fejlesztés, 

projektmenedzsment, minőségbiztosítás, intézményi profilfejlesztés, iskolai programfejlesztés, 

csapatfejlesztés, oktatásfejlesztés stb.
7
 

                                                                 
6
 www.sqa.at/  

7
 www.sqa.at/mod/data/view.php?id=239 



 

15 

5. A TOVÁBBKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

A részvételhez való jog, a továbbképzésben való részvételi kötelezettség 

A tanártovábbképzés jelenleg érvényes jogi szabályozásával foglalkozó fejezetben (2. fejezet) már 

bemutattuk a képzéseken való kötelező részvétel jogi hátterét, így itt csupán összefoglaljuk a 

legfontosabb tudnivalókat (lásd SchUG 51§, LDG 43. §). Az általános képzést nyújtó iskolák tanárai 

számára évi 15 óra továbbképzés teljesítése kötelező, míg a közép- és alsó felsőfokú intézményekben 

tanító tanárok számára a törvény csupán a továbbképzésen való részvételt írja elő, azt azonban nem 

szabályozza, hogy mikor, milyen képzések formájában és milyen ütemezésben tegyenek eleget 

kötelezettségüknek.  

A továbbképzési szükséglet, a továbbképzések kiválasztása, a részvételből származó előnyök 

A továbbképzés a tanárok szolgálati kötelességének szerves része. Az erre vonatkozó jogszabály 

többféleképpen értelmezhető, és ezért a tanároknak, illetve az iskolavezetésnek némi mozgástere van 

azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e egyáltalán továbbképzésre, és ha igen, akkor milyen témában 

meghirdetett foglalkozásokon vegyenek részt. Az iskola igazgatója a törvényben meghatározott 

kötelezettségen felül is kötelezheti a tanárokat a részvételre. És bár a középiskolában tanító 

pedagógusok számára a továbbképzés nem követelmény, az iskolavezetés az ő esetükben is előírhatja 

továbbképző kurzusok látogatását. 

A továbbképzések kiválasztásában egyfelől tehát az iskola és a fenntartók döntenek úgy, hogy az 

intézmény szakmai fejlesztési profiljába illő képzéseket írnak elő a tanárok számára. A képzések 

kiválasztásában nem elhanyagolható szempont a tanárok személyes érdeklődése sem, amellyel 

kapcsolatban azonban kritikus vélemények is megfogalmazódtak (Bayrhammer 2011). 

Az osztrák tanárok továbbképzési aktivitásáról a TALIS-felmérés eredményeinek tükrében kaphatunk 

információkat (Schmich & Schreiner 2009a). A 2008-as TALIS-felmérés az osztrák középiskolák 

alsóbb évfolyamain (Sekundarstufe I) tanító tanárok továbbképzési helyzetét is feltárta. 

Mayr és Müller (2009) arra kerestek választ, hogy mi határozza meg a tanárok továbbképzési 

aktivitását. A vizsgálat 248 iskola 3209 tanárára és iskolavezetőjére terjedt ki. A vizsgált tanárok 65%-

a Hauptschuleban (HS*) tanít, az elemzésbe bevont populációban a nők aránya 63%.
8
 A HS-ben 

dolgozó tanárok átlagosan 3,65 napot töltenek el továbbképzéseken, ami kétszer annyi, mint az 

általános műveltséget nyújtó magasabb szintű iskolákban (AHS: Allgemein bildende höhere Schulen) 

alkalmazott tanárok esetében, akik saját bevallásuk szerint 1,67 napot szántak továbbképzésekre (lásd 

1. sz. diagram). 

                                                                 
8
 Iskolatípusra lebontva szignifikáns a különbség a HS (66%) és az AHS (57%) között, a HS-ben magasabb a női tanárok 

száma. 
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1. sz. diagram: A továbbképzési napok száma  

(Schmich & Schreiner 2009a alapján) 

A különbség okai valószínűleg leginkább az eltérő szolgálati viszonyban keresendők: a HS-tanárok 

esetében a szolgálati viszonyról szóló tartományi törvény (LDG 2001) a mérvadó, amely 

iskolaévenként 15 óra továbbképzést ír elő (§ 43 Abs. 3 LDG). Nyolcórás munkanapokkal számolva ez 

iskolaévenként 1,88 napnak felel meg, de, ha a felmérés 18 hónapos időszakát vesszük figyelembe, 

akkor 2,81 napot kapunk. A HS-tanárok által erre az időszakra megadott érték 0,84 nappal magasabb a 

törvény által minimálisan előírt penzumnál.  

Az AHS-ben oktató tanárok számára a törvény nem határozza meg a továbbképzések hosszát, rájuk az 

oktatási törvény általános rendelkezései vonatkoznak éppúgy, mint minden más tanár esetében. 

A továbbképzési igények felmérése 

Az osztrák tanárok több mint kétharmada úgy nyilatkozott, hogy a diákság heterogén összetétele 

következtében nagy szüksége lenne továbbképzésekre, elsősorban a speciális igényű tanulók és a 

magatartásbeli, illetve fegyelmezéssel kapcsolatos problémák miatt. Az okok között szerepelt a 

változásokkal kapcsolatos új témakörök megismerése, illetve a számítógép és az internet használatának 

alaposabb elsajátítása iránti igény is.  

Továbbképzési szükséglet iskolatípusok szerint 

Az alábbi kérdéskörök esetében a HS-tanárok jóval nagyobb mértékben tartják szükségesnek a 

továbbképzéseket: 
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– speciális szükségletű diákok oktatása 

– a tanárok adott szakjában használt tartalmi és teljesítménybeli normák 

– az oktatott tárgyak tanulási módszereinek ismerete 

– a számítógép és az internet használatának képessége 

– az oktatott tárgyakkal kapcsolatos szakmai tudás 

A többi kérdés esetében nem tapasztalható jelentős eltérés. A tanárok továbbképzési szükségletét a 2. 

sz. diagram mutatja be iskolatípus és életkor szerinti differenciálásban. 

 

2. sz. diagram: A tanárok továbbképzési szükséglete  

(Schmich & Schreiner 2009a alapján) 

Megállapítható, hogy minél fiatalabbak a tanárok, annál gyakoribb továbbképzést tartanak 

szükségesnek főleg a következő kérdésekben: 

– fegyelmezéssel és magatartással kapcsolatos problémák 

– osztálymenedzsment 

– értékelési módszerek 

– diáktanácsadás 

Az életkor függvényében kirajzolódik egy másik tendencia is: minél idősebbek a tanárok, annál 

fontosabbnak tartják az alábbi területeken való továbbképzést: 
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– az oktatott tárgyakkal kapcsolatos szakmai tudás 

– a számítógép és az internet használatának képessége 

– a tanárok adott szakjában használt tartalmi és teljesítménybeli normák 

Az idősebb tanárok (50 év felett) több mint egyharmada a vizsgált időszakban több továbbképzésen is 

szívesen részt vett volna, az ugyanilyen korú AHS-tanárok közül minden második (49%) nyilatkozott 

hasonlóan. Leginkább a 40–49 éves AHS-tanárnők vennének részt több továbbképzésen (61%), de 

hasonlóan magasak az arányok férfi kollégáik esetében is. 

Az életkor mellett a tanárok neme is meghatározza az intenzívebb továbbképzés iránti igényt. Az 

idősebb (40–49 év közötti és 50 év feletti) férfi tanárok számára a törvényben szereplő továbbképzési 

gyakoriság elegendőnek tűnik, csak 39, illetve 41 százalékuk vett volna részt az elmúlt 18 hónapban 

több továbbképzésen. Hasonló a helyzet az 50 év feletti HS-tanárnők esetében, viszont 40 év alatt már 

a tanárnők fele ment volna el gyakrabban továbbképzésekre. Míg a HS-tanárok esetében – nemtől 

függetlenül – az életkor előrehaladtával egyenletesen csökken a gyakoribb továbbképzéseken való 

részvételi hajlandóság, addig az AHS-tanárok és -tanárnők esetében nincs ilyen összefüggés. 

Mivel a tanárokat törvény kötelezi a továbbképzések teljesítésére, a jelenlegi rendszerből közvetlen 

anyagi vagy szakmai előnyük nem származik. Megfogalmazódtak azonban olyan jövőbeni törekvések, 

miszerint a továbbképzésekből következő szakmai fejlődést figyelembe kellene venni a tanárok 

karrierjében, illetve a fizetési kategóriákban (Schmid 2005b). 

A tavaly életre hívott Iskolai Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltatás (EBIS*) hatáskörében az iskolák a 

képzés színvonalának emelése érdekében külső szakértők segítségét vehetik igénybe. A szakértők 

fejlesztési programok, új szabályozások, technológiák bevezetése esetén intézményi és egyéni szakmai 

fejlesztési profil kialakításával biztosítják az iskolák szakmai minőségét.
9
 Mivel a rendszer kiépülése 

most van folyamatban, eredményességére vonatkozóan nem állnak még rendelkezésre mutatók. 

                                                                 
9
 www.sqa.at 
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6. A TOVÁBBKÉPZÉS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEI 

Akkreditáció 

Silvia Wiesinger, az Oktatási, Művészeti és Kulturális Minisztérium (Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur) tanártovábbképzésekért felelős szakemberének információi alapján a 

pedagógiai főiskolák által létrehozott továbbképző tanfolyamokat tanulmányi bizottságok ellenőrzik, 

majd az Oktatási, Művészeti és Kulturális Minisztériumhoz benyújtják engedélyezésre. Miután a 

minisztérium ellenőrzi, hogy a továbbképzés megfelel-e a felsőoktatási törvénynek, egy olyan 

tanulmányi azonosító kóddal látják el, mellyel a képzés az egyes főiskolák tanulmányi jegyzékében 

beazonosítható. Néhány kiválasztott terület esetében a tartalmi és minőségi összevethetőség érdekében 

a minisztérium által kezdeményezett egyeztetés folyik. Ennek során a pedagógiai főiskolákkal együtt 

meghatározásra kerülnek azok az irányvonalak, melyeket a többi főiskolának is figyelembe kell vennie 

a továbbképzés későbbi indításakor. 

A különböző tanfolyamok minőségének ellenőrzése a főiskolák saját felelőssége. 

 

Intézményfajták 

2007 előtt a tanárok továbbképzését a pedagógiai intézetek (Pädagogisches Institut) végezték. A 2006-

ban elfogadott felsőoktatási törvény (Hochschulgesetz 2006) rendelkezéseinek megfelelően a 

pedagógiai intézeteket összevonták a pedagógiai akadémiákkal (Pädagogische Akademie). Az új 

intézménytípus a Pedagógiai Főiskola (Pädagogische Hochschule – PH) elnevezést kapta. A tanárok 

továbbképzései a pedagógiai főiskolákon folynak.  

Ausztriában az alábbi pedagógiai főiskolákon folyik tanártovábbképzés: 

– Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik 

– Pädagogische Hochschule Kärnten 

– Pädagogische Hochschule Oberösterreich 

– Pädagogische Hochschule Niederösterreich 

– Pädagogische Hochschule Salzburg  

– Pädagogische Hochschule Steiermark 

– Pädagogische Hochschule Tirol 

– Pädagogische Hochschule Vorarlberg 

– Pädagogische Hochschule Wien 

– Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz 
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– Private Pädagogische Hochschule Wien/Krems 

– Private Pädagogische Hochschule Burgenland 

– Private Pädagogische Hochschule Edith Stein 

– Private Pädagogische Hochschule Graz 



 

21 

7. A TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁI ÉS TARTALMA 

Ausztriában a tanártovábbképzésekről nem vezetnek átfogó és teljes körű nyilvántartást sem a 

minisztériumban, sem pedig az iskolákban, így nem kapunk pontos és differenciált képet a képzések 

fajtáiról (bevezető, szakképesítést nyújtó, egyéb képzések) vagy a különböző képzések egymásra 

épüléséről (rugalmasság, modularitás). 

A képzés irányai 

A továbbképzések formáival és tartalmával kapcsolatban a TALIS-felmérés (Schmich & Schreiner 

2009a) nyújt megbízható információkat. A kutatás során a formális és a nem formális továbbképzés 

(pl. kollégákkal folytatott megbeszélések, olvasás) formáit vizsgálták aszerint, hogy a felmérés előtti 

18 hónapban a tanárok melyik típusú továbbképzésen vettek részt. A válaszadók az alábbi 

továbbképzési formák közül választhattak: 

– Kurzusok, workshopok, iskolán belüli továbbképzések 

– Oktatással kapcsolatos informális beszélgetések kollégákkal 

– Szakirodalom olvasása 

– Oktatási konferenciák, szemináriumok 

– Szervezetekben és szervezeti rendezvényeken való részvétel 

– Szakmai kutatások 

– Szakképzési programok 

– Tanácsadás a kollégák számára az iskola hivatalos felkérésére 

– Hospitálás más iskolákban 

 

 



 

22 

 

3. sz. diagram: A továbbképzések típusai  

(Schmich & Schreiner 2009a alapján) 

A 3. sz. diagramról leolvasható, hogy a kurzusok, workshopok, iskolán belüli továbbképzések esetében 

a HS-tanárok javára figyelhető meg szignifikáns különbség, az AHS-tanárok viszont a szakmai 

kapcsolattartás és a szakmai találkozókon való részvétel, a szakmai vonatkozású kutatások, az iskolák 

megbízásából végzett tanácsadás és mentorálás, valamint a szakirodalom olvasása terén végeztek jobb 

helyen. 

A vizsgálatban részt vevő tanárok két ellentétes továbbképzési séma szerint csoportosíthatók; az egyik 

csoportba a pozitív továbbképzési hajlandóságot mutató pedagógusok sorolhatók, ez a tanárok 

kétharmadára vonatkozik, akik a választott továbbképzésektől hosszan tartó eredményességet 

reméltek. A következő továbbképzési formákat választották: (a) valamilyen képesítést nyújtó 

tanfolyamok, (b) más tanárokkal együttesen létrehozott szakmai közösség, (c) szakmai vonatkozású 

kutatások végzése. Az ehhez a csoporthoz tartozó pedagógusok a fenti továbbképzési formák közül 

legalább kettőn részt vettek. A másik kategóriát a vizsgált tanárok egyharmada alkotja, akik a vizsgált 

időszakban a továbbképzés három formája közül egyiket sem vették igénybe. 

A továbbképzéseken való részvételt személyi és környezeti szempontok is befolyásolják, pl. a tanárok 

által elegendőnek tartott továbbképzési szükséglet, oktatási módszereik, meggyőződéseik és 

attitűdjeik, bizonyos háttérváltozók (pl. nem és szakmai tapasztalat), valamint az iskola kontextusbeli 

jellemzői (az iskola fenntartójának személye és a diákság létszáma). 

Egyértelműnek tűnik tehát, hogy a szolgálati viszonyról szóló tartományi törvényben (LDG 2001) 

szabályozott továbbképzési kötelezettség jelentősen elősegíti a HS-tanárok továbbképzési 

tevékenységét. 

Ugyanakkor az is elmondható, hogy a HS-tanárok ugyan átlagosan több időt szánnak a 

továbbképzésekre, az AHS-ben azonban magasabb azon tanárok száma, akik a továbbképzések 

különösen hatékony formáit veszik igénybe, pl. a szakmai közösségi életbe való bekapcsolódás vagy 

szakmai vonatkozású kutatások végzése által. A szakirodalom olvasása is inkább rájuk jellemző. 



 

23 

A törvények nem szabályozzák, hogy a tanárok az év melyik szakaszában teljesítsék a továbbképzési 

kötelezettségüket, így a tanítási időszakban és a szünidőkben egyaránt szerveznek képzéseket. 

A továbbképzési rendezvényeken való részvételnek számos mozgatórugója lehet: az évi kötelező 15 

órás penzum teljesítése, a diákokkal való tanórai munka hatékonyabbá tétele, személyiségfejlesztéssel 

kapcsolatos elvárások, a megváltozott iskolai követelményrendszer által szükségessé vált feladatok 

könnyebb elvégzése, naprakész szakmai tudás és módszertani ismerek megszerzése, új kompetenciák 

elsajátítása stb. 

A továbbképzés hatékonyságának értékelése 

A TALIS másik kérdőívében arra a kérdésre is választ akartak kapni, hogy az iskolavezetők milyen 

kritériumok alapján ítélik meg a tanárok munkáját. Az egyik ilyen szempont a továbbképzéseken való 

részvétel volt. 

Minden negyedik iskolavezető nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek a továbbképzéseknek, majdnem 

minden második közepes, 24%-uk kis fontosságúnak tartja, míg 5% egyáltalán nem tartja fontosnak 

ezt a szempontot. 

Ausztrián belül jelentős eltérés figyelhető meg a HS- és az AHS-tanárok továbbképzési gyakorlata 

között, előbbiek jóval gyakrabban járnak továbbképzésekre. 

A tanárok a hosszabb ideig tartó és intenzívebb továbbképzéseket hatékonyabbnak tartják a rövidebb 

szemináriumoknál és workshopoknál, ennek ellenére főleg a rövidebb ideig tartó továbbképzéseket 

részesítik előnyben. 

A felmérésből az is kiderült, hogy a tanárok 45%-a gyakrabban járt volna továbbképzésre, de nem 

talált az igényeinek megfelelő képzést. A válaszadók többsége azt is kifogásolta, hogy a 

továbbképzéseknek nincsen közvetlen szakmai hozadéka: a megkérdezettek 92 százaléka részt vett 

ugyan workshopokon és iskolán belüli továbbképzéseken, de csupán 15 százalékuk gondolja úgy, hogy 

ezek a foglalkozások jelentős mértékben befolyásolni fogják tanári pályafutását. 

Nagy hiányossága a rendszernek, hogy a továbbképzések iránti kereslet és kínálat nincs összhangban, 

ezért erősen kérdéses, hogy a továbbképzések jelenlegi formájukban teljesítik-e a jogszabályokban 

megfogalmazott elvárásokat. 

Jelenleg két eltérő koncepció létezik az osztrák tanárok továbbképzési gyakorlatával kapcsolatban: 

– Ha az iskola nem rendelkezik határozott továbbképzési tervvel, akkor a tanárok az egyéni 

haszon elvét tartják szem előtt a továbbképzések kiválasztásakor, amit az iskolavezetés 

semmilyen formában nem korlátoz. 

– Más iskolák felmérik az igényeket, és ennek megfelelően dolgozzák ki saját továbbképzési 

koncepciójukat. Az iskolavezetők feladatuknak tekintik, hogy gondoskodjanak a tanárok 
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továbbképzésről, mely összhangban van az oktatás minőségbiztosítási céljaival, az 

iskolafejlesztéssel és a tanárok egyéni érdekeivel. 
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8. A TOVÁBBKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEI 

A főiskolák a minisztériumtól kapnak támogatást a képzésekért, így az általános oktatásban 

foglalkoztatott tanároknak nem kell a tanfolyamért fizetni.
10

 A pedagógiai főiskolák létrehozása után 

2013 januárjáig kizárólag ezek az intézmények folytattak tanártovábbképzést, mivel az egyetemek a 

továbbképzési pénzből nem részesültek. Az egyetlen kivételt a Bécsi Egyetem jelenti, amely 2013. 

januárban természettudományokat oktató tanárok részére tervezett tanfolyamot. Ez persze korántsem 

utal arra, hogy az egyetemek konkurenciát jelenthetnének a főiskoláknak, hiszen anyagi támogatást 

ezért továbbra sem kapnak, a kurzusért a résztvevőknek kell fizetniük (Die Presse 2012d). 

Mivel Ausztriában a pedagógiai főiskolákon tartott továbbképzéseket általában az iskola fenntartója 

átvállalja, így főleg olyan járulékos költségek merülhetnek fel, amelyek a továbbképzés egyéb 

formáiból adódnak, pl. egyetemi tanfolyamokból vagy felsőfokú tanulmányokból (Schmich & 

Schreiner 2009a). 

                                                                 
10

 Silvia Wiesinger információja alapján. 
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9. A JELENLEGI RENDSZER KRITIKÁJA 

A továbbképzések nyári időszakra való kiterjesztésének terve
11

 nem talált egyértelműen pozitív 

fogadtatásra. A Zöldek képviseletében Harald Walser úgy véli, ez a törekvés nem egyéb, mint az 

elmúlt évek mulasztásairól való figyelemelterelés. Hiányolja a tanárok képzésének kormányzati 

koncepcióját és az új szolgálati jogot (Dienstrecht) is (Die Presse 2012e). 

Mások (pl. Bayrhammer 2011) azt kifogásolják, hogy jelen pillanatban a továbbképzést elsősorban a 

tanárok személyes érdeklődése határozza meg, és hiányolják a képzések területén az átgondolt 

intézményi stratégiát. A szakértők nagyobb jogkört szeretnének biztosítani az iskolaigazgatóknak. 

Miután a minisztérium nyilvánosságra hozta a tanárok továbbképzésére vonatkozó adatokat, és 

kiderült, hogy a nyári szünetekben csupán minden hetedik tanár él továbbképzési lehetőségekkel, 

többen rosszallásukat fejezték ki, és érdektelenséggel vádolták a tanárokat. A tanárok képviselői azzal 

védekeztek, hogy a továbbképzési kínálat nem felel meg a tanárok érdeklődésének. Amennyiben több 

magas színvonalú kurzust indítanának, többen vennének részt a képzéseken. A klagenfurti egyetem 

Oktatás- és Iskolafejlesztési Intézetének (Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung) vezetője, 

Konrad Krainer is osztotta ezt a véleményt. Szerinte a pedagógiai főiskolákon szervezett 

továbbképzéseket jelenleg a kínálat határozza meg. Úgy véli, a kínálatot a tanárok és az iskolák 

szükségleteinek megfelelően kellene alakítani, továbbá olyan iskolán belüli képzéseket javasol, ahol a 

tanárok maguk határozzák meg a problémákat és támogatást is kapnak egyben. A Burgenlandi 

Pedagógiai Főiskola oktatója, Fritz Kast a tanárok személyes érdeklődésének meghatározó szerepét 

kritizálja (Bayrhammer 2011). Azzal érvel, hogy emiatt a tanárok sokszor olyan képzéseken vesznek 

részt, amelyek nem járnak közvetlen haszonnal iskolai munkájuk során. Krainer ezért azt javasolja, 

hogy az iskolák dolgozzanak ki egy stratégiai programot, és a tanáraik ennek megfelelően vegyenek 

részt a továbbképzéseken. Egyúttal bővítené az igazgatók döntési kompetenciáját, hogy célirányos 

képzések valósuljanak meg.  

A Bécsi Gazdasági Oktatáskutató Intézet (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft in Wien) 

munkatársa, Kurt Schmid azt javasolja, hogy differenciáltan kezeljék a tanárok továbbképzési 

aktivitását. Amennyiben egy képzés az iskola érdekeit szolgálja, akkor tanítási időben kerüljön rá sor, 

amennyiben azonban a személyes érdeklődést szolgálja, akkor a tanárok szabadidejükben vegyenek 

részt a kurzusokon. Schmid az új törvényi szabályozástól a tanári feladatok újradefiniálását várja 

(Bayrhammer 2011). 

                                                                 
11

 Claudia Schmied oktatási miniszter törekvése. 
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A továbblépés lehetséges irányai 

Kurt Schmid a tanártovábbképzéseket nemzetközi kontextusban összehasonlító írásában (Schmid 

2005b) az alábbi javaslatokat fogalmazza meg a továbbképzési rendszer lehetséges átalakításával 

kapcsolatban: 

– Az alapképzés és az arra épülő továbbképzés struktúráját eredményesebben kell összehangolni. 

– Az általános képzésben oktató tanárok törvényben meghatározott (Landeslehrer–Dienstrecht) 

továbbképzési kötelezettségét ki kell terjeszteni az állami alkalmazásban lévő tanárokra is. 

– Az iskolák rendelkezzenek önállóan felhasználható költségvetési kerettel, melyet saját 

koncepciójuknak megfelelően használhatnak fel. Ez egyfelől az iskolán belüli képzéseket, 

valamint egyúttal – az iskola profiljának és igényének megfelelően – a tantestület 

professzionalizálódását is elősegítené. 

– A tanárok továbbképzési aktivitása legyen hatással a fizetési besorolásra. Természetesen ennek 

az értékelési és szabályozási hátterét is meg kell teremteni. Schmid egy olyan modellt ajánl, 

melyben összekapcsolódik a továbbképzés a fizetési kategóriával, azaz amennyiben a tanár egy 

bizonyos határidőn belül bizonyos számú képzést abszolvál, feljebb léphet a következő fizetési 

sávba. 

– A tanárokat érdekeltté kell tenni abban, hogy önként vegyenek részt továbbképzéseken. Ehhez 

a fizetési szempontokat és a karrierlehetőségeket is végig kellene gondolni. 

– A tanártovábbképzés struktúráját szabályozó rendeleteket kellene megalkotni, amelyek a 

kötelező, az önkéntes, valamint az iskolán belüli képzéseket egyaránt magukban foglalják (Der 

Standard 2011). 

– Erwin Rauscher, az Alsó-Ausztriai Pedagógiai Főiskola rektora a tanártovábbképzés jövőjét az 

erőteljesebb regionális beágyazottságban látja. Eszerint a pedagógiai főiskolák több kurzust és 

kevesebb önálló szemináriumot hirdetnének meg. A képzések fókuszában különböző 

kérdéskörök állnának a jelenlegi iskolatípus szerinti kínálat helyett (Die Presse 2012a). 



 

28 

10. MAGYAR KONTEXTUSBAN HASZNOSÍTHATÓ TANULSÁGOK 

Ausztriában átalakulóban van a tanárképzés rendszere, a jelenlegi duális struktúra helyett egy egységes 

képzés bevezetését tervezik. A szakmai diskurzusban jelen pillanatban a tanártovábbképzés átalakítása 

és reformja élvez prioritást. Az elképzelések szerint a tanártovábbképzés szervesen fog kapcsolódni az 

új szerkezetű képzéshez. 

A tanárképzés reformját egy szakértőkből álló szakmai szervezet készítette elő, miután körültekintően 

mérlegelték a képzés átalakításának koncepcióját. Az átalakítás törvényi alapjait is ezzel összhangban 

teremtik meg, és a tervek szerint a továbbképzés struktúráját is erre illeszkedve fogják megreformálni. 

Az Oktatási, Művészeti és Kulturális Minisztérium új kezdeményezése, az Általános Képzési Minőség 

(SQA) az általános képzést nyújtó iskolák legoptimálisabb tanulási feltételei megteremtésének egyik 

fontos elemeként értelmezi a tanárképzés és tanártovábbképzés színvonalának javítását. 

A kezdeményezés törvényi hátterének és segítő rendszerének a kialakulása szinkronban volt az SQA 

indításával; az iskolák minőségi munkájának támogatására létrehozták az Iskolai Fejlesztési Tanácsadó 

Szolgáltatást (EBIS), amely szakemberek bevonásával járul hozzá az eredményes fejlesztéshez.  

A bemutatott ausztriai példában fellelhetők bizonyos elemek, melyek a magyar tanár-továbbképzési 

rendszerben is eredményesen hasznosíthatók lehetnek. Megfontolásra érdemes: 

– az alapképzés és az arra épülő továbbképzés összehangolása; 

– a tanártovábbképzés struktúráját szabályozó rendeletek megalkotása; 

– a tanárok továbbképzési aktivitása legyen hatással a fizetési besorolásra (bizonyos határidőn 

belül teljesített meghatározott számú továbbképzés esetén a következő fizetési kategóriába 

kerül a pedagógus); 

– a tanárok érdekeltté tétele a továbbképzésekben; a fizetési szempontok mellett a 

karrierlehetőség átgondolása;  

– az iskolák dolgozzanak ki egy stratégiai programot, és a tanáraik ennek megfelelően vegyenek 

részt a továbbképzéseken; 

– a továbbképzések kínálatának a tanárok és az iskolák szükségleteinek megfelelő alakítása. 
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1. SZ. MELLÉKLET: AZ OSZTRÁK OKTATÁSI RENDSZER 

 
Forrás: http://www.jobtour.eu/uploads/pdf/Bildungssystem_Osterreich_hu_091012.pdf 

A gyerekeket Ausztriában a hatodik életévüket követő első szeptemberig iskolázzák be. A tankötelezettség 9 évig tart, 
ezen időszak alatt a kötelező általános képzést nyújtó iskolákban (allgemein bildende Pflichtschulen) tanulnak. Ezek közé 
tartozik a Volksschule*, ahová a diákok 6-10 éves korukig járnak (a németországi Grundschule megfelelője). Ezt követően 
a tanulók a tanulmányi eredményeiktől függően Hauptschuleban vagy Gymnasiumban folytatják tanulmányaikat, melyek 
már az általános képzést nyújtó magasabb fokú iskolatípus első szakaszába tartoznak [allgemein bildende höhere Schulen 
(AHS)]. A Hauptschule után a gyerekek a 9. és a 10. osztályban szakiskolában folytathatják tanulmányaikat 
(Polytechnischer Lehrgang), ahol az általános alapműveltségi elemek mellett szakmai alapképzést is kapnak. A 
tanulmányaikat a 9. év után lezárni kívánó diákok számára a másik lehetőséget a szakképző iskola (berufsbildende Schule) 
jelenti, ahol a tankötelezettség miatt egy évet még eltöltenek a tanulók. Ausztriában átalakulóban van az alsó középfokú 
oktatás, ugyanis a 2015/2016-os tanévig az összes Hauptschulet ún. új középiskolává szervezik át (Die neue Mittelschule), 
melynek a törvényi szabályozását és kereteit már megteremtették. Az átszervezés célja, hogy az általános iskola negyedik 
osztályának befejezése után mindenkinek ugyanolyan lehetőségeket biztosítsanak az oktatásban. Az alapfokú oktatást 
követően a gyerekek a középfokú iskolák egyes típusaiban folytathatják tanulmányaikat (allgemein bildende höhere 
Schule – AHS). Ennek első négy éve után a diákok választhatnak, hogy a négyéves főgimnáziumban 
[Oberstufen(real)gymnasium] vagy az ötéves szakközépiskolában (berufsbildende höhere Schule) folytatják a tanulást. 
Bármelyik utat választják, a tanulmányaikat érettségi vizsga zárja.
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