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1. Bevezető
A tanárképzés átalakítása meghatározó nagyon sok országban napjainkban. A
reformok csomópontjában gyakran az egy több lehetőséget biztosító, rugalmasabb
tanárképzési rendszer kialakítása van, amely megerősíti a tanári szakma, a pedagógus státusz
elfogadottságát. Bár a középpontban a tanárképzés reformja áll, többen hangsúlyozzák, hogy
ez nem lehet elszigetelt rendszer-átalakítás. A tanári szakma, a tanári karrier egy élethosszig
tartó folyamat, amelyben a képzés az alapokat jelenti, ezért több országban nagyobb figyelmet
kezdenek fordítani a kezdő tanárok támogatására és a folyamatos szakmai fejlődés
lehetőségeinek megteremtésére. Ez a szellemiség az initial teacher education – induction –
professional developmnet hármasának tudatosabb összekapcsolását igényli, amelyre még
kevés példa látható. Az ezirányú fejlesztések gondolati csomópontjában olyan kulcsszavak
vannak, mint tudásmenedzsment; az iskola, mint tanuló szervezet. Mindezek a gondolatok
hatással vannak a tanárképzési reformra is.

1.1. A tanárszerep átalakulásának hatása a tanárképzésre
Talán az egyik legmarkánsabban megfogalmazható tendencia Európa szerte a tanár
szerepének megváltozása, s mindennek értelmezéshez már nem csupán közhelyszerű
szlogenek, hanem konkrét elemzések és fejlesztési tervek is kapcsolódnak. A változás
lényege, hogy az iskolákkal és a tanárokkal szemben támasztott követelmények egyre
komplexebbek lesznek, markáns igényként jelenik meg, hogy az iskola és a pedagógus
hatékonyan kezelje az eltérő társadalmi és kulturális csoportokból származó tanulókat,
erősítse a toleranciát és összetartást, figyeljen a tanulási nehézségekkel küzdőkre, tartson
lépést a tudásanyag bővülésével, stb.
Egy OECD elemzés szerint (OECD, 2003) a változások irányai három szinten is kitapintható
az iskolában:
emelni akarják a tanulás színvonalát,
olyan kereteket dolgoznak ki, amelyek meghatározzák a tanulás céljait és
beszámoltatás módjait,
csökkenteni kívánják a végzettség nélküliek számát (pl. Franciaország), növelni a
tanulás iránti elkötelezettséget (Egyesült Királyság), vagy csökkenteni a régiók közti
esélyegyenlőtlenségeket.
Mindezek alapján a tanár funkciói is új tartalmakkal bővül, s ezek az új igények nem csupán
az osztálytermi keretek „szűk” keresztmetszetében fogalmazódnak meg. Talán az alábbi
összegezés jól mutatja e feladatrendszer új komplexitását. A tanárnak újraértelmezett
feladatrendszere:
az egyéni tanuló szintjén:
- elindítani és fenntartani a tanulási folyamatot, instrukciókat adni a tanulás
támogatására, de emellett, bátorítsa a diákokat az aktív, önálló tanulásra,
- az egyéni tanulási utak felismerése és támogatása,
- a fejlesztő és a szummatív értékelés kiegyensúlyozott és szakszerű használta.
az osztálytermi folyamatok szintjén megfogalmazott elvárások:
- a tanítást multikulturális térben történő értelmezése,
- kereszttantervi struktúrák hangsúlyozása (pl. Egyesült Királyságban: állampolgári
ismeretek, társadalmi és erkölcsi felelősség, politika),

- speciális szükségletű tanulók integrálása.
az iskola szintjén:
- teamben dolgozni és tervezni,
- értékelni és következetesen felülvizsgálni és fejleszteni a terveiket,
- az IKT használta a tanításban és az adminisztrációban,
- projektek indítása iskolák közt és a nemzetközi együttműködés szorgalmazása,
- bekapcsolódás a vezetésbe.
szülők és a szélesebb kommunikáció szintjén:
- szakmailag releváns tanácsokkal ellátni a szülőket,
- kapcsolatrendszert kiépíteni a tanulást támogató szakmai szervezetekkel a
szélesebb tanulási környezet megteremtése érdekében.
Összességében elmondható, hogy a tanárok szerepe/feladata megnövekedett az élethosszig
tartó tanulás igényének hangsúlyozásával. Ebben az új szerepértelmezésben egyre erősebb
elvárás, hogy minden egyes szituációt elemezzen a tanár, önállóan határozzon meg célokat,
fejlessze és figyelje a tanulási lehetőségeket, értékeljen, reagáljon a különböző tanulási
szükségletekre egyénenként és reflektáljon az egész folyamatra. Emellett Európa szerte
felismerték, hogy a jelenlegi képzési rendszerek azonban nem megfelelőek arra, hogy a tanárt
felkészítsék az elvárt új feladatok teljesítésére, ezért indult meg a képzési rendszer átfogó
reformja is, melynek egyik sarokköve például a néhány országban már megfogalmazott új
sztenderdek.
A társadalmi változásokkal párhuzamosan tudományos igényű vizsgálatok sora is
bizonyítja, hogy a pedagógusképzés megújítása kiemelt feladatot jelent. Mindezeket az új
törekvéseket számtalan kutatási előzménnyel lehetne illusztrálni, amelynek középpontjában a
hatékony tanár leírása áll, s e vizsgálatok mind meghatározóak lehetnek egy új képzési
rendszer és tartalom kidolgozáskor. Egy egyszerű megfogalmazás szerint a hatékony tanár az,
aki különböző területeken is kompetens. Gustafsson (2003) és Rice (2003) szerint a hatékony
tanár intellektuálisan jó képességű, világosan kommunikál, tájékozott, rendszerezetten tud
gondolkodni, kommunikálni és tervezni, mindez a diákok teljesítményében is megmutatkozik.
A vizsgálatok komoly figyelmet fordítottak arra is, hogy a szaktárgyi tudás és a pedagógiai
kompetenciák, felkészültség szerepét igyekezzenek meghatározni a hatékony tanárképzés
számára. Egyes vizsgálati eredmények azt hangsúlyozzák, hogy ugyan kapcsolat fedezhető fel
a tanár képzettsége/végzettsége és a diákok teljesítménye között, de a nagyobb tárgyi tudás
nem mindig vezet hatékonyabb tanítási folyamathoz, vagyis a tanulók teljesítményében is
megmutatható eredményességhez. Van egy úgynevezett küszöbszint a szaktárgyi tudásban, de
az afölötti extra tudás már nem feltétlenül látszik a tanulók eredményeiben. Rivkin (2001) pl.
nem talált bizonyítékot arra, hogy ha valaki Master fokozattal rendelkezik, az javítaná a
tanítási szakértelmét.
Mivel a végzettség nem bizonyult megfelelő mutatónak, más faktorokat (is) figyelembe kell
venni egy képzési rendszer megformálásnál. Több javaslat született a szakmai professzió
tartalmi összetételének meghatározására, talán a legismertebbek a következők:
Shulman (1992) öt fejlesztési területről beszél:
viselkedés,
kogníció,
megfelelő szaktudás,
személyiség – morális elemek,
a tanár ismerete(i) a tanuló kulturális, társadalmi, stb. környezetéről.
Lingard (2002) és Ayres (2000) bővebb listában gondolkodik:
biztos tárgyi tudás,
kommunikációs képesség,

tanulókkal való egyéni törődés képessége,
önmenedzselés,
szervezőkészség,
óravezetés és a tanulási – tanítási folyamat irányításnak képessége,
probléma-megoldási képesség,
módszertani repertoár,
csapatmunka,
kutatás.
A vélemények azonban megegyeznek abban, hogy sok, ha ugyan nem a legtöbb jellemzője a
sikeres tanárnak csak akkor válik nyilvánvalóvá, ha már elkezdett tanítani. Mindez a
tanárképzés rendszerének megfogalmazásában is jelentős szempont, hiszen ez vezet el majd
ahhoz a gondolathoz, hogy a képzés csak egy része a tanárrá válás folyamatának. A tanár
képességeire vonatkozó formális követelmények megfogalmazása emellett is szükséges, hisz
el kell eldönteni, kit vesznek fel tanárképzőbe, ki kaphat diplomát stb.
1.2. Néhány gondolat a tanárképzésről általában
A tanárképzésbe általában több ponton lehet belépni. Többségében középiskola után
kapcsolódnak a képzésbe, de vannak olyan országok, ahol a már képzésben részt vett vagy
más szakmákból jövők vannak többségben. A képző intézmények is változatosak: tanárképző
főiskolák, egyetemek, állami és magánintézmények is léteznek e funkcióra. A tandíj
kérdésében is sokszínű a paletta, van ahol van tandíj (pl. USA, Kanada), van ahol nincs (pl.
Franciaország., Németország). A belépés/felvételi általában a középiskolai eredményeken
alapul.
A képzésbe való bekapcsolódást erősen meghatározzák a munkaerő - piaci viszonyok, és a
szakma társadalmi státusza, így a képzési rendszereket minden esetben adott kontextusban
értelmezendők, így későbbi ország ismertetőkben mindig törekedtünk ennek a kontextusnak a
vázlatos megrajzolására. Például hazánkban az egyetemisták/főiskolások 20%-a jár
pedagógusképző intézménybe, de e diákok elenyésző része fog tanárként dolgozni. Ezt a
helyzetet több szempontból is elemezhetjük: költséghatékonyság, van-e megfelelő számú
alternatíva akkreditált képzési programból, válogatás kritériumainak tudományossága.
A tanárképzés struktúrája országonként változik, de van két alapvetőnek tekinthető
modell a concurrent (időben párhuzamos) és consecutive (egymást követő) modellek (1. sz.
melléklet). A concurrent modell esetében a szaktárgyak és a pedagógiai tartalom párhuzamos
részei a képzésnek. A concurrent modellek: főleg általános iskolai tanárképzésre jellemzőek,
de a középiskolai tanárképzésben is nagyon sok helyen megfigyelhetők (pl. Belgium, Kanada,
Magyarország, Japán, stb.). A szaktárgyak és a pedagógiai tárgyak egy időben történő
oktatása kevésbé rugalmas, mint a másik modell, mert itt a jelentkezőknek korán kell dönteni,
hogy a tanárképzésbe belépnek-e. Nehézkes az utóképzés is és gondok mutatkozhatnak a
munkaerő-piaci elhelyezkedésnél is. A consecutive modellnél először egy szaktárgyi diplomát
szereznek a hallgatók, aztán következik a pedagógiai képzés, ez jellemező Spanyolországban,
Dániában, Franciaországban főleg a középiskolai tanárképzésben. Számos más ország –
Ausztria, Ausztrália Finnország, Hollandia, stb azonban mind a concurrent, mind a
consecutive modellt használja a középiskolai tanárképzésben. Vélhetőleg egy rugalmas
tanárképzési rendszerben mindkettőnek helye van.

A bolognai folyamathoz kötődően, a tanárképzés főleg egyetemi szintű lesz, például
Ausztriában a pedagógiai főiskolákat pedagógiai egyetemekkel váltják fel, más országokban
pedig bevezetik a consecutive modellt Bachelor és Master fokozati rendszerrel.
A képzés hossza meglehetősen eltérő a különböző országokban (2. sz. melléklet). A
kezdő szakaszban a tanárok képzése átlagosan 3,9 év, a közép szakaszban tanítóknak 4,4, a
középiskolai tanításra készülő tanároknak pedig 4,9 év. Ausztráliában, Kanadában Angliába,
Koreában és az USÁ-ban viszont egységesen 4 év. Az általános trend az, hogy a képzés
hossza nő, bár a költségek emelkedése ennek korlátot szab, tovább erősödik a képzés
megkezdéséhez kötődő, illetve a továbbképzésekben rejlő fejlesztés lehetőségeink
kihasználására való szakmai törekvés.
A curriculum természetesen nagyon különböző a világ minden pontján, de minden
program a szaktárgy, a pedagógiai, pszichológia alapkérdésein túl tanítási gyakorlatot is
tartalmaz. A hangsúlybeli eltolódások mellett azonban közös tendencia azonban, hogy egyre
több alternatív program jelenik meg az új csoportok bekapcsolására a tanárképzésbe. Ez
különösem a tanárhiánnyal küzdő országokban jellemező. Eltérő megoldások születtek ezekre
a képzési formákra: távoktatás, rövidített program és részmunkaidős állás, vagy Angliában a
segédszemélyzet számára simább átmenetet biztosítanak, ha tanárokká akarnak válni.
A kimenet szabályázásában általában a diploma megszerzése a meghatározó, az
országok kb. felében nem elég elvégezni a /főiskolát/egyetemet, utána vizsgázni kell az
oklevélért, illetve a tanári állásért. Ez lehet szaktárgyi vizsga, tanítás megfigyelése, kötelező
munkatapasztalat (pl.: Spanyolországban, Olaszországban egy év, Izraelben, Új-Zélandon
Törökországban egy-három év!). Ezen túl sok helyen a próbaidő is kötelező rendszerelem.
A pedagógus értékelésben általánosítható igényként fogalmazódik meg, hogy a
végzett/képzett tanárokat nem annyira a kurzusok vagy kreditpontok alapján kell értékelni,
hanem az output; a tudás, készségek, kompetenciák alapján, amit sokféle módon kellene
mérni. Ez a már gyakorló tanárokat is érinthetné, ennek gyakorlata viszonylag ritka az
országok között. A sztenderdek megfogalmazásban és gyakorlatba ültetésében Anglia mintája
ismert leginkább, ahol a cél a Quality Teacher Status elérése, melynek elemei:
szakmai értékek és gyakorlat,
szaktudás és ismeretek (a tanulókról is)
a tanítás tudás.
1.3. Szakmai fórumok javaslatai a tanárképzés átalakításáról
A szakmai minőség mutatóinak leírást mind nemzeti mind európai szinten fontosnak
vélték meghatározni. Európai keretek közt számos dokumentum formájában igyekezetek
ezeket megfogalmazni, ide említhetjük az OECD kiadványát: Teacher’s Matter (2005), az EU
dokumentumait: Közös Európai Elvek a Tanár Kompetenciái és Képesítése, és az ENTEP
dokumentumát: „Az Európai Tanár”. Amint azt az OECD dokumentumban foglaltak jelzik, a
tanári hivatás minőségi mutatói hozzá fognak járulni a szakma státusának és vonzerejének
emeléséhez is.
Láthatjuk, hogy a pedagógiai folyamatok hatékonysága kiemelt téma mind a nemzeti,
mind az európai szakmai irányelvekben. A tanárok képzése igen jelentős szerepet játszik a
tanárok minőségének fejlesztésében és megőrzésében. Az Európai Tanárképző Szövetség
(ATEE) célul tűzte maga elé az európai tanárképzés minőségének emelését. Portoroz-ban,

Szlovéniában a közgyűlés megvitatta és elfogadta a fejlesztési javaslatokat, amelyet hét
pontban foglalt össze. A javaslatok célja, hogy inspirálja a tanárokat szakmai kvalitásaik
fejlesztésére, segítsen megtalálni a minőség indikátorait és fejlesztési javaslatok
megfogalmazása. E kérdéskör csomópontjában a szakmai minősítés sztenderdjeinek
kidolgozásának igénye rejlik, s javaslataik ezen kritériumok és mutatók fejlesztéséhez
kívánnak szempontokkal szolgálni (ATEE, 2006):
A mutatók fejlesztése
1. Szükség van egy a tanárok kvalitásával foglalkozó koncepcióra, vonatkoztatási
rendszerre a nemzetközi együttműködés elősegítése érdekében.
2. Mind a nemzeti, mind az európai tanári minőséget leiíró sztenderdeknek a tanárok
bevonásával kell készülni, mivel ez szükséges feltétel ahhoz, hogy ezek a minőségi
mutatók igazi hatással legyenek a tanításra.
A mutatók tartalma
3. A tanári kvalitás mutatóinak figyelembe kell venniük a különböző szereplők
(kormány, iskolai vezetők, tanárok, tanárképzés, szülők/tanulók) szempontjait és
perspektíváit. Csak ekkor lehet majd a mutatók tartalmát közös nyelvként értelmezni.
4. Mivel a tanítás professzió, aminek velejárója a reflektív (megfontolt) gondolkodás, a
szakmai fejlődés folytatása, az autonómia, a felelősség, a kreativitás, a kutatás és
személyes döntés, a tanárok kvalitását meghatározó mutatóknak tükrözniük kell ezeket
az értékeket és sajátosságokat.
5. A mutatóknak és használatuknak tükrözniük kell a tanításra jellemző együttműködés
és rugalmasság gondolatát, teret engedve a személyes stílusra és változatosságra
vonatkozó szakmai profiloknak.
6. A tanári kvalitás mutatóinak nem csak a tanítás folyamatára kell fókuszálniuk, hanem
a tanítási folyamat, tartalom fejlesztésére, az iskolai innovációra rendszeres értékelés
és kutatás segítségével.
A mutatók használata
7. A minőségi mutatók nem lehetnek öncélúak, de részét kell képezzék egy a tanári
kvalitást ösztönző rendszernek, amely konzisztens a mutatókkal és amely elősegíti,
hogy a tanár magáénak érezze saját és környezete fejlődést.
Az ATEE-ben nemrégiben folyt megbeszélések világossá tették, hogy a tanári
kvalitásról folytatott nemzeti viták országonként jelentősen eltérnek, ezért kiemeltek hat
vitatémát, amelyeket figyelembe kellene venni mind a nemzeti, mind az európai
irányelveknek a tanárok kvalitásával kapcsolatos képzési és tartalmi fejlesztéseik kapcsán:
1. a koncepció tisztasága
A tanárok szakmai minőségének meghatározásához használt koncepcióknak nagyon
világosan kell meghatározni a kialakított rendszer céljait. Néhány országban ezeket úgy
tekintik, mint a tanár és a tanárképzés minőségének megőrzését és ellenőrzését szolgáló
eszközöket. Ez az értelmezés negatív következményekkel járhat, amennyiben a tanárok,
vagy a tanárképző intézmények szakmai autonómiájának csökkenését sugallja.
Közömbösséghez is vezethet, amennyiben azt a nézetet erősíti, hogy a tanár szakmai
fejlődése befejezettnek tekinthető, a képzés végén, vagy amennyiben egyszer már valaki
megfelelt az előírásoknak. Helyesebb, ha úgy tekintünk ezekre, mint a tanárok szakmai
fejlődését segítő eszközre.
Maguk a szavak is sokszor okoznak problémát. A „kompetencia” és a „standard”
kifejezések különböző érzelmeket váltanak ki. Például a „standard” szót összefüggésbe
hozhatják a szabványosítási koncepcióval, ipari tömegtermelési modellel, s az ilyen

asszociációk torzzá és használhatatlanná teszik a sztenderd szót olyan helyzetekben, ahol
ezzel a szakmaiság fejlődését szerették volna serkenteni. Ez a hiányosság koncepcionális
zavarhoz vezethet.
2. a tanárok érezzék magukénak ezt a fejlesztést
Ahogy tanulóknak is szükségük van arra, hogy a tanulást magukénak érezzék, úgy a
tanárok is el fogják veszíteni a szakmai fejlődésük iránti motivációt, ha nem vonják be
őket azon mutatók meghatározásába, amelyek felhasználásával állapítják meg a szakmai
kvalitásukat.
3. különböző perspektívák közös értelmezése
Számos szereplő együttes bevonása indokolt a tanári professzió értelmezéshez: kormány,
képviselők, iskolaigazgatók, tanárok, oktatók, képzőintézmények és végül, de nem utolsó
sorban a tanárok maguk. Minden szereplőnek megvan a saját nézőpontja, így
szempontjaik nélkülözhetetlenek egy ilyen vitában. A cél, hogy a mutatók egy közös
vonatkoztatási rendszert, valamint egy közös nyelvet alkossanak a szereplők közötti
kommunikációban. A tanárok élethosszig tartó tanulását segíti, ha a tanárok és az
iskolaigazgatók ugyanazt a vonatkoztatási rendszert használják a szakmai továbbképzés
meghatározására.
4. komplex szakmai alap
A hatékony tanár meghatározása nagyon komplex feladat, amely fogalom nem csupán
tudást és szakmai képességeket foglal magában, hanem személyes tulajdonságokat
(tisztelet, törődés, bátorság, empátia…) értékeket, hozzáállást, stb is jelent. Ha a minőségi
mutatókat csupán ellenőrzésre kívánjuk használni, akkor a mutatók túlnyomórészt
olyanok, amelyekkel könnyű mérni, mert megszámlálhatóan objektívek. Az ilyen
megközelítés a tanárok és a tanárképzés nagyon korlátozott és egyoldalú perspektívájához
vezet. Ezzel szemben a tanítás egy összetett szakma és lehetetlen a tanárok minőségének
mérése szabvány tesztekkel. Az olyan minőségi aspektusokat, mint a magatartás, értékek
és identitás nehéz meghatározni és mérni. Épp ezért az a tanítási koncepció támogatható
inkább, amelyben a tanítást, olyan szakmát tekintjük, amellyel együtt jár a reflektív
gondolkodás, a folyamatos szakmai továbbképzés, az autonómia, a felelősség, a
kreativitás, kutatás és személyes döntések. A mutatóknak, amelyek meghatározzák egy
tanár minőségét tükrözniük kellene ezeket az értékeket és sajátosságokat.
5. a tanári profilok különbözősége
Bár a legtöbb mutató az egyéni kvalitásra irányul, a tanári hivatás nem elszigetelt szakma.
A diákok és hallgatók oktatása kollektív felelősség és a személyes kvalitásaival minden
egyes csoporttag hozzájárul ehhez a folyamathoz. A sztenderdeknek tükrözniük kell ezt az
együttműködési perspektívát. Mivel két egyforma tanár nincsen, ezért szükséges, hogy
változatos profilok és tanítási stílusok legyenek egy tanári csoporton (karon) belül. Ez a
perspektíva nem korlátozódhat a tanulók oktatására, hanem ki kell terjedjen az iskolában
folyó innovatív folyamatokra is.
6. a mutatók konzisztens használata.
A minőségi mutatók meghatározása csupán egy lépés a tanárok minőségének fejlesztése
felé. A második lépés a minőségi mutatók használata azért, hogy ösztönözze a szakmai
továbbképzésüket (fejlődésüket).

2. Tanárképzési kimenet Angliában1
Az angol tanárképzés átalakulása több évtizeden keresztül mintaként szolgált az
európai képzés számára. Kezdetben – hetvenes évek végén – a jogi szabályozással elindított
központi reformprogram, napjainkban a kompetencia alapú képzési rendszer meghonosítása
szolgálhat elemzésül. Talán a legfontosabb elem a mai képzési program kialakításban, hogy a
tanárképzési rendszer a munkaerőpiac viszonyokhoz alkalmazkodva igen rugalmasan alakul,
többféle bemeneti lehetőséget kínál; az iskolák, vagyis a közoktatási intézmények a képző
intézmények mellett a képzés alapbázisai; nemzeti sztenderdekre épül (QTS); a képzés a
tanárrá válás egyetlen állomása, amely egy folyamatba illeszkedik. Tartalmi sajátossága még
a változtatásoknak az önálló felelősség vállalásának ösztönzése mind a saját, mind a tanulóik
fejlődésének tekintetében, az élethosszig tartó tanulás jegyében; a partneri kapcsolat, az
együttműködés szerepének hangsúlyozása; és az egyéni utak elismerése. Meghatározó része a
tanárrá válásnak a képzés után következő kezdő tanári lét, amely fejlesztést külön
programokkal támogatják, s lehetőséget biztosítanak egyfajta tanári karrier kiépítésére is.

2.1. A pedagógusképzés szabályozása
A tanárképzés átalakításnak gyökerei a hetvenes évekig tekint vissza, amikor a brit
miniszterelnök a tanárokat vádolta az ország gazdasági teljesítőképességének romlásával
(Nagy, 2004). Ez a tanári munka minőségére vonatkozó elszámoltathatósági igény erősen
meghatározta a későbbi fejlesztési irányt, amely főleg a jogi szabályozásban öltött testet, s
1988-ra teljes reformcsomagként egy központi tanárképzési tanterv formájában jelent meg.
Bár ez a reformcsomag pedagógiai elképzeléseiben gyökeresen más megoldásokat preferált,
mint az azóta elindított fejlesztési irány, mégis jól demonstrálja a tanári szakma társadalmi
beágyazottságát az Egyesült Királyságban.
A tanárképzés teljes körű átalakításához kapcsolódó ezt követő nemzeti szintű
változtatásra 1997-ben került sor Angliában, amely tulajdonképpen az első lépésnek
tekinthető annak az új típusú tanárképnek a kialakítása és meghonosítása érdekében, amely a
mai változtatások alapjait is képzik. 1998-ban új szabályozás következett, ennek tartalmi
alapjai a QTS (képesített tanári státusz) kompetencia elemei voltak. Ezt követette a 2002-ben
a Teacher Training Agaency által publikált szakanyag: Qualifying of Teach: Professional
Standars for Qualified Staus and Requirements for Initial Teacher Training címen. Ez az
összefoglaló kiinduló ponttá vált minden pedagógusképző intézménynek (Initial Teacher
Training)2 és a szakmai megújulás alapjának tekintették, egyfajta központi programmá vált.
Abban az értelemben is újfajta szakmai megközelítést hordozott ez a leírás, hogy többszintű
szakmai tudás, képességek, kompetenciák kerültek megfogalmazásra, illetve ezekben ismét
hangsúlyos elemmé vált, hogy növeljék a tanulók teljesítményét.
A sztenderdek három strukturális elemre épülnek (3. sz. melléklet):
1

Az Egyesült Királyság képzési rendszere nem minden tekintetben egységes, a továbbiakban döntően Anglia
strukturális sajátosságait mutatjuk, be eltekintve a walesi sajátosságok elemzésétől.
2
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professional values and practice
Ezek a sztenderdek olyan értékeket, attitűdöket és elkötelezettséget körvonalaznak,
amely elvárhatók minden képzett tanártól.
knowledge and understanding
Ezek a sztenderdek olyan újfajta tanárképet írnak le, amely szerint a pedagógus
magabiztos és irányadó tantárgyának tanításában és tisztában van a tanuló
fejlődésének irányítási folyamataival.
teaching
Ezek a területek a tervezésre, ellenőrzésre és értékelésre, a tanítás folyamatára, az
osztálytermi szervezés irányítására koncentrálnak. S szoros kapcsolatot mutatnak a
fenti két terület elemivel.
Mivel Angliában igen nagy a pedagógushiány, így a képzés több ágon igyekszik pótolni a
hiányzó kapacitást – lásd „A pedagógusképzés folyamata” c. fejezet –, ezért szükségessé vált
egy központi, ugyanakkor független, szakmai szervezet felállítása. A TTA (Teacher Training
Agency) egyrészt koordinálja a hagyományos akadémiai képzésen kívüli képzési formák
tartalmi és minőségi fejlesztését, szervezi és irányítja a képzések lebonyolítását, s
természetesen ellenőrzi azok működését, szakmai minőségét.
2.2. A tanárképzés aktuális helyzete: problémák és oktatáspolitikai változtatások
Az átalakuló képzés középpontjában tehát a szakmai fejlődést hangsúlyozó
sztenderdek állnak. Összességében elmondható, hogy a sztenderdek részei és támogatói az
egyéni szakmai fejlődésnek, amely egyébként határozott elvárásként fogalmazódik meg a
tanárokkal szemben. A tanárrá válást folyamatnak tekintik, amelyben a tanárképzés egyetlen
szegmens csupán, de szerves része a szakmai fejlődésnek, nincs ellentmondás a további
képzési rendszerek és a tanárképzés kimeneti követelményei között.
A felállított sztenderdek, kompetencia listák jól strukturáltak és tartalmukban nagyon erősen
szerepet kap az: adaptivitás az osztálytermi folyatok minden elemében, a tanárok szakmai
felelősségvállalása mind a saját fejlődésükben mind a diákjaik fejlesztésében; a tanulás –
tanítási folyamatban minden szerepelőnek hangsúlyozzák a szerepét, felelősségét és
kiemelkedő a partnerek közti együttműködés hangsúlyozása tanár – diák, tanár – tanár, tanár –
szülő és tanár iskola kontextusban is.
A magas szakmai kívánalmak irányelvei tehát:
a gyerekek és a fiatalok tanulási szükségleteinek elfogadása és megértése,
a motiváció változatos formáinak alkalmazása a tanulók sikeresebb teljesítménye
érdekében,
az értékelést információforrásként és saját munkájában is vezérfonalként alkalmazza,
a tanulás különböző formáinak tudatos ösztönzése, támogatása,
legyen képesek felkészíteni a fiatalokat az egész életen át tartó tudásbővítésre,
a tanítás legyen életszerű, egyedi, és meghatározó szerepű az egyén önképzésében.
Kiemelt jelentőségű, hogy jelen van a szakmai karrierfogalma a rendszerben, s
ezeknek az állomásnak funkciója van szakmai életút szempontjából, a felkészülés szintén
kompetencialapú, s a felkészülés folyamata szakaanyagokkal támogatott.
2.3. A pedagógusképzés folyamat és tartalma

A képzési rendszer a fent említett munkaerőhiány miatt több bemeneti lehetőséget
kínál, így nagyon sok bekapcsolódási, átképzési lehetőség kínál a struktúra, s a tanárrá válás
útjai nagyon eltérőek lehetnek.
Már a bemenet pillanatában hangsúlyozzák, hogy tudatosan törekedjen a tanári szakmát
választó személy egy személyes karrierterv elkészítésre, a QTS minősítés megszerzéshez
vezető út kidolgozásra.
Alapvetően négy lehetőséget különböztetnek meg:
alapképzés, amely során az alapdiplomával együtt tanári képesítés is szerezhető. Két
ilyen képzési forma ismert:
- Bachelor of Education (BEd) courses: egyetemi és főiskolai szinten is induló
képzés, főleg a kezdő szakaszban oktató tanárok felkészítésre irányul, s döntően 34 évig tart.
- Bachelor of Arts (BA) or Scince (BSc) with QTS courses: ez egy alapképzést és a
QTS-re felkészítő tanári képzést egyesítő képzési forma, általában 3-4 évig tart, s
egyetemi és főiskolai szinten is hozzáférhető.
másoddiploma, amely során az alapsahoz 1-2 év alatt tanári végzettség szerezhető:
- Postgraduate Certificate of Education (PGCE): döntően a tanári képességek
fejlesztésére szolgál, s nem a szaktárgyra, bár az 1-2 évig tartó képzés végére
elvárják, hogy értsen a saját szaktárgya tanításhoz is a jelölt.
- School-Centred Initial Teacher Training (SCITT): a belépés itt is valamilyen
diplomához kötött. Azok számára ajánlják ezt az egy éves képzési programot, akik
a gyakorlatközpontú megközelítést részesítik előnyben, s az elmélet – gyakorlat
kapcsolatát iskolai környezetben szeretnék megérteni.
- Teach First Programme: a két évig tartó program már magasabb bemeneti
követelményeket állít, mert a diploma megléte mellett hangsúlyozza, hogy magas
szintű irányítói és kommunikációs képességgel rendelkező, kreatív és kritikai
gondolkodással bíró, empatikus jelölteket vár speciális céljaihoz. A kizárólag
Londonban és Manchester egyes speciálisan kiválasztott iskoláiban zajló képzés
csak középszinten ad felkészítést. Magas szintű tanári és vezető képességeket,
hálózatépítést és kapcsolattartást fejleszt a program. Ugyanakkor hangsúlyozzák,
hogy ez egy olyan képzési forma, ahol speciális iskolákban szereznek tapasztalatot
a jelöltek.3
munkavállalás mellett szerzett tanári végzettség:
- Graduate Teacher Programme (GTP): olyan felnőtteknek ajánlják ezt a képzési
formát, akik más szakterületről érkeznek és tanulmányaik alatt is fizetést kell
rendelkezzenek. Az igen rövid mindössze 3 hónapig tartó program (egy évig is
tarthat), egyben képesítés nélküli alkalmazást is jelent a képzés idejére.
- Registered Teacher Programme (RTP): hasonlóan a GTP-hez, szintén a munka
mellett tanulók, vagy a tanári pályát most választó képzési formája. Ez a struktúra
jobban elegyíti a gyakorlati felkészülést és az akadémiai képzési rendszer előnyeit.
Általában egy helyi felsőoktatási intézményhez kötődik, s döntően két éven át tart.
- Overseas Trined Teacher Programme (OTTP): a tanári mobilitást, akár európai
szinten is segítő program, amelyek tartalma és ideje az egyéni előképzettségtől
függ.
tanári végzettséggel rendelkező, de QTS végzettséget megszerzésére indított képzési
program:
- QTS assassment

3

http://www.teachfirst.org.uk/

A fentiek értelmében képzés iskolafokok szerint más és más, tehát van alapszintrekezdőszakaszra, és középfokra felkészítő képzési forma.
A gyakorlati képzés minden képzési forma része, de Angliában ennek speciális formái
vannak, hisz nem alkalmazzák a hazánkban kialakult gyakorló iskolai rendszert. Az utóbbi
évek reformjai megerősítették a közoktatási intézményeket a képzés részeként, így az iskolák
magunk sok esetben a képzés színhelyei. A képzési formákat ebből a szempontból két nagy
csoportra bontják:
School – based training, például a SCITT, GTP, RTP,
Egyetemi, főiskolai alap, vagy posztgraduális képzés.
A nem iskola alapú képzési formák tekintetében is van gyakorlati idő, amely legalább 18 hét,
de egyes képzési formák esetében akár 32 hét is lehet, s további feltétel, hogy legalább két
különböző iskolában kell azt eltölteni szakmailag támogatott és ellenőrzött keretek közt. A
posztgraduális képzés megkezdése előtt is van lehetőség un. pre-training kurzuson részt venni,
s csak aztán bekapcsolódni a képzésbe (ITT).
Ez a rendszer a képző intézmények és az iskolák közt nagyon stabil és hatékony szakmai
kapcsolatot feltételez.
2.4. A pedagógusképzés kimenete és értékelése
Mind a képzés, mind a későbbi szakmai fejlődés alapja egyfajta nemzeti sztenderd.
Több érvényes sztenderd van forgalomban, de alapvetőnek, vagyis a képzés szempontjából
meghatározónak a QTS tekinthető, amely a képzési rendszeren belül, illetve a nem
felsőoktatási rendszeren belül képzettek számára is megszerezhető, megszerzendő.
Az érvényes tanári (szetnderd) kompetencia megközelítések:
Qualified Teacher Standars (QTS),
Induction,
Performance Threshold,
Excellent Teacher,
Advenced Skills Teacher.
Ezek eltérő időben és különböző kontextusban készültek, így nem alkotnak egy egységes
rendszert. Ebből következik, hogy több érvényben lévő szetnderd van jelen, amelyek mind a
tanárok szakmai fejlődést és karrierépítést hivatottak támogatni.
A módosított tanári, szakmai kompetencia / szetnderd 2007. szeptember elsejétől lépnek
hatályba Angliában. A cél egy koherens és világos kép alakulhasson ki a karrierépítés és a
szakmai fejlődési terv elkészítéséhez minden pedagógus számára.
A megújított elképzelésben két terminológiát használnak, a teljesítményküszöb (performance
threshold) szetnderdet nevezik post-threshold standardnek, és az induction standard
(pályakezdő standard) neve a core standard (alap, vagy magkompetencia).
2.4.1. Qualified Teacher Standars (QTS)
A legalapvetőbb lista, a fent jelzett QTStatus alapja. (A teljes rendszert lásd a . 3 sz.
mellékletben.) A QTStatus a fenti sztenderdeken túl képesség teszteket is tartalmaz
matematika, nyelvi és IKT terülten. A matematikai tesztek alapvető számtani műveletekre,
statisztikai információk alkalmazásra irányulnak. A nyelvi terület arra épít, hogy minden
pedagógusnak tisztán és érthetően kell kommunikálni írásban és szóban, így helysírás,
szövegértés és szövegalkotás vizsgálatára épít ez a terület. Mindemellett alapvető IKT
használatot vizsgálnak, például: szövegszerkesztést, prezentáció készítését, elektronikus
levelezést, web készítést…

2.4.2. Induction Standards
Döntően a pályakezdés tekintetében meghatározó rendszer. A QTS-hez való
viszonyában három ponton emeltek ki meghatározó jellemezőket. Az alább kiemelt
példák csupán illusztrálják, hogy milyen tartalmi és minőségi különbségek vannak a
két rendszer közt.
professional values and practice tekintetében
- keressen és használjon ki minden a kollégákkal történő együttműködési
lehetőséget, az eredményes gyakorlat megbeszélése érdekében.
knowledge and understanding tekintetében
- mutasson elkötelezettséget az állandó szakmai fejlődés iránt,
teaching tekintetében, növekvő felelősségvállalását és szakmai kompetenciáit
demonstrálja tanítási gyakorlatában, más szakemberekkel, vagy a szülőkkel való
együttműködésében is.
- tervezzen hatékonyan és eredményesen osztálytermi folyamatokat, úgy, hogy
mindez találkozzon a tanulói szükségletekkel, vagy a speciális nevelési
szükségletű tanulók igényeivel,
- dolgozzon hatékonyan együtt a diákjai szüleivel, vagy gondozóival a tanulók
fejlődésnek és teljesítményének növelése érdekében,
- biztosítsa a megfelelő tanulási feltételeket a nem megfelelő viselkedés
megelőzésével és helyzetnek megfelelő viselkedési norma kialakításával.
2.4.3. Performance Threshold Standards
Más területeken emeltek ki sajátosságokat, mint az előbbi rendszernél.
knowledge and understanding tekintetében
- a tanárnak be kellene bizonyítani, hogy naprakész a felkészültsége szaktárgya
tanításához, és figyelembe veszi a munkájához szükséges tantervi fejlesztéseket
teaching and assassmant
- a tanárnak be kellene bizonyítani, hogy képes következetesen és eredményesen
megtervezni tanítási órákat és órai egységeket, úgy, hogy eközben figyelembe
veszi az egyéni tanulói szükségleteket.
- a tanárnak be kellene bizonyítani, hogy következetesen és eredményesen használja
a tanítási- és osztály szervezési stratégiákat.
- a tanárnak be kellene bizonyítani, hogy következetesen és eredményesen tudja
használni a tanulókról korábban szerzett információkat, elvárásokat fogalmaz meg,
ellenőrzi a fejlődést és fejlesztő, konstruktív visszajelzéseket ad a tanulónak.
tanulói fejlődés tekintetében
- tanárnak be kellene mutatni, hogy a tanítási folyamatának eredményeképpen a
tanulóinak teljesítménye jó, megfelelő a korábbi teljesítményeik alapján és
hasonlóan jól, vagy jobban fejlődnek, mint a nemzeti átlag. Ezt be kell mutassa
osztályzatok, vagy százalékok segítségével, vagy bármely más releváns nemzeti
teszt, vagy vizsga, vagy iskolai szintű tanulói értékelés segítségével.
széleskörű szakmai tevékenység
- a tanárnak demonstrálnia kellene, hogy felelősséget vállal a saját szakmai
fejlődésben és ezek eredményeit felhasználja a tanítási és a diákjai tanulási
folyamataiban.
- a tanárnak demonstrálnia kellene, hogy aktívan közreműködik az iskolai célok és
stratégiák kialakításban.
szakmai karaktervonások

-

a tanárnak demonstrálnia kellene, hogy hatékony szakember, aki kihívásokkal és
támogatósával inspirál minden tanulót, s ehhez ő rendelkezik:
 magabiztossággal és bizalommal,
 képes csapatösszetartás építeni,
 képes elkötelezettséget ébreszteni és motiválni a diákjait,
 képes elemzően gondolkodni,
 képes pozitív megerősítésekkel fejleszteni, támogatni a tanulókat.

2.4.4. Advenced Skills Teacher Standards
kiváló tárgyi, vagy speciális tudással bír,
kiváló tervezési képességgel rendelkezik,
kiváló tanítási gyakorlat van, sikeres diákok és szakmai felkészültség jellemezi,
kiváló értékelési gyakorlata van,
kiválóan segít más tanárokat, támogatja és tanácsokkal látja el kollégáit.
A sztenderdek nemcsak garantálják a tanítás - tanulás folyamat minőségét, hanem
biztosítják a szakmai fejlődés lehetőségeit, melyet több mint 20.000 pedagógussal folytatott
konzultáció során alakítottak ki.
Mind a képzés, mind a kezdő tanári szakaszban az értékelés gyakran alkalmazott
formája a portfólió.
A sztenderdeken túl a kimenet vizsgálatakor érdemes kiemelni, hogy a kezdő tanári
szakaszba lépők számára szakmailag megalapozott és támogatott rendszert dolgoztak ki. A
hazai és az Angol képzési rendszer eltérése persze számottevőek, de az alábbi szempontok
hasznosak lehetnek a rezidensi időszak gyakorlati képzésnek megformálásához, a kimenti
követelmények átgondolásához.
A NQT (newly qualified teacher) rendszerben folyamatosan követik a pedagógusképzést
befejező tanárokat és különböző vizsgálatokkal és szakmai támogatási rendszerben
igyekeznek segíteni munkájukat és a pályán maradást. Részben ehhez a koncepcióhoz
kapcsolódik a 2007 szeptemberétől induló Career Entry and Developmnet Profile (CEDP). A
CDEP-hez kötődő induction period, vagy kezdő szakasz az első éve a tanárnak, tutorral
támogatott és még kapcsolatot jelent a képző intézménnyel is. Három kiemelt pontot
különböztet meg, s mindháromnak külön szerepet tulajdonít, az arra jellemező speciális
kérdésekkel. Az első állomás a pedagógusképzés után, a második pont a pályakezdés első fele
és a harmadik az év végén a szakasz lezárása. A tanárképzési tapasztalatok elemzésére és az
inductio-s szakaszra való tudatos felkészülésre, majd annak elemzésre különböző
szempontrendszerek hívják fel a hallgatók figyelmét (4. sz. melléklet). Mindez hozzájárul a
tudatos egyéni fejlődés megtervezéshez, az élethosszig tartó tanulás megértéséhez, s egyben
az állandó szakmai megújulás igényét is jelzi a tanárjelöltnek, továbbá felkészülést is jelent a
QTS megszerzésre. Érdekessége a programnak, hogy leszögezi a munkaidő legalább 10
százalékát a szakmai fejlődéssel kell tölteni.
A CEDP értékelését portfólióval tervezik. Nem törvényi kötelezettség portfóliót készíteni, de
úgy vélik ez nagymértékben segítséget jelenthet:
az egyéni előrehaladással szemben támasztott szakmai sztenderdek igazolásában:
ezek kezdetben az Award of QTS és az Induction Standards követelményeit jelentik,
majd a pedagógusi pálya későbbi szakaszában más szakmai elvárások esetében (pl.
Threshold Standards) is jól használhatók.
a tanár a fejlődése során találkozni fog más, nem kifejezetten szakmai célokkal,
melyek teljesülését szintén igazolhatja. (Például a fejlődésében kitűzött célok
megvalósulását bizonyító sikerkritériumokat.)

a portfólió segítségével az egyén képes összevetni a karrierjében hosszabb távra előre
elképzelt célokat és terveket a megvalósított, kézzelfogható eredményekkel.
A szakmai portfólió segítségével arra ösztönzik a leendő résztvevőt hogy tegyen
összehasonításokat és reflexiókat:
a rövid és középtávú távú élettervében,
a megtervezett célok megvalósulását illetően tanítványok és a saját fejlődésében,
az egyéni pedagógiai tervek elkésztésében és felülvizsgálatában,
a diákok munkájának értékelésében,
a tanítás folyamatáról, a tanítási órákról,
a tervezett és a megvalósult célok viszonyáról,
a különböző utakról, melyek az aktuális iskolai teljesítmények mögött húzódnak,
a tanórai és az azon kívüli kooperatív munkában való közreműködés
eredményességéről,
használja a szülőknek és a gondviselőknek adott visszajelzésekhez.
A szakmai portfólió struktúrájához javasolt szempontok:
1. Előszó
2. Karrier történet
- önéletrajz,
- végzettség igazolások,
- referenciák,
- munkavégzés.
3. Célok
- elérendő célok,
- cselekvési tervek,
- a fejlődésre visszatekintő pontok.
4. Szakmai terv
- tervek az egyéni szakmai gyakorlatra (induction programme)
- jegyzőkönyvek a szakmai gyakorlatról: pl. az iskolában vagy azon kívül tartott
szakmai vitákról és gyakorlatokról késztett feljegyzések, tervezetek,
- feljegyzések a fejlődésről szóló szakmai megbeszélésekről: pl. reflexió a
tutorral való eszmecseréről,
- igazolások vagy bizonyítványok külföldön végzett gyakorlatokról
(szeminárium, konferencia előadás),
- észrevételek a tanításról és a tanítást követő megbeszélésekről,
- hospitálások tapasztalatainak és azok megbeszéléseinek összegzése,
- jelentős cikkek melyeket olvasott, és honlapok melyeket látogatott,
- feljegyzések csoportban végzett munkákról, és megbeszélésekről.
5. Bizonyítékok a hatékonyság növekedéséről
- különböző visszajelzések (az ellenőrzések tapasztalatai, szakmai
beszélgetések),
- hivatalos jelentés a szakmai gyakorlat lezárultával.
6. Egyéb információk
- jogok és kötelezettségek a szakmai gyakorlat ideje alatt,
- a tanári sztenderdek (Teachers’ Standards Framework),
- tájékoztatók (fenntartó, iskola, ajánlott irodalmak jegyzéke),
A tanár szakmai fejlődésének valódi nyomon követése szükségessé teszi, hogy minél több
helyről, minél több féle konkrét bizonyíték álljon a személy rendelkezésre. A dokumentálásra
érdemes szituációk, tevékenységek gyakorta váratlanul, spontán módon alakulnak ki, ezért

egy előre elkészített lista nagymértékben segítheti a tények összegyűjtését. Ehhez kínál
egyféle struktúrát a Tacher Trainin Agency (1. sz. táblázat).

1. sz. táblázat: Szakmai fejlődés dokumentálásnak szempontjai - példa
példák a szakmai fejlődés
érdeklődés /
gyakorlat
bizonyítására
prioritás
hospitálás
kollégák megfigyelése
látogatás más iskolában
részvétel hálózati munkában
együttműködés a vendégekkel
az intézményirányítás megismerése
szakmai gyakorlat szervezése
részvétel kutatásban
szakmai publikáció készítése
a kiszolgáló személyzet megismerése
részvétel csoportmunkában
tárgyalás / interjú készítés
opponencia készítés
szakmai egyesületi taggá válás
vezetővé válás
mentor vagy tutor gyakornok
együttműködés segítő szervezettel
kapcsolat hivatalos szervekkel
kooperáció civil szervezetekkel
látogatások lebonyolítása
előadás konferencián, szemináriumon
továbbtanulás akkreditált képzésben
kiállítás-, bemutató-, versenyszervezés

3. Tanárképzési kimenet Hollandiában
A holland pedagógusképzés az alkalmazott tudományegyetemeken folyik, s a képzések
igen változatosak és rugalmasan alakíthatók. Hollandiában az elmúlt évek egyik legnagyobb
változása a pedagógusok kompetenciáinak kidolgozása volt, melyben a gyakorló
pedagógusok is aktívan vettek részt. A kompetencia alapú oktatáshoz kötődően az e-portfólió
rendszer fejlesztése, implementálása is hangúlyos. Fontos kérdésnek tartják a
pedagógusképzésben a tanárképző intézetek és az iskolák együttműködését, melyet a
tanárgyakornok státusz bevezetése is erősített.
3.1. A felsőoktatás és a tanárképzés sajátosságai
A felsőoktatásban kétféle program létezik: 1) kutatásorientált képzés
(wetenschappelijk onderwijs, WO), ami hagyományosan a kutatóegyetemeken folyik, s 2) az
alkalmazott tudományok tanítása (hoger beroepsonderwijs, HBO), ami hagyományosan a
hogescholenekben és az alkalmazott tudományegyetemeken zajlik. A második típus felelős
Hollandiában a pedagógusképzésért (5. sz. melléklet).
A tanárképzés rendszeréért, minőségéért, hozzáférhetőségéért, finanszírozásáért4 a
kormányzat felelős, de emellett a tanárképző intézeteknek nagyfokú autonómiájuk van abban,
hogy meghatározzák a saját politikájukat, illetve hogy a saját tanterveiket és programjaikat
megtervezzék.
A felsőoktatás három ciklusú képzését a 2002/03-as tanévben vezették be Hollandiában.
3.2. Tanártípusok és a képzések típusai
Az általános iskolai tanárok 4 évig tanulnak a HBO intézményekben. A
képesítésükkel minden tantárgyat és a különböző korú gyerekeket (4-12 évesek) is taníthatják
az általános iskolában, gyógypedagógiát általános és középiskolás szinten is, és dolgozhatnak
a felnőtt- és szakoktatás területén is.
A középiskolai tanárokat a HBO intézményekben és egyetemeken képzik. A HBO
tanárképzési kurzusok tartalmazzák a szaktárgyi képzést és a tanítással kapcsolatos általános
jellegű kurzusokat is. Kétféle képesítést lehet szerezni: 1) első szintűt (grade one) 2) második
szintűt (grade two).
A második szintű képesítéssel taníthat a végzett hallgató a HAVO és WWO első
három évében és VMBO-ban és a középfokú szakképzésben. Az első szintű képesítésű tanár a
középfokú oktatás minden szintjén taníthat, és a HAVO és a WWO utolsó két-három
évfolyamán is.
3.3. Oktatáspolitikai változtatások a tanárképzés területén
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Az állami finanszírozás mellett a másik támogatási forrás a tandíj.

A tanárképzés változásait a kilencvenes évektől két csomópont köré lehet elrendezni:
egyrészt a tanárképzés minőségének javítása, másrészt a tanárképzés rugalmasságának
növelése köré. A pedagógusképzés minőségének kérdése összefügg azzal, hogy a modern
társadalom változó elvárásaihoz folyamatosan alkalmazkodnia kell a pedagógusképzésnek is.
Problémát jelent továbbá az, hogy a pedagógusképzés során szerzett tudás és képességek és az
iskolákban a tanításhoz szükséges tudás és képességek közt különbség van, amit
mindenképpen szeretnének orvosolni. Emellett pedig szükségesnek tartják a minőség nevében
a pedagógusképzés modelljét és a pedagógus szakma képét is koherensebbé alakítani. A
pedagógusképzés rugalmasabbá tételére pedig azért van szükség, mert újabb célcsoportokat
akarnak a pályára vonzani, akik már nem “hagyományosan” a középiskola után jönnének a
képzésre.
A tanárképzés megújulásának fontos körülménye, hogy Hollandiában egyre több
tanárra lesz szükség. 1999 április 13-án például az Oktatási Minisztérium a Parlament elé
terjesztette a ‘Maatwerk voor morgen’dokumentumot5, amiben összegezte a tanárképzés
mennyiségi és minőségi követelményeit. Az értékelés hátterében az állt, hogy megelőzzék a
tanárhiányt anélkül, hogy a tanári szakma színvonala csökkenjen. Megállapításaik szerint az
általános és középiskolai tanárok iránti kereslet nőni fog a következő 10 évben – tehát 2009-ig
– évente 8500 és 5500 főre. Ennek oka a tanári szakma elöregedése, a demográfiai változások
és a tanári szakma átalakulása. A pedagógusképzésekre is fontos feladat hárul, hiszen a
társadalmi változások miatt a tanároknak és az oktatási intézményeknek magas szintű
minőségi elvárásoknak is meg kell felelniük. Javaslataik a tanárhiány felszámolására,
csökkentésére: a tanári bemenet nyitottabbá tétele, a tanárképzés rugalmasságának növelése,
többféle tanulmányi lehetőség kínálata, a tanárképző intézetek és az oktatási intézmények
közti együttműködés elősegítése. Vonzóbbá lehet tenni a tanári pályát azzal is, ha figyelnek a
karrierlehetőségekre, az önképzés lehetőségére, arra, hogy a munkát és a családi életet
könnyebb legyen összeegyeztetni, illetve a modern technológia használata is vonzóbbá teheti
a pályát6.
3.4. A pedagógusképzés folyamata és tartalma
Az alapszintű (BA) tanárképzések szélesebb körű programokat kínálnak. A
mesterszintű képzések pedig arra adnak lehetőséget, hogy a hallgatók továbbfejlődjenek,
illetve specializálódjanak. Emellett pedig a tanárképző intézetek igyekeznek teljesen
személyre szabott tanulási utakat biztosítani a hallgatók különböző csoportjainak (pl.: a
középiskolát éppen elhagyó tanulóknak, az idősebb tanároknak, pedagógusasszisztenseknek,
akik magasabb végzettséget szeretnének szerezni) (6. sz. melléklet).
Az általános iskolai tanároknak és az iskola előtti időszakban tanítóknak (pre-primary)
négy év alatt kell elvégezniük a képzést. A képesítést teljes tanulmányi idő alatt és nem teljes
tanulmányi idejű képzésben (part-time courses) is elvégezhetik.
A középiskolai tanárok a tanárképzést az egyetemi tanulmányokkal párhuzamosan
vagy utána is elvégezhetik. A HBO képzési kurzusokon a hallgatók Második Szintű
Képesítést szerezhetnek (Tweedegraads Bevoegdheid) valamilyen specifikus tantárgyban,
illetve Első Szintű Képesítést (Eerstegraads Bevoegdheid) testnevelésből és Első vagy
Második Szintűt kézműves foglalkozásokból. Az egyetemen tanulók párhuzamosan vagy az
5

Csak hollandul van meg.
European Trends in Anticipation of Teacher Training Needs. Summary of Answers from the Eurydice
Network, Anticipatory Project to Investigate Teachers’ Initial and Continuing Training Needs (OPEPRO),
Report 11. http://www.edu.fi/projektit/opepro/english/index.html
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egyetemet végzettek a diploma megszerzése után elvégezhetik a tanárképzési kurzusokat
(ULO), s akkor Első Szintű Képesítést szereznek bármelyik a középiskolai tantervben
szereplő tantárgy tanításából.7
A középiskolai tanároknak legalább egy tantárgyban specializálódniuk szükséges, de ezek a
szaktárgyak az egyes tanárképző intézetekben nagyon különbözőek lehetnek.
A pedagógusképzés tartalma kapcsán lényeges változást jelent az, hogy a képesítésalapú rendszertől a kompetenciák folyamatos fejlesztése felé mozdultak el Hollandiában.
Ezáltal hangsúlyosabbá válik az, hogy a tanári munkára készítsenek fel a képzés során. A
kompetenciafejlesztés és a tanári munkára való felkészítés érdekében egyre nagyobb szerep
jut az iskoláknak is a pedagógusképzésben, s fontossá válik a tanárképző intézetek és iskolák
közti együttműködés.
A képzés tartalmának kialakításában az egyes tanárképző intézetek nagyfokú
önállóságot kapnak, a saját tanulmányi és vizsgaszabályzatuk, ami eligazítást ad ehhez.
Országos szinten csak azt szabályozzák, hogy minden pedagógusképzés kötelező eleme kell,
hogy legyen a gyakorlati képzésnek, s hogy a képzés során a kompetencia-sztenderdek
fejlesztésének kell a középpontban állnia.
Az általános iskolai tanárokat képző jelentősebb intézetek kidolgoztak egy közös
tantervet, ami a teljes képzési programnak kb. 70%-át fedi le. Az alsó középfokú oktatás
tanárainak képzése esetében is hasonló a helyzet. 1998-ban a közös követelményeket egy az
intézetek által felkért menedzsment csoport fektette le.
A pedagógusképzés modernizációja szakmai együttműködések keretében történik. Az
általános iskolák esetében 1999-től működő Általános Iskolai Tanárokat Képző Intézetek
akcióterve (Action Plan for Teacher Training Institutes in Primary Education, röviden Action
Plan Pabo)8 céljai közt szerepel a szélesebb körű és rugalmasabb tanulási utak tervezése, a
kereslet, elvárás-orientáltabb munka elősegítése, az IKT erősítése és a kisebbségi hallgatók
számának növelése a tanárképzésben. A középiskolai tanárképzés modernizációja érdekében
az Oktatási Partnerség (Educational Partnership, EPS) nevű szervezet alakult meg. Az
innovációs területei: a kompetencia alapú tanárképzés, a kettős (a tanárképző intézet és a
gyakorló iskola együttes) kurzusok, szakmai fejlődés és oktatáspolitika. A tanárképző
intézetek és a gyakorló iskolák, az elmélet és a gyakorlat területei közti együttműködés
elkezdődött, de nem halad elég gyorsan az elemzők szerint.9
A tanárképzés tartalmának megújulása összességében a következő területeken volt a
legerősebb:
A középfokú tanárképzés esetében a szaktárgyak szélesebb körűvé váltak.
Az IKT jelentősége megnövekedett a képzésben (ennek érdekében 5 regionális
innovációs központ szerveződött).
Nagyobb figyelmet fordítanak a tanulóközpontú tanítási módszereknek és ehhez
kötődően a tanárképzésben tanító oktatók szakmaiságára.
Rövidített képzések, azok számára, akiknek már több gyakorlati tapasztalatuk van.
Kettős, a tanárképző intézetek és a gyakorló iskolák által tartott kurzusok (ld. alább
részletesebben a tanárképzés és a gyakorlat közti szorosabb kapcsolat elősegítése
fejezetben).
3.5. A tanárképzés és a gyakorlat közti szorosabb kapcsolat elősegítése
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A pedagógussá válás folyamatában egy új szakaszt vezettek be. A tanárgyakornok
(Trainee teacher) az, aki hallgatóból éppen tanárrá válik. Ők a végzős tanárképzős hallgatók,
akik párhuzamosan járnak a tanárképzésre, és akik egy évnél kevesebb ideig tartó
munkaszerződéssel dolgoznak is egy iskolában. A gyakorló tanár mindent csinál az iskolában,
amit a ‘normál’ tanárok is, pl. szülői értekezletet is tart. A felügyelet szintje minimális. A
gyakorló tanár kipróbálhatja a megszerzett szakmai képességeit egy igazi iskolai
kontextusban. A tanárképző intézetek szinte észrevehetetlenül a gyakorló tanárok
közvetítésével hathatnak az iskolákra új elméletekkel, ötletekkel és módszerekkel, az iskolák
pedig a tanáraik munkaterhét csökkenthetik a gyakorló tanárok segítségével.
Az értékelések azt mutatják, hogy a gyakorló tanári szakasz bevezetésével
csökkenthető a kezdő tanárok “reality sock”-ja. A gyakorló tanárok vezetői meghatározó
szerepet töltenek be. Az oktatáspolitikusok úgy látják, hogy mióta a gyakorló tanár státusz
bevezetésre került a tanárképző intézetek és az iskolák közti együttműködés javult.10

3.6. A tanárképzés kimenete, értékelése és a pedagóguskompetenciák

Hollandiában először az általános és középiskolai tanárok szakmai profiljait dolgozták
ki munkáltatói és munkavállalói szervezetek. Majd megalapították a Pedagógus Szakma
Minőségéért Szövetséget (Association for the Professional Quality of Teachers, SBL),
amelyet a kormányzat finanszíroz, de amely egy autonóm szakmai szervezetként működik. A
szövetséget 1999-ben arra jelölték, hogy segítse elő, támogassa az alapvető
pedagóguskompetenciák azonosítását, amelyeket majd a pedagógusok is érvényesnek fognak
elfogadni. Oktatáspolitikai elemzések szerint az, hogy a szakmai kompetenciák kialakításában
magukat a pedagógusokat is partnerként kezelték olyan alulról jövő oktatáspolitikai stratégia,
amelyik eredményesebben segíti a pedagógusok körében azt, hogy a pedagógusok
kompetenciaelvárásokkal azonosulni tudjanak (Storey, 2006).
Különböző pedagógusokból álló munkacsoportok dolgoztak a kompetenciák
kialakításán, az SBL pedig kidolgozta a szakmai szituációk, tevékenységek és felelősségek
leltárát, ami a pedagóguskompetenciák meghatározásának alapjául szolgált. Ki is próbálták a
pedagóguskompetenciák leírását egy portfólió projektben, ahol tanárok a saját
kompetenciáikat vizsgálták. 2002-ben elkészült az első változat, amit CD-ROM-on vagy
videón eljuttattak a pedagógusokhoz, s az SBL honlapján, konferenciáin és találkozóin is meg
lehetett vitatni. Különféle szakmai és egyéb pl. szülői szervezetek és a minisztérium is
véleményezte a javaslatot. 2002-től a munkacsoportok először 15, majd 25 regionális minőség
munkacsoporttá (regional quality panel) alakultak, amit a regionális koordinátorok
ellenőrizték. A kompetenciakövetelmények az egyeztetések során egyre praktikusabbá és
egyre kevésbé részletezetté vált. A Parlament az anyag kiegészítését javasolta a szakképző és
a gyógypedagógus tanárok kompetenciáival.
Az SBL által koordinált anyagban a pedagóguskompetenciák meghatározását a
minőségi oktatás alapján vezetik le, s felhívják a figyelmet a pedagógus tevékenységének
komplexitására is, tehát arra, hogy a kompetencialeírás ezt a sokszínűséget szükségszerűen
leegyszerűsíti a leglényegesebbekre, s igyekszik minél konkrétabb leírást adni. Hét
kompetenciát határoznak meg aszerint, hogy a pedagógusok milyen szerepekkel
rendelkeznek, és hogy ezeket a szerepeket milyen szituációkban valósítják meg. Ezen
szempontok metszeteként leírhatóvá válik a pedagógusok kompetenciája. Eredetileg a négy
10
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pedagógusszerep és a négy jellegzetes szituáció metszeteként 16 kompetenciát lehetne
megkülönböztetni, de a gyakorlat alapján kiderült, hogy az alábbi hét is kielégítően lefedi a
pedagógusok alapvető kompetenciáit:
2. táblázat: A pedagógus kompetenciái
A kompetenciaKontextusok
vizsgálat
Szerepek
A tanulókkal
A kollégákkal
A munkahelyi
környezettel
Interperszonális
1
Pedagógiai
2
5
6
A tantárgy és a
3
tanítási
módszerek
szakértője
Szervezési
4

Önmagával

7

A pedagóguskompetenciákat az általános iskolai tanárok, a középiskolai és szakiskolai
tanárok és a felsőoktatás előtti képzés tanárai (HAVO, WWO) számára külön határozzák
meg. A leírásokban először a 1) kompetenciák leírása, majd a 2) követelmények és 3) a
kompetenciák indikátorainak nem kimerítő jellegű listája következik.
Alább részletesen ismertetünk egy példát: a középiskolai és szakképzést oktatató
tanárok 5. kompetenciájának leírását.11 A kompetencia-leírások nyelvezete hétköznapi, alig
tartalmaz szakkifejezéseket, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy a tanárok is részt
vettek a kidolgozásában, illetve annak, hogy kifejezetten figyeltek arra, hogy mindenki
számára érthető nyelven fogalmazzák meg a kompetenciákat.
1. A kollégákkal való együttműködés kompetenciája:
A középiskolákban és szakiskolákban tanító tanárok biztosak kell, legyenek abban, hogy a
munkájuk összhangban van a kollégáikkal. A tanárnak hozzá kell járulnia az iskola
szervezetének megfelelő működéséhez is. Ez a tanár felelőssége, s ehhez pedig kompetensnek
kell lennie a kollégákkal való együttműködésben (az iskolán belül).
Az a tanár, aki kompetensen működik együtt a kollégáival hozzájárul az iskola jó
tanulási légköréhez, a jó kölcsönös együttműködéshez és a jó iskolai szervezethez, ami azt
jelenti, hogy
hatékonyan kommunikál és működik együtt a kollégáival,
konstruktívan járul hozzá az értekezletekhez és más típusú megbeszélésekhez az
iskolán belül és az iskola működtetéséhez,
hozzájárul az iskolája fejlődéséhez és fejlesztéséhez.
2. A kollégákkal való együttműködés kompetenciájának követelményei
A középiskolai és szakiskolai oktatásban a tanár vállalja a felelősséget a kollégákkal való
együttműködésért. Elegendő tudása és képessége van ahhoz, hogy szakmailag hozzájáruljon
az iskola jó pedagógiai klímájához, ugyanúgy mint a jó munkakapcsolatokhoz és iskolai
szervezethez.
A követelmények teljesítéséhez a tanárnak a következőképpen kell cselekednie:
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megosztja a releváns információkat a kollégákkal való munka előrehaladása
érdekében, és felhasználja azokat az információkat, amelyeket a kollégáitól kap,
konstruktívan járul hozzá a különböző értekezletekhez és az iskolai együttműködés
más formáihoz,
a kollégáknak tanácsokat ad és tanácsokat fogad el a kollégáktól,
kutatás alapú megoldásokkal járul hozzá az iskola fejlődéséhez és fejlesztéséhez.
A követelmények teljesítéséhez a tanárnak a következő tudásra van szüksége:
Gyakorlati szinten ismeri az együttműködés és a tanácsadás módszereit.
Gyakorlati szinten tájékozott a tanulók monitorozási rendszereiről és azokról a
módokról, amelyekkel hozzáférhető módon rögzíti saját munkájának eredményét
Ismeretekkel rendelkezik a szervezeti formákról és az iskolai menedzsmentről a
középiskolai és szakiskolai oktatásban
Tájékozott a minőségbiztosítás modelljeiről, az oktatásfejlesztés módszereiről és az
iskolafejlesztésről
3. A kollégákkal való együttműködés kompetenciájának indikátorai – néhány példa
Együttműködik a kollégáival (tanárokkal, oktatókkal vagy pedagógiai
asszisztensekkel)
a
nevelési-oktatási
tevékenységének
előkészítésében,
végrehajtásában (team tanítás) és értékelésében. Hozzáférhetővé teszi a tanulók
munkáit, teljesítményeit és a tanulókkal kapcsolatos adatokat is regisztrálja.
Együttműködik a kollégáival a szervezet fejlesztésében, innovációjában, például azzal,
hogy feladatokat, értékelési eszközöket fejleszt, amelyek a nevelés-oktatás
reformjának keretéül szolgálhatnak általános szinten és különösen abban az esetben,
amikor mag- (core team) és önirányító teamek alakulnak.
Az akciókutatás különböző formáit használja arra, hogy a felmerülő problémákkal
megbirkózzon.
Részt vesz kollégái elszámoltatásában és maga elszámoltatható.
Figyelmes a kollégáival és érdeklődést tanúsít az iskola iránt.
Hozzájárul a hatékonyan működő szervezethez úgy, hogy a szervezeti
megállapodások, folyamatok és rendszerek szerint dolgozik.
Számot tud adni a kollégális együttműködéssel kapcsolatos elképzeléseiről,
munkamódszereiről és az iskolai szervezetben betöltött funkcióiról.
2004 nyarán Szakmák az Oktatásban törvényt (Professions in Education Act, BIO-Act)
elfogadta a Parlament, melynek lényege, hogy az oktatásban dolgozóknak – tanároknak,
asszisztenseknek, iskolaigazgatóknak – nemcsak képesítést kell szerezniük, hanem
kompetensekké is kell válniuk. Az iskolák számára kötelezővé teszik, hogy kompetens
szakembereket vegyenek fel, s hogy ezt követően támogassák őket abban, hogy magas szinten
tartsák és továbbfejlesszék a kompetenciáikat. A kompetencia-leírás továbbá a tanárképző
főiskolák tanárképzési programjainak irányadója is egyben.
A pedagóguskompetenciák kialakítása révén a tanárjelöltek és a tanárok szakmai
kompetenciáit személyre szabottan lehet értékelni, s ez alapján személyre szabottan lehet
kialakítani a képzést is. Az elemzések szerint viszont a személyre szabott képzések egyelőre
még csak a struktúra szintjén valósultak meg, a mindennapi gyakorlat szintjén még nem
érvényesülnek (pl. egy már tapasztalattal rendelkező hallgató is ugyanazt a standardizált
képzést kapja, mint aki közvetlenül a középfokú oktatásból megy a tanárképzésre).12
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3.7. A pedagóguskompetenciák értékelése: az e-portfólió
A holland felsőoktatás egészében a kompetencia alapú képzések miatt egyre nagyobb
szerepe van az e-portfóliók használatának és értékelésének, hiszen a szakmai kompetenciák
fejlődésének támogatásában és értékelésében meghatározó szerepet tölt be a portfólió.13 A
nemzeti projektet és a felsőoktatási intézmények kezdeményezéseit 2004-től az NL Portfolio
fogja össze és fejleszti tovább, ami a SURF Foundation (holland együttműködés az IKT
elterjesztéséért az egyetemi oktatás és kutatás területén) egyik speciális csoportja.
A pedagógusképzésben szükséges az e-portfólió használata (Bergen, 2007), hiszen a
tantervek kialakítói meg vannak győződve ennek az eszköznek az eredményességéről,
ugyanakkor a hallgatók gyakran leegyszerűsítik a feladatot, tehát a lényeges kérdés az, hogy
hogyan lehet oktatói és intézményi szinten támogatni ezt a folyamatot. Ennek egyfajta
rendszerét ld. 7. számú mellékletben.
Az e-portfólió intézményi szinten együttesen támogathatja a hallgatók, az oktatók és a
program egyes folyamatait is (3. számú táblázat).
3. táblázat: Az e-portfólió által támogatott folyamatok (Bergen, 2007)
Hallgató
Oktató
A tudás újrahasználása
Támogatás
A kurzus anyagainak
Tanácsadás
újrahasználása
Értékelés
Áttekintés
Fejlődés
Reflektálás
Anyaggyűjtés

Program
Regisztráció
Archiválás

A portfólió egy olyan eszköz, ami diagnosztizál, megtervezi a megközelítést, a kritériumot és
áttekinti a megvalósíthatóságot is. Az oktatónak abban van fontos szerepe, hogy a kritériumok
és megközelítések érvényességét megvizsgálja, s hogy ellenőrizze minden a terv szerint
halad-e. Az értékelés a felállított kritériumok szerint történik. Ha a hallgató leadja a portfóliót,
akkor már nem módosíthat rajta sem ő, sem az oktató. Az oktató értékeli a portfóliót, s ez
alapján vagy sikerül teljesíteni a kurzust, vagy újra meg kell próbálni. Az alábbi ábra
szemlélteti a portfóliókészítés folyamatát.
1. ábra: A portfólió készítésének folyamata (Bergen, 2007)
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Az e-portfólió részei lehetnek a következők (Ploeger, 2005)14:
A készülő munkák
Az elkészített munkák
Egyéni Fejlődési Terv
Egyéni Tevékenység Terv
Kompetencia profil (egyéni/intézményi)
Teljeskörű kompetencia hőmérő
Tárolóhely (showcase)
Az e-portfólióban az egyes kompetenciaterületek értékelése igen komplexen történhet. Annak
megállapítása, hogy a hallgató a képzés során hol tart a kompetenciái fejlesztésében
mindenféleképpen árnyalt és részletes képet kell, hogy mutasson. Ennek rögzítésére például a
Windesheimi Egyetem a következő megoldást találta.
2. ábra: Értékelési mátrix (Ploeger, 2005)
Assessment Matrix Nomenclature
Assessment Title or Heading
Assessment Description

Assessment Matrix

Matrix
Column
Heading

Competency
List Heading
Competency
Heading

Justification Link

Competency
Sub Heading

Required
Plan
Draft

Y j gtg f q"
K"uvcpf A

Feedback
Finished
Close
Completed
Revise

Competency List

Underlying Information
(Blue)

Withdraw

Competency Status

Továbbá fontos, hogy az e-portfólió kialakítása során a hallgatói, oktatói és a program
egészének támogatása egymástól elválaszthatatlan folyamatok, mint ahogyan az alábbi ábra is
illusztrálja:
3. ábra: Az e-portfólió rendszere (Bergen, 2007)
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3.8. Pedagógus-továbbképzések
1993-tól az iskolák saját költségvetést kapnak arra, hogy támogassák a tanáraik
szakmai továbbképzését, akiknek a munkaidejük legalább 10%-ban lehet szakmai képzésre
járniuk. Az iskolák egy része rendelkezik szakmai fejlesztés tervével, melyet jó esetben nem
az egyes tanárok egyéni fejlődése, hanem a tanulóközösség feljlődése szerint gondolnak
végig. Az általános iskolák az iskolai költségvetés 30%-át költötték szakmai
továbbképzésekre, a középfokú iskolák pedig csak 8%-ot.15
A folyamatos szakmai fejlődés támogatására azért is szükség van, hogy a tanárok a
szakmai kompetenciákat folyamatosan szinten tudják tartani, illetve továbbfejleszteni. Ebben
a folyamatban egyre nagyobb szerepet kapnak az iskolai tanárok maguk is, hiszen a
pedagógusasszisztenseket, a gyakornok tanárokat, illetve a kezdő tanárokat is nekik kell
segíteniük. Az elmúlt időben ezért speciális kurzusokat indítottak el a vezető tanárok (
teacher-coaches) képzésére.
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4. A tanárképzés kimeneti követelményei Finnországban
A finn pedagógusoknak – az óvodapedagógusok kivételével – egyetemi végzettséget
kell szerezniük, a pedagógusképzés viszont az alap- és mesterszinten egyaránt folyik. A finn
pedagógusképzés meghatározó sajátossága a kutatás alapú gyakorlat, s ma már a főbb
vonalaiban egységes pedagógiai tanulmányok is. Az elmúlt években megfogalmazták a
pedagógusok szükséges kompetenciáit, melyben központi szerepet tölt be a kritikus kutatói
gondolkodásmód, a reflektivitás és a társadalmi fejlődésért való aktív tevékenységvállalás. A
pedagógus kompetenciáinak meghatározásai nem válnak precíz rendszerré, de mérvadóak a
tanárképzési gyakorlatok kialakításában. A tanárjelöltek teljesítményének és fejlődésének
értékelésében fontos szerepet tölt be az önértékelés, a portfólió, a szupervízorok tanácsadása,
visszajelzései. Az értékelés személyre szabott, ami mögött az az elgondolás is áll, hogy a
tanárrá válás egy lassú és sajátos, egyénre jellemző folyamat.
4.1. A pedagógusképzés helyzete Finnországban
Finnországban a tanárképzés húsz egyetem közül 11 egyetemen folyik. Az oktatást a
következő karok, szervezeti egységek végzik (8. sz. melléklet):
 Tantárgyakhoz kötődő karok
 Neveléstudományi karok
 Tanárképzéssel foglalkozó tanszékek
 Gyakorló iskolák
A pedagógusképzés szabályozásában a diploma számát nemzeti szinten határozzák
meg minden területen az Oktatási Minisztérium és az egyetemek egyeztetései alapján. A
pedagógusképzéssel kapcsolatban 2003 előtt nem állapítottak meg mennyiségi kvótákat,
hiszen különféle képzések részeként sokféle módon lehetett tanári diplomát szerezni, ezért az
egyetemeken belül döntötték el a keretszámokat. 2004-2006-os évekre viszont a Minisztérium
azért határozott meg ilyen kvótákat, hogy elejét vegye a pedagógusképzés olyan mértékű
csökkenésének, ami már szakemberhiányhoz vezetne.
A tartalmi szabályozásban is nagy önállóságot kapnak az egyetemek, amelyek maguk
határozhatják meg a pedagógusképzés tanterveit. Jogszabályokban csak a pedagógusképzés
céljait és nagyon általános szinten a különböző tanulmányi modulok minimum terjedelmét
határozzák meg országos szinten. A tanári képesítést rendelet szabályozza (9. sz. melléklet).
Nincs külön tanári bizonyítvány Finnországban.
Finnországban a tanítóképzés az egyetemek egyik legnépszerűbb tanulmányi
programja. A nagy érdeklődésre tekintettel a jelentkezők 10-15%-át veszik fel (Niemi, 2005).
A szaktanárképzés (7. osztálytól) kevésbé népszerű, de alapvetően itt sem jelent gondot a
fiatalok megnyerése. Kivételt képez a matematika tanár és néhány természettudományos
tanári szakma (Mikkola, 2006).
A pedagógusképzéssel a végzett hallgatók általában elégedettek. Kiemelten fontosnak
tartják a kutatási téma választását, amiből a szakdolgozatukat is írják. Hiszen minél
közvetlenebb kapcsolatban van ez az érdeklődésükkel, illetve az aktuális iskolai munkájukkal,
annál hasznosabbnak érzik (Mikkola, 2006).
4.2. Problémák és oktatáspolitika változtatások a finn pedagógusképzésben

A pedagógusszakma igen elismert Finnországban, s a pedagógusképzést is sikeresnek
tartják, ugyanakkor több olyan probléma is felmerül, amit fontosnak tartanak figyelembe
venni, s megoldási terveket kidolgozni. A Finn Akadémia Az élet mint tanulás (Life as
Learning) c. projektjének eredményei szerint például a tanárok és az iskolák nem eléggé
közösségi szemléletűek.16 Emellett szokták felvetni azt a problémát is, hogy már a
tanárképzésben sem kellő mértékű az együttműködés a szaktanszékek és a nevelési tanszékek
között, a gyakorló iskolák, a tanárképző intézmények és helyi közösségek közt. A
pedagógusképzéssel kapcsolatos további problémás területnek azt tartják, hogy a hallgatók,
tanárjelöltek tanulásának színvonala sem megnyugtató, hiszen sokszor reproduktív, felszínes
tanulás jellemzi őket (Niemi – Kohonen, 1995 idézi Niemi – Jakku-Sihvonen, 2005).
A problémák orvoslására, illetve a pedagógusképzés eredményesebbé tételére több
anyag is elkészült. Az egyik legtöbbet idézett munka: A Pedagógusképzés Fejlesztésére
Vonatkozó Program (Teacher Education Development Programme).17 Ebben az anyagban
megfogalmazzák a pedagógusszakma leglényegesebb sajátosságait, s ennek alapján
ajánlásokat fogalmaznak meg a finn tanárképzés számára.
A pedagógusszakma leglényegesebb sajátosságaiként a következőket fogalmazzák
meg:
Jól kell értenie a különböző tanulók, a tanulás, a tudás jellemzőit, hiszen ez alapján
tudja a munkája során felmerülő problémákat megoldani. A legfontosabb, hogy a
pedagógus tudatában legyen annak, hogy mi mit jelent a munkája során.
A pedagógusok állandóan szembe találkoznak a változásokkal, s befolyásolnak,
változtatnak is: a tanulókat, környezetet és a társadalom egészét. Mindehhez
érzékenységre van szükségük, s arra, hogy akarják a jövőbeli fejlődést elősegíteni.
Képesnek kell lenniük arra, hogy a környezetben meglássák a tanulási lehetőségeket.
A jövőben a pedagógusi szakmához hozzá fog tartozni, hogy aktívan vegyenek részt
és tegyenek a társadalmi fejlődésért. A demokratikus értékek képviselete meghatározó
a tanári munkában.
A pedagógusoknak a tanári szakmában a gyakorlat és az elmélet terén is erkölcsi
felelősséggel kell viseltetniük a tevékenységeikért.
Mivel a mindennapi tanári munkának a lényegi része az emberekkel való
kommunikáció, a pedagógusképzés során is nagyon fontos az interperszonális,
kommunikációs képességek fejlesztése.
A tanulók sokfélesége, a multikulturalizmus miatt aktívan kell részt vállalniuk az
együttműködésben, s küzdeni az egyes tanulók, tanulócsoportok kirekesztése ellen.
A tanításnak közösségi erőfeszítéssé kell válnia. A tanároknak részt kell vállalniuk a
társadalmi munkában és döntéshozásban is. A közösségorientált munka már a
tanárképzésben is példaként szolgáljon a tanárjelöltek számára.
A pedagógusok közt fontos, hogy kialakuljon egy közösségtudat. Ezt segíthetik az új
rugalmas képzések, tantervek is, s az, hogy a képzések széleskörű tanítási
gyakorlatokra készítenek fel.
A pedagógusi kompetencia része a szilárd tanítással kapcsolatos tudás és a vezetői
képességek megszerzése.
A felismert lényegi sajátosságok és célok alapján az ajánlásokat a hallgatók szelektálásával, a
pedagógiai tanulmányokkal, a pedagógusképzés együttműködésével és a továbbképzésekkel
kapcsolatban fogalmazzák meg.
A pedagógiai tanulmányok kapcsán kiemelik, hogy attól független, hogy melyik
tanárjelölt milyen iskolatípusban és –fokban fog tanítani, ugyanazt a képzést kell elvégezniük.
16
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Ezáltal a képzés tartalmazza a különböző iskolatípusokban való tanításhoz szükséges speciális
tudásokat és képességeket és tartalmaz olyan elemeket is, amelyek a közös tanári identitást
erősítik.
A pedagógiai tanulmányok fontos tartalmának a következőket tartják: a tanári munka
erkölcsi és szociális alapjai, interperszonális, kommunikációs és együttműködési képesség, a
tanulási folyamat megértése, a tanulási nehézségek és a kirekesztés megelőzése,
multikulturalizmus, vezetői képességek, IKT képességek, a társadalmi munkával kapcsolatos
képességek és az ezzel kapcsolatos problémamegoldó képességek, tantervi tervezés, tervezési
és értékelési képességek. Fontos szerepet tulajdonítanak a képzés során a különböző
intézmények közti együttműködés megtapasztalásának és a különböző célú, tartalmú,
intézménytípusú tanítási tapasztalatának. A tanítási gyakorlatnál számításba kell venni, hogy a
tanárrá válás egy hosszú folyamat, ezért a tanárjelölteknek személyes irányításra és
támogatásra van szükségük.
A másik jelentős országos szintű program a bolognai folyamathoz köthető. A bolognai
átalakulások Finnországban elsősorban a tanárképzési tantervek országos szintű elemzését,
értékelését jelentik, nem pedig szerkezeti változásokat (Niemi – Jakku-Sihvonen, 2005),
mivel a 2005-től bevezetésre került kétciklusú képzésben a pedagógusképzést továbbra is a
mesterszinthez kötik. A Neveléstudományok és Tanárképzés elnevezésű országos hálózat
(National-Level Coordination Project of Degree Programme Development in Teacher
Training and the Sciences of Education, Vokke) legfontosabb feladata a kétfokú programok
bevezetésének koordinálása, valamint a tanárképző egységek közötti aktív interakció és
tapasztalatcsere elősegítése (Niemi – Jakku-Sihvonen, 2005) volt. Az együttműködés
eredményeképpen a tanárképzés egységes lesz, s a törzsanyagban is viszonylag nagy az
egyetértés.
4.3. A pedagógusképzés tartalma és folyamata
4.3.1. A pedagógusképzés típusai
A következő pedagógustípusokra szerveződnek képzések:
0. óvodapedagógus (pre-school teacher is): a neveléstudomány területén BA képzést kell
elvégezniük
1. osztálytanító: az alapfokú oktatásban 1-6. osztályig minden tantárgyat tanít,
óvodapedagógusként is dolgozhat
2. óvodapedagógus: alapfokú oktatásban vagy napköziben
3. szaktanár: az alapfokú oktatás 7-9. osztályában, általános felső középfokú oktatásban,
szakképzésben, felnőttoktatásban egy vagy több tantárgyat tanít
4. sajátos nevelési igényűeket tanító tanár: SNI osztálytanító vagy óvodapedagógus
5. tanácsadó: tanulmányi segítség, pályatanácsadás az alapfokú oktatásban vagy a felső
középfokon.
1. Osztálytanító
A képzés hossza 5 év, 300 kreditet (ECTS) kell megszerezni. A képzés tartalma: nyelvi és
kommunikációs tanulmányok, fő szaktárgy, iskolapedagógia (school pedagogy), az alapfokú
oktatásban tanított különböző tantárgyaival kapcsolatos tanulmányok, s ezenkívül egy vagy
több mellékszak.
A cél, hogy a hallgatók megismerkedjenek a holisztikus emberi fejlődéssel, a tanárdiák interakcióval, a nevelés, a tanulás és a fejlődés tudományos elméleteivel, és ezek
gyakorlati felhasználásával. A kimeneti cél az, hogy a hallgatók önállóan tudják elemezni és

megoldani a problémákat a nevelés és oktatás során, és hogy a kutatás révén fejlesszék a
munkájukat. A mesterszint elvégzése után neveléstudományi posztgraduális képzéseket
végezhetnek.
A programoknak különböző hangsúlyuk lehet: lehet „nemzetközi tanítónak”
specializálódni, akik angolul tanítanak, de lehet fókuszálni a technológiai, médiai és
kommunikációs területekre is, vagy pl. felnőtt tanulók tanítására.
3. Szaktanár
Szintén mesterfokú diplomát kell hozzá szerezni, 300-330 kredit értékben, s a képzés 5-6 évig
tart. A fő szakuk az, amit tanítani fognak, ezenkívül a pedagógiai tanulmányaikat vagy a
képzés részeként vagy utána végezhetik el.
A pedagógiai tanulmányok legalább 60 kreditből állnak 2005 augusztusától. A
tanulmányoknak didaktikus hangsúlyuk van, specializációként az alap-, általános
felsőközépfokú, szak- vagy a felnőttoktatásra adnak lehetőséget. A pedagógiai tanulmányok
tartalmazzák a tanítási gyakorlatot, amelyet az egyetemek iskoláiban vagy gyakorló
iskolákban végeznek el a tanárjelöltek. A pedagógiai tanulmányok hossza 1-1,5 év.
A cél olyan tanárok képzése, akik képessé válnak a saját munkájuk és a közösségük
munkájának fejlesztésére.
4. Gyógypedagógus-tanító és tanár
Mesterszintű képzés, fő tárgyuk a gyógypedagógia. A képzés tartalmazza a tanárok
pedagógiai tanulmányait (minimum 60 kredit) és a gyógypedagógus-tanár tanulmányokat
(minimum 60 kredit), amiket a képzés részeként és után is el lehet végezni. 60 kredit értékben
pedig még olyan szaktárgyat is tanulnak, amit az alapoktatásban taníthatnak.
5. Tanácsadó
Mesterszintű képzés, fő tárgy a neveléstudomány. A pedagógiai tanulmányokat a képzés
részeként, de az oklevél megszerzése után is elvégezhetik. Tanácsadást szintén legalább 60
kredit értékben tanulnak. Ez a képzés a tanácsadói állásokra készít fel.
4.3.2. A pedagógusképzés új struktúrája és tartalma
A pedagógusképzés – kivéve az óvodapedagógusit, ami csak BA szintű képzés - az
alapszinten kezdődik és a mesterszinten folytatódik. A Neveléstudományok és Tanárképzés
(Vokke projekt) országos hálózata a tanárképzés legfőbb elemeinek a következőket állapította
meg:
szakos tanulmányok: az iskolákban tanított tantárgyak bármelyike, illetve
neveléstudomány (a tanítók, tanácsadók és a gyógypedagógusok esetében) fő- és
melléktárgyként
kutatási tanulmányok: metodika és a BA és MA szintű szakdolgozat
pedagógiai tanulmányok: ez egységes minden tanár számára és a tanítási gyakorlatot is
magába foglalja
személyre szabott tanulási terv: új eleme a finn egyetemi tanulmányoknak. Legfőbb
funkciója, hogy segítséget nyújtson a diákoknak az önálló, hatékony programok
kidolgozásához, valamint távlati céljaik meghatározásához és eléréséhez.
választható tanulmányi területek (Niemi – Jakku-Sihvonen, 2005).
4.3.3. A pedagógiai tanulmányok tartalma
A pedagógiai tanulmányok 60 kreditet jelentenek, és közös minden tanárjelölt számára,
tartalma is nagyjából azonos az általános és középiskolai tanárok esetében is.
A pedagógiai tanulmányok céljai:

a hallgatók tanulják meg hogyan tudják majd önállóan fejleszteni a tanári
képességeiket, tanulmányozni és továbbfejleszteni saját önálló kutatásalapú
gyakorlatukat
hogyan kell tervezni, tanítani és értékelni a tanterv, az iskolai közösség és a tanulók
életkora, tanulási kapacitásának figyelembe vételével
hogyan
kell
együttműködni
más
tanárokkal,
szülőkkel,
családokkal,
iskolaigazgatókkal, az oktatási rendszer egyéb szakembereivel és az oktatás egyéb
szereplőivel.
A képzés tartalma a neveléstudományokat öleli fel, különös tekintettel a didaktikára.
A pedagógiai tanulmányok részét képezhetik a pszichológiai, oktatásszociológiai, néhány
esetben oktatástörténeti, oktatásfilozófiai kurzusok. Mivel a pedagógusok Finnországban részt
vesznek az iskola irányításában, a képzés során az iskolai vezetéssel, menedzsmenttel
kapcsolatos alapismereteket is meg kell szerezniük. A pedagógiai tanulmányokban ezért
jelentős szerepet tölt be az iskolai fejlesztés, értékelés és menedzsment témája és az
együttműködési képesség fejlesztése is.
Az irányított tanítási gyakorlat is a pedagógiai tanulmányok része. Kb. 20-30 kredit
jut erre a képzésben, kevesebb, mint korábban (Vö: Jyrhämä, 2006). Az irányított tanítási
gyakorlat célja, hogy a hallgatók képesek legyenek kritikai módon elemezni és reflektálni a
saját tanítási gyakorlatukra az osztályon belül és mint a munkaközösség egy tagja, tanítási és
tanulási helyzetekben tanúsított szociális képességeikre, szakmai fejlődési folyamatukra.
Mindezt annak érdekében, hogy felelős, pedagógiailag megalapozottan gondolkodó
tanárokként funkcionáljanak. (Niemi – Jakku-Sihvonen, 2005; Jyrhämä, 2006).
A pedagógusképzésben általában is nagyon erőteljes a neveléstudományi kutatás, ezért
a pedagógiai tanulmányokon belül is kötelező elem lett a viselkedéskutatási módszerek.
(Niemi, 2005).
Mivel a pedagógiai tanulmányok közösek minden leendő pedagógus számára, ezért ez
a képzés segítheti, hogy a tanárok között erősödjön a közös pedagógusidentitás, ami fontos az
élethosszig tartó tanulás és a hatékony együttműködés miatt is (Mikkola, 2006).
A pedagógusképzés tartalmát és az alap- és mesterszintű megoszlását, kreditjeit
tartalmazzák az alábbi táblázatok (4., 5. sz. táblázat) az osztálytanítók és a középiskolai
tanárképzés esetében (Niemi – Jakku-Sihvonen, 2005 és Niemi – Jakku-Sihvonen, 2006).
4. táblázat: Az osztálytanítók számára kidolgozott új tanárképzési program fő összetevői
Az osztálytanítók pedagógiai képzési programja
(a neveléstudományi főszak részeként)
 a tanítási módszerek és az értékelés alapjai
 a különböző tanulótípusok segítése
 a legújabb kutatási eredmények és kutatási
módszerek a tanítás és tanulás területén
 a különböző partnerekkel és szereplőkkel
való együttműködés
További tanulmányok a neveléstudomány főszak
keretében
 kutatásmódszertan
 tudományos írás
 választható kurzusok

Alapszint
(180 kredit)

Mesterszint
(120 kredit)

Összesen
(300 kredit)

25
(az
irányított
tanítási
gyakorlatot
is beleértve)

35
60
(minimum
15
kredit
irányított
tanítási
gyakorlatot
is beleértve)

35
(tartalmazza
a szakdolgozatot, 6-10
kredit
értékben)

45
80
(tartalmazza
a szakdolgozatot, 20-40
kredit
értékben)

Szaktárgyi tanulmányok a komprehenzív iskolai 60
tanárok számára
Tanulmányok egy másik tudományágban 25
(mellékszak)
Nyelvi és kommunikációs tanulmányok, 35
beleértve az IKT-t is
Szakmai gyakorlat
Személyes tanulmányi terv kidolgozása és
folyamatos frissítése
Választható kurzusok

60
0-35

25-60

5-40

40-75

5. táblázat: A középiskolai szaktanárok számára kidolgozott új tanárképzési program fő
összetevői
A
szaktanárok
pedagógiai
tanulmányai
(mellékszak)
 a tanítási módszerek és az értékelés
alapjai
 a különböző tanulótípusok segítése
 a legújabb kutatási eredmények és
kutatási módszerek a tanítás és tanulás
területén
 a különböző partnerekkel és szereplőkkel
való együttműködés
Szaktárgyi
tanulmányok
a
különböző
tudományágak területén (főszak)

Alapszint
(180 kredit)

Mesterszint
(120 kredit)

25-30
(az
irányított
tanítási
gyakorlatot
is beleértve)

30-35
60
(minimum
15
kredit
irányított
tanítási
gyakorlatot
is beleértve)

60
(tartalmazza
a szakdolgozatot, 6-10
kredit
értékben)
Szaktárgyi tanulmányok a komprehenzív iskolai 60
tanárok számára
Tanulmányok egy másik tudományágban (1-2 25-60
mellékszak)
Nyelvi és kommunikációs tanulmányok, 35-40
beleértve az IKT-t is
Szakmai gyakorlat
Személyes tanulmányi terv kidolgozása és
folyamatos frissítése
Választható kurzusok

Összesen
(300 kredit)

60-90
120-150
(tartalmazza
a szakdolgozatot, 20-40
kredit
értékben)
60
0-30

25-90

0-30

45-70

4.3.3.1. Kutatási tanulmányok
Finnországban évtizedek óta meghatározó a kutatásalapú szakmai kultúra a tanárképzésben.
Ez a terület elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanárok megfelelően tudják tanulmányozni és
továbbfejleszteni saját önálló kutatásalapú gyakorlatukat. Fontos ennek kapcsán kialakítani a
hallgatókban a tudományos irodalom kritikai használatát és a kutatási módszerek
használatában való jártasságot. A kutatásmetodológiában a kvantitatív és a kvalitatív

tradíciókat is érvényesítik. Ehhez a területhez kötődik a tanárképzési szakdolgozat mind az
alap-, mind a mester szinten (Niemi – Jakku-Sihvonen, 2005).
4.3.3.2. Irányított tanítási gyakorlat
A finn tanárképzésben korábban több, rövidebb tanítási gyakorlat volt, amit az átalakulások
során kevesebb és hosszabb tanítási gyakorlati idő váltott fel. Az alapszinten és a
mesterszinten is van egy összefüggő tanítási gyakorlat, s természetesen emellett általában a
pedagógiai tanulmányok, szakmódszertan tanítása során is vannak még a tanterv szintjén nem
megjelenő gyakorlati órák (pl.: hospitálások, különféle gyakorlati feladatok).
Az országos egyeztetések során lefektetett főbb irányelvek, keretek megvalósulását a
Helsinki Egyetem osztálytanítói programján keresztül mutatjuk be.
Az osztálytanító neveléstudományi főszakján belül 5 fő modult tanul: 1) alapozó
tanulmányok a tanítás kulturális 2) pszichológiai 3) pedagógiai hátteréről 4) kutatásmódszertani alapozó tanulmányok 5) gyakorlati tanulmányok. A gyakorlati tanulmányok
fokozatosan épülnek fel: az iskolai és tanulási környezettel való megismerkedés bevezető
szakasza után az alapszinten a tantárgyak szerinti oktatás fázisa következik, míg a
mesterszinten már egy sokkal holisztikusabb megközelítésű gyakorlat.
6. táblázat: A gyakorlati tanulmányok egy ötéves tanítói képzés során a Helsinki Egyetemen18
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Az alapszinten tehát először különböző tantárgyak tanítására fókuszálnak, mely által
fejlődnek a hallgatók tantárgy-pedagógiai képességei, a tanulókkal kapcsolatos tudása. A
gyakorlat hét hétig tart, ebből az elsőt a tervezésre szánják, a többit a tanításra. Minden
hallgatónak kötelező a finn és a matematika tanítása. Ezekből a tantárgyakból megtanulják azt
is, hogy hogyan tartsanak korrepetálást. Összességében 8 különböző tantárgy tanítását
gyakorolják, felét párban, másik felét egyedül. Hetente 11 órát töltenek tanítással. Mindig két
tanárjelölt van az osztályteremben. A tanárjelölteket az iskolai tanár és a nyolc tantárgy
egyetemi oktatói is felügyelik. A gyakorlat elején az osztálytanítói team megtervezi a tanítást
és a tantervet a gyakorlat egész idejére.
Mesterszinten az osztálytermi tanítás elméletet már sokoldalúbban gyakorolják a
hallgatók. Lehetőséget kapnak, hogy valamilyen módon orientálódjanak egyfelől aszerint,
hogy a tanárjelölt milyen szintű kompetencia fejlesztését szándékozik elérni, másfelől pedig
annak alapján, hogy az alapképzésben milyen tanulmányokat folytatott. A következő négy
specializáció közül választhat a hallgató: 1) Osztálytanítói gyakorlat a komprehenzív iskolák
1-6 osztályában 2) Alap tanítási gyakorlat osztálytanítással és tantárgyi tanítással 1-9
osztályban 3) Széleskörű tanítási gyakorlat osztálytanítással és pl. gyógypedagógiai
gyakorlattal, bevándorlók nevelésével, külföldi tanítással, középiskolai vagy felnőttoktatással
4) Kutatási gyakorlat, ami összeköti a szakdolgozati előkészületeket és a tanítási gyakorlatot
(ha a kutatáshoz több időre van szükség, a gyakorlatot annak megfelelően alakítják). A
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gyakorlat öt hétig tart, párban és egyénileg is folyhat a tanítás. Ennek az időszaknak már az is
célja, hogy a hallgatók megértsék az iskola fontosságát mint az össztársadalom és a helyi
társadalom egy alrendszerét, részét (Jyrhämä, 2006).
4.4. A pedagógusképzés kimenete és értékelése
A pedagógusképzés egy olyan szakdolgozattal ér véget, amely egy kutatásból áll, ami
elsősorban
a
neveléstudomány
területéhez
kapcsolódik,
de
kötődhet
társadalomtudományokhoz, pszichológiához és bölcsészettudományi területekhez is.
Egy olyan autentikus projektet készítenek el a hallgatók a kutatási tanulmányok
keretében, amelyben az oktatás területén felmerülő problémákat fogalmaznak meg, a hozzá
kapcsolódó információkat és adatokat önállóan felkutatják és feldolgozzák a legfrissebb
kutatási eredmények alapján. Majd a szakdolgozatban szintetizálják a kutatási eredményeiket.
Fontos ez abból a szempontból, hogy ez egy aktív tanulási folyamat, illetve hogy elsajátítanak
egy kutatói attitűdöt is (Niemi – Jakku-Sihvonen, 2005).
Az országos szintű egyeztetések során egyetértettek abban a szakértők, hogy a
kutatáson alapuló szakdolgozat és az irányított tanítás is szükséges a tanári diploma
megszerzéséhez, de ezentúl a hallgatói munkák, gyakorlatok értékelésének meghatározása,
kidolgozása az egyes egyetemek hatáskörében maradt.
A korábban említett tanítói programban a tanítási gyakorlat értékelése pl. a
következőképpen történik. A BA és az MA szinten is három típusú értékelést használnak: a
sikerült, kiegészítésre szorul és a megbukott kategóriákat. Az értékelésre jellemző a személyre
szabottság és a tanárjelölt aktív részvétele az értékelési folyamatban. Az értékelésben
meghatározóak a tanárjelöltek saját maguk által kialakított tanítási gyakorlatra vonatkozó
tanterve és azok a célok, amelyeket saját maguk tűztek ki a tanítási gyakorlat elején. Akkor
van szükség a gyakorlat kiegészítésére, ha a tanárjelöltnek a saját célkitűzéseit nem sikerült
elérnie, vagy ha a gyakorlati feladatokat, gyakorlatokat nem sikerült teljes egészében
elvégeznie (Jyrhämä, 2006).
A tanítási gyakorlat értékelésében fontos szerepe van a szupervízoroknak: az
egyetemi oktatónak és az iskolai tanárnak. A szupervízorok fő feladata, hogy a
szituációspecifikus tanárjelölti tapasztalatokat egy magasabb elméleti szintre, „metanyelvre”
fordítsa le, s hogy szakmai és tudományos megközelítést használjon. De a tudományos
megközelítés nem maradhat kizárólagos, hiszen a szupervízió során két személyiség kerül
kapcsolatba egymással, különböző nézetekkel és meggyőződésekkel. Az egyetemi oktatók
gyakran nem tudnak az iskolai gyakorlaton részt venni, ezért pl. a Jyväskylä-i Egyetemen a
tanárjelöltek felveszik videóra két tanítási órájukat, az elsőt elküldi az oktatónak, aki emailben válaszol, a másodikat, ami már a hallgató tanítási gyakorlatának a végén van,
közösen megbeszélik más hallgatótársak bevonásával is. A szupervízor pedig írásban is
értékeli a hallgató tanítási gyakorlatát (Sassi, 2001).
Az iskolai tanárok körében is nagy az érdeklődés a szupervízori, mentortanári
feladatok iránt, mert a kollégákkal való együttműködést nagyon motiválónak tartják,
ugyanúgy, mint a saját tanári munkájuk minőségének emelését. Az együttműködés nevében
Helsinkiben például félévente kétszer tartják meg a tanítási gyakorlat szimpóziumot. A
szimpózium mellett félévi hosszúságú tanfolyamok is vannak a szupervízorok, mentorok
számára (Jyrhämä, 2006).
Az értékelési folyamatban ezenkívül fontos szerepet tölt be tanárjelölt-társ is (peer
student teacher) ugyanúgy, ahogyan az önértékelő beszámolók is. Az önértékeléseket gyakran
portfólió keretében végzik a tanárképzésben. A Jyväskylä-i Egyetemen például a fejlődési

portfóliót használnak. A portfólió tartalmazza a tanulási kontextus leírását, a munkák
kiválogatásának kritériumait, a képzés egész folyamatára való reflexiót. Ebben a végső
reflexióban a hallgató leírja a tanulási folyamatát, az erősségeit, fejlődését és jövőjét a tanári
szakmában. A portfólió egyik legfontosabb célja, hogy a hallgatók tanulni tanulását,
önbecsülését, önértékelését fejlessze, s hogy erősítse az önirányító képességét.
A gyógypedagógusi képzésben a következő portfólióstruktúrát alkalmazzák a
Jyväskylä-i Egyetemen:
1. A saját történet dokumentálása
A. Személyes háttér
B. Önéletrajz
C. A tanulmányok iránti elkötelezettség
(A következő kérdések merülhetnek fel:
- Hogyan kezdtem el gyógypedagógiát tanulni?
- Mik voltak a céljaim, amikor ezt a főszakot választottam?
- Mik voltak az előfeltevéseim, amikor elkezdtem a tanulmányaimat?
- Mit várok a képzéstől?
- Mi a tanulmányaim menete?
- Mi könnyű és mi nehéz számomra a tanulmányaimban?
- Milyen területeken szükséges fejlődnöm jelenleg?)
2. Nevelési filozófia és etika
3. A tanulás dokumentálása
A. Tanulmányok a kutatásmódszertan és a kutatások terén
B. Tanítási gyakorlat
C. Két szabadon választott kurzus a tantervből
4. A saját tanulás fejlődése és elemzése (Lång, 1999, idézi Sassi, 2001).
A portfólió elkészítését a dokumentumok típusainak ajánlásával, a szelektálás szempontjainak
segítségével és kérdések megfogalmazásával segítik.
A portfólió használata nemcsak az alap- és mesterszintű pedagógusképzésben van
jelen. A Finn Virtuális Egyetem alapfeladatai közé tartozik az is, hogy az egyetemi
tanároknak és tanárképzőknek az IKT pedagógiai használatát megtanítsák. Az IKT
kompetencia fejlesztésére19 kialakított TieVie program minden egyetemi személyzet számára
ingyenes, s egyfajta hálózat alapú együttműködő tanulást tesz lehetővé. Két típusú alprogram
van: 1) képzés az IKT pedagógiai használatára (8 kredit) 2) szakértők képzése az IKT
pedagógiai használatára (15 kredit).
A 8 kredites Tie Vie képzés a tanulótársak csoportjának támogatására és arra a
szakértői konzultációra épít, ami a résztvevő személyes pedagógusi fejlődés projektjének a
megtervezésében és implementálásában segít, s amihez az IKT használata szükséges. A
program 6 hónapig tart. A Tie Vie szakértői program már 12 hónapos, és előfeltétele vagy a 8
kredites program elvégzése, vagy az IKT oktatásban történő felhasználásának tapasztalata.
2001-2004 közt a programot 940 résztvevő kezdte meg, s 72,3%-uk végezte el. A
program során a személyes pedagógusi fejlődés projekthez portfóliót használnak. A portfólió
készítésének folyamatát lásd az alábbi ábrán:
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5. A tanárképzés kimeneti követelményei Németországban

A német pedagógusképzésnek két fő fázisa van: az egyetemi inkább elméleti jellegű
tanulmányi fázis és az iskolákhoz kötődő elsősorban gyakorlati képzés. Mindkét fázis egy-egy
állami vizsgával zárul. A pedagógusképzésben friss változást jelent a pedagóguskompetenciák
országos szinten való megjelenése, mely a német pedagógusképzésben nem válik
egyértelműen kimenetszabályozó eszközzé.
1. A pedagógusképzés sajátosságai

1.1. A pedagógusképzés szabályozási rendszere
A 16 tartomány felelős a pedagógusképzésért, amihez keretet, ajánlásokat a Tartományok
Kulturális és Tudományos Minisztériumai (Kultus- und Wissenschaftsministerien der Länder,
KMK) adnak. A KMK koordinálja az államok oktatásminisztériumi munkáját.
A pedagógusképzés minden tartományban igen különböző módon alakul. Hasonlóság,
hogy minden tartományban két fázisból áll a pedagógusképzés: A) az akadémiai hangsúlyú az
egyetemi tanulmányokból és a B) tanítási gyakorlatból.
1.2. Pedagógusképzési típusok
a) Általános iskolai (Grundschule) tanárok képzése vagy az 1-4 osztályban tanítók képzése
b) Tanárok képzése minden iskolatípus (Hauptschule, Realschule, and Gymnasium) alsóközép
szintjére (5-10 osztály)
c) Tanárképzés meghatározott tudományterületeken a gimnázium és a Gesamtschule
felsőközépfokú szintjére (11-13 osztály)
d) Tanárképzés speciális szaktárgyakból a szakképző iskolák (Berufsschulen) felső szintjére
(11-13 osztály)
e) Gyógypedagógus-képzés a gyógypedagógiai iskolák minden szintjére (Sonderschulen)
2. A pedagógusképzés aktuális helyzete: problémák és oktatáspolitikai változtatások

A nyolcvanas években radikálisan csökkent a pedagógusjelöltek száma, valószínűleg a nem
túl kedvező szakmai kilátásoknak köszönhetően. A kilencvenes években viszont megfordulni
látszik ez a trend – főként az alapfokú oktatásban.
Kutatások szerint azok a hallgatók, akik az általános iskolában (Grundschule) és az
alsó középfokon (Hauptschule) fognak tanítani, elégedetlenek az egyetemi tanárképzésben az
elméleti és gyakorlati kurzusok arányával, több gyakorlati jellegű kurzust szeretnének a
nevelés- és oktatáslélektan területén, s arra vágynak, hogy az egyetem és a gyakorló hely közt
szorosabb legyen az együttműködés. A gimnáziumi tanárnak tanuló hallgatók elégedettek az

egyetemi tanárképzés tartalmának mennyiségével és minőségével, de úgy érzik, hogy a
neveléstudományi tanulmányoknak nincs igazán értelme a pályájuk szempontjából. 
A gyakorló tanítás során a hallgatók egy része úgy érzi, hogy nem kap elég segítséget
az órára készüléshez, a bemutatásokhoz és a tanulók értékeléséhez. Mivel nem kapnak elég
visszajelzést az órájukról a mentoroktól és a szupervízoroktól, szoronganak, és úgy érzik,
hogy nem elég felkészültek a tanulási és magatartási problémák kezelésére (Klinzing 1990).

A német kutatások arról is beszámolnak, hogy amíg az első szakaszban a tanárjelöltek
még nyitottak és innovatívak, addig a második szakaszban konformistábbá válnak, s ezáltal a
korszerű tanítási módszerektől visszatérnek a tradícionálisokhoz.
2.1. A pedagógusképzés elmúlt évtizedeinek jelentős kezdeményezései
A reformok a gyakorlat és az elméleti oktatás szervesebb összekapcsolásával függnek össze.
A hetvenes években egyszakaszos tanárképzési modellt vezettek be, de emberi és anyagi
források hiányában egy idő után elhalt ez a kezdeményezés. Később a tanárképző főiskolák
szerveztek, amelyek az egyetemeknél gyakorlatorientáltabb intézmények voltak.
A reformálás másik vonulata, hogy minél több valódi osztálytermi tapasztalathoz
jutassák a hallgatókat. Megnőtt az esettanulmányok szerepe, a videószemelvények nézése. A
valódi szituációk megismerésével a hallgatók kialakíthatnak egy stratégiai repertoárt a
problémák megoldására. A szakértők úgy gondolják, hogy ezek a tapasztalatok segítenek
abban, hogy a hallgatók a tanári szakma etikai dimenzióit is megértsék.
2.2. A jelen változásai
A hetvenes és nyolcvanas években mindenféle pedagógusképzés (tanítói, alsóközépfok) az
egyetemre került. A tanárképzéshez kötődő kurzusokat sok tanszék hirdeti meg, amiknek az
összehangoltsága nem minden esetben biztosított. Ezért az utóbbi időben több egyetemen
felállítottak ún. Pedagógusképző Központokat, amelyek koordinálják a pedagógusképzés
különböző területeinek képzését, és a gyakorlati képzéssel is tartják a kapcsolatot, s
természetesen a pedagógusképzéssel kapcsolatos kutatásokat is folytathatnak (Viebahn,
2003).
1990-ben a KMK megegyezett a tanárképzéshez szükséges szakos kurzusok és a
neveléstudományi és társadalomtudományi kurzusok minimum követelményeiben. Az egyes
államok minisztériumai ezeket a követelményeket az egyes iskolaszinteken tanító tanárok
képzéséhez kötötte. Probléma, hogy az egyetemi tömegképzésben a hallgatók nem a tanári
pálya szempontjából jól hasznosítható kurzusokat végzik el.
Minden államban az egyetemi tanárképzési programokban szükség van egy gyakorlati
tapasztalat és egy osztálytermi megfigyelés komponens elvégzésére, de ennek a
komponensnek a konkrét mértéke tartományonként változik. Ezért is nehéz más tartományban
folytatni a tanárképzést.
A pedagógusképzési követelmények kétféleképpen alakítják ki a tartományok. Azok,
amelyek politikailag régóta a konzervatív Kereszténydemokraták (CDU/CSU) irányítanak
(Baden-Württemberg, Bajorország, Alsó-szászország, Schlezwig-Holstein, Rheinland-Pfalz,
Saarland), a tanárok képzését adott iskolatípusok szerint alakították; azok az államok pedig,
ahol a liberális Szociáldemokraták (SPD) vezetnek (Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen,
részben Berlin), a tanárképzésüket az iskolaszinteknek megfelelően alakították (Primarstufe:
1-4. osztály, Sekundarstufe I.: 5-10. osztály, Sekundarstufe II.: 11-13. osztály). Ezzel is
megelőlegezve a komprehenzív iskolareformot, ami nem vált népszerűvé, de ettől függetlenül
a pedagógusképzésben e struktúra sok tartományban jól működik. Az ilyen jellegű képzések
ráadásul rugalmasabbak, jobban tudnak fókuszálni az iskolák közti együttműködésre.

Az utóbbi években a pedagógusképzéssel kapcsolatos viták és fejlesztések három
területre fókuszáltak: 1) az egymást követő pedagógusképzési modell 2) a modularizáció és 3)
magtanterv kialakítására.
Az egymást követő képzésekre több ötletet is felvetettek kutatók. Habel (2000, idézi
Viebahn, 2003) szerint például a BA szinten egy vagy két tudományt tanulnának a hallgatók,
s mellette orientáló jellegű iskolán kívüli és belüli gyakorlatokon vennének részt. Ez után
dönthetnének arról, hogy továbbmennek az MA-n tanárképzésre vagy másfelé mennek.
Arning (2000, idézi Viebahn, 2003) egy 6 hónapos iskolai gyakorlatot alakítana ki a BA és az
MA képzés közt, ami segítené a hallgatókat a pályaválasztási döntésük meghozásában is. Az
MA szint kifejezetten a pedagógusi szakmára készítene fel, csak neveléstudományi és
didaktikai tanulmányokkal.
A modularizáció kapcsán azt emelték ki, hogy a rugalmasan felvehető, elvégezhető
modulok végén bizonyítványokat kapnának a hallgatók, s hogy ezek kiválthatnák az Állami
Vizsgát.
A magtanterv, a közös minimum tartalom egyeztetését azért sürgették a szakértők,
mert ezáltal elérhetőnek érezték a pedagógusi szakmához szükséges kompetenciákban való
megegyezést és a pedagógusképzés a tudományos megközelítését. A magtanterv tartalmát
illetően sok vita volt. (Viebahn, 2003).
Ezek a fejlesztések egyes tartományokra, egyetemekre fókuszálnak Németországban.
3. A pedagógusképzés tartalma és folyamata

Az egyetemi tanulmányok és a tanítási gyakorlat hossza összesen: az alap- és alsóközépfokon
legalább 6 év, gimnáziumokban és szakképző iskolákban legalább 7 év.
3.1. Első fázis: egyetemi tanulmányok
Az egyetemi képzés tartalma:
fő tantárgy, amit a későbbiekben tanítani fog,
neveléstudomány,
társadalomtudomány,
szakmódszertan,
gyakorlati lehetőségek, ahol fel tudják használni az elméleti tudásukat
A képzés hossza attól függ, hogy milyen iskolafokon fog tanítani a hallgató. Az alapfokú és
az alsó középfokú oktatásra való felkészítés legalább 3,5 évig tart, a gimnáziumi vagy a
szakképző iskolai oktatásra való felkészítés legalább 4,5 évig tart.
Az egyetemi képzés egy összegző jellegű Első Állami Vizsgával (Erstes Staatsexamen) zárul,
amely hasonlatos a diplomához.
a) A tanítók képzése (Grundschullehrer)
Legalább három évig kell az egyetemre járniuk, és befejezniük a tanulmányaikat az Első
Állami Vizsgához további egy év alatt. A hallgatók tanulnak: általános pedagógiát és legalább
egy szaktárgyat. Az általános pedagógia a következőkből áll:
nevelésfilozófia és neveléstörténet

oktatásmódszertan
didaktika
neveléslélektan
bevezető kurzusok filozófiából/szociológiából/politikai tudományokból.
Sokszor ezekből a kurzusokból ugyanazt végzik el, mint a más szinten tanító tanárjelöltek.
Néhány tartományban további tartalmakat, követelményeket állapítottak meg: ÉszakVesztfáliában például külön beépül a képzésbe a matematika és a német.
b) Alsóközépfokon
Hauptschullehrer)

tanító

tanárok

képzésének

tartalma

(Realschullehrer

and

A képzés hossza 3-4 éves, a képzés hossza a tartományok követelményei szerint változik. Az
alsóközépfokon tanító tanárjelöltek már két tantárgyi területet kell, hogy válasszanak.
c) Gimnáziumi tanárok képzésének tartalma
A képzés hossza legalább 8 félév, két tantárgyat kell választani fő szakként és általános
neveléstudományt. Ebben a képzésben a hangsúly a szaktárgyi tartalmon van.
d) Komprehenzív iskolai tanárok
Nincs külön képzésük.
e) Szakképző tanárok (Berufsschullehrer)
f) Gyógypedagógus (Sonderschullehrer/Förderschullehrer)
3.2. Második fázis: tanítási gyakorlat (Vorbereitungsdienst/ Referendarzeit)20
A hallgató egy mentor felügyelete alatt iskolában tanít, és részt vesz olyan szemináriumokon,
amelyek a tanítással kapcsolatosak. Ez az időszak 1,5 – 2 évig tart, s a Második Állami
Vizsgával (Zweites Staatsexamen) zárul.
A képzés folyamata
Az a hallgató, aki sikeresen letette az Első Állami Vizsgát jelentkezhet a helyi oktatási
hatóságnál, hogy szeretne ott tanítási gyakorlatra menni. Amennyiben van szabad hely a
kiválasztott városban, a jelentkező elkezdheti a tanítási gyakorlatot, amiről a gyakorlat
megkezdése előtt értesítik. Amennyiben nincs szabad hely, akkor a jelentkezőt a második,
harmadik általa választott helyre küldik. Néhány esetben a hallgatóknak akár egy évet is kell
várniuk, mert nincs elég gyakorló hely, főként a gimnáziumokban. Általában ugyanabban a
tartományban szerzik meg a pedagógusjelöltek a Második Állami Vizsgát, mint az Elsőt. Ha
valaki mégsem ott folytatja a gyakorló tanítást, mint ahol letette az Első Állami Vizsgát, az
problémákba ütközhet, s ráadásul meg kell indokolnia, hogy miért akar váltani.
A pedagógusjelölt státusza
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24 hónapig tart a gyakorló tanítás, melynek során a pedagógusjelöltek kb. 1000 eurót
keresnek havonta. A kereset függ az iskolafoktól, az életkoruktól és a családi állapotuktól.
A képzés tartalma
A képzésnek két része van: a szemináriumok és az iskolai gyakorlat.
A képzés olyan szemináriumokból áll, amelyeket megfelelően képzett és tanítási
gyakorlattal rendelkező oktatók tartanak. Pedagógiai, metodológiai kérdéseket és a tantárgyak
adott iskolafokon történő tanításához kötődő szempontokat (pl.: értékelési folyamatok,
standardok) beszélnek meg. Az oktatásügy jogi és szabályozási folyamatai is részét képezik a
szeminárium tematikájának. A szemináriumtartás mellett az oktatók megfigyelik a
pedagógusjelöltet az osztályteremben, majd megbeszélik és értékelik a tanárjelölt
teljesítményét. A mentorok segítenek a tanításhoz kötődő kérdésekben és megengedik, hogy a
pedagógusjelöltek megfigyeljék és tanítsák az osztályaikat.
A kétéves közvetlen gyakorlati tapasztalat négy részből áll Hessen tartományban
(Kultusministerium Hessen 1990):
Három hónapos bevezető fázis (hetente 10 óra): hospitálás/megfigyelés és támogatott
tanítás
Hat hónapos differenciálódási fázis (hetente 12 óra): hospitálás/megfigyelés és hetente
4-8 óra tanítás segítséggel vagy anélkül
12 hónapos intenzív fázis (hetente 12-14 óra): hetente 4 órás hospitálás/megfigyelés
és/vagy támogatott tanítás, hetente 8-10 óra tanítás segítség nélkül
A Második Állami Vizsgára való készülés fázisa (három hónapig tart, hetente 10 óra):
hospitálások/megfigyelések, támogatott tanítás, tanítás segítség nélkül
4. A kompetenciák megjelenése a pedagógusképzésben

A Kulturális Miniszterek Konferenciája 2004-ben kiadta a Standardok a pedagógusképzés
számára határozatot.21 A 2005/06-os tanévtől ezek a sztenderdek vonatkoznak az egyetemi
pedagógusképzésre beleértve a gyakorlatot is és a második fázis tanítási gyakorlatára is. A
határozat szerint a tartományok majd rendszeres időközönként értékelni fogják a
sztenderdeket.
A kompetenciák leírása ahhoz is hozzásegíthet, hogy az egyetemi pedagógusképzés és
a tanítási gyakorlat fázisa közt szorosabbá váljon a kapcsolat, sőt mérvadó a pedagógustovábbképzés számára is. A kompetenciák alapját a műveltségterületek adják, ezért a
keretrendszerben a pedagógusképzés tartalmi csomópontjait is összegzik, melyek a
következők:
Nevelés és képzés
A pedagógusszakma és –szerep
Didaktika és módszertan
Tanulás, fejlődés és szocializáció
Teljesítmény- és tanulásmotiváció
Differenciálás és integráció
Diagnosztizálás, értékelés és tanácsadás
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Kommunikáció
Médiaoktatás
Az iskolarendszer fejlődése
Az önfejlődés kutatása a pedagógusszakmában
A képzés didaktikai-módszertani szempontjainak a következőket említik meg: 1) szituatívitás,
2) fokozatosság, 3) problémamegoldó stratégiák használata, 4) projektoktatás, 5) önéletrajzi,
reflektív szempont 6) kontextusorientáció 7) a jelenségekre fókuszálás. A kompetenciák
fejlesztését a következő elemek segítik elő:
Példák
Szerepjáték, a tanítási helyzetek szimulálása
Komplexebb iskolai és tanítási szituációk szimulálása
Videós órák
Egyéni próbálkozások és az azt követő reflexiók
Az önéletrajzi tanulótörténet elemzése
Iskolai gyakorlatok, hospitálás, közös tervezés stb.
Tanítási gyakorlat, együttműködés stb.
A pedagógusképzés során a következő kompetenciaterületek fejlesztését tűzi ki az országos
szintű határozat: 1) a tanítás 2) a nevelés 3) értékelés és 4) innováció. E területeken belül
összesen 11 kompetenciát ír le részletesen, melyet az elméleti és a gyakorlati képzés szerint
bont le (ld. 10. számú melléklet).
Nordrhein-Westfalen tartományban például már megjelenik a pedagógusképzés első
fázisának magtantervében22 a pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése. A magtanterv
hivatkozik az országos irányelvekre, majd a következő hallgatók fejlesztésének a következő
tudás- és képességterületeit emeli ki:
a tudás bemutatása és az arra való reflektálás
alkalmazás és problémamegoldás
elemzés és kommunikáció
együttműködés
döntéshozás
Összességében a pedagóguskompetenciák leírása nem válik teljesen kimenetszabályozóvá,
mivel a kompetenciák mellett erősen megjelenítik a pedagógusképzés tartalmát is.
5. A pedagógusképzés kimenete és értékelése

5.1. Az Első Állami Vizsga
Függetlenül attól, hogy a hallgató milyen típusú egyetemi tanárképzésre járt, az első szakasz
befejezéseképpen le kell tennie az Első Állami Vizsgát. Ez a vizsga feltétele a tanárképzés
második szakaszának, azaz a gyakorló tanítás megkezdésének. (1980-ban 32342 hallgató tette
le, 1991-ben pedig már csak 10269 hallgató tette le ezt a vizsgát.)
Az egyes tartományok minisztériumai (Kultusministerium) felelősek az Első
Tartományi Vizsga követelményeinek, tartalmának meghatározásáért, a lebonyolításáért pedig
a tartományi vizsgabizottság (Staatliches Prüfungsamt).
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A vizsga alapvető szabályai:
Írásbeli szakdolgozat elkészítése (Staatsarbeit) a hallgató szakjainak egyikéből vagy az
általános neveléstudományból (Erziehungswissenschaft) (4-6 hónap)
Írásbeli és szóbeli vizsga a hallgató fő szaktárgyaiból beleértve a pedagógiát vagy az
általános neveléstudományt
Szóbeli vizsgák néhány tárgyból
Gyakorlati vizsga, ami a hallgató teljesítményét vizsgálja a következő területek
valamelyikén: képzőművészetek, zene, testnevelés és egyéb szakmai terület
5.2. A Második Állami Vizsga
Ez az utolsó állomása a tanárképzésnek. A vizsgabizottság hat tagból áll. Az elnök az állami
oktatási minisztérium képviselője vagy szakfelügyelő (Oberschulrat, Sculrat). A tagok közt
vannak: a szemináriumvezető, a két tantárgyi mentor, a gyakorló iskola igazgatója és még egy
tanár, akit a hallgató választ.
A vizsgabizottság értékelése a következő területekre terjed ki Hessenben
(Kultusministerium Hessen, 1990):
A vizsga előtti osztályzat: A szemináriumvezető, a szeminárium tantárgyi szakértői, az
igazgató és a gyakorló iskola mentorai beszámolókat készítenek a pedagógusjelölt
általános teljesítményéről.
A szakdolgozat osztályzata: A pedagógusjelölt egy szakdolgozatot ír az órákról és a
tanítási gyakorlatának részeiről. A tantárgyi szakértők ajánlanak valamilyen témát és
az ahhoz kapcsolódó feladatokat. A témát három hónappal a szakdolgozat leadása
előtt választják ki. A szakdolgozatot két tantárgyi szakértő értékeli, akiket a
szemináriumvezető választ ki. A felkért szakértők a pedagógusjelölt munkáját írásban
értékelik és érdemjegyet is adnak rá. Ha a szakértők nem értenek egyet, az oktatási
minisztérium képviselője találkozik a szakértőkkel és eldönti, hogy melyik érdemjegy
a megfelelő.
Szóbeli vizsga osztályzata: A hallgatóknak válaszolniuk kell pedagógiai, módszertani
és tantárgyhoz kötődő kérdésekre és az iskolai szervezettel, közoktatás joggal
kapcsolatosokra is. A szóbeli vizsga 60 percig tart.
Két tantárgyból az óravázlatokra és a tanóra megfigyelésére adott osztályzat: A
megfigyelés és a pedagógusjelölt tanítási teljesítményének értékelése előtti napon a
pedagógusjelölt szétosztja a vizsgatanításának óravázlatát a vizsgabizottság tagjai
közt. Miután a vizsgabizottság megtekintette a vizsgatanítást, összeül a hallgatóval,
hogy megbeszéljék a teljesítményét.
A Második Állami Vizsgán szerzett érdemjegy fontos, meghatározó a későbbi
álláskeresésben. Felmérések szerint a hallgatók mire kész tanárok lesznek, sokszor 26-30
évesek is már.
6. Továbbképzések és tanárértékelések

A végzett kezdő tanároknak már nincs egységes támogató rendszerük. Németországban az
egyetemek, helyi, regionális hivatalok, szervezetek és magánvállalatok szerveznek
továbbképzéseket. A pedagógusok munkáját pedig 4-6 évente értékelik. Pl.: szakfelügyelő
értékeli általában alap- és középfokon, gimnáziumban igazgató.

6. Összegzés
A hattéranyag elkészítése a 4 ország tanárképzési kimenetének elemzésről készült.
Meg kell azonban jegyzeni, hogy minden országban a kimeneti követelmények csak abban a
teljes társadalmi kontextusban értelmezhetők, amelyben a képzési rendszer is formálódott. Így
szükséges volt az adott országok képzési rendszerének ismertetése és ehhez kötődve
értelmeztük a kimenet sajátosságait. Az alábbiakban néhány jellgezetes tendenciára, vagy
összefüggésre szeretnénk ráírányítani a figyelmet:
A pedagógusképzés fejlesztéséhez fontos számításba venni a pedagógusszakma
alakulását, nemzeti sajátosságait. Például a Hollandiában és Angliában jellemző
tanárhiányt vagy Finnországban a tanítói szakma magas presztízsét.
A pedagógusképzés céljában is meghatározóvá válik a társadalmi fejlődésért vállalt
felelősség pl. Finnországban.
A pedagógusképzési programok fejlesztésében kulcskérdés az elmélet és gyakorlat
kapcsolatának szorosabbá tétele. Megfontolandó az intézményi, személyi szintű
együttműködés elősegítése. Az angol példa kapcsán megismerhettünk olyan
modelleket, amely a képzés egészét az iskolába helyezi, miközben szoros kapcsolatot
kíván meg az felsőoktatás és a közoktatás szereplői közt. A finn gyakorlatban a
tanárjelölteknek egyszerre van egy egyetemi és egy iskolai szupervízora. A
szupervízorokat kulcsszereplőként azonosítják, s ezért képzésükre is nagy hangsúlyt
helyeznek Finnországban és Hollandiában is. A finn kutatás alapú
pedagógusképzésben a kutatói szemlélet is az elmélet és gyakorlat szorosabb
kapcsolatatának megteremtését szolgálja mind a kutatói feladatok során, mind a
tanítási gyakorlat kapcsán.
A hatékony és eredményes pedagógus képe a pedagógusi kompetencia-leírásokban
realizálódik, amelyek irányadóak a pedagógusképzés számára is. Problémát jelenthet
viszont a kompetenciák szintjeinek értelmezése, vagy egy átgondolatlan szintezett
kompetenciarendszer is, hiszen ha a tanár pályája során elérte a kívánt szintet, akkor
már elvileg nem haladhat tovább. További kérdés lehet, hogy mit jelent egy
kompetencia szint szinten tartása. A sztenderdek kapcsolatának alakulására láthattunk
mintát az angol rendszerben, ahol komoly erőfeszítéseket tesznek az egyéni karrier
tervek elkészítésnek és teljesítésnek ösztönzésére, melynek felelőssége a pedagógusé
és az őt alkalmazó intézményé is.
A kompetenciák, sztenderdek „meglétének” értékelése is nehézségeket jelent, nem
véletlen pl. a holland pedagógusi kompetenciák leírásánál az indikátorok leírásánál
csak példákat adnak meg, a felsorolás nem kimerítő jellegű.
A kompetencia elvárások megfogalmazásakor állást kell foglani azügyben is, hogy a
pedagógusi kompetenciák egységesek-e minden pedagógus számára vagy nem.
Egyrészt úgy véljük, hogy nincs egyféle ideális tanár, tanárkép, s az annak eléréséhez
vezető út is különböző kell, hogy legyen. Mégis egy kompetencialista
megfogalmazása alapvetően ennek ellenkezőjét sugallja.

A kompetenciák kialalkításának folymata több szempontból is konszenzusos folyamat
kell legyen, vagyis az érintettek bevonásval kell elkészíteni. A gyakorló tanárok
bevonásával, a közös nyelv kialakításán túl (pl. hollandoknál, szemben az angolokkal,
ahol inkább központi szervezésű a reform) elérhető a kialkított rendszer nagyobb
mértékű szakmai támogatottsága.
A rendszerszű együttműködés a tanári pálya alapvető kompetenciái közé tartozik. A
mindenféle tanártípus közös képzése elősegheti a későbbi együttműködésüket is.
A pedagógussá válás személyes és lassú folyamat, épp ezért megerősödik a
gyakorlatba lépés támogatása, és talán épp ezért nincs olyan nagy hangsúly a
pedagógus-alapképzés kimeneti pontjainak meghatározásán. Ugyanakkor viszont
hangsúlyosabbá válik például Angliában az induction programok elindítása, ahol a
pályakezdő pedagógust egyéni fejlődési terv elkészítésre késztetik. Arra is láthatunk
példát, hogy a folyamatos szakmai fejlődésre időt hagynak, Hollandiában pl. a
pedagógusi munka legalább 10%-át.
A fenti szemponntal függ össze az a tendencia is, hogy pedagógussá válást
folyamatként képzelik el több országban (angolok, hollandok, finnek is), így a képzési
rendszer csak rendszerelem a pedagógussá válás folyamatában.
Az átalakulások aktualitása, egyelőre inkább a kompetenciák kidolgozása és az ezzel
kapcsolatos konszenzus kialakítása állt a középpontban, illetve megkezdődtek az olyan
programok kialakításai (pl. Finnországban), ami ezek fejlesztését segíti elő. A kimenet
értékelése, illetve a pedagógusi kompetenciák fejlődésének értékelése éppen most aktuális az
egyes országokban is. Az értékelés kapcsán jellemző, hogy ezek intézményekhez kötődő
gyakorlatok, s országos szinten nincs egy egységes, kötelező rendszerük.
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1. sz. melléklet: Képzési rendszerek összehasonlítása (OECD, 2006)

2. sz. melléklet: A képzés hossza egyes országokban (OECD, 2006)

Mellékletek Anglia fejezetéhez
3. számú melléklet: QTS sztenderdek részletes leírása
QTS standards
Here are the current standards for qualified teacher status (QTS).
S1: Professional values and practice
Those awarded qualified teacher status must understand and uphold the professional code of
the General Teaching Council for England by demonstrating all of the following:
S1.1 They have high expectations of all pupils; respect their social, cultural, linguistic,
religious and ethnic backgrounds; and are committed to raising their educational achievement.
S1.2 They treat pupils consistently, with respect and consideration, and are concerned for
their development as learners.
S1.3 They demonstrate and promote the positive values, attitudes and behaviour that they
expect from their pupils.
S1.4 They can communicate sensitively and effectively with parents and carers, recognising
their roles in pupils’ learning, and their rights, responsibilities and interests in this.
S1.5 They can contribute to, and share responsibly in, the corporate life of schools*.
* In this document, the term ‘schools’ includes further education and sixth form colleges and
early years settings where trainee teachers can demonstrate that they meet the standards for
qualified teacher status.
S1.6 They understand the contribution that support staff and other professionals make to
teaching and learning.
S1.7 They are able to improve their own teaching, by evaluating it, learning from the effective
practice of others and from evidence. They are motivated and able to take increasing
responsibility for their own professional development.
S1.8 They are aware of, and work within, the statutory frameworks relating to teachers’
responsibilities.
S2: Knowledge and understanding
Those awarded qualified teacher status must demonstrate all of the following:
S2.1 They have a secure knowledge and understanding of the subject(s)* they are trained to
teach. For those qualifying to teach secondary pupils this knowledge and understanding
should be at a standard equivalent to degree level.
In relation to specific phases, this includes:
[* The Foundation Stage is organised into six areas of learning rather than into subjects.
Throughout this document, references to ‘subjects’ include these areas of learning.]
a. For the Foundation Stage, they know and understand the aims, principles, six areas of
learning and early learning goals described in the QCA/DfEE Curriculum Guidance for the
Foundation Stage and, for Reception children, the frameworks, methods and expectations set
out in the National Numeracy and Literacy Strategies.
b. For Key Stage 1 and/or 2, they know and understand the curriculum for each of the
National Curriculum core subjects, and the frameworks, methods and expectations set out in
the National Literacy and Numeracy Strategies. They have sufficient understanding of a range
of work across the following subjects:

– history or geography
– physical education
– ICT
– art and design or design and technology
– performing arts, and
– religious education

to be able to teach them in the age range for which they are trained, with advice from an
experienced colleague where necessary.
c. For Key Stage 3, they know and understand the relevant National Curriculum
Programme(s) of Study, and for those qualifying to teach one or more of the core subjects, the
relevant frameworks, methods and expectations set out in the National Strategy for Key Stage
3. All those qualifying to teach a subject at Key Stage 3 know and understand the crosscurricular expectations of the National Curriculum and are familiar with the guidance set out
in the National Strategy for Key Stage 3.
d. For Key Stage 4 and post-16, they are aware of the pathways for progression through the
14-19 phase in school, college and work-based settings. They are familiar with the Key Skills
as specified by QCA and the National Qualifications Framework, and they know the
progression within and from their own subject and the range of qualifications to which their
subject contributes. They understand how courses are combined in students’ curricula.
S2.2 They know and understand the values, aims and purposes and the general teaching
requirements set out in the National Curriculum Handbook. As relevant to the age range they
are trained to teach, they are familiar with the Programme of Study for citizenship and the
National Curriculum Framework for personal, social and health education
* For those qualifying to teach in Key Stage 1 and/or 2 this includes citizenship.
S2.3 They are aware of expectations, typical curricula and teaching arrangements in the Key
Stages or phases before and after the ones they are trained to teach.
S2.4 They understand how pupils’ learning can be affected by their physical, intellectual,
linguistic, social, cultural and emotional development.
S2.5 They know how to use ICT effectively, both to teach their subject and to support their
wider professional role.
S2.6 They understand their responsibilities under the SEN Code of Practice, and know how to
seek advice from specialists on less common types of special educational needs.
S2.7 They know a range of strategies to promote good behaviour and establish a purposeful
learning environment.
S2.8 They have passed the Qualified Teacher Status skills tests in numeracy, literacy and ICT.
S3: Teaching
S3.1 Planning, expectations and targets
Those awarded Qualified Teacher Status must demonstrate all of the following:
S3.1.1 They set challenging teaching and learning objectives which are relevant to all pupils
in their classes. They base these on their knowledge of:
– the pupils
– evidence of their past and current achievement
– the expected standards for pupils of the relevant age range
– the range and content of work relevant to pupils in that age range

S3.1.2 They use these teaching and learning objectives to plan lessons, and sequences of
lessons, showing how they will assess pupils’ learning. They take account of and support
pupils’ varying needs so that girls and boys, from all ethnic groups, can make good progress.
S3.1.3 They select and prepare resources, and plan for their safe and effective organisation,
taking account of pupils’ interests and their language and cultural backgrounds, with the help
of support staff where appropriate.
S3.1.4 They take part in, and contribute to, teaching teams, as appropriate to the school.
Where applicable, they plan for the deployment of additional adults who support pupils’
learning.
S3.1.5 As relevant to the age range they are trained to teach, they are able to plan
opportunities for pupils to learn in out-of-school contexts, such as school visits, museums,
theatres, field-work and employment-based settings, with the help of other staff where
appropriate.
S3.2 Monitoring and assessment
Those awarded Qualified Teacher Status must demonstrate all of the following:
S3.2.1 They make appropriate use of a range of monitoring and assessment strategies to
evaluate pupils’ progress towards planned learning objectives, and use this information to
improve their own planning and teaching.
S3.2.2 They monitor and assess as they teach, giving immediate and constructive feedback to
support pupils as they learn. They involve pupils in reflecting on, evaluating and improving
their own performance.
S3.2.3 They are able to assess pupils’ progress accurately using, as relevant, the early learning
goals, National Curriculum level descriptions, criteria from national qualifications, the
requirements of Awarding Bodies, National Curriculum and Foundation Stage assessment
frameworks or objectives from the national strategies. They may have guidance from an
experienced teacher where appropriate.
S3.2.4 They identify and support more able pupils, those who are working below age-related
expectations, those who are failing to achieve their potential in learning, and those who
experience behavioural, emotional and social difficulties. They may have guidance from an
experienced teacher where appropriate.
S3.2.5 With the help of an experienced teacher, they can identify the levels of attainment of
pupils learning English as an additional language. They begin to analyse the language
demands and learning activities in order to provide cognitive challenge as well as language
support.
S3.2.6 They record pupils’ progress and achievements systematically to provide evidence of
the range of their work, progress and attainment over time. They use this to help pupils review
their own progress and to inform planning.
S3.2.7 They are able to use records as a basis for reporting on pupils’ attainment and progress
orally and in writing, concisely, informatively and accurately for parents, carers, other
professionals and pupils.
S3.3 Teaching and class management
Those awarded Qualified Teacher Status must demonstrate all of the following:
S3.3.1 They have high expectations of pupils and build successful relationships, centred on
teaching and learning. They establish a purposeful learning environment where diversity is
valued and where pupils feel secure and confident.
S3.3.2 They can teach the required or expected knowledge, understanding and skills relevant
to the curriculum for pupils in the age range for which they are trained. In relation to specific
phases

a. those qualifying to teach Foundation Stage children teach all six areas of learning outlined
in the QCA/DfEE Curriculum Guidance for the Foundation Stage and, for Reception
children, the objectives in the National Literacy and Numeracy Strategy frameworks
competently and independently;
b. those qualifying to teach pupils in Key Stage 1 and/or 2 teach the core subjects (English,
including the National Literacy Strategy, mathematics through the National Numeracy
Strategy, and science) competently and independently. They also teach, for either Key Stage 1
or Key Stage 2, a range of work across the following subjects:
– history or geography
– physical education /
– ICT /
– art and design or design and technology, and
– performing arts independently, with advice from an experienced colleague where appropriate;

c. those qualifying to teach Key Stage 3 pupils teach their specialist subject(s) competently
and independently using the National Curriculum Programmes of Study for Key Stage 3 and
the relevant National Frameworks and schemes of work. Those qualifying to teach the core
subjects or ICT at Key Stage 3 use the relevant frameworks, methods and expectations set out
in the National Strategy for Key Stage 3. All those qualifying to teach a subject at Key Stage
3 must be able to use the cross-curricular elements, such as literacy and numeracy, set out in
the National Strategy for Key Stage 3, in their teaching, as appropriate to their specialist
subject; /
d. those qualifying to teach Key Stage 4 and post-16 pupils teach their specialist subject(s)
competently and independently using, as relevant to the subject and age range, the National
Curriculum Programmes of Study and related schemes of work, or programmes specified for
national qualifications*. They also provide opportunities for pupils to develop the Key Skills
specified by QCA. * This could include work-related learning.
S3.3.3 They teach clearly structured lessons or sequences of work which interest and motivate
pupils and which:
– make learning objectives clear to pupils
– employ interactive teaching methods and collaborative group work
– promote active and independent learning that enables pupils to think for themselves, and to
plan and manage their own learning.
S3.3.4 They differentiate their teaching to meet the needs of pupils, including the more able
and those with special educational needs. They may have guidance from an experienced
teacher where appropriate.
S3.3.5 They are able to support those who are learning English as an additional language,
with the help of an experienced teacher where appropriate.
S3.3.6 They take account of the varying interests, experiences and achievements of boys and
girls, and pupils from different cultural and ethnic groups, to help pupils make good progress.
S3.3.7 They organise and manage teaching and learning time effectively.
S3.3.8 They organise and manage the physical teaching space, tools, materials, texts and other
resources safely and effectively with the help of support staff where appropriate.
S3.3.9 They set high expectations for pupils’ behaviour and establish a clear framework for
classroom discipline to anticipate and manage pupils’ behaviour constructively, and promote
self-control and independence.
S3.3.10 They use ICT effectively in their teaching.

S3.3.11 They can take responsibility for teaching a class or classes over a sustained and
substantial period of time. They are able to teach across the age and ability range for which
they are trained.
S3.3.12 They can provide homework and other out-ofclass work which consolidates and
extends work carried out in the class and encourages pupils to learn independently.
S3.3.13 They work collaboratively with specialist teachers and other colleagues and, with the
help of an experienced teacher as appropriate, manage the work of teaching assistants or other
adults to enhance pupils’ learning.
S3.3.14 They recognise and respond effectively to equal opportunities issues as they arise in
the classroom, including by challenging stereotyped views, and by challenging bullying or
harassment, following relevant policies and procedures.

4. sz. melléklet: Induction szakaszhoz kötődő fejlődési szempontok

Transition point 1
as you approach the award of QTS
The notes page below provides space for you to make annotations that will act as
an aide-memoire to your thinking. Alternatively, you may wish to write more
extensively in response to the questions. You are encouraged to choose your own
format or to adapt this format. The following questions are not an exhaustive
list; you can of course add your own.
1 At this stage, which aspect(s) of teaching you do you find most interesting and
rewarding?
What has led to your interest in these areas?
How would you like to develop these interests?
2 As you approach the award of QTS, what do you consider to be your main
strengths and achievements as a teacher?
Why do you think this?
What examples do you have of your achievements in these areas?
3 In which aspects of teaching would you value further experience in the future?
For example:
– Aspects of teaching about which you feel less confident, or where you have had
limited opportunities to gain experience;
– Areas of particular strength or interest on which you want to build further.
At the moment, which of these areas do you particularly hope to develop
during your induction period?
4 As you look ahead to your career in teaching, you may be thinking about
your longer term professional aspirations and goals. Do you have any thoughts
at this stage about how you would like to see your career develop?
Transition point 1 as you approach the award of QTS
Date
Note down your response to the questions, where you might find evidence to
support your thinking, and/or the reasoning that led you to this response:

Summary check – How well have you:
– Reflected on your broader experience and the relevant skills and expertise you
have developed?
– Thought about why you are particularly motivated towards some particular
aspects of teaching?
– Identified why you want to find out more about, or gain more experience and
expertise in, some areas of teaching?

Summary of your initial teacher training
If you wish, you can complete this summary of your initial teacher training
programme, so that you will have an agreed record of the coverage of your ITT
programme that you can refer to in future discussions with your induction tutor.

Training provider / recommending body

Title of ITT programme

Length of programme in years and months

Is your training full-time or part-time?

Date of successful programme completion

Age ranges
covered


Foundation
Stage


Key
Stage 1


Key
Stage 2


Key
Stage 3


Key
Stage 4


16 – 19

Specialist subject(s), if applicable

Other information about your teacher training programme23
23

For example: distinctive features of training and / or school experience; additional qualifications
during the course; coverage of non-core subjects; details of school placements – eg. year groups and
subject(s) taught.

Transition point 2
Discussing with your induction tutor your priorities for induction and how these relate
to, build on, or differ from the priorities you identified at transition point 1.
The notes page opposite provides space for you to make annotations that will act
as an aide-memoire to your thinking. Alternatively, you may wish to write more
extensively in response to the questions. You are encouraged to choose your own
format or to adapt this format. The following questions are not an exhaustive
list; you can of course add your own.
1 At the moment, what do you consider to be your most important professional
development priorities during your induction period?
Why are these issues the most important for you at this time? In thinking
about this consider:
– your responses at transition point 1;
– the post in which you are starting your induction period;
– any feedback you have already had from your induction tutor or other
colleagues;
– your self review against the QTS and induction standards.
2 How have your priorities changed since transition point 1?
– the pupils you will be teaching: for example, their attainment levels; the
proportion of pupils who are gifted and talented or who have special
educational needs; the number of pupils who speak English as an
additional language,
– the context of the school: for example, its phase, size, geographical area,
Organisation,
2

– the subject(s) and year group(s) you will be teaching,
– the courses and schemes of work you will be using,
– the resources to which you will have access to support pupils’ learning,
– responsibilities you will be taking on,
– your career plan.

3

3 How would you prioritise your needs across your induction period?
What do you feel should be the short-term, medium-term or long-term
priorities?
For example, are there any new needs and what is your reasoning for
prioritising in areas for development related to: this way?
4 What preparation, support or development opportunities do you feel would help
you move forward with these priorities?
2
Newly qualified teachers should not normally be required to teach subjects and/or age
ranges outside their trained specialisms without the provision of additional support.
3
Newly qualified teachers should not normally be asked to take on additional nonteaching responsibilities without the provision of additional support.

Transition point 2
Date
Note down your response to the questions, where you might find evidence to
support your thinking, and/or the reasoning that led you to this response:

Summary check – How well have you:
– Considered background information about your new school and pupils?
– Prepared for your discussions with your induction tutor, deciding how to share
your CEDP and other supporting information with them?
– Engaged in productive discussion and negotiation with your induction tutor?

Confirmation of Transition point 2

Your induction tutor and you should sign below to confirm that you have jointly
discussed your early priorities for professional development, and that you have
begun to plan an individualised induction programme in order to meet these
priorities.

Signature of Newly Qualified Teacher

Date

Name (in block capitals)

Signature on behalf of the school

Name (in block capitals)
Title

Date

Job

Transition point 3
Looking back at your induction period and thinking about your progress,
your support programme and your aspirations for your continuing
professional development.
The notes page below provides space for you to make annotations that
will act as an aide-memoire to your thinking. Alternatively, you may wish
to write more extensively in response to the questions. You are
encouraged to choose your own format or to adapt this format. The
following questions are not an exhaustive list; you can of course add your
own.
1 Thinking back over your induction period, what do you feel have been
your most significant achievements as a newly qualified teacher?
What have been your key learning moments?
What prompted your learning on these occasions?
Which aspects of your induction support programme have you
particularly valued and why?
2 How have you built on the strengths you identified at the end of your
initial teacher training? What evidence is there of your progress in these
areas?
3 When you look back over your induction action plans and your records
of review meetings, which objectives do you feel have been achieved
and why?
Are there any areas where you are less satisfied with your progress?
Why do you feel this is? What further actions will you take in these
areas?
What further preparation or support do you feel you will need?
4 Have any of the objectives, aspirations and goals that you outlined at
transition points 1 and 2 not been addressed during your induction
period? How could you take these forward into the next stage of your
career?
5 Thinking ahead to the class(es) you will teach and the responsibilities
you will be taking on next year, what do you feel are the priorities for
your professional development over the next two or three years?
6 What options are you currently considering for professional and career

progression?
Why are you interested in extending your expertise in this way?
What could you do to help you move towards achieving these ambitions?
Transition point 3
Date

Note down your response to the questions, where you might find
evidence to support your thinking, and/or the reasoning that led you to
this response:

Summary check – How well have you:
– Reflected back on your professional development so far – how have your
initial teacher training and induction helped you to arrive at this point in
your professional development?
– Identified the evidence of your successes?
– Taken a balanced view of your progress during induction?
– Looked ahead and identified what you want to achieve next?
– Researched the continuing professional development support systems
available to you?
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ANNEX
DECREE ON THE QUALIFICATIONS OF EDUCATINAL STAFF
Unofficial translation from Finnish
Original Finnish title: asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
No. 986/1998
Issued in Helsinki on 14 December 1998
Decree
on the Qualifications of Educational Staff
(amendments up to 805/2002 included)
On the submission of the Minister of Education, the following is decreed by virtue of section 37(3) of
the Basic Education Act (628/1998; perusopetuslaki) adopted on 21 August 1998, section 30(3) of the
Upper Secondary Schools Act (629/1998; lukiolaki) adopted on the same date, section 40(3) of the
Vocational Education Act (630/1998; laki ammatillisesta koulutuksesta) adopted on the same date,
section 5(3) of the Liberal Adult Education Act (632/1998; laki vapaasta sivistystyöstä) adopted on the
same date and section 9(3) of the Basic Art Education Act (632/1998; laki taiteen perusopetuksesta)
adopted on the same date:
Chapter 1
General provisions
Section 1

Scope of application
This Decree shall apply to the qualifications of those rectors and teachers referred to in the Basic
Education Act (628/1998), the Upper Secondary Schools Act (629/1998), the Vocational Education
Act (630/1998), the Vocational Adult Education Act (631/1998; laki ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta), the Liberal Adult Education Act (632/1998) and the Basic Art Education Act
(633/1998).
For the purposes of this Decree, education or training falling within the scope of any single Act
mentioned in subsection (1) shall be regarded as constituting a distinct form of education. Pre-school
education laid down in the Basic Education Act shall, however, be regarded as constituting a distinct
form of education.
Chapter 2
Rector
Section 2
Qualifications of a rector

(1)

A person is qualified as a rector, when he or she has:
(1)

a higher academic degree;

(2)

the qualifications of a teacher in the relevant form of education laid down in this Decree;

(3)

sufficient work experience in teaching assignments; and

(4)

completed a qualification in educational administration in accordance with requirements
approved by the National Board of Education or studies in educational administration

with a scope of no less than 15 credits organised by a university, or otherwise obtained
sufficient knowledge of educational administration.
Where education or training falling within several different forms of education is organised at
the same institution, or where a rector is responsible for the operations of two or more
educational institutions, which provide education or training falling within different forms of
education, the rector shall have the qualifications of a teacher referred to in subsection (1)(2)
in one thereof.
Notwithstanding subsection (1)(1), a person, who has an appropriate polytechnic degree
referred to in section 13(1)(1), is also qualified as a rector responsible for education and
training referred to in the Vocational Education Act.
A person, who has a higher academic degree in the field and sufficient knowledge of
educational administration, is also qualified as a rector of an educational institution providing
education referred to in the Basic Art Education Act. A person, who has a higher academic
degree and sufficient knowledge of educational administration, is also qualified as a rector of a
school operating at a residential home, a physical education centre and a summer university.
A person, who has an appropriate academic degree, sufficient work experience in the field and
has completed the qualification or studies in or otherwise obtained sufficient knowledge of
educational administration, as referred to in subsection (1)(4), is also qualified as a rector of an
educational institution providing training preparing for further vocational qualifications and
specialist vocational qualifications and other forms of additional vocational training referred to
in the Vocational Adult Education Act.
A person, who has completed the studies required of a teacher providing instruction based on
Steiner pedagogy with a scope regarded as being sufficient, as referred to in section 21 of this
Decree, and who has sufficient work experience in teaching assignments referred to in
subsection (1)(3) and has completed the qualification or studies in or otherwise obtained
sufficient knowledge of educational administration, as referred to in paragraph (4) of the same
subsection, is also qualified as a rector of an educational institution referred to in section 2(7)
of the Liberal Adult Education Act. (805/2002)
Section 3
Language proficiency requirements

(2)

A rector shall have perfect command of the language of instruction at the educational
institution. Perfect command of the language of instruction shall be demonstrated by a
certificate awarded by a university or a higher education institution, or by taking a language
proficiency test demonstrating perfect command of the language, as separately provided.
A rector referred to in the Vocational Adult Education Act, in the Liberal Adult Education Act
and in the Basic Art Education Act shall command the language of instruction at the
educational institution.
Chapter 3
Basic education and pre-school education
Section 4
Qualifications of a class teacher

(3)

A person is qualified to provide class instruction, when he or she:
(1)

has completed a Master’s degree in accordance with the Decree on the Degrees in
Education and Teacher Education (576/1995; asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista
ja opettajankoulutuksesta) and the multidisciplinary studies in the subjects and thematic

subject modules taught at comprehensive school and the pedagogical studies for teachers
with a scope of no less than 35 credits, as referred to in the said Decree;
(2)

has completed a Master’s degree in accordance with the Decree on the Degrees and
Studies in Education (530/1978; asetus kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista)
and the studies referred to in paragraph (1);

(3)

has completed the multidisciplinary studies in the subjects and thematic subject modules
taught at comprehensive school and has the qualifications required of a subject teacher
under this Decree other than those laid down in section 102(2) of the Comprehensive
Schools Decree (718/1984; peruskouluasetus) issued on 12 October 1984; or

(4)

has completed a comprehensive school class teacher’s degree based on a degree
programme with a scope of no less than three years in Denmark, Iceland, Norway or
Sweden.

If a comprehensive school class teacher’s degree referred to in subsection (1)(4) is based on
studies lasting less than three years, the person is qualified to teach in forms 1–4 in basic
education or, upon completion of additional studies ordered by the National Board of
Education, in like manner as any person, who has completed a degree based on studies lasting
three years.
Section 5
Qualifications of a subject teacher

(4)

A person is qualified to provide subject instruction, when he or she:
(1)

has completed a higher academic degree;

(2)

has completed teaching subject studies with a scope of no less than 35 credits in the
teaching subjects as part of subject teacher education or studies equivalent thereto as
certified by a university; and

(3)

has completed the pedagogical studies for teachers with a scope of no less than 35 credits.

Notwithstanding subsection (1), a person, who has been awarded a certificate of competence
by the National Board of Education on the basis of teacher education received in Denmark,
Iceland, Norway or Sweden, is qualified to provide subject instruction.
A person, who, based on teacher education with a scope of no less than three years received in
Denmark, Iceland, Norway or Sweden, is qualified as a teacher in arts and practical subjects in
the country concerned or who is otherwise qualified as a teacher on the basis of teacher
education with a scope of no less than four years, may be awarded a certificate of competence
by the National Board of Education for an equivalent assignment of a teacher providing basic
education. The National Board of Education may, where necessary, order the completion of
additional studies.
Section 6
Qualifications of a pupil counsellor

(5)

A person is qualified to provide pupil counselling, when he or she:
(1)

has completed the education in accordance with section 15(1) of the Decree on the
Degrees in Education and Teacher Education;

(2)

has completed a higher academic degree and the studies in student counselling in
accordance with section 15(2) of the Decree mentioned in paragraph (1); or

(3)

has the qualifications laid down in section 15(1) of this Decree.

At a school operating at a residential home, pupil counselling may also be provided by a
person, who has other qualifications required of a teacher in basic education under this
Decree.
Section 7
Qualifications of a teacher providing pre-school education

(6)

A person, who is qualified under section 4 to provide class instruction, is qualified to provide
pre-school education.
Any person, who has completed a Bachelor’s degree in accordance with section 11 of the
Decree on the Degrees in Education and Teacher Education or who has completed a
kindergarten teacher’s degree, is qualified to provide pre-school education for a teaching
group, which does not include any pupils in basic education. (327/2000)
Any person, who functions in managerial assignments at a day-care centre or in nursing, care,
educational, teaching or rehabilitation assignments requiring extensive knowledge of day care,
as referred to in section 4 of the Decree on the Professional Qualifications of Social Welfare
Personnel (804/1992; asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista), on
1 August 2000 or who has functioned in such assignments for a total of no less than a year
within the last three years prior to the aforementioned date, and who has completed a postsecondary level social educator’s diploma, is also qualified to provide pre-school education for
a teaching group, which does not include any pupils in basic education. A further condition is
that any person, who fulfils the requirements set out above, shall have completed studies in
pre-school education accredited by the Ministry of Education with a scope of 15 credits
organised by a university or by some other education provider co-operating therewith prior to
2004. (327/2000)
Any person, who has completed a post-secondary level social educator’s or social instructor’s
diploma or a polytechnic Bachelor of Social Sciences degree since 1995 and whose
qualification includes a total of no less than 50 credits of studies in early childhood education
and social pedagogy, and who has, in addition to the aforementioned qualification, completed
the studies in pre-school education referred to above, is also qualified to provide pre-school
education for a teaching group, which does not include any pupils in basic education. If any
person, who has completed the social educator’s or social instructor’s diploma referred to in
this subsection, does not have the work experience referred to in subsection (3), the scope of
studies in pre-school education shall, however, be 20 credits. A person, who has completed the
Bachelor of Social Sciences degree referred to in this subsection, shall have been admitted to
polytechnic no later than in 1999. (327/2000)
Section 8
Qualifications of a teacher providing special education

(7)

A person is qualified to provide special education referred to in section 17(1) of the Basic
Education Act, when he or she:
(1)

has completed special teacher education in accordance with section 14(1) of the Decree
on the Degrees in Education and Teacher Education;

(2)

has the qualifications laid down in this Decree to provide class instruction and has
completed the studies in special education in accordance with section 14(2) of the Decree
mentioned in paragraph (1); or

(3)

has completed a higher academic degree and the studies in special education in
accordance with section 14(2) of the Decree mentioned in paragraph (1).

A person is qualified to provide special education referred to in section 17(2) of the Basic
Education Act, when he or she:
(1)

has completed special teacher education in accordance with section 14(1) of the Decree
on the Degrees in Education and Teacher Education and the multidisciplinary studies in
the subjects and thematic subject modules taught at comprehensive school;

(2)

has the qualifications laid down in this Decree to provide class instruction and has
completed the studies in special education in accordance with section 14(2) of the Decree
mentioned in paragraph (1); or

(3)

has qualifications required of a subject teacher under this Decree other than those laid
down in section 102(2) of the Comprehensive Schools Decree of 12 October 1984 and
has completed the studies in special education in accordance with section 14(2) of the
Decree mentioned in paragraph (1) and the multidisciplinary studies in the subjects and
thematic subject modules taught at comprehensive school.

Any person, who has completed an appropriate academic degree and the studies in special
education in accordance with section 14(2) of the Degree on the Degrees in Education and
Teacher Education, may also provide pre-school education for pupils referred to in section
17(2) of the Basic Education Act and also other special education for pupils with intellectual
disabilities. Any person, who has the qualifications of a teacher in pre-school education laid
down in section 7(2) to (4) and who has completed the studies in special education referred to
above or previous studies equivalent thereto, is also qualified to provide pre-school education
for pupils referred to in section 17(2) of the Basic Education Act. Any person, who has
completed an appropriate academic degree but not the studies in special education referred to
above, may also function as an assistant teacher in education provided for pupils referred to in
section 17(2) of the Basic Education Act and in pre-school education provided for pupils
referred to in section 25(2) of the same. (327/2000)
Special education in accordance with this section may also be provided by a person, who has
been awarded a certificate of competence by the National Board of Education on the basis of
special teacher education received in Denmark, Iceland, Norway or Sweden.
A person, who has received special teacher education in Denmark, Iceland, Norway or
Sweden and is, in addition thereto, qualified to provide basic education, may be awarded a
certificate of competence by the National Board of Education for the special education
assignment concerned, where the specialisation of such education corresponds with the
qualifications for the assignment in general terms. The National Board of Education may,
where necessary, order the completion of additional studies.
Section 9
Language proficiency requirements

(8)

A teacher providing basic education or pre-school education shall have perfect command of the
language of instruction at the school. Perfect command of the language of instruction shall be
demonstrated as provided in section 3(1).
Where the language of instruction is other than the school’s language of instruction or where
education is organised at a school referred to in section 10(4) of the Basic Education Act,
instruction may also be provided by a person with good command of the language used for
instruction. The National Board of Education shall, where necessary, determine how
command of the language is to be demonstrated.
A person, who has received teacher education in Sweden and has completed teaching practice
as part of the education exclusively in the Swedish language, shall be considered to have
perfect command of the language of instruction at a Swedish-language school. A Swedishlanguage school may engage a person, who has completed a class teacher’s degree in

Denmark or Norway, to provide instruction laid down in section 4 other than instruction in
mother tongue and literature for a period of no more than two years.
Chapter 4
Upper secondary school
Section 10
Qualifications of a subject teacher

(9)

A person is qualified to provide subject instruction, when he or she:
(1)

has completed a higher academic degree;

(2)

has completed teaching subject studies with a scope of no less than 55 credits as part of
subject teacher education in one teaching subject and equivalent studies with a scope of
no less than 35 credits in other teaching subjects or studies equivalent thereto as certified
by a university; and

(3)

has completed the pedagogical studies for teachers with a scope of no less than 35 credits.

Notwithstanding subsection (1), subject instruction may also be provided by a person, who has
been awarded a certificate of competence by the National Board of Education on the basis of
teacher education received in Denmark, Iceland, Norway or Sweden.
A person, who, based on teacher education with a scope of no less than three years received in
Denmark, Iceland, Norway or Sweden, is qualified as a teacher in arts and practical subjects in
the country concerned and who is otherwise qualified as a teacher on the basis of teacher
education with a scope of no less than four years, may be awarded a certificate of competence
by the National Board of Education for an equivalent assignment of a teacher providing
general upper secondary education. The National Board of Education may, where necessary,
order the completion of additional studies.
Section 11
Qualifications of a student counsellor
A person is qualified to provide student counselling, when he or she:
(1)

has completed the education in accordance with section 15(1) of the Decree on the
Degrees in Education and Teacher Education;

(2)

has completed a higher academic degree and the studies in student counselling in
accordance with section 15(2) of the Decree mentioned in paragraph (1); or

(3)

has the qualifications laid down in section 15(1) of this Decree.
Section 12
Language proficiency requirement

In general upper secondary education, a teacher shall command the language used for
instruction.

Chapter 5
Vocational education and training
Section 13
Qualifications of a teacher of vocational studies

(10) A person is qualified to provide instruction in vocational studies as part of vocational education
and training, when he or she:
(1)

has completed an appropriate higher academic degree or an appropriate polytechnic
degree or, in the absence of an appropriate higher academic degree or an appropriate
polytechnic degree, the highest educational qualification corresponding to the teaching
assignment decided by the education provider;

(2)

has completed the pedagogical studies for teachers with a scope of no less than 35 credits;

(3)

has no less than three years of work experience in a field corresponding to the
assignment; and

(4)

has a certificate of competence or a licence or a right to practise a health care profession
as a licensed professional, if functioning in the assignments of the field requires a
certificate of competence or a licence or licensing.

In derogation of subsection 1(1), the qualifications required in education and training in the
business and administration sector and in the health and social services sector shall be an
appropriate higher academic degree or, in the absence of an appropriate higher academic
degree, an appropriate polytechnic degree.
Notwithstanding subsection 1(1) and (3), a person, who has completed appropriate studies
with a scope of no less than three years at a domestic or foreign educational institution in the
field and has achieved artistic or other professional distinction in the field, is also qualified as
a teacher in education and training in the field of communications and visual arts and in the
field of theatre and dance.
Notwithstanding subsection 1(2), a person, who has been engaged as a teacher on condition
that he or she completes the pedagogical studies for teachers referred to in the said paragraph
within three years of the commencement of employment, is entitled to provide instruction in
the studies referred to in this section.
For special reasons, a person, who has completed a specialist vocational qualification in the
field or who has otherwise obtained high professional skills through education, training or
work experience, is also qualified to provide training preparing for further vocational
qualifications and specialist vocational qualifications and other additional vocational training.
Section 14
Qualifications of a teacher of core subjects

(11) A person is qualified to provide instruction necessary for acquiring vocational competence and
complementing vocational skills in the native language, the other national language, a foreign
language, mathematics and natural sciences, the humanities and social studies, physical
education and other arts and practical subjects as well as in health education, as referred to in
section 12(2) of the Vocational Education Act, when he or she:
(1)

has completed a higher academic degree, which includes studies with a scope of no less
than 55 credits or studies equivalent thereto in one teaching subject and studies with a
scope of no less than 35 credits or studies equivalent thereto in other teaching subjects or
has completed a Master of Science degree in Engineering on an appropriate degree
programme; and

(2)

has completed the pedagogical studies for teachers with a scope of no less than 35 credits.
(614/2001)

Notwithstanding subsection 1(1), a person, who has completed an appropriate academic
degree, is also qualified to teach arts and practical subjects other than physical education, the
humanities and social studies, information and communications technology as part of studies
in mathematics and natural sciences, as well as health education. (614/2001)
Notwithstanding subsections (1) and (2), instruction referred to in this section may also be
provided by a person, who has been awarded a certificate of competence by the National
Board of Education on the basis of teacher education received in Denmark, Iceland, Norway
or Sweden.
Section 15
Qualifications of a student counsellor

(12) A person, who has the qualifications of a teacher of vocational studies or core subjects laid
down in this Decree and who has completed studies in student counselling with a scope of no
less than 35 credits, or who has the qualifications laid down in section 11, is qualified to provide
student counselling.
Notwithstanding subsection (1), if the appropriate provision of student counselling so requires,
student counselling may also be provided by another teacher referred to in this Chapter as part
of his or her other instruction.
Section 16
Qualifications of a teacher providing special education and training

(13) A person, who has the qualifications of a teacher of vocational studies or core subjects laid
down in this Decree and who has completed studies in vocational special education with a scope
of no less than 35 credits or the studies in special education referred to in section 8, or who has
completed the special teacher education referred to in section 14(1) of the Decree on the
Degrees in Education and Teacher Education, is qualified to provide special education and
training.
Notwithstanding subsection (1), if the appropriate provision of special education and training
so requires, special education and training may also be provided by another teacher referred to
in this Chapter as part of his or her other instruction.
Section 17
Language proficiency requirement
In vocational education and training, a teacher shall command the language used for instruction.
Chapter 6
Liberal adult education and basic art education
Section 18
Qualifications of a teacher in liberal adult education

(1)

A person, who has completed an appropriate academic degree and the pedagogical studies for
teachers with a scope of no less than 35 credits, is qualified as a teacher referred to in the
Liberal Adult Education Act.

(2)

A person, who has completed the studies required of a teacher providing instruction based on
Steiner pedagogy regarded as being sufficient and appropriate for the assignment, as referred to

in section 21 of this Decree, is also qualified as a teacher at an educational institution referred to
in section 2(7) of the Liberal Adult Education Act. A further condition is that a teacher mainly
functioning in teacher education assignments shall have no less than three years of work
experience as a rector or a teacher at an educational institution providing education based on
Steiner pedagogy. (805/2002)
Section 19
Qualifications of a teacher providing basic art education according to an advanced syllabus
A person, who has completed an appropriate higher academic degree in the field or an
appropriate academic degree or no less than a post-secondary level teacher diploma in the form
of art concerned, is qualified to provide basic art education according to an advanced syllabus.
Section 20
Qualifications of another teacher providing basic art education
A person, who has the qualifications of a teacher in the form of art concerned as provided in this
Decree, or a person, who has completed other education appropriate for the form of art
concerned or obtained qualifications regarded as being sufficient through working in the field, is
qualified to provide basic art education according to a basic syllabus.
Chapter 7
Miscellaneous provisions
Section 21
Special provisions governing foreign-language instruction, instruction provided abroad and
instruction based on a specific pedagogical system
(592/2000)

(1)

In addition to the provisions of this Decree, a person, who has completed studies regarded by
the National Board of Education as being sufficient, is also qualified to provide instruction
referred to in section 10(4) of the Basic Education Act and in section 6(3) of the Upper
Secondary Schools Act, instruction based on Steiner pedagogy and pre-school education based
on Montessori pedagogy. A decision by the National Board of Education on sufficient studies
may also concern an individual person.

(2)

Studies that may be approved as being sufficient as referred to in subsection (1) above may also
include studies completed in teacher education in a country falling within the relevant language
group for partially or fully foreign-language instruction, studies completed in teacher education
provided by Steiner pedagogical schools for instruction based on Steiner pedagogy, as well as a
Montessori teacher’s or instructor’s studies for pre-school education based on Montessori
pedagogy.

(3)

The provisions of subsections (1) and (2) concerning the qualifications required of any person
providing instruction based on Steiner pedagogy shall also apply to a rector of a school or an
educational institution providing basic education and general upper secondary education based
on Steiner pedagogy.

Section 22
Special provisions concerning certain qualifications
-

For the purposes of this Decree, pedagogical studies for teachers mean pedagogical studies for
teachers in accordance with the Decree on the Degrees in Education and Teacher Education,
subject teacher studies in education in accordance with the Decree on the Degrees and Studies

in Education and vocational teacher education studies in accordance with the Vocational
Teacher Education Decree (455/1996; asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta).
-

Completion of pedagogical studies for teachers is not separately required of a person, who is
qualified as a class teacher or who has completed the pedagogical studies for teachers referred
to in the Decree on the Degrees in Health Sciences (628/1997; asetus terveystieteiden
tutkinnoista) as part of a Master’s degree in Health Sciences.

-

Completion of the multidisciplinary studies in the subjects and thematic subject modules
taught at comprehensive school is not required of a person, who has completed the basic
studies with a scope of no less than 35 credits in the teaching subjects in accordance with the
Decree on the Degrees and Studies in Education as part of a class teacher’s degree
programme.

-

The studies required under this Decree may have been completed as part of degrees or
separately.
Section 23
Qualifications of a person temporarily providing instruction

(1)

Notwithstanding the provisions laid down elsewhere in this Decree, a person with sufficient
education and the skills required for the assignment may be temporarily appointed to provide
instruction for a period of no more than a year. Such a person may, however, only be appointed
to provide instruction for a period of more than six months if no persons fulfilling the
qualifications required for the assignment are available at the time of appointment or if there is
some other special reason therefor.

(2)

The provisions of the second sentence of subsection (1) above shall not apply to a teacher
referred to in section 18.
Section 24
Certificates of competence awarded by universities to a teacher providing art education
(592/2000)
A university providing education in the music field as well as in the field of theatre, drama and
dance may find a person qualified to provide instruction in vocational studies in the music field
as well as in the field of theatre and dance referred to in section 13 as well as education referred
to in section 19, if he or she has demonstrated achievement of the competence required for such
assignments through successful public performance or some other action or through studies.
Where necessary, the university may require demonstration of competence through a particular
test.

Section 25
Qualifications conferred by an educational qualification awarded abroad
In addition to the provisions of this Decree, what is provided in and by virtue of the Act on the
Implementation of the General System of the European Community for the Recognition of
Qualifications (1597/1992; laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän
voimaanpanosta) and the Act on Qualifications for Civil Service Posts Conferred by Higher
Education Studies Taken Abroad (531/1986; laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen
tuottamasta virkakelpoisuudesta) shall also apply to qualifications conferred by an educational
qualification awarded abroad.

Chapter 8
Transitional provisions and entry into force
Section 26
Entry into force

(1)

This Decree enters into force on 1 January 1999.

(2)

Measures necessary for the implementation of the Decree may be undertaken before the
Decree’s entry into force.
Section 27
Retention of existing qualifications

(1)

A person, who is qualified for a post or position as a rector or teacher at a comprehensive school
or a school equivalent to comprehensive school, an upper secondary school, an upper secondary
school for adults, a vocational institution, an adult education centre, a folk high school, a music
institution, a physical education centre, a Steiner school or a Steiner pedagogical special school
at the time of the entry into force of this Decree, or who has been granted a dispensation or a
certificate of competence for an equivalent post or position, is qualified to function as the rector
in the form of education concerned as referred to in this Decree or to provide corresponding
instruction as referred to in this Decree. However, a subject teacher, whose task is to provide
basic education or general upper secondary education in more than two subjects, shall have
completed teaching subject studies with a scope of no less than 15 credits in the third or
subsequent teaching subjects or shall have continuously provided instruction at a comprehensive
school or an upper secondary school in the subject concerned as part of his or her post for no
less than one school year within four years prior to the entry into force of this Decree.

(2)

A person, who is qualified as a teacher providing basic education or as a pupil counsellor at the
time of the entry into force of this Decree, is qualified as a rector at a school providing basic
education even if he or she has not completed a higher academic degree required of a rector
under section 2.

(3)

A study director or an executive director of a study centre or a summer university referred to in
the Liberal Adult Education Act, who functions in this position at the time of the entry into
force of this Decree, is not required to have the qualifications of a rector laid down in section
2(1), as long as he or she is in this or an equivalent position.
Section 28

Transitional provisions concerning instruction in mother tongue and literature as well as in visual arts
and student counselling
(Title amended by Government Decree 614/2001.)

(1)

A person, who is qualified to provide instruction in mother tongue under the provisions of law
in force at the time of the entry into force of this Decree or under this Decree, will continue to
be qualified to teach mother tongue and literature, if he or she fulfils the other qualifications laid
down for the assignment. Correspondingly, a person, who is qualified to teach drawing, is
qualified to provide instruction in visual arts at comprehensive school and upper secondary
school. (614/2001)

(2)

A person, who is qualified to provide pupil counselling at an upper secondary school and at a
vocational institution under the provisions of law in force at the time of the entry into force of
this Decree or under this Decree, will continue to be qualified to provide student counselling.

Section 29
Transitional provisions concerning instruction in vocational studies
Notwithstanding section 13(1)(1), a person is qualified to teach vocational studies in the natural
resources sector, in the tourism, catering and home economics sector, in the beauty care field, in
the crafts and design field, in the music field and in the leisure and physical education sector,
where he or she has completed an appropriate vocational higher-education or post-secondary
level diploma and where his or her employment in the teaching assignments mentioned above
has commenced by the end of the year 2009. Correspondingly, a person, who has completed an
appropriate vocational higher-education level diploma and, in the textiles and clothing field, a
post-secondary level diploma, is qualified to provide instruction in vocational studies in the
technology and transport sector.
Section 30
Transitional provisions concerning certain incomplete studies

(1)

A person, who has been admitted, prior to the entry into force of this Decree, to study the
pedagogical studies for teachers referred to in the provisions of law in force at the time of the
entry into force hereof, in order to achieve the qualifications referred to in the provisions of law
in force at the time of the entry into force hereof, will be qualified for a corresponding position
of a teacher or a rector referred to herein upon completion of the education, even if he or she
does not fulfil the qualifications laid down herein.

(2)

Anyone, who has been admitted, prior to the entry into force of this Decree, to study the studies
for special teachers in basic education or multidisciplinary studies in the subjects and thematic
subject modules taught at comprehensive school, or studies in student counselling or special
education in vocational education and training, as referred to in the provisions of law in force at
the time of the entry into force hereof, in order to achieve the qualifications referred to in the
provisions of law in force at the time of the entry into force hereof, will be qualified to provide
special education as part of the form of education referred to in section 8 or 16 or student
counselling referred to in section 15 upon completion of the education. (327/2000)

(3)

A person, who has started the pedagogical studies for artists at the University of Art and Design
or at the Theatre Academy prior to 1 January 1998, will have achieved the qualifications
referred to in the Decree on the Pedagogical Qualifications of Teachers of Certain Arts
(948/1998; asetus eräiden taidealojen opettajien pedagogisesta kelpoisuudesta) upon
completion of the education.
Section 31
Transitional provision concerning certain decisions of the National Board of Education
Decisions made by the National Board of Education on studies to be regarded as being
sufficient by virtue of section 4(2) of the Decree on Schools Substituting for Comprehensive
School and Private Upper Secondary Schools (720/1984; asetus peruskoulua korvaavasta
koulusta ja yksityisestä lukiosta), section 17(1) and (3) of the Decree on the Finnish-Russian
School (314/1977; asetus Suomalais-venäläisestä koulusta), section 18(1) and (3) of the Decree
on the French School in Helsinki (373/1977; asetus Helsingin ranskalais-suomalaisesta
koulusta), section 21(1) of the Steiner Schools Decree (625/1977; asetus Steiner-koulusta),
section 15(1) and (2) of the Decree on Steiner Pedagogical Special Schools (688/1987; asetus
steinerpedagogisista erityiskouluista) and on section 16(1)(1) of the Decree on Private Schools
Equivalent to Comprehensive School Operating Abroad (380/1981; asetus ulkomailla
toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta) shall remain in force until otherwise
decided by the National Board of Education in accordance with section 21 of this Decree.

Helsinki, 14 December 1998
President of the Republic
MARTTI AHTISAARI
Minister of Education
Olli-Pekka Heinonen

Entry into force and application of amendments:
Government Decree amending the Decree on the Qualifications of Educational Staff
(327/2000; valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen muuttamisesta)

(1)

This Decree enters into force on 1 August 2000.

(2)

Notwithstanding the provisions of section 7(3) and (4) concerning the qualifications of a teacher
providing pre-school education, the studies in pre-school education accredited by the Ministry
of Education as referred to in the said subsections will only be required as from 1 August 2003.

(3)

Measures necessary for the implementation of the Decree may be undertaken before the
Decree’s entry into force.
Government Decree amending Sections 21 and 24 of the Decree on the Qualifications of
Educational Staff
(592/2000; valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen 21 ja 24 §:n muuttamisesta)

(1)

This Decree enters into force on 1 July 2000.

(2)

Measures necessary for the implementation of the Decree may be undertaken before the
Decree’s entry into force.
Government Decree amending Sections 14 and 28 of the Decree on the Qualifications of
Educational Staff
(614/2001; valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen 14 ja 28 §:n muuttamisesta)

(1)

This Decree enters into force on 1 August 2001.

(2)

Notwithstanding section 5, a person, who is qualified to provide instruction in biology, home
economics, physical education or social studies, or instruction in psychology at upper secondary
school, on 1 August 2002, is also qualified to teach health education in basic education by the
end of July 2012. In addition, a person admitted to study any teaching subject mentioned in the
previous sentence as part of subject teacher education prior to 1 August 2002, will be qualified
to provide instruction in health education for the aforementioned transitional period upon
completion of the education, if he or she fulfils the other qualifications required of a subject
teacher.

(3)

Notwithstanding section 10, a person, who is qualified to provide instruction in biology,
physical education or psychology, or instruction in home economics in basic education, at the
time of the entry into force of this Decree, is also qualified to teach health education at upper
secondary school by the end of July 2011. In addition, a person admitted to study any teaching

subject mentioned in the previous sentence as part of subject teacher education prior to the entry
into force hereof, will be qualified to provide instruction in health education for the
aforementioned transitional period upon completion of the education, if he or she fulfils the
other qualifications required of a subject teacher.

(4)

Notwithstanding section 14, a person qualified to provide instruction in physical and health
education referred to in section 12(2) of the Vocational Education Act (630/1998) at the time of
the entry into force of this Decree, is also qualified to teach health education in vocational
education and training by the end of July 2011. In addition, a person admitted to study for
qualifications of a physical education teacher prior to the entry into force hereof, will be
qualified to provide instruction in health education for the aforementioned transitional period
upon completion of the education, if he or she fulfils the other qualifications required of core
subject teachers.

(5)

Measures necessary for the implementation of the Decree may be undertaken before the
Decree’s entry into force.
Government Decree amending Sections 2 and 18 of the Decree on the Qualifications of
Educational Staff
(805/2002; valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen 2 ja 18 §:n muuttamisesta)

(1)

This Decree enters into force on 1 October 2002.

(2)

A rector and a teacher in an indefinitely valid employment relationship at an educational
institution referred to in section 2 (7) of the Liberal Adult Education Act, who function in this
position at the time of the entry into force of this Decree, are not required to fulfil the
qualifications laid down in section 2(1) and section 18(1) of the Decree on the Qualifications of
Educational Staff nor those laid down in section 2(6) and section 18(2) hereof, as long as he or
she is in this position.
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