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ELÔSZÓ

Rendkívül fontos, hogy a tanári szakma képviselõi motivált és
kiválóan képzett szakemberek legyenek, hiszen e nélkül aligha
tudnának értékes, tartalmas oktatást biztosítani a fiatal generá-
ciónak. Azok az új elvárások és kihívások, melyekkel a tanárok
manapság Európa-szerte szembesülnek, azt jelzik, hogy
maguk a tanárok állnak az oktatáspolitikai viták középpont-
jában. A 2010-ig érvényes oktatási és képzési rendszer céljait
megvalósító munkaprogram, melyet a Barcelonai Európai
Tanácsi Értekezlet hagyott jóvá 2002. március 15-16-án, az
alábbiakat mondja ki: "a tanárok a kulcsszereplõi minden
olyan stratégiának, melynek célja a társadalom és a gazdaság
fejlesztésének ösztönzése".

Ezért különösen is jelentõs az Eurydice által a tanári szakmáról készített tanulmány, melyet
Az európai oktatás legfõbb kérdései c. sorozatban jelentetünk meg négy jelentés
keretében. A tanulmány megvizsgálja, elég-e az általános alsó középfokú oktatás tanárai
számára a nekik biztosított alapoktatás. El tudják-e sajátítani annak alapján azokat a
készségeket, melyek feladatuk sikeres teljesítéséhez elengedhetetlenek. A tanulmány
szemügyre veszi a tanárhiány és túlkínálat kérdését, mellyel ma Európa több országa is
küzd, és elemzi a helyzet javítására tett intézkedéseket. Végül pedig összehasonlítja a
tanárok munkafeltételeit több szempont, így pl. az állásbiztonság és a javadalmazási per-
spektívák alapján.

E harmadik jelentést a tanárok munkafeltételeinek és javadalmazásának szenteltük.
Megállapításai értékes segítséget jelentenek számunkra minden olyan szempont
elemzésében, mely a feladatukat végzõ tanárok munkájával összefügg. A várható kereseti
lehetõségek nem az egyetlen lényeges tényezõ a tanári szakma vonzerejének vizs-
gálatakor. Nem is lehet az, hiszen az ezzel kapcsolatos elvek, kormányzati döntések
országról országra komoly változást tükröznek. Sok oktatási rendszerben kínálnak sokrétû
pénzügyi ösztönzést, mely az összehasonlításnál szintén figyelembe veendõ. Példaként
idézhetjük az elsõ diplomát követõ képesítésekhez társuló pótlékokat vagy az iskolák föld-
rajzi helyét, vagy akár további pénzügyi juttatásokat is, mint pl. a lakhatási támogatás, stb.
A jelentés azt is hangsúlyozza, hogy az európai tanárok állásbiztonsága foglalkoztatási
státuszuktól függetlenül viszonylag jó. Ezzel szemben a tõlük elvárt alkalmazkodóképesség
attól függ, hogy éppen ki a munkaadójuk. A munkaidõ meghatározása egyre vál-
tozatosabb elvek szerint történik, ám a munkaidõ alatt végzendõ feladatok is szaporod-
nak. Ezeknek az új feladatoknak a teljesítésére azonban sajnos nem mindig áll ren-
delkezésre segítség. A továbbképzés területén gyakran a számítástechnika és a kommu-
nikációs technológia, illetve a különleges oktatási igények helyes értelmezése kap elsõbb-
séget. Minden okunk megvan a megelégedésre: ezt a képzés típust egyre inkább köteles-
ségnek tekintik, és tervezése az alapképzéssel szoros összefüggésben történik, így ez a
képzési terület a jövõben egyre egységesebbé válik.

Az európai oktatási rendszerek együttmûködése szempontjából fontos tanulmányunk nem
jöhetett volna létre az Eurydice hálózat országos irodáinak és az egyes országok szakér-
tõinek segítsége nélkül. Az összehasonlító tanulmányt az Eurydice Európai Irodái írták a
nemzeti partnerek közös munkája nyomán. Ez a módszertani elv az itt bemutatott infor-
mációk minõségének és megbízhatóságának további garanciája. A tanulmány
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készítésében résztvevõ személyeknek a kiadvány végén fejezzük ki köszönetünket.
Bízunk benne, hogy tanulmányunk gazdagítja majd azt a szakmapolitikai vitát, mely mind
nemzeti, mind közösségi szinten zajlik. Reméljük, részletes betekintést tudunk nyújtani
azokba a tényezõkbe, melyek a tanári szakma vonzerejét befolyásolják, és ezáltal ered-
ményesebben tudjuk biztosítani, hogy mindenki jó minõségû oktatásban részesülhessen
most csakúgy, mint a jövõben.

Viviane Reding
az oktatás és kultúra európai biztosa



Tartalomjegyzék

V

TARTALOMJEGYZÉK

ELÕSZÓ III

A TANULÁNY ÁLTALÁNOS ÉS  MÓDSZERTANI KERETEI IX

GLOSSZÁRIUM XVII

KÓDOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK XVII

SZAKKIFEJEZÉSEK XIX

EGYÉB KIFEJEZÉSEK XXI

BEVEZETÉS XXIII

1. FEJEZET

FOGLALKOZTATÁSI JOGÁLLÁS ÉS ÁLLÁSBIZTONSÁG 1

BEVEZETÉS 1

1. A FOGLALKOZTATÁSI STÁTUSZ TRENDJEI 3

1.1. A közfoglalkoztatotti jogállású tanárok arányának alakulása 5

1.2. A határozott idejû szerzõdéssel foglalkoztatott tanárok arányának alakulása 8

2. A FOGLALKOZTATÁSÉRT FELELÕS KÖZIGAZGATÁSI SZINTEK 8

3. PRÓBAIDÕ 11

4. HATÁROZOTT IDEJÛ SZERZÕDÉSEK 13

5. RÉSZMUNKAIDÕS SZERZÕDÉSEK 15

6. A FOGLALKOZTATÁS HELYÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA 17

6.1. Kötelezõ áthelyezés 18

6.2. Önkéntes áthelyezés 19

7. A TANÁROK FOGLALKOZTATÁSHOZ FÛZÕDÕ JOGÁNAK VÉDELME 20

8. ÁLLÁSBIZTONSÁG 21

8.1. Felmondás 21

8.2. A munkavállaló által kezdeményezett felmondás 26

8.3. Felmondási idõ 26

2. FEJEZET

MUNKAIDÕ, KÖTELESSÉGEK ÉS SZAKMAI NORMÁK 29

BEVEZETÉS 29

1. A MUNKAIDÕ MEGHATÁROZÁSA 29

1.1. A tanítási óraszám, az iskolában töltött idõ és a teljes munkaidõ 29



Munkafeltételek és javadalmazás

VI

1.2. Az éves szabadság hossza 37

1.3. A szokványos terhelés összehasonlítása 38

1.4. A tanítási órák számának törvényileg megszabott változásai 43

2. FELADATOK 46

2.1. A tanárok törvényileg vagy más jogszabályban elõírt feladatai 46

2.2. A csoportmunka helye 48

2.3. A tanároktól megkövetelt rugalmasság 50

3. A GYAKORLATI NORMARENDSZER ÉS A SZAKMAI ETIKA 52

3. FEJEZET

FIZETÉS 55

BEVEZETÉS 55

1. AZ ALAPFIZETÉS ÉS ANNAK EMELKEDÉSE 55

1.1. Minimális és maximális alapfizetések 55

1.2. Bérskála 59

1.3. A tanítástól eltérõ területen szerzett szakmai tapasztalat 63

1.4. A fizetésemelésre kiható tényezõk 65

1.5. „Hordozható“ javadalmazás 73

2. FIZETÉST KORRIGÁLÓ TÉNYEZÕK 74

2.1. Túlóra 75

2.2. Járulékos feladatok 77

2.3. A tanárok munkahelyének földrajzi helye szerinti bérkorrekció 78

2.4. Vegyes osztályok tanítása 80

3. PÉNZÜGYI JUTTATÁSOK 81

3.1. Egészségügyi juttatás 82

3.2. Lakhatási támogatás 82

3.3. Utazási költségekkel kapcsolatos juttatások 84

3.4. Más juttatások 85

4. FEJEZET

TOVÁBBKÉPZÉS 92

BEVEZETÉS 92

1. SZERVEZETTSÉG ÉS HOZZÁFÉRÉS 93

1.1. Továbbképzés – kötelesség vagy jog 94



Tartalomjegyzék

VII

1.2. Szervezés és a szükséges idõ biztosítása 95

1.3. Képzési programok tervezésének feladata 98

1.4. Oktatási intézmények 99

1.5. Képzéssel kapcsolatos költségtérítés 101

1.6. Tanulányi szabadság 104

2. TARTALOM 113

3. RÉSZVÉTELI STATISZTIKA 116

5. FEJEZET

AKTÍV TANÁROKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 118

BEVEZETÉS 118

1. A TANÁROKNAK NYÚJTOTT FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS SEGÍTSÉG 119

2. SZEMÉLYES PROBLÉMÁKKAL, A TANÍTÁSSAL VAGY KONFLIKTUSSAL 

KAPCSOLATOS NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDÕ TANÁROKNAK NYÚJTOTT 

SEGÍTSÉG 121

3. VEGYES OSZTÁLYT TANÍTÓ TANÁROK TÁMOGATÁSA 123

3.1. Heterogén tanulócsoportok 123

3.2. A tanároknak biztosított támogatásfajták 127

ÖSSZEFOGLALÓ ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉSEK 139

1. ÁTFOGÓ TÖRVÉNYI MEGHATÁROZÁS KIALAKÍTÁSA A TANÁROK 

MUNKAIDEJÉRE 139

2. AZ ISKOLAIGAZGATÓK AUTONÓMIÁJA AZ EMBERI ERÕFORRÁS 

KEZELÉSBEN: MEGFELELÕ TÁMOGATÁS NÉLKÜL A TANÁROK 

HELYZETE RENDKÍVÜL MEGNEHEZEDIK 140

3. A SZAKMAI STÁTUSZTÓL FÜGGETLENÜL VISZONYLAG MAGAS SZINTÛ 

ÁLLÁSBIZTONSÁG 141

4. A TANÁROK BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELVEK SOKRÉTÛSÉGE 143

5. A SZOLGÁLATI IDÕ VÉGSÕ SZAKASZÁBAN A TANÍTÁSI FELADATOKAT 

RITKÁN CSÖKKENTIK 146

6. A TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉST EGYRE INKÁBB KÖTELEZETTSÉGNEK TEKINTIK 147

FÜGGELÉK 150

ÁBRÁK JEGYZÉKE 158

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 168



Munkafeltételek és javadalmazás

VIII



A tanulmány általános és módszertani keretei

IX

A TANULÁNY ÁLTALÁNOS ÉS MÓDSZERTANI KERETEI

BEVEZETÉS

A tanár, aki a változás folyamatának segítõje, a megértés és a tolerancia elõmozdítója,
soha nem játszott ennyire nyilvánvalóan fontos szerepet, mint napjainkban.

A XXI. században ez a szerep még fontosabbá válhat.

(Jacques Delors, 1996, 157.o.)(1)

Miközben a tudás társadalma fokozatosan bontakozik ki a XXI. században, az oktatás
fontosságát számos jelentés és nyilatkozat hangsúlyozza újra és újra. Az oktatási rendszerek
napjainkban többféle kihívással szembesülnek. A fiataloknak olyan gazdasági és társadalmi
összefüggés-rendszer igényeihez kell tudniuk alkalmazkodni, mely gyökeres változásokon
megy keresztül. Míg szükségük van konkrét és lényeges tudományokra, mint pl. a modern
információs és kommunikációs technológiák (ICT) vagy az idegen nyelvek, közben a tole-
rancia és a javak megosztásának emberi értékeire is fel kell hívni a figyelmüket, és
elkötelezetté kell tenni õket ezekkel az értékekkel kapcsolatban. A tanárok szerepe ebben a
fejlõdési szakaszban alapvetõ, hiszen a társadalom nagy elvárásokkal tekint rájuk. A tanárok
sokat adnak: õk vértezik fel a fiatalokat arra a feladatra, hogy egy folyamatosan változó
világban megtalálják a helyüket.

Az Eurydice Hálózat nagyszabású összehasonlító tanulmányt készíttetett a szakma mai euró-
pai helyzetérõl, hogy ezáltal mélyebb betekintést nyerjünk a szóban forgó témába, és job-
ban megérthessük, milyen helyzettel és elvárásokkal szembesül a tanári szakma az elõttünk
álló években. Hogy még eredményesebben lehatárolhassuk ennek az igen összetett témá-
nak a terjedelmét, megkértük az Eurydice Hálózat egyes irodáit, hogy nevezzék meg a szak-
mának azokat az aspektusait vagy fõ elemeit, amelyek nemzeti szinten folyamatos viták vagy
reformtörekvések tárgyát képezik. Az irodák 2000 nyarán csakugyan visszaküldték a kitöltött
rövid kérdõívet. Válaszaikból világosan kiderült, hogy a tanári szakma az oktatáspolitikával
kapcsolatos gondolkozás és vita középpontjában áll. Ebbõl bizonyosságot merítettünk, hogy
a tanulmány tökéletesen összhangban van az európai országok jelenlegi fejlõdési tenden-
ciáival.

Két téma rajzolódik ki a politikai döntéshozók felvetéseibõl és vitáiból ezekben az országok-
ban. Az elsõ téma azoknak a tanároktól elvárt készségek változása, a második szakmájuk
vonzerejének mértéke. Ezek a témák, bár nem azonos mértékben vannak jelen mindenhol,
fontosnak mondható helyet foglalnak el az oktatással kapcsolatos európai közgondolkozás-
ban.

A legtöbb országban manapság valóban nem csupán azt várják el a tanároktól, hogy  fõ
feladatukként  a tudományos kutatásból merített ismereteket oktatási módszertan és tanulás-
lélektan segítségével továbbítsák a tanulók felé. Az iskolák mindennapjait a számítástechni-
ka fejlõdése, egyre inkább multikulturális környezet, illetve a helyi közösségeknek és iskolák-
nak adott egyre erõsödõ autonómia alakítja.

Általánosságban szólva, a tanári szakma szemlátomást egyre többet kényszerül foglalkozni
az iskolairányítással és operatív intézményvezetéssel, az ICT használatával, az emberi jogok

(1) Delors, J. és mások: Learning: the treasure within. Report to Unesco of the International Commission on
Education for the Twenty-first Century. Paris: Unesco, 1996.
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és polgári oktatás kérdéseivel. A tanároknak arra is bátorítaniuk kell a tanulókat, hogy
maguk is gyarapítsák ismereteiket, hogy aztán ezt a tanulási folyamatot egész életükben foly-
tassák.

A tanárok ma minden eddiginél összetettebb és sokrétûbb tanulói csoportokkal állnak szem-
ben. Az egyes országokban a tanároknak két tanulói csoportot kell tudniuk kezelni,
melyekkel kapcsolatban felkészültségük sajnos gyakran hiányos: a migráns, illetve beván-
dorló szülõk gyerekei és a különleges oktatási igénnyel bíró gyerekek. Ráadásul a középfokú
kötelezõ oktatást néhány országban csak a közelmúltban terjesztették ki, illetve szervezték
át/meg azzal a céllal, hogy általános oktatás biztosítására is alkalmas legyen. Ilyen
helyzetekben a "tömeges" oktatás, illetve egy egyre inkább heterogén tanulóközösség min-
den bizonnyal tovább nehezítették a tanárok helyzetét, mivel az õ dolguk volt a gondjaikra
bízott tanulókat kordában tartani. Bár ezek a problémákat nem mindenhol egyforma
mértékben vannak jelen, puszta megjelenésük jelzi, milyen komoly szüksége van a tanárnak
interperszonális és kommunikációs készségekre is, hogy megállja a helyét etnikai és nyelvi
kisebbséggel, vagy különleges oktatási igényû tanulókkal végzendõ munka során, és kezel-
ni tudja az osztályteremben esetleg kialakuló konfliktusokat.

Sok országban a szakma döntéshozói aggodalmukat fejezték ki az (egyes régiókban vagy
tárgyakban vagy az oktatás egyes szintjein) várható, sõt, egyes helyeken máris jelen levõ
tanárhiány miatt. Komolyan el kell tehát gondolkozni azon, hogyan lehetne jó képességû
fiatalokat toborozni a tanári szakma számára. Gyakran a kereseti lehetõségeket okolják a
tanári pálya iránti közöny miatt. A fizetéseket vagy túl alacsonynak tartják, vagy egyszerûen
csak kevesebbnek annál, ami egyéb foglalkozásokban elérhetõ. Gyakran hivatkoznak még
kevéssé vonzó munkafeltételekre (rugalmasság és függetlenség hiánya, nagy terhelés, kevés
pedagógiai támogatás, elavult infrastruktúra, hátrányos helyzetû tanulók, stb.). Pályakezdõ
tanárok szintén gyakran hangoztatják, hogy nem kapnak elég támogatást a szakmájukban
töltött elsõ idõszakban. Az ilyen hiányos felkészítés egyes országokban oda vezet, hogy ezek
a tanárok igen korán elhagyják a pályát.

Ezekkel a komoly és egymással szorosan összefüggõ kihívásokkal összefüggésben –
melyekkel az európai oktatási rendszerek szembesülnek majd, ha mindenki számára
minõségi oktatást akarnak biztosítani – választotta az Eurydice a tanári szakma vonzerejét,
megkülönböztetõ tulajdonságait és foglalkozási tartalmát részletes összehasonlító tanul-
mánya témájául.
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A TANULMÁNY BEMUTATÁSA ÉS CÉLJAI

Tanulmányunk célja, hogy jobb betekintést nyújtsunk a szakma helyzetébe, változásának
módozataiba a különbözõ országokban, és megnézzük, hogyan próbálnak szakmapolitikai
döntéshozók nemzeti szinten eleget tenni a velük szemben támasztott elvárásoknak. A tanul-
mány annak elemzésére is vállalkozik, hogyan készítik fel szakmájukra a jövõ tanárait,
milyen készségeket várnak el tõlük, majd megvizsgálja a kereslet és a kínálat egyensúlyta-
lanságát, és végül összehasonlítja a tanárok munkafeltételeinek legfõbb aspektusait. Az
elemzés ezen felül megpróbálja megvilágítani e három fõ kérdés egymásra hatását is, illetve
azt, hogyan hatnak egymásra ezek a kérdések az egyes európai országokban. Mindebbõl
általános trendeket igyekszünk meghatározni, illetve saját nemzeti adottságainkat is széle-
sebb összefüggésben láthatjuk majd.

A tanulmány Az európai oktatás legfõbb kérdései(2) kiadványsorozat része, mely kettõs céllal
elemez:

•• aa  jjeelleenn  hheellyyzzeetteekk  ááttffooggóó  lleeíírráássaa  ééss  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa révén megvizsgáljuk, hogyan kapcso-
lódnak egymáshoz és hogyan függnek egymástól a téma egyes szempontjai, majd, ha
lehetséges, meghatározzuk a fõbb mûködõ modelleket

•• aa  kköörrüüllmméénnyyeekk  ffeejjllõõddéésséétt  öösssszzeeffüüggggéésseeiibbeenn  iiss  bbeemmuuttaattjjuukk, illetve történelmi elemzést nyúj-
tunk a jelenleg folyó változásokról, hogy megérthessük a jelenleg folyó vitákat és
reformokat, és magyarázattal szolgálhassunk okaikról, illetve céljaikról.

Reméljük, ez a két cél megfelel majd a politikai döntéshozók igényeinek: megbízható infor-
mációt meríthetnek a nemzetközi trendekrõl szóló, szöveges és kritikai elemzéseket is tartal-
mazó tanulmányunkból.

(2)Az elsõ kötetet 1999-ben adták ki, témája az európai felsõoktatásban tanulók pénzügyi támogatása volt. A
második, melyek 2000-ben adtak ki, azzal foglalkozik, hogyan lehet az iskolák számára megcímkézett forrásokat
odaítélni, majd felhasználásukat kézben tartani. Az alábbiakban megadjuk mindkét kötet teljes referenciáit (mind-
kettõ hozzáférhetõ az Eurydice honlapon is):

• Európai Bizottság; Eurydice. Az európai felsõoktatásban tanulók pénzügyi támogatása. Trendek és viták.
Az európai oktatás legfõbb kérdései, 1. kötet Luxemburg: az Európai közösségek hivatalos kiadványainak
hivatala, 1999. A honlap címe: http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics/en/FrameSet.htm
• Európai Bizottság; Eurydice. A kötelezõ oktatás forrásainak finanszírozása és kezelése. Trendek a nemzeti
szakpolitikákban. Az európai oktatás legfõbb kérdései, 2. kötet Luxemburg: az Európai közösségek hivatalos
kiadványainak hivatala, 1999. A honlap címe:
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics/en/FrameSet.htm
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1. SZ. ÁBRA:
A SZAKMA VONZEREJÉVEL ÉS JELLEGZETESSÉGEIVEL KAPCSOLATOS TANULMÁNY

ASPEKTUSAI

Tanulmányunk minden aspektusa és paramétere az 1. sz. táblázatban olvasható. Aszerint
válogattunk, hogy melyik milyen közvetetten vagy közvetlenül kapcsolódik a tanári szakma
vonzerejének és megkülönböztetõ jegyeinek kérdéséhez.

Teljes egyetértés mutatkozik abban, hogy minden tanárt fel kell vértezni mindazokkal a
kkéésszzssééggeekkkkeell, melyek feladataik elvégzéséhez szükségesek, és melyek segítségével teljesíteni
tudják a minõségi iskolai oktatás céljait. Mostani tanulmányunk három fõ területre összpon-
tosít: az iskolai tevékenység napi vezetési feladatai és az iskolairányítás az ICT alkalmazása
és a hozzá tartozó oktatás illetve a heterogén tanulócsoportok. A szakmapolitikai dön-
téshozóknak ennek alapján az az elsõdleges dolguk, hogy az új tanároknak megfelelõ
képzettségét biztosítsanak, másodsorban pedig azt lehetõvé tenni, hogy az aktív tanárok
mindig hozzáférjenek igényükhöz igazodó továbbképzéshez. Nézzünk néhány, ezzel össze-
függõ kérdést:

ÁTMENET AZ ALAPKÉPZÉS ÉS
A MUNKA VILÁGA KÖZÖTT

I. Végsõ, "gyakornoki"(on the job) 
képesítõ szakasz

II. Támogatás a frissen felvett 
kollegáknak

ALAPKÉPZÉS

I. Hozzáférés és válogatás
II. A képzõintézetek önállóságának 

mértéke a képzés tartalmának és 
idõtartamának meghatározásában

III. A képzés tartalma három területen 
(ICT, irányítás és heterogén tanuló-
csoportok operatív vezetése)

IV A képesítések jellegzetességei
V. Az alapképzés szerkezetének 

változásai

KERESLET ÉS KÍNÁLAT

I. Tervezési elvek
II. Munkaerõfelvétel
III. Munkaerõfelvétel és szerzõdés-

típusok tanárhiány esetén
IV. A tanárokat vonzó ösztönzõ 

intézkedések
V. Tanárhiány vagy tanári túlkínálat 

mérõszámai, demográfiai indexek,
a végzõsök számának alakulása,
a tanárok életkora

TOVÁBBKÉPZÉS

I. Kötelezõ-e vagy sem

II. Idõbeosztás

III. Képzéshez való hozzájutás

IV. A képzés tartalma

FOGLALKOZTATÁS ÉS FELADATOK

I. Szerzõdések és állásbiztonság
II. Munkaköri leírás és terhelés
III. Támogatás-típusok
IV. Arányokat, tanulócsoportok

heterogeneitását, teljes
állás/részmunkaidõs státuszt
jelzõ indexek

JAVADALMAZÁS ÉS ELÕMENETEL

I. Alapfizetés és a fizetés emelkedése 
II. Fizetést korrigáló tényezõk
III. Keresettel nem összefüggõ 

ösztönzések
IV. Elõléptetés

A SZAKMA

VONZEREJE

ÉS JELLEGZETESSÉGEI
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Mit várnak el (mit kellene elvárni) a tanári szakmától ma, illetve, még inkább, a jövõben? Mit
tanulnak a tanárok alapképzésük során? Milyen minõségi és készségbeli kritériumoknak kell
megfelelniük a tanároknak ahhoz, hogy szakmájukra képesítettnek minõsüljenek? Milyen
segítséget kapnak a pályakezdõ tanárokat ahhoz, hogy szakmájuk teljes értékû képviselõjévé
válhassanak? Milyen lehetõségeket vehetnek igénybe a továbbképzésben résztvevõ tanárok
ahhoz, hogy elsajátítsák a tõlük elvárt új készségeket? Milyen képzési követelményeket kell a
tanároknak teljesíteniük pályájuk során?

A tanári szakma létszámáért országosan felelõs tisztségviselõk kétségkívül legsúlyosabb fela-
data az, hogy  akár rövid, akár hosszú távon  egyensúlyt teremtsenek a ttaannáárrkkíínnáállaatt és az
irántuk jelentkezõ kkeerreesslleett között. Az európai országok túlnyomó többségében a munka-
viszonyban álló tanárok életkor-piramisa aggasztó trendet tükröz, különösen a hiány
éveiben. Aktuális elemzéseink alapján(3) a tanári szakma európai képviselõinek átlagosan
kicsit több mint egy ötöde tíz éven belül vagy közel kerül a nyugdíjkorhoz, vagy túllépi azt.
Több országnak emiatt sürgõs feladata, hogy fokozatosan - vagy esetenként minél elõbb -
pótolja jelenleg állásban levõ tanárait. A képesített szakemberek hiánya és a szakma csekély
vonzereje, mely mostanra néhány oktatási rendszer fõ gondjává vált, további jelzés arra,
hogy a kérdést nem tûr halasztást. Különös hangsúlyt emiatt kell fektetni a szakmai után-
pótlás megszervezésére, illetve ugyanemiatt, új tanároknak az alapképzésbe való
bevonására.

Milyen lépések történtek annak érdekében, hogy fiatal tanárok toborzása, illetve képzése
megkezdõdhessen? Milyen ösztönzõ intézkedések történtek annak megakadályozására, hogy
a képesített tanárok elhagyják a pályát? Hogy igyekeznek a felelõsök az esetleges hiányt
pótolni? Milyen tervezési elveket fogadtak el eddig a kereslettel és a kínálattal kapcsolatban?

Ez a két fõ kérdéscsoport szorosan kapcsolódik egymáshoz. Mindkettõ hátterében az áll,
hogy azok a készségek, amelyeket a képzés végére el kell sajátítani, illetve azok a feladatok,
amelyeket az aktív pálya során el kell végezni, szervesen összefüggnek mindazzal, ami egy
szakmát vonzóvá és motiválóvá tesz. A fiatal pályakezdõknek nyújtott speciális támogatási
fajták megléte vagy valamilyen elérhetõsége, illetve e segítség szervezettségének módja nyil-
vánvalóan kapcsolódik a tanárképzés gyakorlati szakaszának fontosságához. A kiválasztási
eljárások, ahol ilyenek egyáltalában vannak, illetve ezek alkalmazásának idõpontja szintén
kétséget kizáróan azokhoz a tényezõkhöz tartoznak, melyek a munkaerõpiacon jelenlevõ
diplomás tanárok számát végsõ soron meghatározzák.

Az iménti két kérdéscsoportból elkerülhetetlenül adódik egy harmadik. Egyértelmûen kívá-
natos a sszzoollggáállaattii  ffeellttéétteelleekk számbavétele is (a foglalkoztatás során vállalandó kötelezett-
ségek és az ezért járó fizetség). E feltételek teljesítése után várhatjuk el a tanári szakmától,
hogy feladatait megfelelõ minõségben elvégezze, és, hogy a tanári munka vonzó alternatí-
va lehessen. Könnyû belátni, hogy a foglalkoztatási biztonság, azaz a jól fizetett állások meg-
találásának esélye a munkaerõpiacon, a fizetésemelések várható mértéke – hogy az aktív
életpálya minõségét ne is említsük – hatással vannak a szakma vonzerejére.

Milyen támogatásra és szakmai felügyeletre támaszkodhatnak a továbbképzésben részt vevõ
tanárok, ha nehézségük támad? Milyen a munkaidejük felépítése, és hogy számolják
idõbeosztásukat? Milyen feladatokat bíznak a tanárokra, és azok mennyire felelnek meg
képesítésüknek és készségeiknek? Milyen elvek alapján történik a fizetésemelés? Lehetséges-
e a belsõ elõmenetel, stb.

(3) Eurostat, UOE adatbázis
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A fenti kérdések tanulmányunk alapvetõen fontos részét képezik. Amellett, hogy az összeha-
sonlító részben válaszokat keresünk rájuk, figyelmet szentelünk arra is, milyen tényezõk áll-
nak azoknak az intézkedéseknek a hátterében, melyeket a tanári szakmával összefüggésben
a különbözõ országokban az elmúlt tíz évben bevezettek. Emiatt fontos pontosan elemezni
minden ország helyzetét, kellõ hangsúlyt adva gazdasági, oktatási, politikai, szociális és
demográfiai megfontolásoknak egyaránt. Ez azonban azt is jelenti, hogy ezáltal
meghatározzuk a tanárok helyzetének változtatásához kapcsolódó fõ célokat (ismeretek
bõvítése, készségek, utánpótlás toborzása, stb.), mely változtatások mostanra már esetleg
meg is valósultak (vagy némelyik talán még nem).

A KIADVÁNYOK SZERKEZETE

Egy ilyen összetett tanulmány készítése hosszútávú vállalkozás. Mint a módszertani részben
már hangsúlyoztuk, két szakaszban gyûjtöttük az információt, hogy ezáltal a munkát
egyértelmûbben oszthassuk részekre. A kirakós játékhoz hasonlóan, elõbb külön-külön vet-
tük szemügyre az összehasonlító tanulmány egyes aspektusait, majd fokozatosan egységes,
logikus egészet kovácsoltunk a különbözõ megvizsgált témákból. A fokozatosságra szükség
volt, mivel elemzésünk minden megállapításával kapcsolatban nem lehet azonnal igazságot
tenni. Azt is hangsúlyozni kell, hogy az egyes szempontok közötti kapcsolaton túl, ezek a
szempontok önmagukban is fontos, konkrét problémahalmazt alkotnak. Emiatt kár lenne, ha
az oktatáspolitika döntéshozói és egyéb szereplõi, akiket ezek az alapvetõ kérdések érinte-
nek, nem férnének azonnal hozzá azokhoz a témákhoz, amelyekrõl már olvasható
összehasonlító elemzés, különösen, mivel ezek a kérdések sok országban viták kereszt-
tüzében állnak. E szempontok közötti tagadhatatlan dialektikus kapcsolat dacára jelen tanul-
mányunk négy különálló, egy-egy konkrét témát elemzõ jelentésben lát napvilágot. Minden
jelentésben a felmerült problémákat, illetve az ezekkel összefüggõ nemzeti szintû meg-
fontolásokat a rendelkezésre álló kontextuális elemekre való hivatkozással együtt tárgyaljuk.

• Az elsõ jelentést az aallaappkkééppzzééss  ééss  ááttmmeenneettii  iinnttéézzkkeeddéésseekk vizsgálatának szenteltük, melyek
célja, hogy megkönnyítsék a pályakezdõ tanároknak a munka világába való zökkenõ-
mentes beilleszkedést. Itt fõleg oktatásról lesz szó, méghozzá a fent már említett konkrét
készségek kifejlesztésérõl. A szakmába való belépés módjait, az ezt követõ és az ezzel
párhuzamos képzési modellt, illetve a szakmai felkészítésnek az általános képzéshez
viszonyított fontosságát azokkal az intézkedésekkel összefüggésben tárgyaljuk, melyek
célja az oktatásból/képzésbõl a teljes körû szakmai tevékenységbe való átmenet
megfelelõ kezelése. Történeti áttekintést is adunk azokról a fõbb változásokról, melyek az
elmúlt 25 év során hatással voltak az alapképzés szerkezetére (idõtartam és szint tekin-
tetében), és górcsõ alá vesszük e változások okait és céljait. Abban a részben, ahol az
alapképzésbõl a szakmai munkába való átmenetet tárgyaljuk, szó lesz a végsõ "gyakor-
noki" (on-the-job) képesítõ szakasz meglétérõl (vagy hiányáról), ahol már fizetést és/vagy
szakmai segítséget is kapnak a pályakezdõ tanárok, hogy annak segítségével tökéletesen
beilleszkedhessenek szakmai közegükbe. Megvizsgáljuk az összes ilyen intézkedés
szerkezetét és tartalmát és az ezekkel összefüggõ vitákat, illetve reformokat.

• A tanári szakma kkeerreesslleettii  ééss  kkíínnáállaattii helyzetét újabb elemzésben részletesen elemezzük.
Ide tartoznak azok a demográfiai indexek, melyek alapján az elkövetkezõ tíz év
tanárigénye megjósolható. Kipróbált, elterjedt munkaerõfelvételi módszereket hasonlí-
tunk más, hasonló célú intézkedésekhez. Bemutatjuk, és megtárgyaljuk, hogyan
határozható meg, illetve milyen összetett eszközökkel számolható ki a túlkínálat és a
hiány, és említést teszünk az azonnal összehasonlítható adatok hiányáról is. Végül átte-
kintjük a hosszú távú tervezési elveket és azokat az eszközöket, melyek segítségével kezdõ
tanárokat lehet a szakmának megnyerni, illetve amelyekkel képesített tanárokat lehet fel-
venni.
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• A ttaannáárrookk  sszzoollggáállaattii  ffeellttéétteelleeiinneekk elemzése a harmadik jelentés témája. Itt a javadal-
mazással és a fizikai munkafeltételekkel kapcsolatos kérdéseket, munkaszerzõdéseket,
illetve a tanároktól e szerzõdések alapján elvárt feladatokat tárgyaljuk.

• Egy végsõ átfogó összegzésben ezután azokat a modelleket vizsgáljuk meg, melyek a
különféle kiadványokban már tárgyalt kérdéseket veszik számba. Itt hangsúlyozunk olyan
témákat, melyek a teljes kutatási terület elemzésébõl fakadnak.

Végül (országonként bontott) táblázatokat rakunk fel az Eurydice honlapra, melyek azt
mutatják meg, milyen ffõõbbbb  rreeffoorrmmookk alakították a tanári szakmát (a tanárképzést és a szol-
gálati feltételeket) ilyen vagy olyan módon Európában az elmúlt 25 évben. Minden táblázat
megadja az egyes reformok idõpontját és tartalmát, a háttérben meghúzódó tényezõkkel és
célokkal együtt. Azt is leírjuk, hogy az egyes országok milyen demográfiai, szociális, politikai
és gazdasági feltételek mellett vezették be a reformokat.

A TANULMÁNY VIZSGÁLATI TERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Hogy tanulmányunkat megfelelõ keretek között tarthassuk, kizárólag a ffõõáálllláássúú,,  kköötteelleezzõõ
áállttaalláánnooss  kköözzééppiisskkoollaa tanárainak helyzetét elemezzük. Azért választottuk ezt az oktatási szin-
tet, mert ez kötelezõ, és mert az iskolaévek fontos átmeneti idõszakát jelöli ki. Minden 10/12
és 15/16 év közötti fiatalt érint. Általában az ISCED 2-es szintet öleli fel(4), és, az adott
országtól függõen, az alsó középfokú oktatásnak (mely 3 vagy 4 évig tart) vagy az egységes
szerkezetû oktatás záróéveinek felel meg.

A szóban forgó szint jobb megértése érdekében olvasóinknak javasoljuk, nézzék meg a
függelék végén található táblázatokat, melyek az iskolaévek általános kereteit és egymás
után következõ szakaszait adják meg, illetve pontosan megjelölik az alsó középfok helyét
minden ország oktatási rendszerében.

A kötelezõ általános középfokú oktatásban az országok többségében a tanárok vagy
egyetlen szaktárgyra specializálódtak vagy több tárgyat is tanítanak. A tanulmány nem
foglalkozik azoknak a tanároknak a helyzetével, akik más szinten való tanításra vannak
képesítve, de állásba vehetõk alsó középfokon is.

Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a tanárok áállttaalláánnooss  hheellyyzzeettéétt vizsgáljuk. Tanulmányunk csak
akkor szentel külön figyelmet a matematika vagy az anyanyelv tanárainak(5), ha a tanárok
helyzete függ az általuk tanított tárgytól (pl. az alapképzés tartalma, munkafeltételek, vagy a
tanárhiánnyal kapcsolatos felelõsségi körök vagy jelzõszámok tekintetében).

A tanulmány kizárólag az áállllaammii  sszzeekkttoorr tanárainak helyzetével foglalkozik, azaz azokéval,
akik közvetlenül valamely állami hatóság irányítása vagy ellenõrzése alatt álló iskolában
tanítanak. Támogatásból fenntartott iskolákat kizárólag Belgium, Írország és Hollandia
esetében veszünk figyelembe, mivel ezekben az országokban ez a szektor igen fejlett.

(4) International Standard Classification of Education [nemzetközi oktatási osztályozási rendszer]
(5) Ennek a felvetésnek három fõ indoka van.

1) A szakma arculatával és a tanárhiánnyal összefüggõ problémák egyes országokban a matematika terén
meglehetõsen komolyak. Az ilyen szakon végzettek gyakran más, a magánszektorban jobban fizetett állásokat
részesítenek elõnyben.
2) Mindkét tárgy kötelezõ a kötelezõ oktatásban, minden minimális tantervben, és ezekben domináns
helyzetben vannak (ld. Európai Bizottság  Eurydice  Eurostat. Key data on Education in Europe 99/2000
[Legfontosabb adatok az európai oktatásról 99/2000] Luxemburg: az Európai közösségek hivatalos kiad-
ványainak hivatala, 2000)
3) Nagyon különbözõ módon közelítik az ICT kérdését ezen két tárgy tanárainak képzése során. Emiatt a
tanárok ICT készsége olykor nagy szórást mutathat.
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A tanulmány vvoonnaattkkoozzáássii  éévvee  22000000//0011. A reformokról szóló háttér információ (a kontextuális
elemzésben) az eellmmúúlltt  2255  éévvrree korlátozódik. A kontextuális elemzés folyamatban levõ szak-
mapolitikai vitákat és megtervezett reformokat is figyelembe vesz.

Végül pedig az összehasonlító elemzés az Eurydice hálózat 30 tagországának helyzetét
elemzi.

MÓDSZERTAN ÉS MUNKAFOLYAMAT 

A jelen tanulmányt egy, az Eurydice hálózat 16 nemzeti irodájának képviselõibõl(6) álló
szûkített munkacsoport készítette. A csoport feladata a tanulmány témájának
meghatározása, vonatkozási körének megállapítása, és a téma szempontjából fontos
paraméterek kiválasztása volt.

A szükséges információ összegyûjtése két fõ szakaszban történt. Az elsõ szakasz az alap-
képzés aspektusaihoz, a foglalkoztatásba való átmenethez, illetve a kereslet és kínálat kérdé-
seihez kapcsolódott. A második a szolgálati feltételek szempontjaira összpontosított. Mindkét
szakasz 2001 során kezdõdött és fejezõdött be.

A leíró elemzéshez szükséges információt az Eurydice hálózat irodáiból kaptuk. Alapja öt
kérdõív, melyet az Eurydice Európai Iroda (EEO) készített, majd a munkacsoport tesztelt és
módosított. Ezek a kérdõívek olyan meghatározásokat és utasításokat adnak meg, melyek az
azonnal összehasonlítható adatok logikus, következetes gyûjtéséhez szükségesek. Ezek meg-
találhatók lesznek az Eurydice honlapnak azon a részén, amely a tanulmány adatgyûjtési
mechanizmusaival foglalkozik, a munka elõrehaladtának és a kiadvány elkészültének
ütemében.

Az egyes országok témánkban jártas szakértõit a Socrates Bizottság tagjai választották ki,
hogy ezek a személyek a történeti és kontextuális keret elkészítésében segítsenek. Mindegyik
szakaszban javaslatok készültek egy kérdéssor kíséretében, melyek a szakértõk által készí-
tendõ anyagokhoz útmutatónak voltak szánva. A szakértõket arra kértük, foglaljanak
elemzésükbe minden olyan adatot, mely hitük szerint fontos vagy elengedhetetlen országuk
helyzetének megértéséhez.

A statisztikai indexek többségét az Eurostat által üzemeltetett UOE adatbázis segítségével
készítették.

Mindegyik jelentést a nemzeti irodák és a nemzeti szakértõk is gondosan átnézték. Mind a
nemzeti partnerek, mind pedig az EEU szintjén megvalósuló eltökélt és intenzív közös munka
nagyban hozzájárult a jelentéskötet elkészítésének megkönnyítéséhez. A tanulmány
megírásában részt vevõknek a jelen elsõ kiadvány végén mondunk köszönetet.

(6) Belgium (francia és német ajkú közösségek), Németország (Länder), Görögország, Spanyolország, Írország,
Olaszország, Luxemburg, Svédország, Egyesült Királyság (Anglia/Wales/Észak-Írország), Észtország, Lettország,
Málta, Lengyelország, Románia és Szlovénia)
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GLOSSZÁRIUM

KÓDOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

Európai Unió

Belgium - francia ajkú közösség

Belgium - német ajkú közösség

Belgium - flamand ajkú közösség

Dánia

Németország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Írország

Olaszország

Luxemburg

Hollandia

Ausztria

Portugália

Finnország

Svédország

Egyesült Királyság

Anglia

Wales

Észak-Írország

Skócia

Belgium

Az Európai Gazdasági Térség azon
három tagja, melyek az Európai
Szabadkereskedelmi Társulásnak
is tagjai.

Izland

Liechtenstein

Norvégia

Bulgária

Cseh Köztársaság

Észtország

Ciprus

Lettország

Litvánia

Magyarország

Málta

Lengyelország

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Országkódok

Statisztikai jelzôszámokhoz és más osztályozásokhoz kapcsolódó rövidítések
becslés, vagy az adott hatóságtól függôen változhat

nem áll rendelkezésre adat

nem érvényes/nem értelmezhetô

Az Európai Közösség Statisztikai Hivatala

bruttó hazai termék

információs és kommunikációs technológiák

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzetközi Oktatási Osztályozási Rendszer

különleges oktatási igények

az Egyesült Nemzetek Szervezetének Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete

UOE Unesco/OECD/Eurostat
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AA  ddõõlltt  bbeettûû  hhaasszznnáállaattaa  aa  sszzöövveeggeenn  bbeellüüll

Minden olyan kifejezés, melynek használata egy országra vagy egy közösségre korlátozódik,
és amelyet más anyanyelvû olvasó vélhetõen nem értene meg, dõlt betûvel van szedve,
függetlenül attól, hogy a tanulmány milyen nyelvû változatáról van szó.

SZAKKIFEJEZÉSEK

AAllaappffiizzeettééss
Az alapfizetést úgy értelmezzük mint azt a javadalmazást, melyet egy, az általános alsó
középfokú oktatásban végzett oktatói tevékenységre képesített tanár kap. Ez az alapfizetés
szokványos esetben egy különbözõ szintekbõl és fokozatokból álló fizetési skálán helyezkedik
el egy legalacsonyabb és egy legmagasabb érték között.

Az alapfizetést pontosabban úgy is meg lehet határozni mint a munkaadó által egy évben
fizetett összeget, beleértve a pótlékokat, fizetésemelést, juttatásokat, így pl. a megélhetési
költségek alapján fizetett támogatást, a 13. havi fizetést (ahol ilyet fizetnek) vagy szabad-
sághoz fizetett támogatást, stb. ebbõl levonva a munkaadó által fizetett társadalombiztosítás
és a nyugdíjjárulék összegét. Ez a fizetés nem vesz figyelembe semmiféle pótlékot (amely pl.
további képesítésekhez, túlórához vagy járulékos feladatokhoz, földrajzi helyhez vagy a ve-
gyes, illetve nehezen tanítható osztályokban való munka kötelezettségéhez kötõdik), sem
egyéb pénzügyi támogatást (lakhatási támogatás, egészségügyi vagy utazási költségtérítés).

MMuunnkkaaaaddóó
A munkaadó itt alkalmazott meghatározásunk szerint az a személy, aki közvetlenül felelõs a
tanárok kinevezéséért, illetve szerzõdésük és/vagy szolgálati feltételeik meghatározásáért. A
bérfizetéshez szükséges pénzügyi fedezet azonban nem szükségképpen a munkaadó költ-
ségvetésébõl származik.

AHS  Allgemeinbildende Höhere Schule    A

ARGO  Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs  B nl

ARBO-wet  Arbeidsomstandighedenwet    NL

AST  Advanced Skill Teachers     UK (E/W)

CSA  Centro Servizi Amministrativi    I

DAPP  Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento  P

DPD  Direction de la Programmation et du Développement  F

GOK  Decreet over het gelijke onderwijskansenbeleid   B nl

GTC  General Teaching Council    UK

IUFM  Institut Universitaire De Formation des Maîtres   F

LEA  Local education Authority    UK

LOCE  Ley Orgánica de Caildad de la Educación   E

TADD  Tijdelijke aanstelling van doordlopende duur   B nl

VMBO  Voorbereidend middlebaar beroepsonderwijs   NL

ZEP  Zone d’éducation prioritaire    F

Nemzeti rövidítések eredeti nyelven
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VVééggssõõ  ""ggyyaakkoorrnnookkii""  ((oonn  tthhee  jjoobb))  kkééppeessííttõõ  sszzaakkaasszz
Kötelezõ átmeneti szakasz (ami az alapképzésnek is része lehet, de lehet azon felül is) a
tanárok alapképzése és képesített tanárként a szakmai életbe való belépésük között.
Általában az alapképzés részét képezi. E szakasz során támogatást és felügyeletet biztosí-
tanak a gyakornoknak, illetve a végén hivatalos értékelés is történik, mely igazolja a jelölt
tanítási készségeit, mely nélkül nem kezdhetné meg a szakma mûvelését. Ez alatt a szakasz
alatt a tanárok még nem megfelelõen képesítettek, és általában "tanárjelöltként" vagy
"növendékként" tekintenek rájuk. Idejük jelentõs részét valós munkakörnyezetben (egy
iskolában) töltik, ahol részben vagy egészben a képesített tanárok feladatát végzik, és
munkájukért javadalmazásban részesülnek.

TToovváábbbbkkééppzzééss  
A továbbképzés célja, hogy frissítse, fejlessze és szélesítse a tanár alapképzése során szerzett
ismereteit, illetve új készségekkel és szakmai látásmóddal ruházza fel, mely pályája egy adott
pontján egyébként esetleg nem állna rendelkezésére. Ez a fajta képzés célja többféle igény
kielégítése is lehet egy országosan meghatározott prioritástól az adott iskola által kijelölt
célig, és ezen belül is több formát ölthet. A továbbképzést meg kell különböztetni a "további
képesítõ képzéstõl", mely általában arra képesít egy tanárt, hogy egy másik tárgyat, vagy egy
másik oktatási szinten tanítson.

LLiinneeáárriiss  ffiizzeettééssii  sskkáállaa
Olyan fizetési skála, melyben több szint követi egymást a minimális szinttõl a maximális
szintig.

MMááttrriixx  sszzeerrkkeezzeettûû  ffiizzeettééssii  ttáábbllaa
Ez a fizetési rendszer alapja egy mátrix, mely több tényezõt is figyelembe vesz, így pl. a
képesítést és a szolgálat idõtartamát. A tanárok szakmai elõmenetele ilyen módon egy vagy
több tényezõtõl is függhet, melyek egymástól függetlenül is közrejátszhatnak, és így a lehet-
séges fizetési szintek skálája végül bõvül.

ÉÉrrddeemm
A tanár által végzett munka minõsége vagy értéke, melyet megfelelõ értékelés után
fizetésemeléssel ismernek el.

VVeeggyyeess  ttaannuullóóccssooppoorrtt
Iskolarendszerû oktatásban tanuló, heterogén összetételû csoport. Az egyes országok hivata-
los meghatározása szerint ezek a csoportok az alábbiak közül tartalmazhatnak egyet vagy
többet: különleges oktatási igényû tanulók, migránsok gyerekei, szocializációs problémákkal
küzdõ tanulók, tanulási nehézséggel küzdõ tanulók vagy kivételes képességû tanulók.

ÖÖsssszzeessíítteetttt  mmuunnkkaaiiddõõ  
Az összesített munkaidõ az összes feladatot beleértve minden, munkával töltött idõ (tanítás,
egyéb iskolai vagy más, meghatározott helyen folyó tevékenységek, készülés, osztályzás).
Meghatározható heti vagy éves szinten.

KKüüllöönnlleeggeess  ookkttaattáássii  iiggéénnyyûû  ttaannuullóókk
Olyan tanulók, akiknek testi vagy érzékszervi fogyatékosságuk van, vagy pszichológiai, illetve
nyelvi nehézségeik vannak.
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TTaannuullmmáánnyyii  sszzaabbaaddssáágg
Olyan szabadság, mely alatt a tanárok mentesülnek a munkavégzés kötelme alól, anélkül,
hogy állásuk megszûnne. Az ilyen, szakmai fejlõdés céljára adott szabadság általában
fizetett, és idõtartama néhány hónaptól akár egy évig, vagy tovább is tarthat. Egyes orszá-
gokban fizetés nélküli tanulmányi távollét is lehetséges, ilyenkor csak a tanári állás fenn-
tartása garantált.

FFiizzeettéésstt  kkoorrrriiggáállóó  ttéénnyyeezzõõ
Az alapfizetést, melyet a fizetési skálával kapcsolatos szabályok szabnak meg, bizonyos
esetekben különféle járulékos keresetek egészíthetik ki. Ide sorolandó a túlóradíj, vagy az a
pótlék, amely a tanárokat többletfeladatokért vagy járulékos felelõsségvállalásért, esetleg
különösen nehéz munkakörülményekért ellentételezi, mely utóbbi a tanítás helyével vagy a
tanított gyerekek természetével függ össze.

HHaattáárroozzaattllaann  iiddõõrree  kköözzffooggllaallkkoozzttaattoottttnnaakk  kkiinneevveezzeetttt  ttaannáárr  ((ccaarreeeerr  cciivviill  sseerrvvaanntt  tteeaacchheerr))
Egy közfoglalkoztatotti rendszerben speciális feltételekkel kinevezett tanár (ilyen feltétel
például, hogy az oktatási csúcs-hatóság közvetlenül választja ki és foglalkoztatja õket).
Nyugdíjazásig tartó, igen erõs elkötelezettséggel járó állás. A foglalkoztatás csak igen kivéte-
les körülmények között szûnhet meg.

KKöözzffooggllaallkkoozzttaattoottttnnaakk  kkiinneevveezzeetttt  ttaannáárrookk
Azok a tanárok, akiket egy kormányzati hatóság alkalmaz, akár központi, akár regionális
vagy helyi szinten. A közfoglalkoztatotti jogállású tanárok jogviszonya különbözik az állami
vagy magán szektor szerzõdéses jogviszonyától.

SSzzeerrzzõõddééss  aallaappjjáánn  ffooggllaallkkoozzttaattootttt  ttaannáárrookk
Olyan tanárok, akik az általános foglalkoztatási jogszabályok szerinti szerzõdés alapján dol-
goznak (hasonló a magán szektor szerzõdéseihez).

TTaannííttáássii  iiddõõ
A tanítással (osztályteremben) töltött idõ. A tanítási idõt úgy számoljuk ki, hogy a tanórák
számát megszorozzuk az órák hosszúságával (percekben), és a szorzatot elosztjuk 60-nal.
Heti, illetve éves alapon is kiszámolható.

CCssooppoorrttmmuunnkkaa  
Minden olyan helyzet, amelyben a tanárok annak érdekében dolgoznak együtt, hogy
kialakítsák az iskolaprogramot, kereszttantervi tevékenységeket tervezzenek, magát a tanter-
vet megtervezzék, hozzájáruljanak a belsõ értékeléshez, vagy egyéb feladatot végezzenek. A
csoportos tanítás (ha két vagy több tanár mûködik együtt annak érdekében, hogy közösen
tartsanak meg egy vagy több foglalkozást), illetve koordinációs munka, melyet egy adott tár-
gyért felelõs tanárok végeznek, jelen tanulmányunk értelmében nem minõsül csoportmunká-
nak.

MMuunnkkaavvééggzzééssrree  rreennddeellkkeezzééssrree  áállllóó  iiddõõ
Az iskolában elvégzendõ, illetve más, meghatározott helyen teljesítendõ feladatok ellátására
rendelkezésre álló idõ (tanítás és más tevékenységek). Meghatározható heti vagy éves
keretben.

SSzzeemmééllyyeess  mmuunnkkaavvééggzzééssrree  rreennddeellkkeezzééssrree  áállllóó  iiddõõ
Készülésre, osztályzásra vagy személyes fejlõdésre rendelkezésre álló idõ, mely alatt a tanár
nem köteles az iskola épületében vagy annak környékén tartózkodni.



Glosszárium 

XXI

EGYÉB KIFEJEZÉSEK

TTaaggjjeellöölltt  oorrsszzáággookk
Jelentésünk kiterjed azokra a tagjelölt országokra is, melyek elõ-csatlakozási stratégiájuk
részeként már jelenleg is rész vesznek a Socrates programban. Ezek az országok az alábbi-
ak: Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország,
Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia.

Törökország is EU tagságra jelölt ország, ahol a Socrates programban való 2004. évi teljes
körû részvételére már folyik a felkészülés. Ennek legnyilvánvalóbb jele az Eurydice hálózat-
hoz történt csatlakozása. Ez a csatlakozás azonban még nem teljes, emiatt errõl az ország-
ról ebben a tanulmányban nem tudtunk adatokat közölni.

EEuurróóppaaii  GGaazzddaassáággii  TTéérrsséégg
Az Európai Gazdasági Térségrõl (EEA) szóló szerzõdést 1992 májusában kötötték, és 1994
elején lépett hatályba. Az Európai Unió 15 tagállamára és a három EFTA országra
vonatkozik Svájc kivételével. A szerzõdés célja egy, az EU tagállamokon túlmutató egységes
piac megteremtése az áruk, személyek, tõke és szolgáltatások szabad mozgása érdekében.

EEuurróóppaaii  SSzzaabbaaddkkeerreesskkeeddeellmmii  TTáárrssuullááss
Az Európai Szabadkereskedelmi Társulást (EFTA) 1960-ben hozta létre Ausztria, Dánia,
Norvégia, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság a Stockholmi Egyezmény értelmében.
Késõbb csatlakozott Finnország, Izland és Liechtenstein. Az EFTA jelenleg csak négy tagál-
lamból áll: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A többi ország kilépett az EFTA-ból, hogy
csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Svájc kivételével a többi EFTA ország az Európai
Gazdasági Térséghez tartozik.
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BEVEZETÉS

A munkafeltételek ismerete rendkívül fontos ahhoz, hogy megérthessük a tanári szakmát
napjaink Európájában. A szakma vonzereje szorosan összefügg azokkal a feltételekkel,
melyek mellett a tanárok szakmai feladataikat végzik és a tanárok aktív életszakaszának
minõségével. Jelentésünkben megkísérlünk részletes elemzést készíteni a tanárok foglalkoz-
tatási és munkafeltételeirõl, megvizsgálva egyenként minden feltételt, hogy végül a jelentés
zárófejezetében egy minél teljesebb kép rajzolódhasson ki.

A kirakós játék hasonlata épp fordítva értendõ itt. A munkafeltételeket egyben kell látni, hogy
megértsük, mi a tanárok pontos feladata, mennyi ideig kell azt végezniük, mennyit kapnak
azért, amit csinálnak, illetve mennyi támogatást és képzést kapnak annak érdekében, hogy
továbbra is jól csinálják. A jelentés öt fejezete a munkafeltételek alábbi összetevõit veszi
sorra: foglalkoztatási biztonság, terhelés és feladatmeghatározás, fizetés, illetve a
tanároknak munkájuk közben biztosított továbbképzés, és támogatás. Minden darab szük-
séges a kép teljességéhez. A kép mintázata természetesen rendkívül összetett.

Az összetettség azonban csak további ok arra, hogy teljes és részletes elemzést készítsünk. A
tanároknak a magas színvonalú oktatás biztosításában játszott szerepe magától értetõdõ,
ami azt jelenti, hogy a tanári szakma gyakorta van a nyilvánosság véleményalkotásának és
különbözõ vitáknak kitéve. A sorozat elõzõ két jelentésében  már elemeztük, miért szükséges,
hogy megfelelõ számú jól képzett, megfelelõen képesített tanár álljon rendelkezésre. A
munkafeltételek közvetlen hatással vannak arra a folyamatra, aminek keretében a tanárok
belépnek a szakmába, illetve azt elhagyják, mivel ezek a feltételek szabják meg, milyen
vonzó a szakma, különösen más szakmák viszonylatában. A tanárok munkafeltételeirõl szóló
beszélgetések során azonban gyakran csak egyetlen ilyen feltételrõl esik szó, legyen az akár
a fizetésük, akár terhelésük, vagy képzési lehetõségeik, hogy ezek segítségével jobban
helytállhassanak napjaink osztálytermében. Jobban meg kell határozni az összefüggést ezek
között a különbözõ területek között. A kirakós játék darabjainak illeszkedniük kell
egymáshoz. 

Jelentésünkben csak az áállttaalláánnooss  aallssóó  kköözzééppffookkúú  ookkttaattáássbbaann dolgozó tanárokkal
foglalkozunk. Azokat a tanárokat, akik képesítettsége még nem teljes, vagy épp pályájuk ele-
jén állnak, nem vesszük számításba itt, ha speciális feltételek vonatkoznak rájuk (ezeket a
feltételeket a jelen tanulmány I. sz. jelentésében elemeztük)(1).

Az elsõ fejezet a ttaannáárrookk  ffooggllaallkkoozzttaattáássii  ssttááttuusszzáánnaakk  ééss  áálllláássbbiizzttoonnssáággáánnaakk elemzésével
megszabja a téma tárgyalásának kereteit. Megvizsgálja, mi húzódik meg a tanárok
foglalkoztatásának hátterében, és elemzi, milyen állásbiztonságra számíthatnak. Európában
a tanárok vagy közfoglalkoztatottak (egyes országokban határozatlan idõre közfoglalkozta-
tottnak kinevezett tanárok), vagy az általános, a magán szektorban is közismert foglalkoz-
tatási jogszabályok alapján alkalmazzák õket. Dolgozhatnak rövid, határozott idejû
szerzõdéssel, vagy részmunkaidõs szerzõdéssel, ahogy ez az országok többségében történik.
A foglalkoztatási státuszok ilyen típusait határozzuk meg és tárgyaljuk a fejezetben, illetve azt
is elemezzük, milyen trendek szerint változnak az arányok az egyes típusokban, amennyire
a rendelkezésünkre álló adatok ezt lehetõvé teszik. A fejezet második része a tanárok állás-

(1)A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és aggodalmak. I. jelentés: Alapképzés és átmenet a munka
világába. Általános alsó középfokú oktatás . Az európai oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice,
2002.
A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és aggodalmak. II. jelentés: Kereslet és kínálat. Általános alsó
középfokú oktatás. Az európai oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice, 2002.



biztonságát tekinti, annak alapján, milyen körülmények között veszítheti el egy tanár az
állását, vagy helyezhetik át másik munkakörbe. Az elemzésnek ebben a részében lesz szó az
önkéntes áthelyezésrõl és az elbocsátással kapcsolatos eljárásról is (különösen a felmondási
idõrõl).

A második fejezet a ttaannáárrookk  mmuunnkkaaiiddeejjéévveell,,  aa  ffeellaaddaattaaiikkkkaall  ééss  aa  sszzaakkmmaaii  nnoorrmmááiivvaall
foglalkozik. A fejezet tematikája széles: nem csupán a tanárok terhelésének (néha igen
érzékeny) kérdésével foglalkozunk, hanem azokkal a feladatokkal is, melyeket a tanároknak
munkájuk részeként végre kell hajtaniuk. Megnézzük, hivatalos formában le van-e fektetve,
milyen készségekkel kell bírnia egy tanárnak. A tanárok munkaidejét Európa-szerte
többféleképpen határozzák meg különféle jogszabályok. Jelenleg a legelterjedtebb
meghatározás az, amely a munkaidõbe a tanítási órák számát és az egyéb konkrét felada-
tokra fenntartott idõt is beleszámolja. Csak kevés ország veszi a munkaidõt kizárólag az
osztályteremben tanítással töltött idõnek. Egy másik ország-csoport esetében a munkaidõbe
a tanítási órákon kívül más feladatokhoz és személyes munkához szükséges idõ is
beleszámít, míg néhány más országban a tanítási órák száma egyáltalában nincs megadva,
és a munkaidõ csak azt jelenti, hogy ezalatt a tanár feladatok elvégzésére rendelkezésre áll.
Ez az óvatos elemzés összehasonlítást is lehetõvé tesz a megszokott terhelési szintek között
mind hetes, mind pedig éves keretben; számottevõ különbségekre derül majd fény országról
országra.

A tanároktól törvények vagy egyéb jogszabályok alapján elvárt feladatok elemzése azt
mutatja, hogy a tanárok által nyújtott szolgáltatások az egyes országokban jelentõs mérték-
ben eltérnek. Itt említjük meg pl. a csoportban végzett munka kötelezettségét és az ilyen
munkavégzéshez rendelkezésükre bocsátott forrásokat. A tanároktól az általuk elvégzendõ
egyes feladatok és a teljes munkamennyiség tekintetében elvárt alkalmazkodó készség
elemzésünk utolsó elõtti részében olvasható a gyakorlati normákról és a szakmai etikáról
szóló zárószakasz elõtt. Az utolsó rész tanúsága szerint kevés országban vannak ilyen jellegû
normarendszerek, bár a közelmúlt trendjei azt sugallják, hogy számuk növekszik.

A harmadik fejezet a tanárok ffiizzeettéésséénneekk kritikus fontosságú témájával foglalkozik.
Nyilvánvaló, hogy a tanárok számára elérhetõ fizetség és az ehhez kapcsolódó fizetés-jel-
legû és nem-fizetés-jellegû ösztönzõk komoly szerepet játszanak a szakma átfogó vonzere-
jének meghatározásában. A fejezet a tanárok alapfizetésének meghatározásával kezdõdik,
a továbbiakban pedig azt elemzi, hogyan növekedhet ez a fizetés egy tanár pályájának ideje
alatt egyes európai országokban. Szinte minden országban bérskálákkal dolgoznak a
tanárok esetében, bár ezek lehetnek lineárisak (az egymás utáni szintek egymás után érhetõk
el), vagy mátrix alapúak (egy vagy több elemet figyelembe véve választanak több fizetés
közül). A kezdõ fizetés esetében a számításba vett elemek között szerepel a szakképesítés
szintje, illetve egyes esetekben a tanári szakmától eltérõ területen szerzett tapasztalat. A
fizetési elõmenetelhez szinte általánosan a szolgálati idõ hosszát veszik alapul, és - valami-
vel kisebb mértékben - a továbbképzést és a teljesítmény-értékelés eredményét. Olvashatunk
a fizetésemelés "hordozhatóságáról" is, miközben úgy tûnik, hogy a szolgálati idõ hosszúsá-
ga és a további képesítések alapján kiérdemelt fizetésemelések könnyebben hordozhatók,
mint a teljesítményértékelések eredményein alapulók.

A tanárok keresete több mint csak az alapfizetés. Az elemzés azt mutatja, hogy a pótlékok
és a juttatások fontos szerepet játszhatnak a tanárok teljes javadalmazási csomagjában
Európa egyes országaiban. Ide tartozhat a túlóradíj, illetve járulékos fizetség azoknak a
tanároknak, akik adott, kedvezõtlenebb körülmények között kénytelenek dolgozni, vagy ellát-
ni kényszerülnek a munkaszerzõdésükön vagy a szolgálati normán felüli feladatokat is. A
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pénzügyi juttatásokra egy sor példa is van  a legfontosabbak szemlátomást a lakhatási támo-
gatás és az útiköltséggel kapcsolatos juttatások. A fejezet zárórészében azt elemezzük, milyen
soktényezõs számolás eredménye a tanárok fizetése (azaz, hány tényezõ figyelembe vételé-
vel állapítják meg végül egy tanár fizetését), és azt, milyen döntési szinten vagy szinteken
határozzák meg ezeket a fizetéseket.

A negyedik fejezetben a ttaannáárrttoovváábbbbkkééppzzééss témájával kezdünk foglalkozni. Európa minden
országa kínál valamilyen továbbképzési lehetõséget tanárainak, bár ezek szervezettsége és
hozzáférhetõsége igen eltérõ képet mutat. A továbbképzés egyébként korántsem szakmai
elvárás Európa országaiban, mivel csak 16 országban kötelezõ. A legtöbb tanár kap vala-
milyen javadalmazást képzésben való részvétel idejére, bár csekély különbség tapasztalható
e tekintetben az ezt elváró és az ezt nem elváró országok között. Sõt, az elemzésbõl kiderül,
hogy egyes országokban általában munkaidõ alatt történik ez a képzés, míg másutt ezt a
munkaidõ részének tartják. A továbbképzésre szánt minimális óraszám szintén nagy szórást
mutat országonként. Egy további trend ezzel kapcsolatban a képzési programok megter-
vezésének decentralizációja, illetve egyes országokban a lebonyolítás is decentralizáltan
történik. A továbbképzési programok tartalmát illetõen a fejezet a tanári alapképzéssel(2)

kapcsolatban már vizsgált öt készség-területre, illetve a tanítási módszertan oktatására
összpontosít. Kiderül, hogy az utóbbi, illetve a számítástechnika és kommunikációs technoló-
gia oktatás, a különleges igényû tanulók oktatása és a multikulturális osztályok oktatása
gyakori dolog. Ezzel szemben a vezetési és iskolafejlesztési kurzusok, vagy akár a konflik-
tuskezelés és a viselkedési normákról szóló képzés sokkalta ritkábbak. A fejezet végül a
részvételi arányok statisztikáját tárgyalja, mely, úgy tûnik, legtöbb európai országban nem
könnyen hozzáférhetõ adat-típus.

A zárófejezet a tanárok rendelkezésére álló ttáámmooggaattááss--ffaajjttáákkaatt veszi sorra és azt a szakmai
tanácsadást vizsgálja, melyet a tanárok napi munkájuk során igénybe vehetnek. Négy olyan
helyzetrõl olvashatunk, amelyben szükség nyílik a tanácsadásra: a tanárok stressz-érzése
vagy kiégettsége, a tanulókkal, szülõkkel vagy kollegákkal szemben jelentkezõ interper-
szonális konfliktus, magával a tanítással kapcsolatos problémák és a vegyes tanulócsopor-
tokkal (különleges oktatási igényû tanulók, migráns családok gyerekei, szociális prob-
lémákkal küzdõ tanulók, tanulási nehézséggel küzdõ tanulók) végzett munkából fakadó
nehézségek. Az elemzés azt sugallja, hogy azok a tanárok, akik ezekkel a problémákkal
szembesülnek, nem mindig kapják meg az igényelt segítséget. Néhány országban
intézményes támogatás biztosított e négy probléma-típus esetére, de ezek nem mindig
szabályozott megoldások. Ezenfelül a nemzeti szakpolitikák jelentõs különbségeket mutatnak
a vegyes csoportokkal kapcsolatos meghatározás tekintetében, és az ilyen csoportokat tanító
tanároknak biztosított támogató intézkedések (akár intézményes, akár nem) is terjedhetnek
a többletmunkaerõ biztosításától és továbbképzés nyújtásától az osztályméret csökkentéséig
vagy a pénzügyi kompenzálásig, illetve a tanítási idõ csökkentéséig.

(2) További részletek: A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és aggodalmak. I. jelentés: Alapképzés
és átmenet a munka világába. Általános alsó középfokú oktatás . Az európai oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet,
Brüsszel, Eurydice, 2002.
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1. FEJEZET 
FOGLALKOZTATÁSI JOGÁLLÁS ÉS ÁLLÁSBIZTONSÁG 

BEVEZETÉS

A tanárok munkakörülményeinek tárgyalásához megfelelõ kiindulópont, ha közelebbrõl
megvizsgáljuk e körülmények alapelemeit: milyen munkát végeznek azok, akik a tanári szak-
mát ûzik, illetve a tanárok különbözõ foglalkoztatási státuszai milyen szerepet játszanak
abban, hogy a tanárok hogyan tekintenek saját munkájukra? A kérdést így is feltehetjük:
hogyan viszonyul a határozatlan idõre közfoglalkoztatottnak kinevezett tanárként végzett
munka a munkavállalóként általános munkajog szerint dolgozó tanáréhoz, illetve hogyan
viszonyul e két státusz a határozott idejû szerzõdéssel való tanításhoz? Milyen a tanárok
tényleges, státuszuktól független állásbiztonsága Európában?

Tanulmányunk célcsoportja az áállllaammii  sszzeekkttoorrbbaann dolgozó tanárok (olyan tanárok, akik
közvetlenül állami hatóságok által finanszírozott, irányított és ellenõrzött iskolákban dolgoz-
nak) Belgium, Írország és Hollandia kivételével, ahol a tanulók többsége állami finan-
szírozásban részesülõ szektor iskoláiba jár (azaz magániskolába, mely elsõdleges finan-
szírozásának több mint felét kormányzati szervezetektõl kapja).

Az elemzés emiatt arra összpontosít, mit jelent a tanároknak az állami szektorban alkal-
mazásban állni Európa egyes oktatási rendszereiben. Általánosságban szólva két foglalkoz-
tatási modellt határozhatunk meg, még ha ez az osztályozás számottevõ nemzeti változatok-
ban él is, amint ezt az alábbiakban bemutatjuk.

Az eellssõõ modell a tanárt kköözzffooggllaallkkoozzttaattoottttkkéénntt tartja számon. A legtágabb értelemben ez
olyan tanárt jelent, akit valamilyen állami hatóság foglalkoztat, akár központi, akár
regionális, akár pedig helyi szinten. A közfoglalkoztatotti jogállású tanárok munkavégzése
más jogszabályi keretek között történik, mint azoké a tanároké, akiket akár az állami, akár
a magán szektorban szerzõdéses alapon alkalmaznak.

Az európai rendszerek mélyebb elemzése során kitûnik, hogy a tanárok közfoglalkoztatotti
foglalkoztatási modellje tovább pontosítható. Láthatjuk például, hogy egyes tanárok
hhaattáárroozzaattllaann  iiddõõrree  kköözzffooggllaallkkoozzttaattoottttnnaakk  kkiinneevveezzeetttt  ttaannáárrii  ssttááttuusszzbbaann dolgoznak, ami ennek
a modellnek egy alcsoportja. A határozatlan idejû közfoglalkoztatotti rendszerekben a
munkaadó központi vagy regionális szinten található, ahol ez az oktatási csúcshatóságot
jelenti(1), a tanárok kiválasztása ezen a szinten történik, és nagyon élénken él a köztudatban
a nyugdíjig szóló állás fogalma. A foglalkoztatás csak nagyon kivételes körülmények között
szûnik meg. Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Luxemburg,
Ausztria, Portugália és Málta tanárairól elmondható, hogy határozatlan idejû közfoglalkoz-
tatotti rendszerben dolgoznak. A három közösség által közösen üzemeltetett iskolák tanárai
Belgiumban szintén ehhez a rendszerhez sorolhatók, míg az állami finanszírozásban
részesülõ magán szektorban foglalkoztatott tanárokat ugyanitt úgy tekintik, mint akik
"hasonultak" jogállásukhoz.

(1) Németországban (Länder), Spanyolországban (Autonóm közösségek) és Belgiumban a három közösség
(Community) által szervezett iskolák tanárainak, Ausztriában a Hauptschule (fõiskola) tanárainak esetében
(Bundesländer). 
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A mmáássooddiikk modell mmuunnkkaavváállllaallóókkéénntt határozza meg a tanárt. Ebben a modellben a
tanárokat sszzeerrzzõõddéésseess aallaappoonn foglalkoztatják a munkajog általános rendelkezései alapján.
Az általános munkajog munkakörülményei különböztetik meg ezt a modellt, mivel állami
alkalmazottak lévén, munkaadójuk lehet egy kormányhivatal (általában helyi szintû). Még
általánosabb helyzet azonban, hogy a tanárokat az iskola közvetlenül alkalmazza.

Az 1.1 sz. ábra a fentieket szemlélteti, illetve bemutatja, hogy e két modell többé-kevésbé
azonos mértékben elterjedt Európában, sõt, néhány országban még egymás mellett is
mûködik. Meg kell jegyeznünk, hogy e fejezet céljaira a "munkaadó" kifejezés alatt azt a jogi
személyt értjük, amely a tanárok kinevezéséért és szerzõdésük kibocsátásáért vagy szolgálati
követelményeik meghatározásáért közvetlenül felelõs. Eközben a bérszámla fedezéséhez
szükséges összeg nem okvetlenül származik közvetlenül a munkaadó költségvetésébõl.

1.1 SZ. ÁBRA
TANÁROK ÁLTAL BETÖLTHETÕ ÁLLANDÓ ÁLLÁSOK AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice 
Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm:: A három közösség által üzemeltetett iskolákban tanító tanárok közfoglalkoztatotti jogállásúak. A
kormányzati finanszírozásban részesülõ szektor tanárait úgy tartják számon, mint akik "hasonultak" a köz-
foglalkoztatotti jogálláshoz, bár általános munkajog alapján végzik munkájukat.

Országok, ahol a tanárok köz-
foglalkoztatottként dolgoznak

Országok, ahol a tanárok
szerzõdéssel, általános jogszabá-
lyok szerint vannak alkalmazva

Országok, ahol mindkét modell
megtalálható

Nincs adat
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DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn  ééss  CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: A tanárok többsége határozatlan idejû közfoglalkoztatotti státuszban dolgozik, azonban az
új Land-ok némelyikében a tanárok határozatlan idejû kormányzati szerzõdés alapján dolgoznak. Tág
értelemben ezek a tanárok is a közszolgálat tagjai.
HHoollllaannddiiaa:: Az állami hivatalok iskoláinak személyzete formálisan állami alkalmazott: a központi és helyi
kormányzatról szóló törvény értelmében közfoglalkoztatottak. A magániskolák személyzete annak a jogi
személynek az igazgatóságával köt szerzõdést, aki a munkaadója lesz (a szerzõdésre a magánjog
vonatkozik). A magán szektorban dolgozó személyzet mégis felfogható úgy is, mint akik állami alkal-
mazásban tanítanak, mivel a munkakörülményeket a kormányzat szabja meg, és a kollektív szerzõdések
az egész oktatási szektorra kiterjednek (az állami hatóságok és a magán szektor iskoláira egyaránt).
NNoorrvvééggiiaa::  A közfoglalkoztatotti törvény némely eleme a tanárokra is vonatkozik.
LLiittvváánniiaa:: 2002 júliusától a tanárok a foglalkoztatásról szóló általános törvény szerint dolgoznak.
MMaaggyyaarroorrsszzáágg:: Az alacsony hányadot képviselõ, részmunkaidõben dolgozó tanárok nem közfoglalkozta-
tottak.
SSzzlloovváákkiiaa:: A tanárok 2002 áprilisában lettek közfoglalkoztatottak.

A tanárok közfoglalkoztatotti és munkavállalói státusza közötti különbségét ne hangsúlyoz-
zuk túl. Az állami szektorban való alkalmazásuk ténye, mely egységesen igaz az
elemzésünkben vizsgált minden tanár esetében, valószínûleg nagyobb jelentõsséggel bír. Az
állami alkalmazottak munkakörülményeinek meghatározása minden országban máshogy
történik. Egyes országokban a tanárok munkaszerzõdése nem képezi semmilyen kollektív
érdekegyeztetés tárgyát (sem a tanári szakmához kötõdõ más döntéshozatali eljárásét).
Ezekben az országokban a munkajog rendelkezései határozzák meg - több-kevesebb részle-
tességgel - a tanárok munkafeltételeit. Ezekben az országokban a tanároknak automatiku-
san jár a munkavállalói státusz, és elmondható, hogy a tanárok itt közelebb állnak a nyílt
munkaerõpiachoz.

Sok más országban azonban külön kollektív szerzõdést (vagy más döntéshozatali mechaniz-
must) hoznak létre a tanári szakma számára, amely néha központi, országos szinten történik,
és amelynek a részleteit a helyihez közelebbi szinten kell továbbtárgyalni. Ez a megoldás
egyaránt megtalálható olyan országokban is, ahol a tanárok közfoglalkoztatottak, de
olyanokban is, ahol szerzõdés alapján dolgoznak.

Végül a skála másik végpontján találhatók a határozatlan idõre közfoglalkoztatottnak kine-
vezett tanárok, akiknek szakmai öntudata államhivatalnokként igen erõs. Ezekben az orszá-
gokban a tanári kinevezés egyet jelent a közszolgálatba való belépéssel. Foglalkoztatási
feltételeik azonosak az összes többi közfoglalkoztatottéval és ezáltal igen eltérõ a
munkaerõpiacon általában tapasztalt feltételektõl.

A fentiek alapján elmondható, hogy állásbiztonság tekintetében a lényegi különbség nem a
közfoglalkoztatottak és a munkavállalók között van, hanem a határozatlan idõre köz-
foglalkoztatottnak kinevezett tanárok és többiek között. Ebben a fejezetben ezért azt nézzük
meg, milyen állásbiztonsága van a tanároknak, akár közfoglalkoztatottak, akár munkavál-
lalók. Jellemezzük a tanárok által betölthetõ állásokat is, nem csupán megszokott foglalkoz-
tatási modelljeik szerint, és azt is, ha mind a határozott, mind a határozatlan idejû
szerzõdések lehetõsége nyitva áll elõttük.
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Csak megfelelõen képesített tanárokat veszünk figyelembe. Azokról a tanárokról, akik
képesítetlenek, vagy nem egészen, illetve nem megfelelõen képesítettek arra a tanári
munkára, amire felkérték õket, ugyanebben a sorozatban, de a II. sz. Jelentésben esik szó(2),
ahol a tanári pálya keresleti és kínálati helyzetét tárgyaljuk. Azoknak a tanároknak a
helyzetét, akik még nem teljesítették munkába állás elõtti összes képzési követelményüket, a
tanárképzésrõl és a munka világába való átmenetrõl szóló I. sz. Jelentésben tárgyaljuk(3).

11..  AA  FFOOGGLLAALLKKOOZZTTAATTÁÁSSII  SSTTÁÁTTUUSSZZ  TTRREENNDDJJEEII

A tanárok foglalkoztatási státuszának az elmúlt 10 év során tapasztalt változása megfelelõ
kiindulási pont témánk elemzéséhez. Az országos szinten hozzáférhetõ statisztikai adatokat
gyûjtöttük össze az Eurydice országos irodáiból, hogy ezáltal megállapíthassuk azoknak a
tanároknak a relatív arányát, akik közfoglalkoztatottként, vagy határozatlan, illetve határo-
zott idejû szerzõdéssel dolgoznak a jelenlegi idõszak elején (1990, hacsak más évszám nincs
megadva) vagy végén (2000, hacsak más évszám nincs megadva).

Az 1.2 sz. ábrán feltüntetett statisztikai adatok két elv alapján elemezhetõk. Elsõként, a tízéves
idõszak elején és végén gyûjtött adatok az idõszak alatt a tanárok számára nyitott állandó
státuszok jellegének változásait is megmutatják. A tanulmány céljaira gyûjtött háttéranyaggal
kapcsolatban ez hasznos információval szolgál azokról az országokról, ahol a közfoglalkoz-
tatotti státuszt tanárok vonatkozásában vagy eltörölték vagy megszigorították, vagy,
ellenkezõleg, ahol idõközben e státuszt a tanárok számára is elérhetõvé tették vagy megszer-
zését megkönnyítették. Ilyen esetben ennek megfelelõ változásra lehet számítani a szerzõdés
alapján foglalkoztatott tanárok számában. Másrészrõl viszont a határozott idejû szerzõdés-
sel dolgozó tanárok arányaiban tapasztalható változások az állásbiztonság helyzetébe is
bepillantást engedhetnek.

(2) A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és aggodalmak. II. jelentés: Alapképzés és átmenet a munka
világába. Általános alsó középfokú oktatás . Az európai oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice,
2002.
(3) A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és aggodalmak. I. jelentés: Alapképzés és átmenet a munka
világába. Általános alsó középfokú oktatás . Az európai oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice,
2002.
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1.2 SZ. ÁBRA:
AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN TANÍTÓ TANÁROK
FOGLALKOZTATÁSI JOGÁLLÁSA (ISCED 2A) SZÁZALÉKBAN KIFEJEZVE

Forrás: Eurydice, nemzeti adatok

közfoglalkoztatott határozatlan idejû szerzõdés határozott idejû szerzõdés

 B fr B de B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK

  52,6 (:) (:) 90 (:)  94,5  94,5 (:)  63,5 (:) 82 (–)         (–) (:) (:) (:) (–)  (:) 
 74,7 47,6 80  90 93,7  96,2  (–) 83,5  60,9 86 76 (–)         (–) 100 98,5 98 (–)  80 

  47,4  (:) 10 (–) (:) (–) (:) (–) (:) (:) 27,9 (-) (-) 86 (:) (:) (:) (:) (:) (:) (:) (:) 100 (–) (–) (–) (:) (:)  (:)
  52,4   10 (-)  (-)  85,1 3,8  30,1 (-) (-) 80         90 (–) (–) (–) 79,5   

      (:)  5,5  5,5 (:)  8,6 (:) 18 14         0 (:) (:) (:) (:)  (:) 
 25,3  20   6,3  3,8  14,9 2,4  9 24 24 20         10 (–) 1,5 (:) 19,9  18 

közfoglalkoztatott

határozatlan idejû szerzõdés

határozott idejû szerzõdés

Forrás: Eurydice1990 2000 (vagy a legfrissebb)
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Kiegészítõ megjegyzések: (1.2 sz. ábra):
BBeellggiiuumm  ((BB  ffrr)):: Az idézett százalékértékek a tanároknak a középfokú oktatás elsõ három évében tapasztalt
számára vonatkoznak.
BBeellggiiuumm  ((BB  ddee)):: A "közfoglalkoztatott" és a "határozatlan idejû szerzõdés" c. oszlopban idézett száza-
lékértékek rendre az állami szektor és az állami finanszírozásban részesülõ magán szektor iskoláira
vonatkoznak a teljes középfokú oktatás tekintetében. A százalékértékek átmeneti foglalkoztatást is tartal-
maznak, melyek becsült aránya a referencia idõszak elején 25%, annak végén 30%.
BBeellggiiuumm  ((BB  nnll)):: Forrásunk a Flamand oktatás számokban, 1999-2000 c. kiadvány. Az arányokat a költ-
ségvetési értékek alapján számolt fõállású megfeleltetéssel közöljük  a célcsoport az ISCED-ben 2-4-ig fel-
sorolt tanárok. A Tijdelijke anstelling van doorlopende duur, azaz határozatlan idõre szóló átmeneti kine-
vezések (TADD) közszolgálati kinevezés alapján történnek.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: Mivel az egyes Land-ok tanári foglalkoztatási státuszra vonatkozó adatgyûjtése igen eltérõ
módszerekkel és kritériumok alapján történik, az egyes szerzõdés típusok alapján foglalkoztatott tanárok
pontos százalékaránya nem megadható.
GGöörrööggoorrsszzáágg:: A referencia év 1999.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: A határozatlan idõre közfoglalkoztatottnak kinevezett tanárok és a határozott idejû meg-
bízással tanító tanárok száma Autonóm közösségenként különbözõ.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg:: Forrásunk a Repères et Référence Statistiques, DPD, Oktatásügyi Minisztérium - 2002 a
2000/1-es és az 1990/91-es tanév vonatkozásában. A közfoglalkoztatottak magukba foglalják a sta-
giaire-eket (gyakornokok), azaz az újonnan felvett közfoglalkoztatottakat, akik véglegesítésük elõtt
próbaidõt töltenek.
OOllaasszzoorrsszzáágg:: A tanárok 14,9%-a határozott idejû szerzõdés alapján dolgozott 2000-ben, ami egy, a kézi-
rat lezárásakor is folyó toborzási idõszak eredménye. Csaknem hét éven át egyáltalán nem volt versenypá-
lyázat tanári állásra. A tanárok 0,01%-a ügynökségi szerzõdéssel dolgozik.
LLuuxxeemmbbuurrgg:: A referencia év 1999. A tanárok 10,3%-a ebben az évben stagiaire (gyakornok) volt.
AAuusszzttrriiaa::  Az adatok rendre az 1991. 01. 01.-es és a 2000. 01. 01-es állapotokra utalnak, és csak az all-
gemeinbildende höhere Schule tanárait foglalja magában. Mivel az egyes Land-ok tanári foglalkoztatási
státuszra vonatkozó adatgyûjtése oly mértékben eltérõ módszerekkel és kritériumok alapján történik, az
egyes szerzõdés típusok alapján foglalkoztatott Hauptschule (fõiskola) tanárok pontos százalék-aránya
nem megadható.
PPoorrttuuggáálliiaa:: Forrásunk a DAPP. Az adatok az oktatás alsó középfokú és felsõ középfokú szintjére egyaránt
utalnak.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: A referencia év 1992 és 1999. Az adatok az általános és az alsó középfokú oktatásra
vonatkoznak.
SSvvééddoorrsszzáágg:: A referencia év 1992/3 és 2000. Az adatok a kötelezõ oktatásra (grundskola) vonatkoznak.
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg:: Nincs hivatalos statisztika, amely azt szemléltetné, hogyan változott a tanárok foglalkoz-
tatásának munkajogi alapja. Néhány helyi tanulmány áll csak rendelkezésünkre. Általában elmondható,
hogy a megfelelõen képesített tanárokkal kötött határozott idejû szerzõdések száma 1990-tõl 2000-ig nõtt.
MMaaggyyaarroorrsszzáágg:: A referencia év 1999. Forrásunk a Statisztikai Tájékoztató Füzetek, Oktatási Minisztérium,
Budapest, 2000.
LLiittvváánniiaa::  A 2000/01-es tanévben minden tanár közfoglalkoztatotti kinevezéssel végezte munkáját, akár
határozott, akár határozatlan idejû megbízással dolgozott.
SSzzlloovvéénniiaa:: A referencia év 2001. A tanárok 2%-a ügynöki szerzõdéssel dolgozott (egyetemi hallgatók és
szerzõdéses munkavállalók).

Érdemes azonban jelezni, hogy nagyon kevés ország tud teljes statisztikai adatsorokat
megadni arról, milyen arányban dolgoztak a tanárok ilyen vagy olyan foglalkoztatási stá-
tuszban. Ez vagy azt jelenti, hogy ezekben az idõszakokban ezeket az adatokat nem gyûjtöt-
ték, vagy azt, hogy a foglalkoztatási státusz meghatározása nem felelt meg az 1.2 sz. ábrán
jelzett kategóriáknak. Az utóbbi helyzet érvényes az Egyesült Királyság (Anglia) esetére, ahol
az adatgyûjtés céljaira használatos különbségtétel egyrészt a képesített "szokványos" fõállású
és a részmunkaidõs tanárok, másrészt az "alkalmi" tanárok között történik. "Szokványos"-nak
számít, akinek legalább egy hónapra szóló szerzõdése van, akár állandó, akár csak egy
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hónapnál hosszabb megbízása van. Az "alkalmi" tanár az, akinek egy hónapnál rövidebb
idõre szóló szerzõdése van. Emiatt ebben az országban nem meghatározható, milyen
arányok állapíthatók meg az állandó megbízatással és a határozott idejû szerzõdéssel
foglalkoztatott tanárok között.

1.1. A közfoglalkoztatotti jogállású tanárok arányának alakulása

Az 1.2 sz. ábra Olaszország vonatkozásában azt jelzi, hogy az állami alkalmazottak
munkaszerzõdését az 1993. évi reform következményeképpen magánjogi alapokra
helyezték. A közfoglalkoztatottak számát erõsen lecsökkentették. Az olasz tanárok
munkaszerzõdése most a nemzeti keretszerzõdések hatálya alatt áll, melyeket decentralizált
szerzõdés-tárgyalások során lehet kiegészíteni. A szerzõdésekrõl az iskolavezetés és a
tanárok szakszervezetének iskola szintû képviseleti szerve tárgyal. Ez az új keletû megoldás
az iskolai autonómia 2000. évi bevezetése óta mûködik. Érdekes módon az adatok azt
tükrözik, hogy a munkaviszony magánjogi alapokra helyezését a határozott idejû
szerzõdések arányának megnövekedése követte (1990-ben 5,5%-ról 2000-re 14,9%-ra). A
növekedést annak tulajdonítják, hogy a határozatlan idejû szerzõdéssel alkalmazandó
munkaerõ felvételét hosszabb idõre felfüggesztették. Ennek eredménye az lett, hogy az olasz-
országi oktatási ágazatot az európai állami oktatási rendszerek között a legtartósabb bizony-
talanság jellemezte, ezért törvényt kellett elfogadni 1999-ben a határozatlan idejû
szerzõdések szabályozására és az ilyen szerzõdéssel foglalkoztatott tanárok helyzetének
javítására.

Bár Dániáról nincs statisztikai adatunk, a tanárok itt is közfoglalkoztatotti jogállás vissza-
szorulásáról adnak számot. Ennek gyökere a folkeskole (népiskola) 1990-ben bekövetkezett
reformja, melynek eredményeként az iskolákkal kapcsolatos felelõsség a központi kor-
mányzattól a helyhatóságokhoz és magukhoz az iskolákhoz került. 1993 óta a tanárok
fizetése és munkakörülményei helyhatósági szintû tárgyalásokon dõl el, a közfoglalkoztatot-
ti státuszt pedig felváltotta a csoportos szerzõdés alapján történõ foglalkoztatás azzal az
elvárással, hogy azt késõbb határozatlan idejû szerzõdés váltja fel. Ezt a változást az állami
szektor változatosabbá, rugalmasabbá és versenyképesebbé tételének, illetve az oktatási
kiadások csökkentésének szándéka motiválta. Az újonnan felvett tanárokat csoportos
szerzõdéssel alkalmazzák, és olyan új javadalmazási csomagot kínálnak nekik, mely egy sor
felelõsség és képesítés szerinti korrekciós lehetõséget tartalmaz (további részletek ennek a
jelentésnek a fizetésekrõl szóló részében olvashatók). Hasonló reform történt Svédországban
1991-ben, mikor a helyhatóságok vették át a tanárok foglalkoztatásával kapcsolatos teljes
felelõsséget a központi kormányzattól.

Ezzel szemben több kelet és közép-európai tagjelölt ország a közelmúltban közfoglalkozta-
totti jogállást adott tanárainak. Állami szektoraik szerkezetátalakításának és a közigazgatás
felülvizsgálatának igénye sok tagjelölt országot arra indított, hogy törvényeket készítsen a
közszolgálatról, melyeket a legtöbb esetben el is fogadtak. Magyarországon az 1992. évi, a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján minden teljes munkaidõben, szerzõdés-
sel dolgozó tanár közalkalmazottnak minõsül. Csak azok a tanárok nem közalkalmazottak
(az 1.2 sz. ábra szerint 1999-es adatok szerint 1,5%), akik a teljes munkaidõ 50%-ánál
kevesebb munkát végeznek. A szlovén tanárok 1994 óta vannak közfoglalkoztatotti stá-
tuszban, a szlovák tanárokat pedig ennél késõbb, 2002 áprilisában minõsítették át köz-
foglalkoztatottá. Lengyelországban az állandó megbízatással tanító tanároknak ún. "kine-
vezés-alapú" jogállásuk van, ami valójában a határozatlan idõre közfoglalkoztatottnak kine-
vezett tanárok állásbiztonságára hasonlít. Az ábra azt mutatja, hogy a legtöbb lengyel tanár
(79,5%) ilyen szerzõdéssel dolgozott 2000-ben. Litvániában a tanárok az 1998. évi
Közfoglalkoztatotti törvény elfogadása nyomán kötelezõ jelleggel közfoglalkoztatottak lettek.
Egy új közfoglalkoztatotti törvény azonban felülírta ezt, így 2002 júliusától a tanárok már
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nem közfoglalkoztatottak, hanem általános munkajogi keretek között állnak alkalmazásban.
A tagjelölt országokban a tanárok foglalkoztatási feltételeinek változtatására a második
motiváció a jelenleg hatályos EU jogszabályokkal való harmonizáció szükségessége volt. Ez
a körülmény meghaladja jelenlegi témánk, a foglalkoztatás jogi hátterével kapcsolatos vál-
tozások kereteit, mégis fontos általános tényezõ, mely általánosságban kihatással van a
tanárok foglalkoztatásának változásaira.

Az 1.1 sz. ábra tanúsága szerint négy országban (Németország, Luxemburg, Hollandia és
Ausztria) a határozatlan idõre alkalmazott tanárok számára a közfoglalkoztatotti státusz és a
szerzõdéses státusz egyaránt rendelkezésre áll.

Az 1.2 sz. ábra azt mutatja, hogy ebben a négy országban, ahol statisztikai adatok hoz-
záférhetõk, a tanárok túlnyomó többsége közfoglalkoztatott. Németországban az idõszak
elején a tanárok mintegy 90%-a határozatlan idõre közfoglalkoztatotti jogállásban dolgozik,
míg a végén 72,3%. A határozatlan idejû közfoglalkoztatotti státusz (career civil servants) a
tanárok számára még mindig a legelterjedtebb foglalkoztatási forma abban a 11 Land-ban,
ami azelõtt a Német Szövetségi Köztársaságot alkotta (bár e Land-ok némelyikében a
közelmúltban nemrég alternatív foglalkoztatási koncepciót nyújtottak be nyilvános vitára).
Néhány keletnémet Land-ban azonban a tanárok határozatlan idejû kormányzati
szerzõdések alapján végzik munkájukat. Hozzá kell tennünk, hogy a német kormányzati
szerzõdésekkel foglalkoztatott tanárok a határozatlan idejû közfoglalkoztatottakéhoz igen
hasonló körülmények között dolgoznak, emiatt végül is tekinthetõk úgy, mint akik a közszol-
gálat tagjai (a fõ különbség az idõskori nyugellátással kapcsolatos). Ausztriában a tanárok
csaknem kétharmada továbbra is határozatlan idõre kinevezett közfoglalkoztatott, miközben
a határozatlan idejû szerzõdéssel dolgozó tanárok aránya enyhe növekedést mutat. Ebben
az országban a tanárokat megbízási szerzõdéssel magánjogi munkaviszonyba veszik fel.
Korábban az volt a szokványos megoldás, hogy néhány év kielégítõ színvonalú munka után
a tanárok határozatlan idõre kinevezett közfoglalkoztatotti státuszt kapnak. A tanári szakma
túlkínálata azonban azt eredményezte, hogy Ausztriában egyre nehezebb a közszolgálatba
bebocsátást nyerni. Sõt, arról is általános szintû vita folyik, hogy meg kell-e adni egyáltalán
tanároknak (és az állami szektor többi munkavállalójának) a közfoglalkoztatotti jogállást. Az
1.2 sz. ábra alapján Luxemburgban a tanároknak csak 3,8%-át (chargés de cours és chargés
d`éducation) foglalkoztatták szerzõdéssel 2000-ben, a közfoglalkoztatottak 83,5%-ával
ellentétben. Hollandiában más-más jogállások lehetségesek az állami, illetve a magán szek-
torban foglalkoztatott tanárok számára.

1.2. A határozott idejû szerzõdéssel foglalkoztatott tanárok arányának alakulása

Bár ilyen hiányos adatokból aligha vonhatunk le egyértelmû következtetést, mégis érdemes
megjegyezni, hogy szinte az összes adatközlõ ország a határozott idejû szerzõdéssel tanító
tanárok arányának növekedésérõl számol be az 1990 és 2000 közötti tízéves idõszakban.

Ezt a megfigyelést támasztja alá az a kontextuális információ is, mely a tanulmány céljaira
készült. Az Egyesült Királyság (Skócia) pl. a határozott idejû szerzõdések számának
növekedését jelzi az önkormányzatokra nehezedõ pénzügyi nyomás következtében.
Pályakezdõ tanárokkal szinte kivétel nélkül ilyen szerzõdéseket kötnek, ami oda vezetett,
hogy ma ezeknek a tanároknak a bizonytalan foglalkoztatási helyzete komoly nehézséget
jelent Skóciában. Bár nincs hivatalos statisztikánk a Cseh Köztársaságról, a cseh Munka
Törvénykönyve a jövõben nem korlátozza a tanárokkal köthetõ határozott idejû szerzõdések
számát. Emiatt a rövid távú szerzõdésekkel bizonyos mérvû visszaélés is történik, mert sok
tanárt csak a tanévre alkalmaznak (és a nyári szünet idejére a munkaközvetítõ irodák gond-
jaira bízzák õket). Az oktatási minisztérium által 2001-ben kezdeményezett szabályozás úgy
akart véget vetni ennek a gyakorlatnak, hogy megtiltotta a megfelelõen képesített tanárok
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határozott idejû szerzõdéseinek ismételt megkötését nyomós indok nélkül.

Az egyetlen kivétel ez alól az általános trend alól Franciaország, ahol a határozott idejû
szerzõdéssel foglalkoztatott tanárok száma csökkent az 1990 és 2000 közötti tízéves idõszak-
ban. Ennek magyarázata az a - közszolgálati szakszervezetek által hangoztatott - általános
elv, mely az állami szektor foglalkoztatásának stabilizálására irányul (résorption de l`emploi
précaire). A határozott idejû szerzõdéssel foglalkoztatott tanárok számát olyan alacsony szin-
ten tartják, ami az iskolák piaci alkalmazkodási igényei alapján okvetlenül szükséges.

Az Egyesült Királyságban (Anglia) az alkalmazásban álló tanárokról szóló adatokban
növekvõ arányt tapasztalunk az alkalmi tanárok számában 1998 és 2001 között, melyet
2002-ben csökkenés követett. Mint azt a bevezetõ szakaszban elmondtuk, az alkalmi
tanárok statisztikai szempontból azok, akiknek a foglalkoztatása egy hónapig vagy annál
rövidebb ideig tart.

22..  AA  FFOOGGLLAALLKKOOZZTTAATTÁÁSSÉÉRRTT  FFEELLEELLÕÕSS  KKÖÖZZIIGGAAZZGGAATTÁÁSSII  SSZZIINNTTEEKK

A tanárok foglalkoztatásával kapcsolatos felelõsségi szint elemzése azt mutatja, hogy a
munkaadó hatóság három fõ szinten mûködhet. A "munkaadó hatóság" arra a hatóságra
vonatkozik, amely a tanár kinevezéséért, munkafeltételeinek meghatározásáért bír közvetlen
felelõsséggel (szükség esetén más felekkel együttmûködésben), és amely biztosítja, hogy ezek
a feltételek teljesüljenek. Ide tartozik a tanárok fizetésének biztosítása, bár ennek pénzügyi
forrásai nem okvetlenül kell, hogy közvetlenül e hatóság költségvetésébõl származzanak(4). Ez
megkülönböztetendõ a forrásoknak az iskolán belül való kezelésének felelõsségétõl, mely
(többé-kevésbé) az iskolaigazgató vagy az iskola vezetõ testület kezében van.

Egy fontos különbségtétel ebben a vonatkozásban a központi vagy a regionális szintû
hatóság által, illetve a helyi szinten, általában a helyi oktatási hatóság vagy az iskola maga
által foglalkoztatott tanárok között található. Az 1.3 sz. ábra szerint a legtöbb országban,
ahol a tanárok közfoglalkoztatottak, munkaadójuk vagy a központi kormányzati hatóság,
vagy, ha az oktatás a szövetségi államok vagy helyi hatóságok(5) hatáskörébe tartozik, akkor
a legfelsõbb döntéshozatali szint. A helyhatósági közfoglalkoztatottá való kinevezés két
skandináv országban jellemzõ (Finnországban és Izlandon), illetve Hollandiában és
Litvániában. Két országban (Bulgáriában és Magyarországon) a tanárok foglalkoztatásáért
közvetlenül felelõs személy az iskolaigazgató. 

Ezzel szemben a szerzõdéses foglalkoztatás esetében a munkaviszony leggyakrabban a
tanár és közvetlenül az iskola között jön létre. Ez különösen is igaz a tagjelölt országok
esetében. A Cseh Köztársaságban ezt a munkaviszonyt a közelmúltban megreformálták.
2003. január 1-tõl minden iskolának jogi személyiségre kellett szert tennie, és így közvetlenül
felelõsséget vállalni a tanárral való szerzõdésért. Ez a gyakorlatban a tanárok állásbizton-
ságának csökkenését jelentette, mivel az iskolák teljes jogi személyiségével járó független-
sége azt jelenti, hogy a helyi vagy regionális oktatási hatóságok, ha egy tanárt elbocsátottak
az egyik iskolából, a jövõben nem ajánlhatnak fel neki egy megüresedett állást egy másik-
ban.

(4) Az oktatás finanszírozásáról további információt ld. Key data on Education in Europe 2002. Európai Bizottság
Eurydice  Eurostat [Legfontosabb adatok az oktatásról Európában, 2002] Luxemburg: az Európai közösségek
hivatalos kiadványainak hivatala, 2002)
(5) Németországban (Länder), Spanyolországban (Autonóm közösségek) és Belgiumban a három Közösség
(Community) által szervezett iskolák tanárainak, Ausztriában a Hauptschule (fõiskola) tanárainak esetében
(Bundesländer). 
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1.3 SZ. ÁBRA:

A TANÁROK FOGLALKOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELELÕSSÉG AZ ÁLTALÁNOS
ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice

A második leggyakoribb kapcsolat-típus a tanár és a helyi önkormányzat/helyi oktatási
hatóság között létesül. Ez a helyzet a skandináv országokban (Dánia, Svédország és
Norvégia), de az Egyesült Királyságban (Skóciában) is. Az Egyesült Királyságban (Anglia,
Wales és Észak-Írország) a tanár munkaadója vagy az iskolaszék vagy a Local Education
Authority (LEA, helyi oktatási hatóság) (LEA vagy Észak-Írországban Education and Library
Board, (oktatási és könyvtár-ügyi testület)). Ez az adott iskola típusától függ. Abban az eset-
ben, ha a helyi hatóság a munkaadó, (community and voluntary controlled schools (közösség
vagy önkéntes testület által ellenõrzött iskolák)) az irányítási és vezetési feladatokat manap-
ság az iskolaszék hatáskörébe utalják, beleértve a személyzet nagyságának és összetételének
meghatározását is.

Olaszországban egy közelmúltban történt reform következtében (ld. 1.1 sz. rész) a tanárok
munkaviszonya átmeneti állapotban van. Csak a határozott idejû szerzõdés alapján
foglalkoztatott tanárokat alkalmazza közvetlenül az iskola. A határozatlan idejû szerzõdéssel
alkalmazottak munkaadója továbbra is a CSA, azaz a Centri Servizi Administrativi (közigaz-
gatási szolgáltató központok), amely a Regionális Oktatási Hivatal irányítási testülete tar-
tományi szinten. Ez a 2003/04-es tanévben várhatóan változik, amikorra minden tanárt
közvetlenül az iskola kell, hogy foglalkoztasson.

a munkaadó a központi/regioná-
lis kormányzat

a munkaadó a helyi önkormány-
zat/helyi oktatási hatóság

a munkaadó az iskola

nincs adat
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Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  ffrr,,  BB  ddee)):: Az ábra a közösség által üzemeltetett iskolákban foglalkoztatott tanárok helyzetét
mutatja. A francia közösségben a tartományok és a helyi önkormányzatok által üzemeltetett iskolákban
dolgozó tanárokat az ugyanezért a szintért felelõs hatóságok alkalmazzák, míg mind a francia, mind pedig
a németajkú közösségekben a kormányzati finanszírozásban részesülõ magán szektorban dolgozó
tanárokat az illetékes hatóság foglalkoztatja. 
BBeellggiiuumm  ((BB  nnll)):: Az állami szektor tanárait régebben az Autonome Raad voor het gemeenschapsonderwijs
(ARGO) nevû autonóm állami testület alkalmazta. Ma azonban a regionális szintû 28 iskolacsoport gyako-
rolja a munkáltatói jogokat a tanárok fölött. A tanárok helyi szinten is foglalkoztathatók, ha a helyi önkor-
mányzatok által üzemeltetett iskolákban dolgoznak, míg viszont a kormányzati finanszírozásban részesülõ
magán szektorban dolgozó tanárokat az illetékes hatóság (az iskolaszék) foglalkoztatja.
DDáánniiaa és ÍÍrroorrsszzáágg:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: Az általános munkajog alapján foglalkozatott tanárok esetében a munkaadó vagy a Land
vagy a helyi önkormányzat.
OOllaasszzoorrsszzáágg:: A tanárokat régebben a CSA, azaz a Centri Servizi Administrativi (közigazgatási szolgáltató
központok) alkalmazta, amely a Regionális Oktatási Hivatal irányítási szerve tartományi szinten. Ez a
2003/04-es tanévben várhatóan változik, amikorra minden tanárt közvetlenül az iskola kell, hogy
foglalkoztasson.
HHoollllaannddiiaa:: 1995 óta a középiskolák teljes személyzete fölött nem közvetlenül az iskola, hanem az illetékes
hatóság általános szolgálata gyakorolja a munkáltatói jogokat (Bestuursaanstelling a Bevoegd Gezag-nál).
AAuusszzttrriiaa:: Az ábrán a Hauptschule-kban dolgozó tanárok helyzetét látjuk, akiket a Land-ok foglalkoztatnak.
Az allgemeinbildende höhere Schule-kban oktató tanárokat a szövetségi kormány (a Bund) foglalkoztatja.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: A munkáltatói jogokat a foundation (alapítványi) és az voluntary aided (ön-
kéntesen támogatott) iskolák iskolaszéke gyakorolja, és ennek van jogosultsága tanárokkal munka-
szerzõdést is kötni. A community (közösségi) és a voluntary controlled schools (önkéntes ellenõrzött) iskolák
esetében a munkáltató a LEA (vagy Észak-Írországban az Education and Library Board, az Oktatási és
könyvtár-ügyi testület), bár az oktatószemélyzet kiválasztásáért az iskolaszék felelõs, és az általa kiválasz-
tott személyeket a LEA köteles kinevezni (hacsak nem vitatja, hogy a jelölt megfelel a képesítési
feltételeknek).
BBuullggáárriiaa:: A nemzeti törvények (a közoktatási törvény megvalósításának ügyrendje) szerint a tanárok
szerzõdését az iskola részérõl az iskolaigazgató írja alá.
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg:: A szerzõdõ fél az iskola, amennyiben az utóbbi jogi személyiséggel bír. Ha nem bír, úgy
a helyi oktatási hatóság szerzõdik. 1999-ben az általános iskolai tanároknak alig több mint a felét (53%-
át) alkalmazza közvetlenül az iskola. 2003. január 1. óta minden iskolának jogi személynek kell lennie.
MMaaggyyaarroorrsszzáágg:: Az iskola a munkaadó, mely saját jogán jogi személyiséggel bír. Új státusz létrehozásába
a helyi önkormányzat beleszólhat, de a foglalkoztatási kérdésekben közvetlen illetékessége nincs.
SSzzlloovvéénniiaa:: Foglalkoztatási kérdésekben az iskolaigazgató dönt az oktatási minisztériummal egyetértésben.
SSzzlloovváákkiiaa::  A szerzõdõ fél maga az iskola, ha jogi személyiség. Ha nem jogi személyiség, akkor a helyi
oktatási hatóság szerzõdik. 2000/01-ben a legtöbb tanár fölött az alsó középfokú oktatásban a helyi
oktatási hatóság gyakorolta a munkáltatói jogokat.

33..  PPRRÓÓBBAAIIDDÕÕ

A tanárok szakmai pályafutásuk elõtti képzésének, illetve kiválasztásának módjával
ugyanebben a sorozatban egy korábbi jelentés keretei között foglalkoztunk(6). Ebben a
részben arra keresünk választ, hogy a tanárokat kköözzvveettlleennüüll  nneevveezziikk--ee  kkii  aa  kköözzsszzoollggáállaattrraa
vagy állandó tanítói szerzõdést kapnak-e, amint sikeresen megfeleltek minden

(6) A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és aggodalmak. I. Jelentés (Alapképzés és átmenet a munka
világába) 5. fejezete és a II. Jelentés: Kereslet és kínálat 3. fejezete. Általános alsó középfokú oktatás . Az európai
oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice, 2002.



Munkafeltételek és javadalmazás

12

követelménynek alapképzésük során (beleértve a bevezetõ idõszak alatti "gyakornoki" (on the
job) képesítõ szakaszt is), vagy a próbaidõt vagy az ideiglenes kinevezést is ki kell-e várniuk,
aammíígg nem vvéégglleeggeessííttiikk  õõkkeett. Az 1.4 sz. ábrán a megfelelõen képesített, a szakmába belépni
készülõ tanárok helyzetét látjuk. Arról értesülünk, hogy bár a próbaidõ valamivel kevésbé
elterjedt azokban az országokban, ahol a tanárokat közfoglalkoztatottá nevezik ki, mégis,
ahol létezik, ott szinte minden esetben kötelezõ, sõt, néhány országban igen hosszú. Ezzel
szemben az általános foglalkoztatási jogszabályok alapján alkalmazott tanárok annyit töl-
tenek próbaidõn, amennyit a szerzõdésük - általános foglalkoztatási gyakorlat alapján -
elõír, bár ez gyakran a munkaadó döntési jogköre. Általában rövid idõtartamról van szó,
mely akár teljes egészében el is hagyható, ha a tanár már megfelelõ gyakorlattal bír.

Néhány országban a próbaidõt az alapképzés részének tekintik, méghozzá egy munkahelyi
végsõ képesítõ "gyakornoki" (on the job) szakasznak(7). Ez a helyzet Franciaországban és
Luxemburgban, ahol a közszolgálatba való beválasztás versenypályázata még azelõtt
történik, hogy a képzés véget érne. Hasonló a helyzet az Egyesült Királyságban (Skócia), ahol
a kétéves próbaidõt szintén egy végsõ munkahelyi képesítõ szakasznak tekintik.

Több országban átmeneti kinevezéssel vesznek fel tanárokat, mielõtt véglegesítenék õket.
Belgiumban a tanároknak legalább három iskolaévnek megfelelõ szolgálati idõt kell tel-
jesíteniük ahhoz, hogy határozatlan idejû munkaviszonyra jogosultságot szerezzenek, míg
Spanyolországban azok a tanárok, akik sikerrel jártak a közfoglalkoztatotti versenypályáza-
ton átmeneti állást kapnak, majd be kell nyújtaniuk egy pályázatot egy állandó állásra (con-
vocatoria de concurso de traslados).

Ausztriában a szakma kereslet/kínálat viszonyaitól függõen a tanárok akár azonnal
határozatlan idõre kinevezett közfoglalkoztatottak lesznek, vagy határozott illetve határozat-
lan idejû szerzõdést kapnak, mely magánjogi munkaviszonyt jelent számukra. Az átmeneti
kinevezéssel dolgozó tanárokat egy listán sorba állítják, és egymás után kapják meg a
megüresedõ állandó státuszokat.

Több országban meghatározott hosszúságú próbaidõ letöltését követelik meg tanároktól
mielõtt a szakma befogadná õket. Az 1.4 sz. ábra azt mutatja, hogy ez mindkét foglalkoz-
tatási konstrukció esetében igaz. Németországban a próbaidõ különösen is hosszú a köz-
szolgálatba belépõ tanárok esetében. Kettõtõl akár négy évig is eltarthat, és végül az isko-
laigazgató és a helyi oktatási hatóság (Schulamt) értékelése dönt. A munkavállalóként dol-
gozó tanárok esetében viszont a próbaidõ csak hat hónap. Görögországban,
Spanyolországban és Olaszországban, ahol végsõ gyakornoki képesítõ szakasz nincs, a
belépõ tanároknak egy évet kell próbaidõn tölteniük, ami alatt képzéseken kell részt ven-
niük(8). Írországban és Máltán is egy év próbaidõt várnak el a tanároktól, míg
Liechtensteinben a próbaidõ két év. Lengyelországban egy évet kell gyakornokként eltölteni,
majd három évet szerzõdéses tanárként, és csak ezután kötnek velük határozatlan idejû
szerzõdést, amit ott "kinevezésen alapuló szerzõdésnek" neveznek.

(7) A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és aggodalmak. I. Jelentés (Alapképzés és átmenet a munka
világába) 5. fejezete. Általános alsó középfokú oktatás . Az európai oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel,
Eurydice, 2002
(8) További információ az alábbi kötetben található: A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és
aggodalmak. I. Jelentés (Alapképzés és átmenet a munka világába) 6. fejezete. Általános alsó középfokú oktatás.
Az európai oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice, 2002
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1.4 SZ. ÁBRA:
KÉPESÍTETT PÁLYAKEZDÕ TANÁROK PRÓBAIDEJE AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
HHoollllaannddiiaa:: A próbaidõt nem központilag határozzák meg, de sok, országosnál alacsonyabb szinten kötött
kollektív szerzõdésben mégis rögzítve van.
PPoorrttuuggáálliiaa::  Az 1990 áprilisában elfogadott Estatudo da Carreira Docente egy év próbaidõrõl rendelkezett,
amit azonban soha sehol nem ültettek át gyakorlatba. 
Magyarázat:
A próbaidõ nem tartalmazza a végsõ gyakornoki képesítõ szakaszt, mivel ez a tanárok szakmai
képzésének részét képezi.

44..  HHAATTÁÁRROOZZOOTTTT  IIDDEEJJÛÛ  SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSSEEKK

Ebben a részben azt vizsgáljuk meg, milyen határozott idejû tanári szerzõdések
használatosak Európában. Megvizsgáljuk, milyen típusú szerzõdések köthetõk, illetve ezek
milyen fokú állásbiztonságot jelentenek. A tanulmány II. része részletes leírást közöl a határo-
zott idejû szerzõdésekrõl a tanárok szabadsága vagy távolléte alatti helyettesítésük összefüg-

B D EL E F L NL A P FIN IS LI BG CY LT HU MT SI
3 2   (-) (-) (:) (:) (-)  (-)  (:) (:)    
 4        0,5     0,25 0,25  
  2 1        2     1 0,25

B DK D IRL I NL A S E/W/NI SC NO CZ EE LV PL RO SK
3     (:) (:)  (-) (-)      (:) 
 0,25         0,5 0,25 0,33    1
  0,5 1 1   1      0,25 1  

UK

közfoglalkoztatottak általános munkajog alapján foglalkoztatott tanárok

minimum maximum rögzített egyéni hatáskör függvénye
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gésében(9). Az elemzésbõl kitûnik, hogy ezeket a szerzõdéseket leggyakrabban ebbõl az
okból kötik. A határozott idejû szerzõdések második magyarázata, hogy a tanár, akit így
felvesznek, nem megfelelõen képesített arra a célra, amire alkalmazni kívánják. Ugyanezt a
kérdést a tanárhiány idején tett sürgõsségi intézkedések(10) összefüggésében is tárgyaljuk.

A határozott idejû szerzõdések igen ritkák a közszolgálatban, még akkor is, ha a tanároknak
Európában mindenhol óhatatlanul rövid távú igényeket is ki kell elégíteniük. Emiatt azok az
országok, ahol a határozatlan idõre szerzõdött tanároknak határozatlan idejû közfoglalkoz-
tatotti státuszt kínálnak, létre kell hozniuk valamilyen fajta (lényegileg) szerzõdéses státuszt a
rövid-távon foglalkoztatott tanárok részére. Franciaországban a helyettesítési igényeket
részben a közfoglalkoztatotti státuszú tanárok segítségével elégítik ki, akiket kifejezetten erre
célra neveznek ki. Más országokban a „beugró“ tanárok általában azok, akik még nem
nyerték el a határozatlan idejû közfoglalkoztatotti státuszt (így pl. a spanyol interino-k).
Luxemburgban több chargés de cours kapott állandó kinevezést egy 1997-es bírósági ítéletet
követõen.

Nagyon kevés ország van, ahol az általános munkajogi rendelkezéseken túl semmiféle kor-
látozást ne alkalmaznának, mikor határozott idejû szerzõdést ajánlanak a tanároknak. Ez a
helyzet Hollandiában is és az Egyesült Királyságban is, bár az utóbbiban a 2002.
októberében hatályba lépõ jogszabályok (Határozott idõre alkalmazott munkavállalókról, a
kevésbe elõnyös bánásmód megelõzésérõl szóló 2002. évi törvény) úgy rendelkeznek, hogy
néhány kivétellel, ha egy határozott idejû szerzõdéssel alkalmazott munkavállalót legalább
négy éven át folyamatosan foglalkoztattak, az illetõt megszakítás nélkül újra szerzõdtetni kell
határozott idõre, és ez a szerzõdés a törvény szerint már határozatlan idejûnek minõsül.

Semmilyen korlátozás nem vonatkozik a tanárok határozott idejû szerzõdésének ismétlésére
Belgiumban, Luxemburgban, illetve Litvániában. Finnországban csak akkor ismételhetõ egy
határozott idejû szerzõdés, ha az egy tanár helyettesítésének céljával, vagy valamely más
törvényes okból történik (gyakori ok a foglalkozások számának bizonytalan mivolta,
különösen szabadon választható tárgyak esetében). A finn munkavállalók 6-24 hónapnyi
bérüket követelhetik kárpótlásul, ha a munkaadó alapos indok nélkül felmond egy határo-
zott idejû szerzõdést. Más országokban egy határozott idejû szerzõdés ismétlése (hasonló
tanítási tevékenységre) vagy tilos, vagy csak korlátozott ideig lehetséges azelõtt, hogy a
munkaadó kötelessége szerint állandó szerzõdést ajánl a munkavállalónak. Ez a helyzet
Dániában is (két év folyamatos foglalkoztatás után a tanárnak állandó szerzõdést kell adni),
Németországban is, (itt egymás után háromnál több határozott idejû szerzõdés kötése nem
megengedett), Ausztria (ahol hat év után a tanároknak állandó szerzõdést kell ajánlani), a
Cseh Köztársaságban (a megfelelõen képesített tanárok határozott idejû szerzõdésének
nyomós indok nélküli ismétlése tilos), Magyarországon (ahol öt év után a szerzõdést
határozatlan idejûre kell átalakítani), és Szlovákiában (itt a határozott idejû szerzõdéseket
legfeljebb három évre lehet kötni, ezután állandóvá kell tenni õket). Szlovéniában a határo-
zott idejû szerzõdés egyszer újítható, ezután határozatlan idejûvé kell tenni.

Egyes országokban igen rövid távú szerzõdés is ajánlható egy tanárnak. Dániában pl. a
tanárokat órabérben is lehet fizetni. Az óradíjra kötött szerzõdések csak 3 hónapnál rövidebb

(9) Mint az az alábbi kötetben olvasható: A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és aggodalmak. A II.
jelentés (Kereslet és kínálat) 4. fejezetének 2.1 sz. része. Általános alsó középfokú oktatás. Az európai oktatás
legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice, 2002
(10) További információ az alábbi kötetben található: A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és
aggodalmak. A II. jelentés (Kereslet és kínálat) 5. fejezete. Általános alsó középfokú oktatás. Az európai oktatás
legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice, 2002
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foglalkoztatás esetén lehetségesek. Ilyen esetben a tanároknak legalább 3 órányi díjazás jár
minden olyan tanítási napon, mikor megjelenésükre szükség van. Ezek a szerzõdések
bármelyik nap felmondhatók következõ napi hatállyal. A svéd tanárok is fizethetõk óradíjon,
és szerzõdésük idõtartamára semmiféle korlátozás nem vonatkozik. Görögországban a
tanárokat lehet óradíjon is fizetni, de heti terhelésük nem haladhatja meg a 11 órát.
Finnországban, ha a szerzõdés 5 tanítási napra vagy annál kevesebbre vonatkozik, a tanárt
szintén óradíjon fizetik, de ez a munkavégzést prémium/pótlék számolásához nem veszik
alapul. A Cseh Köztársaságban, Észtországban, Litvániában, Magyarországon és
Szlovéniában szintén nincs a határozott idejû szerzõdésekre megállapított legrövidebb idõ-
tartam.

A Cseh Köztársaságban a fentiek mellett van egy további munkaviszony, mely rövid távra
felajánlható tanároknak. Ez lényegileg egy munkaviszonyon kívüli munkavégzésre irányuló
szerzõdés. Ez a határozott idejû szerzõdések egy speciális fajtája, melyet elsõsorban bizonyos
tanfolyamokon való rövid ideig tartó tanításra használnak. Indoklás nélkül igen rövid elõre-
jelzéssel (15 nap) felmondható.

Bár a határozott idejû szerzõdéssel foglalkoztatott tanárok nem élvezik ugyanazt az állásbiz-
tonságot mint a határozatlan idejû szerzõdéssel dolgozó kollegáik, felmérésünk azt látszik
bizonyítani, hogy foglalkoztatási feltételeik ugyanazok vagy nagyon hasonlóak. Például
Ausztriában a Hauptschule tanárok új munkanormája, a Tanári Szolgálat Normarendszere
kimondja, hogy a határozott idejû szerzõdéssel foglalkoztatott tanárokat valamivel jobban
kell fizetni kárpótlásul ezért a foglalkoztatási formáért.

55..  RRÉÉSSZZMMUUNNKKAAIIDDÕÕSS  SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSSEEKK

Az 1.5 sz. ábra tanúsága szerint a részmunkaidõs szerzõdések Európa-szerte elterjedt
megoldások. Igen kevés ország tiltja a részmunkaidõs tanítást, hacsak nem kivételes
helyzetrõl van szó, és ezek is olyan országok, ahol a tanárok határozatlan idõre kinevezett
közfoglalkoztatottak, és a részmunkaidõs tevékenység fogalmát ellentétesnek vélik a köz-
foglalkoztatotti normákkal. Más országokban a részmunkaidõs tanítást kifejezetten
bátorítják. Ilyen országok pl. Ausztria, ahol a részmunkaidõs tanári állások elterjedését
hivatalosan különféle intézkedésekkel próbálják visszaszorítani, hogy megzabolázzák a
tanári többletkínálatot. A Cseh Köztársaságban a megfelelõen képesített tanárok rész-
munkaidõs állásainak száma szintén nõtt, bár meglehetõsen eltérõ okokból. 1996-ban a
tanárok munkafeltételeinek reformja után (amely lényegében a tanárok munkaidejének
növekedését jelentette) sok munkaadó úgy döntött, inkább részmunkaidõs szerzõdéssel
foglalkoztatja a tanárokat, minthogy elbocsássa õket.

Néhány tagjelölt országban gyakori jelenség, hogy a tanárok több tanári állást is vállalnak,
hogy alapvetõ megélhetési költségeiket fedezni tudják. Szlovákiában például a tanárok
gyakran egyszerre több részmunkaidõs állásban is dolgoznak, különösen, ha a piacon kere-
sett képesítésük van (pl. idegen nyelvek). Észtországban az egy fõ által egyszerre vállalt több
tanári állás elterjedése azt eredményezte, hogy egy jogszabály 2003. szeptember 1-tõl
immár tiltja a két párhuzamos tanítási szerzõdést. A cseh tanárok a hivatalos munkaidõ feléig
(de legfeljebb évente 100 munkaóráig) vállalhatnak másodállást. Ezt úgy nevezett "munkavi-
szony melletti munkavégzésre irányuló szerzõdés" alapján tehetik (ld. fent, 4. rész). Amint
azonban a terhelés egy adott szintet elér, a munkaadó köteles szokványos munkaszerzõdést
ajánlani.
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1.5 SZ. ÁBRA:
RÉSZMUNKAIDÕS SZERZÕDÉSEK A TANÁRI SZAKMÁBAN AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: A részmunkaidõs foglalkoztatás megengedett, de el kell, hogy érje a teljes tanári
munkaidõnek legalább a felét. A nyugdíjkorhoz közelítõ tanárok kérhetik az Altersteilzeit foglalkoztatást
(idõsebb tanárok részmunkaidõs foglalkoztatása).
GGöörrööggoorrsszzáágg:: A részmunkaidõs szerzõdések csak óradíjon foglalkoztatott tanárok esetében lehetségesek.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: Részmunkaidõs megbízások általában nem megengedettek határozatlan idõre köz-
foglalkoztatottnak kinevezett tanárok számára. Bizonyos helyzetekben azonban tanárok a megfelelõ
testülethez benyújtott kérvény útján kérhetik terhelésük átmeneti csökkentését. Lehetséges ezen túlmenõen
tanárokat átmeneti idõre részmunkaidõs állásba is felvenni.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg:: A részmunkaidõs foglalkoztatás minden, határozatlan idõre közfoglalkoztatottnak kine-
vezett tanár számára megengedett, eladdig, amíg ez a "szolgálat érdekeivel" összhangban van.
OOllaasszzoorrsszzáágg:: A részmunkaidõs kinevezéseket hivatalos formában az iskolavezetés határozza meg, bár erre
eddig még nem volt példa.
LLuuxxeemmbbuurrgg:: A közfoglalkoztatott személy tanári kinevezése mindig teljes munkaidõre szól, azonban a
szerzõdéssel dolgozó tanárok dolgozhatnak részmunkaidõben is.
PPoorrttuuggáálliiaa:: A közfoglalkoztatott személyek tanári kinevezése mindig teljes munkaidõre szól, a szerzõdéssel
dolgozó tanárok azonban kötelezhetõk részmunkaidõs munkavégzésre is, hogy ezáltal beléphessenek a
szakmába. Ennek érdekében évente jelöltetik magukat a csökkentett munkaidõre irányuló concurso-n
(pályázaton). Javadalmazásuk arányos az általuk végzett munka mennyiségével.

tanárok általában nem dolgoz-
hatnak részmunkaidõs állásban

tanárok általában dolgozhatnak
részmunkaidõs állásban

nincs adat
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FFiinnnnoorrsszzáágg:: A tanárok kérhetik részleges szabadságolásukat 12 hónapnál nem hosszabb idõre, azzal a
feltétellel, hogy egy munkanélküli személy helyettesítse õket, illetve kérvényezhetik részleges nyugdíjaztatá-
sukat is, ha elérték 58. életévüket. Mindkét esetben fizetségük a ledolgozott munkaórák számától függ, és
a kiesõ jövedelmük mintegy felét az állam pótolja. 
MMáállttaa:: A részmunkaidõs szerzõdések csak órabérben foglalkoztatott helyettesítõ tanárok számára vannak
fenntartva. E tanárok számára lehetséges, hogy ha a szokásos éves kötelezõ óraszámot teljesítik, ezután
teljes munkaidõben foglalkoztatják tovább õket.
RRoommáánniiaa:: A részmunkaidõs foglalkoztatás megengedett, de csak azzal a feltétellel, hogy eléri a teljes tanári
munkaidõnek legalább a felét. Ezen kívül ésszerû indokra is szükség van hozzá, és a megyei tanfelü-
gyelõség jóváhagyását is meg kell szerezni.

66..  AA  FFOOGGLLAALLKKOOZZTTAATTÁÁSS  HHEELLYYÉÉNNEEKK  MMEEGGVVÁÁLLTTOOZZTTAATTÁÁSSAA

Ebben a részben azt próbáljuk bemutatni, milyen könnyen vagy nehezen helyezhetõk át
tanárok oktatási rendszerük iskolái között. Ilyen áthelyezések vagy a munkaadó igénye vagy
a tanár kérése nyomán történhetnek. Így tehát az áthelyezés lehet a tanár szándékával
egyezõ vagy nem egyezõ. Azzal is lehet persze érvelni, különösen olyan helyzetekben, ahol
a tanár állása az oktatás iránti várható keresletcsökkenés miatt veszélyben van, hogy a tanár
állásának biztonsága követeli meg, hogy egy másik iskolában hasonló állást vállaljon.
Azonban, mikor egy tanár szándéka ellenére másik iskolába kényszerül átmenni, azt úgy is
felfoghatja, hogy ez megszünteti kapcsolatait szakmai környezetével, ami épp állásbizton-
ság-érzetét ássa alá. Ennek a különbségtételnek a fényében elõször azokat a körülményeket
vizsgáljuk meg, amelyek mellett tanárok kötelezõ jelleggel áthelyezhetõk egy másik iskolá-
ba, majd az ilyen áthelyezések szervezési/lebonyolítási oldalát, illetve az ilyen kötelezettség
korlátait. Végül azokat az eseteket tanulmányozzuk, ahol tanárok maguk kérték az áthe-
lyezést.

Egyes országokban iskolák közötti áthelyezések ritkán fordulnak elõ. Ezek azok az országok,
ahol közvetlenül az iskola a munkaadó, és a munkaerõ-felvétel decentralizáltan, az egyes
iskolák szervezetén belül, a többitõl függetlenül történik. Egyesült Királyság (Anglia, Wales és
Észak-Írország), Észtország és Litvánia ilyen országok.

6.1. Kötelezõ áthelyezés

Kötelezõ áthelyezés akkor lehetséges, ha a szolgálat miatt válik szükségessé. Az ilyen fajta
áthelyezésrõl a tanár munkaadója saját hatáskörben dönt. Így, a foglalkoztató hatóság
kilététõl függõen a tanárt helyi, regionális vagy nemzeti szinten is át lehet helyezni.

Helyi szintû áthelyezés általában akkor lehetséges, ha a munkaadó a helyi oktatási hatóság
(ld. 1.3 sz. ábra). Ebben a rendszerben az oktatási forrásokat helyi szinten kezelik, és emiatt
a tanárok egyetlen iskolához sem kötõdnek. Ezért akár közfoglalkoztatott a tanár (Finnország
és Izland), akár szerzõdéssel alkalmazzák, (Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Norvégia
és a Cseh Köztársaság) elvárható tõlük, hogy több iskolában dolgozzanak, vagy egyikbõl a
másikba menjenek át az igények változása szerint (pl. a tanulók számának változása miatt).
Hollandiában a tanárokat az illetékes iskolaügyi hatóság veszi föl (Bestuursaanstelling), mely
jellemzõen több iskoláért egyidejûleg felelõs. Izlandon a tanárok csak hozzájárulásukkal
helyezhetõk át egyik iskolából a másikba. Azt is meg kell jegyezni, hogy 2003. január 1. óta
minden cseh iskolának jogi személyiséggel kell bírnia, ezért a helyi tanügyi hatóságok nem
helyezhetnek át tanárokat egyik iskolából a másikba ebben az országban.
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Franciaországban a tanárokat meg lehet kérni, hogy néha dolgozzanak egyidejûleg több
helyi iskolában, ha egy iskolában nem tudnak nekik teljes állást biztosítani. Ez jellemzõen
olyankor fordul elõ, ha egy adott tárgy iránt csökken az igény.

Regionális szintû áthelyezésrõl is több ország számolt be (olyan országok, ahol az
oktatáspolitikáért a regionális hatóságok felelõsek, és ahol a tanárokat ezen a szinten
nevezik ki közfoglalkoztatottnak: a három belga közösség, a német és az osztrák Land-ok és
a spanyol Autonóm Közösségek). Az ilyen szintû áthelyezés általában strukturális okokra
vezethetõ vissza. Németországban a határozatlan idõre közfoglalkoztatottnak kinevezett
tanári jogviszony sajátossága miatt a tanároknak szándékuktól függetlenül el kell fogadniuk
az ilyen áthelyezést. Ez a kötelezettség azonban az elmúlt években valamelyest veszített szigo-
rából, így ma már az oktatási hatóság köteles figyelembe venni komoly személyes okokat,
melyek miatt az áthelyezés nem kivitelezhetõ.

Romániában, bár az iskola felelõs a tanárral kötendõ szerzõdésért és a tanár feladatkörének
meghatározásáért, mégis a megyei tanfelügyelõség dolga másik állást találni a tanárnak, ha
strukturális okokból ez szükségessé válik (mert pl. az iskola nem tud elég tanórát biztosítani
a tanárnak). A kötelezõ áthelyezésre utasított tanárok megyei szinten válogathatnak a
megüresedések között. Ha egy adott helyre több pályázó is van, úgy nevezett "dosszié
versenyre" kerül sor országosan elfogadott kritériumok szerint (tapasztalat, szakmai
képesítések, stb.).

Ez a fajta áthelyezés különösen is jellemzõ a közszolgálatba történõ kinevezési rendszer
esetében. Spanyolországban a határozatlan idõre kinevezett közfoglalkoztatotti jogállású
tanárok, akik idõleges kinevezéssel kezdik pályájukat, a határozatlan idejû szerzõdés
érdekében kötelesek áthelyezési versenypályázaton részt venni (convocatoria de concurso de
traslados). Franciaországban kötelezõ áthelyezés csak strukturális okokból engedélyezett,
vagy fegyelmi vétség esetén büntetésként. Portugáliában, ha egy tanárnak "nulla órarendje
van" (azaz nincs igény a tárgyára), szintén köteles iskolát váltani. Áthelyezésérõl központi
szinten döntenek.

Máltán országos szintû áthelyezés is elképzelhetõ. Lengyelországban kivételes körülmények
között a tanár hozzájárulása nélkül is áthelyezhetõ. Ilyen esetben a tanár pénzbeli kárpótlást
és csökkentett óraszámot kap.

A kötelezõ áthelyezés fegyelmi intézkedés esetén is elõfordul, illetve olyankor, ha egy tanár
nyilvánvalóan nem tud kollegáival együtt dolgozni. Ez a helyzet pl. Belgiumban (a francia és
a német ajkú közösségekben), Németországban, Franciaországban, Olaszországban,
Norvégiában és Máltán.
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6.2. Önkéntes áthelyezés 

Az önkéntes áthelyezési rendszer olyan országokban jellemzõ, ahol a tanárokat központilag
nevezik ki(11). Azokban az országokban, ahol versenyvizsga alapján lehet szakmai tagságot
szerezni, a tanárok kinevezése egy adott iskola adott állásába a vizsgán elért eredményeik
alapján történik. Ez a rendszer az oka, hogy elsõ kinevezésükre nem mindig ott kerül sor,
ahol tanári tevékenységüket ûzni szeretnék. Így pl. Franciaországban bonyolult tanáráthe-
lyezési folyamat zajlott minden évben országos szinten 1999-ig. Ugyanez ma már nagyrészt
regionális szinten zajlik. A tanárok áthelyezési kéréseit összevetik a megüresedésekkel, és
miután a jelentkezõket egy közös bizottság levizsgáztatta, megállapítják a végleges áthe-
lyezési rendet. Spanyolországban minden Autonóm Közösség köteles kétévente versenypá-
lyázatot szervezni, melyen a határozatlan idejû közfoglalkoztatotti státuszú tanároknak orszá-
gos szinten részt kell venniük, tekintet nélkül arra, melyik Autonóm Közösség égisze alatt dol-
goznak (feltéve, hogy rendelkeznek a szükséges képesítéssel). Azokban az években, amikor
nincs országos nyílt pályázat, az Autonóm Közösségek rendezhetnek pályázatokat saját
hatáskörben, hogy az üres állásokat betöltsék. Portugáliában is versenyvizsgák útján történik
az áthelyezés, míg Luxemburgban az áthelyezési kérelmeket egy évenkénti körlevél nyomán
lehet beadni, amelyben a megüresedéseket közzéteszik.

Németországban, ha egy tanár azonos Land másik iskolájába szeretné átkérni magát, akkor
a helyi oktatásügyi hatósághoz (Schulamt) kell beadvánnyal élnie, és ebben személyes vagy
szakmai okokat kell megnevezni. Ha azonban egy másik Land iskolájába szeretné áthe-
lyeztetni magát, a folyamat összetettebb lesz. Mindkét érintett minisztérium hozzájárulása
szükséges, bár 2001. május 10-én az oktatásügyi miniszterek állandó konferenciája elfo-
gadott egy megállapodást, amelynek alapján a kétirányú kommunikáció már nem szük-
séges, és azok a tanárok, akik már egy Land-ban állásban vannak, pályázhatnak egy másik
Land tanári állásaira. A pályázók kiválasztásának fõ szempontja az igény (konkrét tárgyak és
regionális igények), alkalmasság, esetleges nehéz személyes élethelyzet, illetve a várólistán
elfoglalt pozíció.

Más országokban, ha egy tanár egy adott munkaadó hatóság égisze alatti iskolából egy
másikba szeretné áthelyeztetni magát, sokkal egyszerûbb dolga van.

77..  AA  TTAANNÁÁRROOKK  FFOOGGLLAALLKKOOZZTTAATTÁÁSSHHOOZZ  FFÛÛZZÕÕDDÕÕ  JJOOGGÁÁNNAAKK  VVÉÉDDEELLMMEE

A tanulmányhoz készített háttéranyagból kitûnik, milyen fontos szerepet játszanak a tanárok
szakszervezetei Európában akár akkor, mikor törvényes jogaikkal élve a tanárok
munkafeltételeirõl folytatnak tárgyalásokat, akár olyankor, mikor a tanárok foglalkoztatással
kapcsolatos jogait védik, vagy amikor egy elbocsátás vagy egy fegyelmi intézkedés
jogosságát vitatják, illetve mikor a szakmát érintõ reformjavaslattal élnek, vagy ebben a
reformfolyamatban aktívan részt vesznek.

Sok országban általános megállapodások születnek a tanárok szakszervezetei és a
munkaadók között, melyek központilag meghatározzák a tanárok munkafeltételeit. Ezeket a
helyi megállapodásokkal tovább lehet közelíteni a helyi igényekhez. Svédországban például
így határozzák meg a tanárok munkafeltételeit. Olaszországban a közelmúlt reformjai
nyomán a szakszervezetek tárgyalópartnereket kerestek, akikkel a négyévenként országos
szinten felülvizsgált munkaszerzõdés mellé egy decentralizált szerzõdést is kialakíthattak.

(11) További információ az alábbi kötetben található: A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és
aggodalmak. A II. jelentés (Kereslet és kínálat) 3. fejezete. Általános alsó középfokú oktatás. Az európai oktatás
legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice, 2002



Munkafeltételek és javadalmazás

20

Amikor ezeket a szerzõdéseket tárgyalják, minden olyan törvényt felfüggesztenek, amirõl a
szakszervezet úgy véli, hogy nem megfelelõ, vagy nem áll összhangban a szerzõdéses
választási lehetõségekkel.

Minden ország arról számol be, hogy a tanárok szakszervezetei aktívan közremûködnek a
tanárok foglalkoztatással kapcsolatos jogainak védelmében, akár közfoglalkoztatottak ezek
a tanárok, akár munkaszerzõdéssel tanítanak magán munkajogi kapcsolat alapján. Bár sok
ország magas szervezettségi arányt említ, pontos adatok beszerzése nehéz feladatnak
bizonyult. Pontosabb adataink vannak a skandináv országokról, ahol Dánia és Finnország
tanárainak 95%-a, míg Norvégia tanárainak csaknem 100%-a tagja a tanárok szakszer-
vezeteinek.

A tanárok szakszervezetei szintén kivették a részüket a közelmúlt szakmai reformjaiból. Ez
történt például Ausztriában és Lengyelországban is. Végül pedig a tanárok szakszer-
vezeteinek köszönhetõ, hogy rávilágítottak néhány kulcsfontosságú témára a tanárok
munkafeltételeivel kapcsolatban. Portugáliában például aggodalomra ad okot, hogy a
határozatlan idõre közfoglalkoztatottnak kinevezett tanárok munkanélküliség esetén nem
számíthatnak semmilyen védelemre. A tanárok szakszervezetei által beterjesztett javaslat
nyomán 2000 áprilisában intézkedést fogadtak el, amely kimondja, hogy a tanári szak-
mában eltöltött bizonyos számú év után, ha egy tanárnak nem jut státusz, munkanélküli
segélyre jogosult.

88..  ÁÁLLLLÁÁSSBBIIZZTTOONNSSÁÁGG

A munkaerõpiac gyors változásainak fényében a tanárok állásbiztonságát gyakran említik a
szakma vonzó tulajdonságai között. Az állásbiztonság azt jelenti, hogy a tanárok nyugdíj-
korukig megõrizhetik kinevezésüket (és foglalkoztatási feltételeik eközben általában változat-
lanok és kiszámíthatók maradnak). Ebben a részben azt vizsgáljuk, milyen mértékben
érvényes az elsõ kijelentés: milyen körülmények között függeszthetõ fel vagy szüntethetõ meg
egy tanár kinevezése.

A leglényegesebb különbségtétel ebben a kérdésben a határozatlan idõre közfoglalkoztatott-
nak kinevezett tanárok (career civil servant teachers) és a többi tanár között van. A határozat-
lan idejû közfoglalkoztatotti rendszerekben az elbocsátás csak bizonyos feltételekkel lehet-
séges (akár fegyelmi vétség miatt akár a közfoglalkoztatotti elõírások más természetû
megszegése miatt). Ezekben az országokban azonban akkor is lehetséges egy kinevezés
megszüntetése, ha a tanár körülményeinek valamilyen változását ellentétesnek tartják a köz-
foglalkoztatotti jogállással (pl. állampolgárság megváltozása). A tanári állások megszün-
tetése nincs megfelelõen szabályozva.

Az is nyilvánvaló, hogy a határozatlan idejû közfoglalkoztatotti rendszerekben a tanárok
nagy fokú állásbiztonságának még kedvezõtlen oldalai is vannak. Németországban és
Spanyolországban is hangsúlyozták kisegítõ intézkedések szükségességét olyan tanárok
esetében, akik már nem alkalmasak osztálytermi munkára. Ez egyértelmû hiba a határozat-
lan idejû rendszerekben.

Fontos azt is megjegyezni, hogy néhány országban a tanári szakmára nem vonatkoznak
külön szabályok, és így a munkaviszony megszûnése és a felmondási idõ minden munkavál-
lalóra az általános munkajogi szabályozás szerint hatályos. Ez a helyzet azokban az orszá-
gokban, ahol a tanárok foglalkoztatása általános munkajogi rendelkezések alapján történik,
és nincs hagyománya az ágazati szinten kötött kollektív szerzõdéseknek.
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8.1. Felmondás

Az elbocsátások okaik szerint három csoportba sorolhatók. Ezek közül az elsõ az, ahol a
tanárt hibáztatják. Ez messze a legnagyobb csoport. Érdekes azonban megjegyezni, hogy
ami a felfüggesztést vagy (némely esetben) az elbocsátást indokló hibát vagy vétséget illeti,
az egyes országokban eltérõ szigorúsággal találkozunk.

Egy tanári állás megszüntetésének második ok-csoportja szintén jelentõs. Vannak olyan
okok, amelyek a tanári munka iránti igény szerkezetváltozásaival függenek össze. Sok ország
rendelkezik errõl a munkaerõ-fölöslegrõl, amely azonban teljességgel független a tanár
szakmai teljesítményétõl (bár egyes országok alkalmazzák pl. a szenioritással, a szakmában
eltöltött évek számával összefüggõ kritériumot).

A munkaviszony megszüntetésének harmadik és utolsó csoportja egészségügyi okokra vezet-
hetõ vissza.

Van egy további különbség is: egyes országokban igen részletesen le van fektetve, milyen
indokkal lehet egy tanárt elbocsátani, míg más országokban tágabb, általánosabb
megközelítést alkalmaznak. Az utóbbi csoportban az elbocsátás pontos indokait bíróságon,
törvényszéken vagy egyéb, fegyelmi ügyekben illetékes fórumon állapítják meg.
Svédországban például a törvény kimondja, hogy a munkaadó csak "objektív indokkal"
mondhat fel a tanárnak, de az sehol nincs leírva, mik is ezek az "objektív indokok", az
egyetlen támpont a bíróságok által lefektetett esetjog. Az is le van írva, hogy az elbocsátás-
nak nincs objektív oka, ha a munkaadótól reálisan elvárható, hogy más munkát adjon a
munkavállalónak. Hasonló a helyzet Dániában, ahol szintén megfelelõen alá kell támasztani
az elbocsátást a munkavállaló vagy az intézmény oldalán felsorakoztatott indokokkal.

8.1.1. A tanárnak felróható okból bekövetkezett elbocsátás

Gyakran említenek ezzel kapcsolatban bbûûnnccsseelleekkmméénnyytt: ezek lehetnek korrupció (Észt-
ország), lopás (Lettország), téves tájékoztatás (Hollandia) vagy akár narkotikumok vagy
toxikus anyagok meg nem engedett használata (Lettország). A bûncselekményben való
vétkesség nyilvánvaló ok az elbocsátásra a határozatlan idõre közfoglalkoztatottnak kine-
vezett (vagy ehhez hasonló státuszú) tanárok esetében Belgiumban, Görögországban,
Spanyolországban, Ausztriában és Máltán. Ugyanez érvényes Németországban is, ahol a
határozatlan idõre közfoglalkoztatottnak kinevezett tanárt csak rendkívüli körülmények között
lehet elbocsátani, mint pl. akkor, ha bûncselekmény miatt elítélik. Olaszország is ehhez cso-
porthoz tartozik (természetesen a közelmúltig az olasz tanárok is határozatlan idõre kine-
vezett közfoglalkoztatottak voltak). A börtönbüntetés is ok az elbocsátásra Hollandiában.

Nagyon kevés országban mondják ki, hogy az erkölcstelen vagy szeméremsértõ cselekede-
tek okot szolgáltatnak az elbocsátásra (a kivételek közé tartoznak Svédország (ahol az ilyen
cselekedetet a munkahellyel kapcsolatos vétségnek minõsül), Izland, Észtország, Lettország
és Málta). A jellemzõ az, hogy mulasztásra, súlyos fegyelmi vétségre vagy általánosabb
értelemben a munkaviszonyból fakadó felelõsség megsértésére hivatkoznak.

A tanár szakmai képességei tekintetében a legtöbb ország a tanár munkaviszonya megszün-
tetésének kapcsán aallkkaallmmaattllaannssáággrraa hivatkozik. Ugyanígy nem megfelelõ munkavégzésre
hivatkoznak Olaszországban, súlyos alkalmatlanságra Hollandiában, hiányos képességekre
az Egyesült Királyságban (Angliában és Walesben), hiányos ismeretekre vagy nem megfelelõ
szorgalomra Izlandon, és nem megfelelõ szaktudásra Lettországban. Franciaországban
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szakmai alkalmatlanság miatt elbocsátható a tanár, bár ez ritkán történik, és az ilyen eseteket
általában nem tanítói állásba vagy a közszolgálat más pontjára való áthelyezéssel oldják
meg.

Nem minden esetben világos, hogyan mérik az alkalmatlanságot, mégis úgy tûnik, hogy egy
tanári állást a tanári teljesítménnyel kapcsolatos hivatalos elmarasztaló értékelés miatt ritkán
szüntetnek meg. Ez történik azonban Belgiumban és Ausztriában, ahol egy tanárt elbocsá-
tanak, ha két egymást követõ értékelés elégtelen teljesítményrõl nyújt tanúbizonyságot.
Lengyelországban is elbocsátható a tanár teljesítményének elmarasztaló értékelése alapján.

Kevés ország említi a nneemm  mmeeggffeelleellõõ  sszzaakkmmaaii  kkééppeessííttéésst mint az elbocsátás lehetséges okát.
Ez egyébként összhangban áll azzal, hogy az állandó kinevezés azoknak a tanároknak jár,
akiknek a képesítése hiánytalan. A legtöbb ország azonban próbaidõt köt ki a tanárok
foglalkoztatásánál (ld. feljebb a 2. részben). Olaszországban ennek az idõszaknak a le nem
töltése elégséges ok az elbocsátásra. Belgiumban (a francia és a német ajkú közösségekben)
és Észtországban a próbaidõ alatti teljesítmény negatív értékelése is felmentéshez vezet.

Hosszabb idõtartamú (15 napnál hosszabb) iinnddookkoollaattllaann  ttáávvoolllléétt szintén a munkaviszony
végét jelenti Olaszországban, Belgiumban és Máltán (az utóbbi esetében az idõtartam 10
nap).

Franciaországban és Luxemburgban a tanár felmondás nélkül elbocsátható, ha a munkavi-
szony fenntartása azonnal és egyértelmûen lehetetlenné válik (révocation pour faute grave).

Spanyolországban és Portugáliában a tanárt meg lehet büntetni a kköözzffooggllaallkkoozzttaattoottttii  nnoorr--
mmaarreennddsszzeerr  mmeeggsséérrttéésséééérrtt (bár a közszolgálatból való egyszerû eltávolítás ritka).
Spanyolországban ilyen akkor történik, ha valaki alkotmányos jogot sért, hivatali titkot kiad
vagy olyanok által szervezett sztrájkban vesz részt, akik törvény szerint nem sztrájkolhatnak,
megsérti az egyes alapvetõ közszolgáltatások fenntartásának kötelezettségét sztrájk idején,
vagy akadályozza a szólásszabadságot.

A fegyelmi eljárás a vizsgált országokban hasonló módon zajlik. A tanár írásos
figyelmeztetésben részesül, melyben részletesen le van írva az ellene szóló panasz, és amely-
ben lehetõséget kap saját álláspontjának közlésére. Ez gyakran az illetékes tanári
érdekvédelmi szervezettel együttmûködésben történik. Ha megerõsítést nyer a munkaviszony
megszüntetése, lehetõséget kell biztosítani a döntés elleni fellebbezésre.

8.1.2. Strukturális okokból történõ felmondás

A vizsgált országok alig kevesebb mint felében strukturális okokból is elbocsátható a tanár.
Ezek közül az országok közül hatban (Hollandia, Finnország, Izland, Litvánia, Magyarország
és Szlovénia) a tanárok közfoglalkoztatotti jogállással bírnak. A többi olyan országban, ahol
ez lehetséges, általános munkajog szerinti szerzõdéseket kínálnak a tanároknak. Ilyen az
Egyesült Királyság (Anglia, Wales és Észak-Írország), a Cseh Köztársaság, Lettország és
Lengyelország. Fontos megjegyezni, hogy ezen országok többsége tagjelölt ország is egyben,
ahol a piacgazdaságba való átmenet az állami szektor komoly átalakítását tette szükségessé.

Finnország és Svédország rendelkezései a legátfogóbbak. Ebben a két országban a gaz-
daság szerkezeti változásai önmagukban is indokolják az elbocsátásokat: egy tanár állása
megszüntethetõ akkor is, ha terhelése számottevõen csökken, ha tartós vagy állandó gaz-
dasági okok állnak fenn, vagy a szerkezetátalakítási folyamat így kívánja. A felmentésre
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azonban csak akkor kerülhet sor, ha a munkavállaló nem helyezhetõ át másik, hasonló
elvárásokat támasztó állásba, vagy ha nem képezhetõ át. Ez a kikötés más országokban is
megtalálható, ahol a tanárok közfoglalkoztatotti státusszal bírnak. Izlandon, ha egy tanár-
nak nem találnak másik állást, egy teljes éven át kapja az alapfizetését, sõt, ha ugyanazt az
állást öt éven belül újra megnyitják, ugyanaz a tanár jogosult elfoglalni. Magyarországon
egy állami alkalmazott akkor bocsátható el, ha átszervezés történik, vagy ha a költségvetési
források csökkennek, de ilyen esetben is csak akkor, ha nem kínálható neki másik olyan
állás, amely megfelel a képesítésének. Litvániában szerkezetátalakítás esetén másik állást
lehet kínálni a munkavállalónak, de ha nem fogadja el, elbocsátható. Szlovéniában az isko-
laigazgató és az oktatási minisztérium közösen kell, hogy megpróbáljanak másik állást talál-
ni annak a tanárnak, akit elbocsátottak.

Azokban az országokban, ahol a tanároknak szerzõdéses státusza van, az Egyesült Királyság
(Anglia, Wales és Észak-Írország), a Cseh Köztársaság, Lettország és Lengyelország nyúj-
tanak védelmet a tanároknak szerkezetátalakítás esetére. Az Egyesült Királyságban (Anglia,
Wales és Észak-Írország) a tanárok általában végkielégítésre jogosultak, ha az iskolát bezár-
ják, a Cseh Köztársaságban pedig a tanárok a felmondás három hónapján át teljes fizetést
kapnak, függetlenül attól, hogy a munkaadó tud-e másik állást biztosítani nekik.
Lengyelországban a munkaadó iskolabezárás esetén kártérítést fizet a tanárnak, melynek
összege 1-6 hónapnyi fizetéssel egyenlõ. 

Azokban az országokban, ahol a tanári szakma a határozatlan idejû közfoglalkoztatotti
rendszer része, tartós munkaviszonyról beszélünk, ami azt jelenti, hogy a tanárnak nyugdí-
jazásáig garantált állása van. Ezekben az országokban a strukturális okokból történõ fel-
mentés ismeretlen fogalom. Az ilyen rendszerekben dolgozó tanárokat szerkezetátalakítás
esetén olykor kötelezõ jelleggel áthelyezik egy másik iskolába vagy másik területre.
Belgiumban a tanároknak inkább a fizetését, mint az állását garantálják. Azok a tanárok,
akiknek nincsenek már óráik, két éven át kapják a teljes fizetésüket, az azt követõ két évben
ennek az összegnek a 80%-át, és így tovább, de az összeg soha nem csökkenhet az idõsko-
ri nyugdíj alá. A francia ajkú közösségben ezt úgy hívják, hogy mise en disponibilité par
défaut d`emploi (rendelkezésre állás munkalehetõség híján). Ha egy tanár ilyen helyzetben
van, el kell fogadnia egy olyan állást, ami otthonától 25 kilométeres távolságnál nincs
messzebb, és ahova tömegközlekedéssel eljutni (oda és vissza) nem tart 4 óránál tovább.

Minden olyan ország, ahol ilyen elbocsátásokra nincs kifejezett rendelkezés (azaz
Olaszország, az Egyesült Királyság (Skócia), Norvégia, és Észtország) szerzõdéses státuszt
kínál a tanároknak.

8.1.3. Egészségügyi indokkal való felmondás

Végül, az egészségügyi panaszok miatti munkaképtelenség is gyakran lehet oka egy tanár
felmentésének. Ez gyakran kapcsolódik rokkantnyugdíjra való jogosultsághoz, illetve az adott
ország társadalombiztosítási konstrukciójához.

Lettországban és Litvániában a négy hónapnál hosszabb betegszabadság a munkaviszony
megszûnéséhez vezethet, az Egyesült Királyságban (Skócia), Liechtensteinben és
Lengyelországban pedig ez az idõszak számottevõen hosszabb (Liechtenstein esetében két
év, Skóciában, Lengyelországban és Szlovákiában pedig egy év). Sok más országban
(Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában, Ausztriában,
Svédországban, Izlandon, a Cseh Köztársaságban, Észtországban és Magyarországon) a
munkaképtelenséget vagy a megváltozott munkaképességet a rokkantsági támogatásra és
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korengedményes nyugdíjra szokták alapul említeni. Portugáliában az egészségügyi ok miat-
ti korengedményes nyugdíjat általában legfeljebb kétéves csökkentett oktatói tevékenység
elõzi meg, ami alatt egészségi állapotának megfelelõ más feladatok ellátását bízzák a tanár-
ra, hogy a törvényes munkaideje meglegyen. Helyzetét ilyenkor félévenként felülvizsgálják.

Meg kell különböztetnünk a tartós betegszabadságot az átmeneti betegségtõl. Több ország
védelmet nyújt tanárainak elbocsátással szemben betegség miatti átmeneti távollét idejére.
Ez a helyzet Belgiumban, Hollandiában és a Cseh Köztársaságban. Belgiumban,
Spanyolországban, Finnországban és Svédországban betegség, gyengélkedés vagy fogya-
tékosság miatt senki nem bocsátható el, hacsak ez nem csökkenti számottevõen
munkaképességét.

8.2. A munkavállaló által kezdeményezett felmondás 

A legtöbb országban a tanárnak nem kell megindokolnia, ha úgy dönt, hogy felmond. Az
egyetlen elvárás, hogy a törvényileg elõírt felmondási idõt kitöltse.

Egyes országokban ennél komolyabb megszorítások érvényesek a tanárok felmondásának
idõpontja és indoka vonatkozásában. Belgiumban (francia és német ajkú közösségek) azok
a tanárok, akiknek határozatlan idejû szerzõdésük van, csak engedéllyel mondhatnak fel.
Spanyolországban a határozatlan idejû közfoglalkoztatotti kinevezésû tanárok felmondhat-
nak, de csak akkor, ha az oktatásügyi minisztérium elfogadta a felmondást, és errõl
határozatot tett közzé a spanyol hivatalos közlönyben. Észtországban a tanárnak írásos
bizonyítékot kell benyújtania a munkaadóhoz a felmondási szándék okáról.

Igen ritka az is, ha a felmondás idõpontjára vonatkoznak megszorítások. Franciaországban
a tanár felmondását a recteur-nek el kell fogadnia, aki ezt követõen megállapítja a
foglalkoztatás végének idõpontját (a tanár ezelõtt nem léphet ki). Azok a tanárok, akik
munkaszerzõdésükben egy adott minimális idõtartamra lekötötték magukat, mert fizették a
sikeres felvételi versenypályázatra való felkészülésüket, vagy, mert tanulmányi szabadságot
kaptak, a kérdéses összeget vissza kell fizetniük, ha ezalatt az idõszak alatt mégis felmon-
danak. Izlandon például megszorítások lépnek érvénybe a felmondással kapcsolatban, ha
az egyszerre kilépni szándékozó tanárok száma veszélyezteti az oktatás zavartalan
mûködését. Ilyen esetben a helyi hatóságok legfeljebb hat hónapra meghosszabbíthatják a
felmondási idõt. Vizsgálatunkból azonban kiderül, hogy egyes országokban a tanárok által
letöltendõ szokványos felmondási idõ célja eleve az, hogy megkössék, mikor mondhatnak
fel a tanárok. Ez a helyzet Németország esetében, ahol a munkaviszony végének egybe kell
esnie a tanév végével vagy a tanév elsõ felének végével. Ugyanezt a rendszert alkalmazzák
Lengyelországban (a szerzõdés vége egybe kell, hogy essen a tanév végével).

Bizonyos feltételek mellett a tanárok anélkül is felmondhatnak, hogy kivárnák a megszokott
felmondási idõt. Finnországban például a szerzõdést több okból is fel lehet mondani, így
azért is, ha a tanár nem a megállapodás szerinti feltételekkel kapja meg a fizetését, testi
épsége veszélyben van, vagy nem adnak neki elég munkát. Magyarországon a tanár rend-
kívüli felmondással léphet ki, ha a munkaadó súlyos mértékben, szándékosan vagy súlyos
mulasztás folytán nem áll helyt a munkaszerzõdésben vállat anyagi felelõsségéért, vagy
egyéb viselkedésével lehetetlenné teszi a tanár számára munkaviszonyának további foly-
tatását.
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8.3. Felmondási idõ

8.3.1. A munkaadó által biztosított felmondási idõ

Bár a foglalkoztatás felmondása általában csak egy adott felmondási idõ után lehetséges,
(kivéve a súlyos vétség miatti azonnali felmondást), ezek az idõtartamok változhatnak a fel-
mondás oka, a munkában töltött idõ hosszúsága és a szóban forgó szerzõdés vagy kinevezés
jellege szerint. Európa országai mégis jelentõs különbségeket mutatnak e tekintetben:
Romániában a legrövidebb idõ 15 nap, míg Svédországban hat hónap.

A tagjelölt országokban elõfordul, hogy a felmondás oka szerint más és más felmondási idõ
érvényes. Ezek az idõszakok hosszabbak, ha az elbocsátás szerkezetátalakítás miatt
következik be. A Cseh Köztársaságban például három hónapot kell várni, ha felmondás oka
az iskola bezárása vagy szervezeti változások (a szokványos idõtartam két hónap). Észt-
országban a felmondási idõ hossza egy hónaptól (ha az ok szakmai vagy egészségügyi
alkalmatlanság) két hónapig (iskola bezárás) terjedhet. Azok a tanárok azonban, akik
legalább öt éve állnak munkaviszonyban, ilyen esetben rövidebb felmondási idõvel léphet-
nek ki (általában három vagy négy hónapos felmondással tehetik ezt). Egyes országokban a
fizetést ilyen helyzetben a felmondási idõtõl függetlenül biztosítják (ld. fent, 8.1.2. sz. rész).

A szenioritás (a szakmában töltött idõ) arányában hosszabb felmondási idõ megállapítása
elterjedt megoldás, különösen EU tagállamokban. A bevett gyakorlat az, hogy meghatároz-
nak egy, a szolgálat idõtartamától függõ legrövidebb felmondási idõt. Ezt a legrövidebb idõt
ezután bizonyos idõszakonként jellemzõen egy hónappal meghosszabbítják, amíg körülbelül
15 év után a felmondás eléri maximális idõtartamát. Például a dán tanárok felmondási ideje
minden 3 év szolgálat után egy hónappal hosszabbodik meg, amíg el nem éri a maximális
hat hónapot. Az Egyesült Királyságban (Skócia) a felmondási idõt hetekben számolják. A
négy évnél rövidebb ideje dolgozó tanárok 4 hét felmondási idõt kapnak, és ezután minden
ledolgozott év után egy héttel hosszabbodik, amíg a 12 hetet el nem éri. Angliában és
Walesben a megszokott felmondás legalább két hónap, illetve a tavaszi félévben három
hónap, és a tanév adott félévének végén ér véget. Azok a tanárok, akik folyamatosan nyolc
évnél hosszabb ideje állnak alkalmazásban további felmondási idõre jogosultak.

Érdekes megfigyelni, hogy munkaadó által biztosítandó felmondási idõ Európa-szerte
ugyanaz, függetlenül attól, hogy a tanár végleges kinevezéssel vagy határozott idejû
szerzõdéssel dolgozik-e nála.

Ezzel szemben azoknak a tanároknak a helyzete, akik határozatlan idejû szerzõdéssel dol-
goznak, különbözhet azokétól, akiket beválasztottak a közszolgálatba olyan országban, ahol
mindkét fajta státusz létezik. Így áll a helyzet pl. Németországban, ahol a szerzõdéssel
foglalkoztatott tanárok felmondási ideje függ a szolgálati idõ hosszától és Ausztriában, ahol
a szerzõdéses tanárok felmondási ideje szintén arányban áll a szerzõdés idõtartamával. A
két országban a határozatlan idejû közfoglalkoztatotti státuszú tanárok csak súlyos vétség
okán menthetõk fel, amikor is a felmondási idõ nem töltendõ ki (fegyelmi eljárással kapcso-
latban ld. 8.1.1. sz. rész). Ugyanez a helyzet vonatkozik Belgiumban a határozatlan idejû
szerzõdéssel tanító tanárokra, bár itt az átmeneti idõre alkalmazott tanárokat vagy azonnali
hatállyal el lehet bocsátani (súlyos vétség okán), vagy adható nekik 15 nap felmondás.
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8.3.2. A tanár által biztosított felmondási idõ

Ami a tanároktól elvárt felmondási idõt illeti, gyakran ugyanolyan idõtartamokról van szó,
mint a munkaadók esetében. Ugyanez a helyzet Dániában, Olaszországban, Ausztriában,
az Egyesült Királyságban (Anglia, Wales és Észak-Írország), Norvégiában, Bulgáriában, a
Cseh Köztársaságban, Lettországban, Lengyelországban és Romániában. Egyéb országok-
ban azonban a tanároktól kevesebb felmondási idõt követelnek meg mint a munkaadóktól.
Ez történik Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban (Skóciában), Észt-
országban és Litvániában. Belgiumban a határozatlan idejû szerzõdéssel foglalkoztatott
tanárok legalább 15 nap felmondást kell, hogy adjanak, míg a határozott idejû szerzõdés-
sel foglalkoztatott tanárok elég, ha 8 napot (a francia és német ajkú közösségben) vagy 7
napot (a flamand közösségben) adnak.

Végül megjegyezzük, hogy a foglalkoztatás státusza látszólag nem következetes döntõ
tényezõ a tanárok állásbiztonságának értékelésekor. A legszembetûnõbb különbség azzal
kapcsolatban figyelhetõ meg, mikor a tanári munka iránti igény változását okozó szerkezet-
átalakítás miatt következik be az elbocsátás. A vizsgált országoknak kevesebb mint fele fel-
mond ilyenkor a tanárnak. A határozatlan idõre közfoglalkoztatottnak kinevezett tanárok
védelmet élveznek az elbocsátásnak ezzel a fajtájával szemben, és mind ezekben az oktatási
rendszerekben, mind néhány másikban az a gyakoribb szokás, hogy a tanárokat, hacsak
lehetséges, más munkakörbe helyezik át. Ha az elbocsátás elkerülhetetlen, gyakran kom-
penzáló célú intézkedések követik. Azok a tanárok, akik magánjogi munkaviszonyban dol-
goznak, kevesebb védelmet élveznek e tekintetben, és kevésbe gyakran ajánlanak nekik
alternatív állást (az ilyen konstrukcióban foglalkoztatott tanárok munkaadója általában
közvetlenül az iskola, és így az áthelyezés lehetõsége nem áll fenn).

Ami a súlyos vétség miatti elbocsátást illeti, bizonyos különbségek megfigyelhetõk a két
foglalkoztatási konstrukció között: azokban az országokban, ahol a tanároknak határozat-
lan idejû közfoglalkoztatotti státuszt adnak, kevésbé gyakori a képességek vagy alkalmasság
hiánya miatti felmentés, viszont bevett megoldás a tanárok áthelyezése nem tanári állások-
ba. A fegyelmi eljárás tanárok esetében hasonló egész Európában, és a munkaadótól elvárt
felmondási idõ (az elbocsátás okától függetlenül) is hasonló, bármilyen szerzõdése is legyen
az adott tanárnak.
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2. FEJEZET
MUNKAIDÕ, KÖTELESSÉGEK ÉS SZAKMAI NORMÁK

BEVEZETÉS

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, mennyire szabályozott törvényileg a tanárok munkája a
napi gyakorlatban. A fejezet három részbõl áll. Az elsõ két rész a munkaidõrõl és az ellá-
tandó feladatokról szól, különös figyelemmel a csoportmunkára. A harmadik részben azt
nézzük meg, milyen elvárásoknak kell a tanári szakmának alkalmasság és etika szempont-
jából megfelelnie.

Csak a munkaidõt és azokat a hivatalos formában meghatározott feladatokat, illetve szak-
mai normákat vesszük figyelembe, amelyek a tanárok munkaszerzõdésében, munkaköri
leírásaiban vagy más hivatalos dokumentumban le vannak fektetve. Minden információ
csakis olyan helyzetekre vonatkozik, ahol a tanárok teljes munkaidõben dolgoznak. A még
nem képesített vagy pályakezdõ tanárokat itt nem vesszük figyelembe, ha rájuk speciális
feltételek vonatkoznak(1).

11..  AA  MMUUNNKKAAIIDDÕÕ  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSAA

1.1. A tanítási óraszám, az iskolában töltött idõ és a teljes munkaidõ

A tanárok munkaideje vagy az általuk teljesítendõ ffooggllaallkkoozzáássookk  sszzáámmaa (megnövelve néhány
órával, amely egyes konkrét, az iskolában elvégzendõ feladatokhoz szükséges) vagy az isko-
lai feladatokra rreennddeellkkeezzééssrree  áállllvvaa  ttööllttöötttt  óórráákk  sszzáámmaa az iskolában, vagy az iskolaigazgató
által kijelölt helyen. Az órarendben meghatározott idõkereten túl általában van egy meg nem
határozott hosszúságú idõ, amit órákra való készüléssel és dolgozatjavítással tölt a tanár, ami
azonban az iskolán kívül is végezhetõ. Az elvégzett teljes munkamennyiség kifejezhetõ öösssszz--
mmuunnkkaaiiddõõ formájában, amely, ha hivatalosan meg is határozzák, inkább tájékoztató jellegû
mint formálisan elvárt idõ. Senkin sem kérik számon a tanítási idõn túl végzett munkáját
és/vagy az iskolai feladatokra szánt idejét. Az egyes tanárok munkájuknak ezt a részét telje-
sen saját belátásuk szerint osztják be.

Európában a tanárok munkaidejét hagyományosan a tanítási órák száma szerint tartják szá-
mon. Ez egy ideig meg is felelt a tanári munka profiljának, ami két fõ tevékenységre oszlott:
egyrészt az órákra, másrészt az órákra való felkészülésre és dolgozatjavításra. Igen sok
országban ez a definíció lassan átadta helyét egy másik, ennél szélesebb definíciónak, amely
már más munkafajtákat is magában foglal.

Jelenleg csupán négy európai ország, nevezetesen Belgium, Németország, Írország és
Luxemburg határozza meg szerzõdésben a tanárok munkaidejét az általuk teljesítendõ
tanítási órák számával az általános alsó középfokú oktatásban (2.1 sz. ábra).
Németországban azonban vita folyik, és munkacsoportok munkálkodnak (mint például
Hamburg Land-ban is) azon, hogy ennek alternatív megoldásait megtalálják. Tíz országban
átfogó munkaidõt alkalmaznak, ami a tanárok által végzett minden, a tanítási órákon felül
nyújtott szolgáltatásra kiterjed.

(1) További információ az alábbi kötetben található: A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és
aggodalmak. I. Jelentés (Alapképzés és átmenet a munka világába) 5. és 6. fejezete. Általános alsó középfokú
oktatás. Az európai oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice, 2002
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14 országban megváltozott a munkaidõ meghatározása: pontosan definiált számú órákat és
napokat kell teljesíteni az iskolában az osztálytermi munkán túli tevékenységekre mint pl. a
csoportmunka, vezetési tevékenység, stb. Ezeknek az országoknak a többsége jelzésszerûen
az összmunkaidõt is meghatározza.
Van végül három ország: Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság (Anglia, Wales és
Észak-Írország), ahol a munkaidõt egész más módon határozzák meg, anélkül, hogy a tel-
jesítendõ foglalkozások számát megadnák. Hollandiában csak az évenkénti összmunkaidõt
fektetik le törvényileg (amibe minden tevékenység beleszámít). Svédországban az évi össz-
munkaidõt 1767 órában határozták meg (amibõl 1360-at az iskolában kell tölteni). Érdemes
azonban megjegyezni, hogy egyes svéd iskolákban a foglalkozások számának
meghatározására még ma is a korábbi számolás használatos az új munkaidõkeret szerint.
Az Egyesült Királyságban (Anglia, Wales és Észak-Írország) csak egy óraszám (1265 órányi
úgy nevezett "felügyeleti idõ") van lefektetve. Ezalatt az idõ alatt a tanároknak rendelkezésre
kell állniuk feladatok elvégzésére az iskolában vagy az iskolaigazgató által kijelölt helyen.

2.1 SZ. ÁBRA:
A TANÁROK TERHELÉSÉNEK TÖRVÉNYI MEGHATÁROZÁSA: LEGELTERJEDTEBB
MEGOLDÁSOK AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A),

2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn  ééss  CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
LLuuxxeemmbbuurrgg:: Csak közfoglalkoztatottaknak és a chargés de cours-oknak  a chargés d`éducation-ok
számára munkaidõn kívül fix óraszámú munkavégzés van meghatározva.

Foglalkozások száma Összes munkaóra száma

Iskolában munkára készen töltött órák/napok száma
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AAuusszzttrriiaa:: Csak a Land-ok által foglalkoztatott és a Hauptschule-kban dolgozó tanárokat vesszük számítás-
ba ebben a fejezetben. Az információ az új Tanári Szolgálati Normarendszerbõl származik.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: A angliai és Wales-i tanárok szolgálati feltételeibõl kitûnik, hogy az 1265
órányi “felügyeleti idõn“ kívül, melyet az tanév 195 napjára kell elosztani, a tanárok annyi ráadás órát töl-
tenek munkával, amennyi tanári feladataik eredményes végrehajtásához szükséges, ide értve elsõsorban
a tanulók dolgozatainak javítását, a tanulókról szóló jelentések elkészítését, az órákra való felkészülést,
illetve oktatási segédanyagok és oktatási programok összeállítását.

Magyarázat:
Alapesetben a tanár teljes munkaidõben dolgozik és ezen felül nincsenek feladatai (mint pl. az iskola
vezetésével kapcsolatos tennivalók). Azokat a tanárokat, akik még nem megfelelõen képesítettek vagy
pályakezdõk, nem vettük számításba, ha rájuk speciális feltételek vonatkoznak.

Több ország 1975 óta nem változtatott a tanárok munkaidejével kapcsolatos
meghatározásán, vagy csak a foglalkozások számát módosította csekély mértékben. Más
országok ezenközben a szorosan vett foglalkozások-alapú meghatározás helyett a munkaidõ
tágabb definícióját vezették be(2). Ez a váltás több kihívást is rejt magában.

Egyes esetekben ez azt is megköveteli, hogy a ttáárrssaaddaalloommmmaall  eelliissmmeerrtteessssüükk  aa  ttaannáárrookk  tteerr--
hheelléésséénneekk  mméérrttéékkéétt, mivel sok országban (pl. Ausztriában, Portugáliában, Finnországban,
Izlandon és a Cseh Köztársaságban) a tanárok a közfelfogás szerint kevesebbet dolgoznak,
mint a többi alkalmazott. Közkeletû, de hibás felfogás szerint félállásban dolgoznak hosszú
szabadsággal.

Az összmunkaidõ meghatározása ennek a közfelfogásnak a helyesbítésére tett kísérlet. A cél
olyan összóraszám megállapítása, mely megfelel az állami szektorban dolgozók munkaide-
jének. Az adott országtól függõen ezt vagy heti, vagy évi keretben lehet kifejezni (2.2 sz.
ábra). A heti keretben történõ meghatározás egyszerûen a többi munkavállalóra érvényes
munkaóraszám átvételét jelenti (általában 40 óra). Észtország példája bizonyítja, mennyire
fontos a mások munkaidejével való összehasonlítás. 1994-ben új alapokra helyezték a
munkaidõ fogalmát. Az általános munkaidõt heti 40 órában határozták meg, a tanárok
munkaidejét pedig heti 32-ben, amibõl 20-24 foglalkozás kellett, hogy legyen. Az össz-
munkaidõ koncepcióját a tanárok nem fogadták kedvezõen, mivel állításuk szerint a
foglalkozások, a foglalkozásokra való készülés és az egyéb tevékenységekkel töltött idõ
messze meghaladja ezt a 32 órát. 2001-ben a kormány rendeletet adott ki, melyben min-
den tanár összmunkaidejét heti 35 órában határozta meg, amin belül alsó középfokú szin-
ten 18-24 órányi tanítás kellett, hogy legyen.
Azonban a több hét iskolaszünet, amikor a tanítás teljes egészében szünetel, megnehezíti a
tanárok munkaidejének összehangolását a többi munkavállalóéval. Az éves szintû össz-
munkaidõ-definíció a hosszú szünetekkel is reálisabb képet ad a terhelésrõl, mivel a tanárok
ezek alatt kevesebbet dolgoznak, viszont a tanév alatt kétségtelenül többet. Svédország és
Izland a két ország, mely valószínûleg legközelebb áll ehhez a meghatározáshoz.
Svédországban az összmunkaidõ 1767 óra (45 óra hetente), de a számolás alapjául
valójában csak heti 40 órát használnak. Az iskolaszünetek alatt a tanárok nem dolgoznak.

(2) Az alábbi országok nem változtattak a munkaidõ meghatározásán: Németország, Görögország, Franciaország,
Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország és Románia. Belgiumban 1984-ben a költségvetési megszorítá-
sokkal összhangban megnövelték a tanárok terhelését, és ugyanez történt a Cseh Köztársaságban is 1992-ben,
majd 1997-ben ismét, amit 1999-ben óraszámcsökkentés követett. Luxemburgban a 42 órás munkahétre való
átállással csökkent a terhelés, azonban a 40 órás munkahét elfogadása után változatlan maradt. Szlovéniában
1991 után az iskolafinanszírozás rendszerének változtatásával csökkent az átlagos tanítási idõ.
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Ennek egy része megfeleltethetõ a szokványos "fizetett szabadságnak", míg a többit úgy
veszik, mint annak a többletmunkának az ellentételezését, amit a tanév alatt teljesítenek.
Izlandon a tanév alatt 1800 órát kell dolgozni (ami mintegy 46 hivatalos heti munkaórával
egyenlõ). 2001 óta szerzõdésekben a korábbiaknál egyértelmûbben rögzítik mind a heti,
mind az évi órarendet. Ez sokat javított a tanári szakma társadalmi megítélésén, mivel a
közember most már jobban érti tanárok feladatait. Ezek a változások párhuzamosan halad-
tak a képzés és a fizetések növekedésével.

2.2 SZ. ÁBRA:
A TANÁROK TERHELÉSÉNEK TÖRVÉNYI MEGHATÁROZÁSA: SZOKVÁNYOS

MEGOLDÁSOK ORSZÁGONKÉNT AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ
OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
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Tanítási órák/foglalkozások száma (osztálytermi munka)

Összmunkaidõ (beleértve az iskolában a rendelkezésre állás idejét és az otthon végzett munkát)

Órák/napok száma, melyek alatt a tanár munkára rendelkezésre áll az iskolában minden lehetséges feladatra

egységesen

Tanítástól eltérõ tevékenységgel töltött órák/napok száma, amit a tanár az iskolában munkára készen tölt

A tanár által önálló munkával töltött idõ

Heti munkaórák száma Évi munkaórák száma Évi munkanapok száma

Speciális esetek, ld. a megjegyzéseket
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Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa::  Mivel a túlórát csak évenként 751 óra fölött fizetik, az általános felfogás szerint a maximális tanítási
idõ 750 órányi tanítás.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn,, és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: Az országos törvények heti keretben határozzák meg az iskolában munkával töltött órák
számát. Az Autonóm Közösségek a tanári szakmára alkalmazzák a törvényt, és ebbõl megállapítják az
iskolában teljesítendõ napi óraszámot.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg::  Tanítási feladataik mellett a tanároknak a tanulók értékelésére (dolgozatjavítás, értekezletek
a conseil de classe keretein belül) és a tanulók szüleivel való eszmecserére is kell idõt szánniuk, anélkül,
hogy le lenne fektetve, mennyi idõt igényel mindez, de a határ elvben a közfoglalkoztatotti munkaidõkeret.
LLuuxxeemmbbuurrgg::  Csak a chargé d`éducation-oknak kell évente 144 órát az iskolában tölteniük. Ez a járulékos
terhelés azonban a munkaköri leírásban nem szerepel.
AAuusszzttrriiaa:: Ebben a fejezetben csak a Land-ok által foglalkoztatott és a Hauptschule-kban dolgozó tanárokat
vettük figyelembe.
PPoorrttuuggáálliiaa:: Olyan munkák, mint egy osztálynyi tanuló irányítása vagy egy adott tárgy oktatásának
koordinálása, vagy egy nyelvklub, stb. levonható a tanítási idõbõl. A 35 órába az értekezletek is beleszámí-
tanak.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: Értekezletek, a tanterv önálló vagy közös tervezése, stb. céljára két óra be van tervezve.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: A fõállású tanároknak 195 nap átlagában 1265 órát kell munkavégzésre ren-
delkezésre állni bármely tanévben. A 195 napból 190 napon elvárható tõlük, hogy tanítsanak (azokon a
feladatokon kívül, amit az iskolaigazgató utasítására hajtanak végre).
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg:: Az egyéb feladatokra szánt óraszám, beleértve a rendelkezésre állást az iskolában nincs
külön megemlítve a szabályzatban. Ez azonban az ország többi munkavállalójának általános heti ter-
helésén (40 óra) és az (osztályteremben teljesített) tanítással töltött órák számán alapszik.

Magyarázat:
Alapesetben a tanár teljes munkaidõben dolgozik és ezen felül nincsenek feladatai (mint pl. az iskola
vezetésével kapcsolatos tennivalók). Azokat a tanárokat, akik még nem megfelelõen képesítettek vagy
pályakezdõk, nem vettük számításba, ha rájuk speciális feltételek vonatkoznak.

A munkaidõ fenti definíciójához kapcsolódó téma a ttaannáárrookk tanítási idõn kívüli
tteevvéékkeennyyssééggéénneekk  sszzaabbáállyyoozzáássaa, mivel igaz, hogy némely tanárok sokkal több idõt töltenek a
munkájukkal, mint egy közszolgálati alkalmazott, míg mások tanítási órákra korlátozzák a
munkaidejüket, és szabadidejük egy részét más fizetett tevékenységgel töltik. Ez utóbbi
különösen is gyakori azokban az országokban, ahol a tanárok fizetése alacsony. Észtország-
ban és Lettországban még az is meg van engedve, hogy a tanárok a fõállásuk mellett
második tanári állást is vállaljanak, bár ez a szabály most változni fog. 2002/03 óta Észt-
országban nem szabad a tanároknak részmunkaidõs állás útján növelni a munkaidejüket. A
teljes munkaidõnél több munkavégzés túlórának számít, és bizonyos határok között többlet-
díjazással javadalmazandó. Más országokban, így Görögországban és Lengyelországban a
tanárok magántanítványok korrepetálásával egészítik ki a keresetüket.

Az ilyen helyzetekben a "felügyeleti idõ" (az iskolában töltött idõ) növelésének eshetõsége a
fizetések újraszabályozását is maga után kell, hogy vonja. A munkaidõ és a fizetés kapcso-
lata minden országban érzékeny kérdés. Ha a szabadság csökken és a heti munkaórák
száma nõ, a fizetés kérdése ilyen vagy olyan formában elõkerül.

A harmadik téma, ami ebben a munkaidõ definícióban helyet kell, hogy kapjon egyrészt az
új feladatok kérdése, amit a tanárnak az iskolában töltött idõ alatt el kell végeznie, másrészt
az iisskkoolláákk  bbiizzoonnyyooss  sszzaabbaaddssáággaa  eemmbbeerrii  eerrõõffoorrrráássaaiinnaakk  ffeellhhaasszznnáálláássáábbaann. Ez különösen nyil-
vánvaló azokban az országokban, ahol a munkaidõ meghatározása elsõsorban az
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iskolában töltendõ órák számán alapszik (tanórák és egyéb feladatok teljesítése céljával). Ha
a munkaidõt a "felügyeleti idõ" óraszáma szerint tekintjük, akkor a tanárok által tanítással
töltött órák számát máris nem központi szabályzat határozza meg, hanem az iskolaigazgató.
Mégis csak két ország, Svédország és az Egyesült Királyság (Anglia, Wales és Észak-Írország)
alkalmazza ezt a megközelítést. 

Végül a negyedik kérdés a mmuunnkkaaiiddõõvveell  kkaappccssoollaattbbaann  aazz  óórráákkrraa  vvaallóó  ffeellkkéésszzüülléésssseell  ééss  aa  ddooll--
ggoozzaattjjaavvííttáássssaall  ttöölltteennddõõ  iiddõõ  ppoonnttooss  mmeegghhaattáárroozzáássáánnaakk  nneehhéézzssééggee. Öt országban
meghatározzák, hogy mennyi idõt köteles a tanár személyes munkával (azaz az órákra való
felkészüléssel és dolgozatjavítással) tölteni. Ezek Dánia, Ausztria, Izland, Norvégia és
Litvánia. Dániában 1996 óta nincs jogszabályban lefektetve, milyen hosszú legyen egy
foglalkozás. Évente 375 órát kell a tanárnak önálló munkával töltenie (készülés, tanulók
elõrehaladásának figyelése, szülõkkel való kapcsolattartás az osztálytermen kívül). Ez "önál-
ló idõ". A többit az "iskolai idõ" kifejezéssel illetik, és tanítással, óraközi szünetekkel, tanárkol-
légákkal való közös készüléssel és együttmûködéssel, a tanári munkaközösség értekezletei-
vel és egy sor más olyan dologgal kell tölteni, ami a tanításhoz és más iskolai
tevékenységekhez kötõdik. Ausztriában a szolgálati normarendszer 2001/02-es reformja
megváltoztatja a tanárok munkaidejének tervezését. A normarendszer ugyanis megállapít
egy éves munkaidõ keretet, amely közelítõleg azonos a többi közfoglalkoztatott éves
munkaóraszámával, továbbá egy éves tanítással töltött óraszámot, illetve egy éves óraszá-
mot az órákra való felkészülésre és egyéb tevékenységekre. Izlandon a tanítással töltendõ
idõ, az iskolában töltendõ idõ és az összmunkaidõ 2001 óta pontosan meg van határozva,
és benne helyet kapott az órákra való készülés és a dolgozatjavítás ideje is. Norvégiában a
szoros értelemben vett tanítási idõn kívül egy megállapodás külön-külön meghatározza az
iskolában töltendõ idõt és az önálló munkával töltendõ idõt. Mindkét szám függ az iskola
típusától és az adott tárgytól. Litvániában a törvény megszabja, hogy az adott tantárgy függ-
vényében mennyi idõt kell az órákra való felkészüléssel és dolgozatjavítással tölteni, illetve
hány tanuló lehet az osztályban és az egész évfolyamon.
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2.3 SZ. ÁBRA:
A SZOKVÁNYOS TANÁRI TERHELÉS TÖRVÉNYI MEGHATÁROZÁSA ÓRA/HÉT ÉS
NAP/ÉV SZERINT AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A),

2000/01

óra/hét nap/év óra/hét óra/hét nap/év óra/hét  
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óra/hét nap/év óra/hét óra/hét nap/év óra/hét  

Összmunkaidõ (a tanár önálló munkáját is beleértve)

A munkahelyen tanításra és más feladatokra rendelkezésre álló idõ

Tanítási idõ és szünetek

Tanítási idõ

Tanítási napok száma és azok a napok, mikor a tanár tanításra kötelezhetõ

Forrás: Eurydice
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Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn,, és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg  ééss  RRoommáánniiaa:: Az óraközi szünetek (Franciaországban 5 perc, Romániában kb. 10 perc) a
tanítási idõ részének számít.
OOllaasszzoorrsszzáágg::  Az az óraszám, amit a tanárnak egy héten az iskolában kell töltenie magában foglalja a
tanítási idõt és átlagosan hetente kb. két órányi, értekezletekre szánt idõt (ami évente összesen legfeljebb
mintegy 80). 
NNoorrvvééggiiaa::  Az az óraszám, amit a tanárnak egy héten az iskolában kell töltenie magában foglalja a tanítási
idõt és átlagosan hetente kb. öt órányi idõt, amit az iskolaigazgató által meghatározott feladatokra kell
eltölteni (ami évente összesen 190)
ÉÉsszzttoorrsszzáágg:: A tanárokat hetente 32 és évente 210 nap munkára lehet kérni (ebbe az iskolaszünetek is
beleszámítanak). E napok pontos számát az iskola szabja meg.
ÉÉsszzttoorrsszzáágg  ééss  LLeettttoorrsszzáágg:: Az elsõ és második tanári állásban megengedett maximális óraszám számával itt
nem foglalkozunk. Észtországban a két állás összes szerzõdött munkaideje nem haladhatja meg a 60 órát.
Lettországban a jogszabályok 21 foglalkozásban állapítják meg egy tanári állás alapóraszámát. Egy
2000-ben készített kérdõív azt igazolja, hogy a tanítási terhelés(3) a tanárok 44,2%-a esetében meghalad-
ta a 32 foglalkozást.
MMáállttaa:: Az ábra a maximális egész napos tanítási rendszer tanítással töltendõ óraszámát mutatja (az
órarend szerinti foglalkozásokat és a hiányzó kollegák helyettesítésére szánt idõt foglalja magában) és a
teljes napokon az iskolai feladatok elvégzésére szánt óraszámot, míg a fél napos tanítási rendszerben a
maximális idõ 13 óra, amelybõl 18,75%-ot kell az iskola épületében tölteni.
RRoommáánniiaa::  A gyakorlati tevékenységek "vezetõ tanárai" hetente 24 órát tanítanak.

Magyarázat:
Alapesetben a tanár teljes munkaidõben dolgozik, és a tanításon túl egyéb feladatai nincsenek (mint pl. az
iskola vezetésével kapcsolatos tennivalók). Azokat a tanárokat, akik még nem megfelelõen képesítettek
vagy pályakezdõk, nem vettük számításba, ha rájuk speciális feltételek vonatkoznak. Az ábrán figyelembe
vett változatok konkrét kritériumokhoz kapcsolódnak, mint pl. az oktatott tantárgy vagy a foglalkoztatási
státusz (további részleteket ld. a 2.7 sz. ábrán). Figyelembe vettünk a rugalmassághoz kötõdõ változatokat,
melyek az iskolaigazgató döntési jogkörébe tartoznak, és amelyek célja, hogy minden tanár számára
megszabja, pontosan hány órát kell tanítással töltenie. Ezzel szemben nem vettük tekintetbe a tanítási idõ
csökkentésének olyan lehetõségeit, melyek a szolgálati idõ hosszával függnek össze vagy azt, ha egy tanárt
járulékos feladatok elvégzésére kérnek meg.

A tanítási idõt országtól függõen 45 vagy 50 perces vagy teljes 60 perces órákban fejeztük
ki, melyek 10-15 perces szüneteket is magukban foglalnak. Ebben a jelentésben a tanítási
idõ szigorúan és kifejezetten tanítási idõt jelöl, tehát amennyire kivitelezhetõ volt, szünetek,
illetve a tanulók társaságában, de nem tanítással töltött idõ nélküli idõrõl van szó. Ez az idõ
azonban beleszámít az iskolában feladatok végzésére rendelkezésre álló idõbe az ebéd-
szünet leszámításával (ld. 2,6 sz. ábra). A tanítási idõ kiszámolásakor megszorozzuk a
foglalkozások számát egy foglalkozás hosszával, és a hányadost elosztjuk 60-nal. Az egyes
országok számolási módszerének részletei a függelékben olvashatók.

Egyes országokban a tanárok és a többi állami alkalmazott munkaideje közötti kapcsolatot
más szemszögbõl már megvizsgáltuk. Luxemburgban például a tanárok munkaidejét hagyo-
mányosan azzal a képlettel számolták, mely szerint egy tanítással töltött óra két óra
szokványos hivatali idõnek felel meg. Így történhetett, hogy amíg a közfoglalkoztatottak
hetente 42 órát dolgoztak, a tanárok 21 órányi foglalkozást tartottak. Ez az összefüggés,
mely a tanítási idõ és az órákra való felkészüléshez/dolgozatjavításhoz szükséges idõ között

(3) A fogalom elsõsorban a kötelezõ tanítási órák számát fedi, de ennél szélesebb értelmezése is használatos (a ford.).



fennáll, és melyet más országokban is alkalmaznak, pl. Belgiumban, Németországban,
Spanyolországban, Hollandiában, Ausztriában, Portugáliában, a Cseh Köztársaságban és
Szlovákiában a jelenlegi trendek hatására némileg változott. A rövidebb munkaidõ irányába
mutató általános trend, mely néhány országban látható törekvés, nem eredményezett
alacsonyabb foglalkozás-számot, és az egyéb viszonylag idõigényes feladatok (mint pl. az
iskolaprogram összeállítására szervezõdõ csoportmunka vagy belsõ értékelési
tevékenységek, stb.) bevezetése sem mindig járult hozzá a foglalkozás-szám arányos
csökkentéséhez. Ez a két tényezõ valószínûleg megmagyarázza, miért érzik egyes országok
tanárai, hogy nagy terheléssel kell megküzdeniük (ld. lent).

1.2. Az éves szabadság hossza

Az éves szabadságot egyes országok napokban, mások hetekben határozzák meg. A
legtöbb esetben a szabadság azonos számú napból áll, amelyet az iskolaév szab meg.
Azokban az országokban, ahol a tanárok munkaidejét megpróbálják összhangba hozni más
munkavállalók munkaidejével, a szabadságot napokban, egy évre vetítve adják meg. Mind
az állami, mind a magán szektorban a szabadnapok száma a szolgálat idejének hosszával
növekszik. Néhány skandináv országban és Olaszországban, Magyarországon és
Szlovéniában ez a növekedés a tanárokra is változatlanul érvényes.

2.4 SZ. ÁBRA:
AZ ÉVES SZABADSÁG TÖRVÉNYI MEGHATÁROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: A törvény azt is kimondja, hogy minden közfoglalkoztatotti jogállású tanár 1 hónap fizetett
szabadságra jogosult nyáron, kb. 8 napra Húsvétkor, 15 napra Karácsonykor, 3 napra februárban, illetve
7 további, törvényben rögzített fizetett szabadnapra (a tanulókhoz hasonlóan). Míg az állami szektor
tanárai munkabeosztásukat a tanévhez igazítják, mégis szeptemberben már a tanév megkezdése elõtt
bemennek az iskolába, és bent vannak júniusban is - július elsõ napjait is beleértve - pár nappal a tanév
vége után.
OOllaasszzoorrsszzáágg:: 30 nap az elsõ három évben, utána 32 nap.
AAuusszzttrriiaa:: 25 év szolgálat után a tanárok 40 órával (kb. 1 héttel) kevesebbet töltenek a "harmadik
tevékenységi terület" néven ismert elfoglaltságokra, azaz a tanítástól és az órákra való felkészüléstõl/dol-
gozatjavítástól eltérõ munkára.
PPoorrttuuggáálliiaa:: Minden közfoglalkoztatott egy hónap fizetett szabadságra jogosult. Az állami szektor tanárai a
tanév idõbeosztásához igazítják munkaidejüket, mégis szeptemberben már a tanév megkezdése elõtt
bemennek az iskolába, és pár nappal a tanév vége után is (vizsgáztatás, beiratkozás, stb. céljára). Éves
szabadságukat két részben vehetik ki, amelyek közül az egyik legalább nyolc nap hosszú kell, hogy legyen.
FFiinnnnoorrsszzáágg  ééss  SSvvééddoorrsszzáágg:: Ez a szabadság elvi szinten létezik csupán, mivel a gyakorlatban minden tanár

Életkor/szolgálati idõ hossza szerinti változás Nincs változás

Napok száma I, FIN, S, HU, SI E, CZ, EE, LT, RO

Hetek száma IS, NO LI, LV

Az iskolai idõbeosztáshoz való igazodás
B, D, EL, F, L, NL, A, P, UK, BG,
MT, PL, SK
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szabadságon van minden olyan napon, amely nem hivatalos munkanap. Ez a szabadság csak a távollét
napjaira számolandó fizetség és a társadalombiztosítási járulék kiszámolásának alapjául szolgál.
LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
LLiittvváánniiaa::  Javasolt, hogy a tanárok a nyári iskolaszünet alatt vegyék ki éves szabadságukat.
MMaaggyyaarroorrsszzáágg::  A szabadnapok száma a tanár szerzõdésével összefüggésben változik. A szabadságra való
jogosultság azonban a legtöbb tanár esetében az életkorral nõ.
SSzzlloovvéénniiaa::  A tanárok 19-25 nap szabadságot kapnak, szolgálati idejük hossza szerint, ami képesítettségük
alapján további 2-6 nappal, illetve 3-5 nappal konkrét feladatok ellentételezésére meghosszabbítható
(projektvezetés, különleges igényû tanulók oktatása, stb.). 50 év fölött további 5 nap jár.

Magyarázat:
A tanév idõbeosztásához való igazodás azt jelenti, hogy a tanárok éves szabadsága egybeesik a
megszokott iskolai szünetekkel. A betegség miatt vagy más okból történõ távollét (a továbbképzést is
beleértve) nem számít bele az éves szabadságba.

1.3. A szokványos terhelés összehasonlítása

A tanítási idõ, az iskolában tanítással vagy egyéb tevékenységgel töltött idõ és az önálló
munkavégzés (órákra való készülés, javítás és képzés) definíciója alapján összehasonlítható
az egyes országok tanárainak terhelése.

Ez több okból is érdekes lehet. Sok ország tanárai hangoztatják elégedetlenségüket a
folyamatosan növekvõ terhelés miatt (így Belgium francia közösségében, Dániában,
Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, Finnországban, Svédországban,
az Egyesült Királyságban, Izlandon, Lettországban, Lengyelországban, Romániában és
Szlovákiában). Ezt a munkaidõ-növekedést különféle okokkal magyarázták, beleértve a
vezetési feladatok megszaporodását Görögországban, Svédországban és az Egyesült
Királyságban (Anglia és Wales), a tanrend változásaival Svédországban, az Egyesült
Királyságban (Skócia) és Romániában, a koordináció és a csoportmunka bevezetésével
Dániában és Svédországban, a vegyes tanulócsoportokkal kapcsolatos feladatokkal
Spanyolországban, Svédországban és Lengyelországban, a belsõ értékelés idõigényével
Svédországban és Izlandon, a különleges igényû tanulók integrációjának feladatával
Svédországban, Romániában és Szlovákiában, kereszttantervi munkával Svédországban, az
Egyesült Királyságban (Skócia) és Lengyelországban.

Több országban, így Svédországban is történtek kezdeményezések a terhelés korlátozására
egyrészt úgy, hogy megpróbálták mindenekelõtt a tanárok adminisztratív terheit minimálisra
csökkenteni, másrészt úgy, hogy igyekeztek figyelmüket visszairányítani legfontosabb dol-
gukra, a tanításra és a tanulókkal való foglalatosságra. Dániában a tanárokra nyomást
gyakorolnak, hogy szélesebb értelemben vett társadalom-oktatási feladatokat is lássanak el,
amire nem feltétlenül érzik magukat képesnek, és ehelyett inkább tanári munkájukra
összpontosítanának. Hollandiában ugyanaz a szándék - a tanárok munkaerejének
képzettségük szerinti felhasználása - azt eredményezte, hogy az iskolákon belül több fajta
munkakört hoztak létre. Ilyen pl. a tanársegéd, ICT szakértõ, illetve tanácsadó. Hasonló
folyamat megy végbe az Egyesült Királyságban (Anglia és Wales), ahol a terhelés kérdése az
elmúlt években a legfontosabb témák egyikévé vált. 2003 januárjában a kormány, az oktatói
szakszervezetek, és a munkaadók megállapodást írtak alá az oktatói terhelés rendezésének
céljával. A Növekvõ követelmények és a terhelés kérdésének kezelése c. megállapodás olyan
tervet tartalmaz, amelynek megvalósítása által a tanárok összmunkaideje fokozatosan
csökkenni fog a következõ négy év során, és amely arra irányul, hogy a tervezésre,
készülésre és értékelésre kalkulált idõkeretet biztosítson. Az Iskolai tanárok fizetése és
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munkafeltételei c. jelentést úgy módosítják majd, hogy mindez megvalósulhasson. A terhelés
csökkentésére irányuló kezdeményezések között olyan javaslatok szerepeltek mint pl. az
adminisztratív vagy mûszaki karbantartási feladatok meghatározása, melyet tanárok helyett
e célra képesített munkatársak végezhetnének el. Az Egyesült Királyságban (Skócia) a
közelmúltban megjelent egy jelentés a tanárok munkafeltételeirõl, mely közzétesz egy
jegyzéket azokról a tevékenységekrõl, melyeket nem a tanárokra kellene bízni, hanem más,
alacsonyabb, vagy csupán más jellegû képesítéssel bíró szakemberekre (vezetés és felü-
gyelet/ellenõrzés, stb.)

Ilyen összefüggésben a tanítási idõ és az iskolában töltött idõ összehasonlítása tanulságos
eredményekkel szolgálhat.

Emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a tényleges terhelés (nem csupán az osztályban
töltött idõ, hanem a készüléssel és dolgozatjavítással töltött idõ is) más tényezõktõl is erõsen
függ. Ilyen pl. a tanár/tanuló arány, mely dolgozatok javításakor komoly hatással lehet a ter-
helésre. Másik tényezõ, mely terhelés megnövekedéséhez vezethet, a tanrend megter-
vezéséért felelõs irányítási szint: a tanárok által órák tervezésére és felkészülésre szánt idõ
ugyanis attól függ, hogy a tanároknak központilag készített tantervet kell megvalósítaniuk,
egy helyi tantervhez kell hozzájárulniuk, vagy teljesen önállóan kell dolgozniuk. Mindez attól
is függ, milyen részletes a központilag meghatározott tanterv, illetve milyen segédanyagok
állnak rendelkezésre, és azok milyen jól használhatók. Végül meg kell jegyeznünk, hogy a
terhelés nem korlátozható az összmunkaidõ meghatározására. Az egyes tevékenységek által
bizonyos helyzetekben keletkezõ stressz csak tovább növeli a tanárokra nehezedõ terheket.
A tantervek módosításai vagy az ICT bevezetésével kapcsolatos változások, illetve új
értékelési követelmények mind a terhelés fokozódásához vezetnek.

A tanárok terhelésének összehasonlítását fenti észrevételek alapján érdemes megkísérelni. A
legfõbb nehézség az összehasonlítást lehetõvé tevõ mérési módszernek a meghatározása.
Két információszintet választottunk, egyrészt az év során tanítással töltendõ óraszámot, más-
részt az iskolában vagy más meghatározott helyen töltendõ óraszámot.

1.3.1. Az év során tanítással töltendõ órák száma

Az éves tanítási idõ összehasonlítása komoly különbségeket tár fel az egyes országok között.
Egy skót tanárnak esetleg akár kétszer annyi tanítási óraszámot kell teljesítenie, mint egy lett,
litván vagy lengyel tanárnak.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a tanítási napok száma is lényeges tényezõ ebben a
számolásban, és az ilyen éves szintû összehasonlítások nem vetíthetõk vissza heti szintre
torzítás veszélye nélkül.

Komoly különbségek forrása lehet, ha valahol az óraközi szüneteket is számolják, mint azt
Románia és Lengyelország összehasonlítása is példázza. Romániában az óraközi szüneteket
is a tanítási idõ részének tekintik, ezért abból nem vonthatók le. Lengyelországban minden
foglalkozás 45 percig tart, amit átlagosan 10 pereces szünetek szakítanak meg. Itt a tanítási
idõt 45 perces órákból számolják ki, a 10 perces szünet pedig iskolában munkavégzésre
készen töltött idõként esik a latba (ld. 2.6 sz. ábra).
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2.5 SZ. ÁBRA:
AZ ÉVES SZOKVÁNYOS TANÍTÁSI IDÕ (AZ ÓRAKÖZI SZÜNETEK NÉLKÜL) AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn,,  és CCiipprruuss::  Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg  és RRoommáánniiaa:: Az óraközi szünetek (Franciaországban 5 perc, Romániában kb. 10 perc) a
tanítási idõ részének számít.
OOllaasszzoorrsszzáágg::  A tanórák hosszát az iskolaszék döntése alapján legfeljebb 10 perccel csökkenteni lehet.
Azok a tanárok, akik olyan iskolában dolgoznak, ahol az órák 60 percnél rövidebbek, a különbözetet más,
az iskolaszék által meghatározott tanítási tevékenységre kell, hogy fordítsák, hogy az egy hétre jutó 18 tel-
jes foglalkozás kijöjjön.
SSvvééddoorrsszzáágg:: A tanárok összmunkaideje 1767 óra, amibõl 1360-at az iskolában kell eltölteni (ld. 2.6 sz.
ábra).
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: A tanárokkal szembeni elvárás az, hogy bármely tanévben 1265 órán át ren-
delkezésre álljanak az igazgató által meghatározott feladatok elvégzésére. Az 1265 órányi "felügyeleti idõt"
a vezetõ tanár osztja fel tanítási idõre és egyéb feladatokra az iskola igényei szerint (ld. 2.6 sz. ábra)
MMáállttaa:: A tanítási idõ a meghatározás szerint legfeljebb 26 tanóra, amibe a hiányzó kollegák helyettesítése
is beleszámít.
RRoommáánniiaa::  A gyakorlati tevékenységek "vezetõ tanárai" hetente 24 órát tanítanak.

Magyarázat:
Alapesetben a tanár teljes munkaidõben dolgozik. Azokat a tanárokat, akik még nem megfelelõen
képesítettek vagy pályakezdõk, nem vettük számításba, ha rájuk speciális feltételek vonatkoznak. Az ábrán
figyelembe vett változatok konkrét kritériumokhoz kapcsolódnak, mint pl. az oktatott tantárgy vagy a
foglalkoztatási státusz (további részleteket ld. a 2.7 sz. ábrán). Figyelembe vettünk a rugalmassághoz
kötõdõ eshetõségeket, melyek az iskolaigazgató döntési jogkörébe tartoznak, és amelyek célja, hogy min-
den tanár számára megszabja, pontosan hány órát kell tanítania. Ezzel szemben nem vettük tekintetbe a
tanítási idõ csökkentésének olyan lehetõségeit, melyek a szolgálati idõ hosszával függnek össze vagy azt,
ha egy tanárt járulékos feladatok elvégzésére kérnek meg.

Az adott országtól függõen a tanítási idõt 45 vagy 50 perces vagy teljes 60 perces órákban
fejeztük ki, melyek 10-15 perces szüneteket is magukba foglalnak. Ebben a jelentésben a
tanítási idõ szigorúan és kifejezetten csak tiszta tanítási idõt jelöl, tehát amennyire
kivitelezhetõ volt, szünetek, illetve a tanulók társaságában, de nem tanítással töltött idõt nem
számoltuk. Ez az idõ azonban beleszámít az iskolában munkára rendelkezésre álló idõbe az

 B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S E/W/NI SC IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK
 667   649  630 540   630  720  485      456 594  473  490 459   500 612 599 
 728 750 804  735 648   690 (-) 756  656 (-) (-) 893 653  684 864  630     681  816 627 
     614   735 600    660      630   644  578   555     652

Minimum Maximum Fix szám
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ebédszünet leszámításával (ld. 2,6 sz. ábra). A tanítási idõ kiszámolásakor megszorozzuk a
foglalkozások számát a foglalkozás hosszával, és a hányadost elosztjuk 60-nal. Az egyes
országok számolási módszerének részletei a függelékben olvashatók.

1.3.2. Az iskolában egy év alatt munkavégzésre készen töltött idõ 

A 2.6 sz. ábra újabb jelzést ad a tanárok munkaidejével kapcsolatos adatok összehason-
líthatóságáról, mivel azt mutatja meg, hogy mennyi idõ áll rendelkezésre tanítás, segítés és
konzultáció, stb. céljaira az iskolában. Az összehasonlíthatóságot rontják az iskolában töltött
munkaidõre adott különbözõ meghatározások, mivel az utóbbi magában foglalja az óraközi
szüneteket, attól függetlenül, hogy a tanár hogyan használja fel ezeket (a gyerekekkel beszél-
getve, órákra való készüléssel, dolgozatjavítással vagy tényleges pihenéssel). Ezen felül
néhány országban az iskolában töltendõ idõben benne vannak órarendileg elõírt idõtarta-
mok, melyek kifejezetten készülésre és dolgozatjavításra vannak szánva, így ezt a munkát
nem otthon kell végezni.

2.6 SZ. ÁBRA:
AZ ÉVES SZOKVÁNYOS (AZ ISKOLÁBAN VAGY MÁS MEGHATÁROZOTT HELYEN

TÖLTENDÕ) MUNKAIDÕ AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN
(ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
HHoollllaannddiiaa,,  AAuusszzttrriiaa  és MMaaggyyaarroorrsszzáágg:: Az évente az iskolában töltendõ idõ nincs központilag megszabva,
ezért nem is tartják számon.

Magyarázat:
Alapesetben a tanár teljes munkaidõben dolgozik. Azokat a tanárokat, akik még nem megfelelõen
képesítettek vagy pályakezdõk, nem vettük számításba, ha rájuk speciális feltételek vonatkoznak.
A konkrét munka fajtákra (pl. konzultáció, csoportmunka, értékelés, értekezletek, stb.) szánt idõn túl az
óraközi szünetek is az iskolában munkával töltött idõbe számolandók, akár a tanulók társaságában tölti a
tanár, akár nem. A déli (ebéd céljára fenntartott) szünet azonban nem számít óraközi szünetnek.
Az egyik ország csoportban a tanárok által az iskolában töltött idõt a tényleges tanítási idõbõl számolják,
amihez hozzáadják az óraközi szüneteknek megfelelõ idõt, és, mint Olaszország, Finnország, Bulgária és
Ciprus esetében is, hetente, illetve évente bizonyos számú órát fenntartanak konzultációra, tanterv

 B D F IRL I L FIN LI BG CZ CY LV PL RO SI SK EL E P S E/W/NI SC IS NO EE LT MT NL A HU DK
 734 865 540   693 679  710   613 611 612 732      1 265   809
 801 1 072 648   759 891  1 080     816 766  1 170  1 603    1 176 1 185 1 344 1 053  (-) (-) (-)  (-)
     735 748   735  937 649     869  1 134  1 360  1 073     964

Minimum Maximum Fix szám

tanítási idô + szünetek (+egyéb)

tanítási idô + szünetek (+egyéb)

(az iskolában, vagy más meghatározott
helyen töltendô) munkaidô

(az iskolában, vagy más meghatározott helyen töltendô) munkaidô

Óraszám Óraszám
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készítésre és más olyan tevékenységre, melyek megkövetelik a tanár jelenlétét az iskolában. A második
ország csoportban törvény mondja ki, mennyi idõt kell a tanárnak az iskolában vagy más meghatározott
helyen feladatai teljesítésével töltenie.

A 2.6 sz. ábra az egyes helyzetek közötti különbségeket szemlélteti. Néhány országban azt a
figyelemre méltó helyzetet találjuk, hogy a tanárok több mint 1000 órát töltenek az iskolában
évente. Logikusan ez a helyzet azokban az országokban, ahol meg van határozva a munka-
helyen (az iskolában vagy más meghatározott helyen) töltendõ idõ. A szám tág határok
között változik, Máltán pl. 963 óra, de Portugáliában 1603. Görögországban és Észtország-
ban a tanárok hetente mintegy 30 órát kötelesek az iskolában munkával tölteni.
Spanyolországban hetente 30 órát kell az iskola területén eltölteni. Svédországban a
tanároknak 35 órát kell az iskolában lenniük, Portugáliában ugyanennyit, gyakorlatban
azonban különbség van a két ország között. Az Egyesült Királyságban (Anglia, Wales és
Észak-Írország) a tanárok évente 1265 órát kell, hogy az iskolában munkavégzésre ren-
delkezésre álljanak (ez hetente kb. 32,5 órának felel meg). Ezt minimális értéknek tekintik.
Az 1265 órányi "felügyeleti idõ" általában nem foglalja magában az órákra való készülést és
a dolgozatjavítást, stb. A szakmai kötelezettségeik teljesítéséhez, így ezekhez az alapvetõ
feladatokhoz ezen felül szükséges idõt a tanároknak szintén rá kell szánniuk.

Ahol az iskolában elvégzendõ munka mennyiségét tanítási idõ és szünetek alapján szá-
molják, ott a megfelelõ szám 540 óra (Franciaország) és 1080 óra (Bulgária) között szór.
Ezeket azonban minimális számoknak kell tekintenünk. A tanároknak egyéb, itt nem
meghatározott feladataik miatt bent kell maradniuk az iskolában (a tanároktól elvárható
feladatokat a 2.9 sz. ábra mutatja)

1.4. A tanítási órák számának törvényileg megszabott változásai

A tanítással vagy "tanulók társaságában" töltendõ óraszám több kritérium szerint csökkent-
hetõ, beleértve a tanárok korát vagy szolgálati idejük hosszát (a tanítási óraszám szolgálati
idejük növekedésével csökken), a tanított tárgyat (mivel egyes tárgyak tanítását
munkaigényesebbnek tartják, mint másokét), a foglalkoztatás státuszát és képesítést.

2.7 SZ. ÁBRA:
A TANÍTÁSI IDÕ TÖRVÉNYILEG SZABÁLYOZOTT VÁLTOZÁSAINAK KRITÉRIUMAI AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
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életkor/szolgálati idõ szerint foglalkoztatás státusz vagy képesítettség foka szerint
a tanított tárgy szerint Speciális esetek, ld. a megjegyzésekben
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Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa:: A 60 év fölötti tanárok iskolában töltendõ óraszáma kérésükre évi 175 órával csökkenthetõ.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn,, és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: Az óraszám az egyes Land-okban és az egyes iskola típusokban (Hauptschule, Realschule,
Gymnasium és Gesamtschule) életkor és státusz szerint más és más (a Gymnasium tanárai vezetõ beosztású
közfoglalkoztatottnak számítanak, míg a Hauptschule tanárai alacsonyabb kategóriába tartoznak).
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: a LOCE (2003-ban hatályba lépett új törvény) szerint az oktatási hatóságok az 55.
életévüket elért tanárok számára lehetõvé teszi tanítási idejük csökke ntését, de ezzel arányosan fizetésük
is csökken. A tanárok az egyébként tanítással töltendõ idõ egy részét más tevékenységgel tölthetik anélkül,
hogy fizetésük csökkenne.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg:: A professeur agrégé-k általában 15 órás munkahetet teljesítenek, a professeurs certifiés
pedig 18 órásat.
LLuuxxeemmbbuurrgg:: A chargés de cours-ok 22 órát kell, hogy tanítással töltsenek, míg a chargés d`éducation-ok
(akik állandó vagy határozott idejû megbízással dolgoznak) 24 órát kell, hogy tanítsanak. Ezen felül min-
den tanár egy óra munkaidõ csökkentésben részesül.
HHoollllaannddiiaa:: A kollektív szerzõdés pontos megfogalmazása és értelmezése decentralizáltan történik, ami sok
helyi megállapodást eredményezett. A tanárok 52. életévük betöltése után tanítási óraszámuk csökkentését
kérhetik munkaadójuktól.
AAuusszzttrriiaa:: 2001/02 elõtt a rendszer lehetõvé tette a tanítási óraszám csökkentését, ha valakire járulékos
feladatok is hárultak (pl. a mûszaki berendezések felügyelete) és a differenciálást a tanított tárgyak alapján.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: Az anyanyelv tanárainak minimális óraszámot kell csak tanítaniuk.
ÉÉsszzttoorrsszzáágg::  A tanítási óraszám változásait nem szabályozza törvény.
MMáállttaa:: 2001/02 óta az 57 évnél idõsebb tanárok számára lehetséges tanítási óraszámukat a teljes idõ
háromnegyedére csökkenteni, úgy, hogy a megmaradó egy negyedet a tantervben szereplõ más
tevékenységgel kell kitölteni.
RRoommáánniiaa:: Azok a tanárok, aki elsõ diplomájukat megszerezték és szolgálati idejük több mint 25 év,
munkaidõ kedvezményben részesülnek. A gyakorlati tevékenységek "vezetõ tanárai" hetente 24 órát taní-
tanak.
SSzzlloovvéénniiaa::  Az anyanyelv tanárainak terhelése egy tanórával (22-rõl 21-re) csökkent.

Magyarázat:
Nem szabad elfelejtenünk, hogy csak a fõállású tanárok helyzetét vizsgáljuk  azokét, akik az iskolavezetés-
ben való részvételért cserébe bizonyos számú tanítási órát leadhatnak, nem vesszük figyelembe. A mûsza-
ki berendezések karbantartásának felelõsségéért, vagy a szakszervezeti tevékenységben, továbbképzés-
ben, valamely tanács vagy bizottság munkájában való részvételért kapott néhány órányi engedményt
figyelmen kívül hagyjuk. Ugyanígy nem tekintjük az iskola mellett végzett munka különféle változatait sem
(kórházakban adott órák). Az életkorral/szolgálati idõvel összefüggõ tanítási óraszám engedmények rész-
leteit ld. a 2.8 sz. ábrán.

A szolgálati idõ hosszát tíz országban veszik számításba. Az egyes országokban igen eltérõ
képleteket alkalmaznak: helyenként nagyon fokozatos tehermentesítés tapasztalható
(Görögország, Luxemburg, Portugália vagy Ciprus), máshol egy adott életkor után adnak
munkaidõ kedvezményt (Németország, Portugália, Izland, Liechtenstein, Norvégia és
Szlovénia) ismét máshol az elsõ diploma és adott hosszúságú szolgálati év kombinációja
után jár a munkaidõ csökkentés (Románia).
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2.8 SZ. ÁBRA:
A TANÍTÁSI IDÕ TÖRVÉNYILEG SZABÁLYOZOTT VÁLTOZÁSAI AZ ÉLETKOR ÉS A

SZOLGÁLATI IDÕ FÜGGVÉNYÉBEN AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ
OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
NNéémmeettoorrsszzáágg:: Egy vagy két órával kevesebb tanítási idõ az 55. életév betöltése után. Az ábra a minimális
szokványos tanítási óraszámot teljesítõ tanárok helyzetét mutatja (hetente 23 tanóra). 
GGöörrööggoorrsszzáágg:: A szolgálat elsõ hat évében a tanárok hetente 21 órányi tanórát tartanak. Ez hetente 19
órára csökken a 12. szolgálati év eléréséig, azután pedig 18 órára. 1997 óta a tanítási idõ 16 órára
csökken a 20. szolgálati év után.
LLuuxxeemmbbuurrgg:: Csak közfoglalkoztatottak: hetente 22 óra, ami 10 év szolgálat után egy órával csökken. A
további mérséklés két, három és négy óra rendre 45, 50 és 55 éves kor után.
HHoollllaannddiiaa::  A munkavállalók 52. életévük betöltése után, majd 56. életévük betöltése után kérhetik
munkaadójukat, hogy csökkentsék munkaidejüket (rendre hetente 3, illetve 6 tanórával). Ez a kérvény
annak a ténynek a tudatában történik, hogy ezzel a fizetés is arányosan csökken. 
PPoorrttuuggáálliiaa:: Két óra csökkentés 40 éves kortól és 10 év szolgálat után ötévenként, amíg a tanítási idõ 8 órá-
val nem mérséklõdött. Ez a legmagasabb munkaidõ kedvezmény 27 év szolgálat után minden tanárnak
jár.
IIzzllaanndd:: 2-15 év szolgálat után 28 foglalkozás, 16-54 év után 27 foglalkozás, 55-59 év után 24
foglalkozás, 60 év után 19 foglalkozás. 
NNoorrvvééggiiaa:: 55 év után a tanítással töltendõ idõ 6%-kal, 60 év után pedig 13%-kal csökken. Az ábra a
legalacsonyabb tanítási idõt teljesítõ tanárok helyzetét mutatja (hetente 16 tanóra). 
CCiipprruuss:: 24 foglalkozás pályakezdõk számára, majd 7 év szolgálat után 22 foglalkozás, 15 év szolgálat
után pedig 20 foglalkozás.
RRoommáánniiaa:: Azok a tanárok, akik egy diplomával rendelkeznek, és 25 év szolgálatot teljesítettek, hetente két
órával kevesebbet tanítanak. Az ábra a tanárok többségét mutatja.
SSzzlloovvéénniiaa::  Az 50. évüket betöltött tanárok 2 foglalkozással kevesebbet tartanak.

A tanított tárgy szerint változó munkaidõt csak 4 országban alkalmazzák: Finnországban,
Bulgáriában, Romániában és Szlovéniában.

Finnországban és Szlovéniában az anyanyelvet tanító tanárok kisebb óraszámot kell, hogy
tanítsanak, mint más tárgyak tanárai. Az egyes tárgyaknál a felkészüléssel és dolgozat-
javítással töltendõ idõ kihat az adott tárgy tanítási óraszámára.

 D EL L P IS LI NO CY RO SI

a: a pálya elején  649 614 660 660 653 630 456 578 612 627

b: a pálya végén 592 468 540 420 443 567 397 482 544 570
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Finnországban sok tanár bírálja a rendszert amiatt, hogy ezek a különbségek nem veszik tekin-
tetbe az egyes tantárgyakban bekövetkezett változásokat. Valójában az anyanyelv tanítását
tartják általában a legmunkaigényesebbnek a sok dolgozatjavítás miatt, ma már azonban a
dolgozatjavítás az idegennyelv tanárok terhelésének is része. Szlovéniában a különbségtétel
1997-re nyúlik vissza, amikor az anyanyelvet tanító tanárok munkaidejét egy órával csökken-
tették. 1990-ben az észt kormány tárgyanként különbözõ munkaidõt határozott meg. Az
anyanyelv és irodalom tanárainak 20 órát kellett tanítaniuk, a matematika tanároknak 21 órát,
a többieknek 22 órát. Ezeket a rendeleteket azonban sosem ültették át gyakorlatba. 

A foglalkoztatási státusz és a képesítettség foka szerinti differenciálás csak igen korlátozott
mértékben ismert Németországban, Franciaországban, Luxemburgban és Romániában,
ahol ezeket a kritériumokat a szolgálati idõ hosszával ötvözik.

22..  FFEELLAADDAATTOOKK

2.1. A tanárok törvényileg vagy más jogszabályban elõírt feladatai

A tanításon és az órákra való készülésen/dolgozatjavításon kívül a tanárok szerzõdésileg
kötelezhetõk különféle tevékenységekre, melyek munkaterhüket kisebb vagy nagyobb
mértékben fokozzák. Ebben a részben elsõsorban azokat a feladatokat vizsgáljuk, amelyek
tényleges erõfeszítést követelnek, illetve többletmunkaidõt vesznek igénybe. A 2.9 sz. ábra
azokat a feladatokat mutatja meg, melyek a tanároktól jogszabály vagy más rendelet
alapján elvárhatók. Meg kell jegyezni, hogy a gyakorlatban az egyes helyzetek nagyon
különbözõek lehetnek. Egyes országokban azokat a feladatokat, amelyeket a tanárok köte-
lességbõl végeznének, ha hivatalos formában is utasítanák õket, a gyakorlatban önként is
elvégzik. Más országokban a tanárok olyan feladatokat is kötelezettségnek tekintenek, ame-
lyek hivatalos okmányban le sincsenek fektetve.

A tanárok tevékenysége országonként igen változó képet mutat. A feladatok differenciálása
két fõ vonal mentén történik, és mindegyikhez sajátos készségekre van szükség. Az elsõ eset-
ben a tanár eeggyyeeddüüll dolgozik, egy kollegát helyettesítve, tanulókat felügyelve és leendõ
tanárok munkáját nyomon követve (2.9 sz. ábra, A1-A4 sz. pontok). A második esetben
inkább ccssooppoorrttmmuunnkkaa jellegû tevékenységet végeznek, összeállítják a tantervet, értékelik az
iskolát, stb. (B1 és B2). A 2.9 sz. ábra csak olyan országok adatait tartalmazza, ahol ezekért
a feladatokért nem jár sem magasabb szintû javadalmazás, sem munkaidõ engedmény.

Hiányzó kollega helyettesítése olyan feladat, mely több országban, így Belgiumban,
Németországban, Spanyolországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában,
Ausztriában, Portugáliában, Svédországban, az Egyesült Királyságban, Liechtensteinben,
Bulgáriában, Máltán, Szlovéniában és Szlovákiában is jellemzõ kötelessége a tanároknak. A
tanításon kívüli ffeellüüggyyeelleett szintén olyan feladat, melyet a tanároktól a legtöbb országban
elvárnak. Ezzel meg is találhatjuk a választ az elõzõ részben feltett kérdésre arról, mire
használják az óraközi szüneteket. Csupán néhány kivétellel, általában a tanulók felü-
gyeletére használják. A tanulók tanítás utáni felügyelete ritkább jelenség, mégis olyan
járulékos tennivaló, melyet több országban tekintetbe kell venni. TTaannáárrjjeellöölltteekk  ééss  úújjoonnnnaann  ffeell--
vveetttt  kkoolllleeggáákk  ttáámmooggaattáássaa viszonylag gyakori feladat, melyet a tanárok anélkül végeznek el,
hogy tanítási feladataik ezzel arányban csökkennének. Három országban azonban
(Spanyolország, Ausztria és Szlovákia) ezeket a feladatokat csak tapasztalt tanárokra bízzák.

A tanterv készítés vagy a kereszttantervi tevékenységek kkoooorrddiinnáálláássii  ffeellaaddaattaaii közvetlenül
kihatnak a tanárok iskolai munkaidejére. Meg kell jegyeznünk, hogy egyes országokban
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annak dacára kell ezeket a tennivalókat elvégezniük, hogy a munkaidõ hivatalos
meghatározása ezt a feladatot teljesen figyelmen kívül hagyja (pl. Belgium, Luxemburg és
Hollandia). Ez Németországra is vonatkozik, bár néhány Land-ban az iskolaigazgatók
idõnként egy-két órával csökkenthetik a tanárok heti terhelését, hogy ezzel csoportmunkára
bátorítsák õket. Több országban a tanároknak a bbeellssõõ  éérrttéékkeellééssbbeenn is részt kell venniük.
Egyes országok esetében ezt az egyébként igen idõigényes kötelességet a munkaidõ
meghatározásakor nem veszik számításba (így pl. Belgiumban, Lengyelországban,
Szlovéniában és Szlovákiában).

2.9 SZ. ÁBRA:
KONKRÉT FELADATOK, MELYEK ELVÉGZÉSE JOGSZABÁLY VAGY MÁS HIVATALOS
RENDELKEZÉS ALAPJÁN ANYAGI VAGY MUNKAIDÕBELI ELLENTÉTELEZÉS NÉLKÜL
ELVÁRHATÓ A TANÁROKTÓL AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN

(ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm:: B1 (B de)  A3, B1, B2 (B nl): Olyan feladatokról van szó, melyek nem hivatalos követelmények,
de gyakorlatban tanárok végzik.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: A tanárok átmenetileg helyettesíthetik hiányzó kollegájukat, bár ez általában igen rövid
idõre történik (1-5 hétig). A szabályok Land-onként különböznek. Az óraközi felügyelet és a tanárjelöltek
támogatása nem gyakori  csak hat Land-ban fordul elõ, hogy a tanárok részt vesznek a belsõ értékelés-
ben.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg::  Tanári tevékenységükön túlmenõen a tanároknak a tanulók értékelésére is (dolgozatjavítás,
értekezletek a conseil de classe keretén belül) és a szülõkkel való kapcsolattartásra is kell idõt szánniuk.
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A3
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óraközi folyosói felügyelet az iskolaprogrammal, tanterv készítéssel,
(kivétel az ebédidõ alatt) kereszttantervi feladatokkal kapcsolatos csoportmunka

tanítás utáni felügyelet az iskola belso értékelésével összefüggo csoportmunka

hiányzó kolléga helyettesítése

tanárjelöltek és új kollegák Speciális esetek, ld. megjegyzések
támogatása
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OOllaasszzoorrsszzáágg::  Az iskolaszék határozza meg az iskola tantervét.
HHoollllaannddiiaa:: A kollektív szerzõdés megfogalmazása és értelmezése decentralizált feladat, így sok helyi
megállapodás van érvényben. A1, A2 és az A3 nem törvényileg elõírt, de az iskoláknak maguknak kell
szabályozni.
AAuusszzttrriiaa:: Hiányzó kolléga helyettesítéséért nem jár extra fizetség, ha évente legfeljebb 10 órányi munkáról
van szó. A belsõ értékeléshez javasolt a csoportmunka.
PPoorrttuuggáálliiaa:: A tanárokkal szemben törvényi követelmény rövid idõszakra távollevõ kollégát helyettesíteni,
bármikor legyen is rá szükség.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: Az A1 általában a munkaadó/iskolaigazgató döntési hatásköre. Az A3 helyileg szabályozott
a B1 szabályozása a kollektív szerzõdésben a fizetéseknél történik  a B2 törvényi kötelezettség.
SSvvééddoorrsszzáágg:: Minden feladat teljesítése elvárható a tanároktól a kollektív szerzõdések rendelkezései
alapján.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg:: A1, A2: A tanárnak kötelessége rendet és fegyelmet tartani a tanulók között, és
egészségüket és biztonságukat védelmezni, akár engedélyezett idõpontban az iskola területén, akár az
iskola által más helyen engedélyezett tevékenység során.
LLeettttoorrsszzáágg::  A 2.9 sz. ábra a tanároktól elvárható minimális mennyiségû feladatot mutatja.
RRoommáánniiaa::  Az A3 általában iskolai szinten, az igazgató hatáskörébe tartozó kérdés. A tanárok általában
kifizetik kollegáikat a szóban forgó órákért, vagy van egy e célra kialakított konstrukció, ami szerint szük-
ség esetén bármikor helyettesítik egymást. Az A4 hamarosan hatályba lépõ szabályok része lesz.

Magyarázat:
Az ábra azokat a feladatokat mutatja, melyek a tanároktól mindennapi munkájuk során elvárhatók. Nem
jelzi azokat a feladatokat, melyekért járulékos fizetség jár. B2: Az iskolaszék keretei között végzett belsõ
értékelésben való részvétel nem képezi vizsgálódásunk tárgyát.

2.2. A csoportmunka helye

Amint azt feljebb már hangsúlyoztuk, a csoportmunka olyan munkaszervezési módszer,
melyet sok országban a tanárok új feladataival társítanak.

A csoportmunka meghatározása szerint olyan idõ, mely hivatalosan is a tanárok tanrendi
óráin kívüli együttmûködésére van fenntartva. Olyan helyzetekrõl van szó, ahol a tanárok az
iskolaprogram meghatározásában, interdiszciplináris tennivalók kapcsán, tanterv készítés-
ben vagy az iskola belsõ értékelésében tevékenykednek együtt. Nem tekintjük azonban itt a
csoportos tanítást, mely tanárok közös oktatói vagy egyéb munkája egy osztállyal, sem pedig
azt a koordinációs tevékenységet, melyet az egyes tárgyak tanítását összefogó tanárok
végeznek.

A legtöbb országban kampányszerûen bátorítják ezt a munkaszervezési módszert különféle
törvényekkel, irányelvekkel, illetve egy gyakorlati módszerrel: céltámogatással.
Görögországban és az Egyesült Királyságban, ahol a tanterv készítés és az iskola értékelés-
ben való részvétel, stb. a tanárok napi teendõjének minõsül, nincsenek ilyen célirányos kam-
pányok a csoportmunkának ilyen célra való alkalmazása érdekében.

A 2.10 sz. ábra azt mutatja, hogy a csoportmunka bátorítására hozott törvényeket vagy
irányelveket nem kíséri következetesen a munkaidõ törvényi meghatározása, amely pon-
tosan meghatározná, mennyi idõt kell ezzel tölteni, vagy amely megadná, mennyi idõnek kell
az iskolában a csoportmunkához szükséges értekezletekre rendelkezésre állni. 

A 2.11 sz. ábra szerint a csoportmunkára rendelkezésre álló erõforrások különbözõ for-
mában állhatnak rendelkezésre, beleértve a dokumentációval való támogatást vagy a cso-
portmunkára felkészítõ képzést is.
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2.10 SZ. ÁBRA:
A TANÁROK FELADATAIHOZ ÉS TÖRVÉNYBEN MEGSZABOTT MUNKAIDEJÉHEZ
TARTOZÓ CSOPORTMUNKA TÁMOGATÁSA AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ

OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

(:): CCYY
Forrás: Eurydice

Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
HHoollllaannddiiaa:: A közelmúltban bevezetett rendszerben a feladatokat komolyabb mértékben differenciálják
(tanársegéd, ICT szakértõk és tanácsadók bevezetése). Ennek az lett az eredménye, hogy a tanárok olyan
csapat tagjának érzik magukat, akik közösen felelõsek a tanítási feladatok ellátásáért.
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg:: A csoportmunkát 1990-ig központilag szabták meg, azóta hagyománnyá vált.

A csoportmunka elõmozdítását célzó törvények
vagy irányelvek megléte

Nincsenek konkrét törvények vagy irányelvek

TANÍTÁSI IDÕTÕL ELTÉRÕ MUNKAIDÕ-MENNYISÉG MEGHATÁROZÁSA

KKiiffeejjeezzeetttteenn  ccssooppoorrttmmuunnkkáárraa  ffeennnnttaarrttootttt
óraszám FIN I, UK (SC)

IIsskkoolláábbaann  vagy más meghatározott helyen
eellttöölltteennddõõ  órák/napok száma, mely (adott
esetben) csoportmunkát is magában foglalhat

DK, E, P, S, IS, NO, BG, HU EL, UK (E/W/NI), EE, MT

Munkával töltendõ öösssszzóórraasszzáámm (önálló
munkaidõt is beleértve), mely (adott esetben)
csoportmunkát is magában foglalhat

F, NL, LI, LV, LT, PL, SI, SK A, CZ, RO

MUNKAIDÕ, MELY AZONOS A TANÍTÁSI
IDÕVEL B fr, B de, D, IRL, L B nl
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2.11 SZ. ÁBRA:
KÖZPONTILAG/LEGFELSÕBB SZINTEN KIFEJEZETTEN CSOPORTMUNKÁHOZ

BIZTOSÍTOTT FORRÁSOK AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED
2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg  és AAuusszzttrriiaa:: A továbbképzés során néha csoportmunkát tartalmazó részek is helyt kapnak.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg,,  PPoorrttuuggáálliiaa::  Továbbképzési központok gyakran támogatják a csapatépítést és a csoport-
munkát.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg::  A csoportmunkára való felkészítés gyakran része a tanároknak biztosított képzésnek.

2.3. A tanároktól megkövetelt rugalmasság

Ebben a részben azt nézzük meg, milyen mérvû rugalmasság várható el a tanároktól mind
az általuk teljesítendõ feladatok, mind az elvégzendõ munkamennyiség tekintetében. Ebben
a részben az alábbi három tényezõt vesszük figyelembe:

a) minden olyan feladat leírása, mely az adott körülményektõl függõen az egész iskolai
személyzet számára, minden tanár számára külön-külön elõírható, vagy egyáltalán nem
írható elõ 

b) a tanítási órák és más munkatípusok részletezése, melyek, a körülményektõl függõen,
teljes egészében az iskolaigazgató döntési hatáskörébe tartoznak, és amelyek a megfelelõ
szabályok alapján lehetõvé teszik, hogy egy bizonyos számú tanítási órát más célra tart-
sanak fenn, vagy központi intézkedés szerint rendelkezzenek vele 

c) a tanítási órák számának lehetséges megnövekedése, melyet az adott körülmények
szerint vagy az iskolaigazgató fektethet le írásban, ráadás fizetséget adva vagy nem adva
ezért a tanároknak, vagy az adott tanárok döntésétõl is függõvé tehetõ.

A     �  � �    �      �  �   (:)  �   �  

B �  (�)  (�) (�) �    (�) (�)      �     (:)  �   �  �
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Központilag/legfelsõbb szinten meghatározott csoportmunka dokumentáció
Központilag/legfelsõbb szinten meghatározott képzés csoportmunkára
Speciális esetek, ld. megjegyzések
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A három tényezõt ötvöztük annak eldöntése érdekében, milyen mérvû rugalmasságot várnak
el a tanároktól. Az egyes országok e tényezõkhöz kapcsolódó álláspontja és a hozzájuk tar-
tozó (országok szerint bontott) észrevételek a függelékben olvashatók. A 2.12 sz. ábra ezt az
adatsort foglalja össze, rávilágítva, hogy több országban valójában elvárják, hogy a tanárok
bizonyos mértékû rugalmasságot tanúsítsanak az általuk elvégzendõ feladatok, illetve az
általuk teljesítendõ tanítási óraszám tekintetében.

2.12 SZ. ÁBRA:
A TANÁROKTÓL ELVÁRT RUGALMASSÁG JELZÕSZÁMA TANÍTÁSI ÉS EGYÉB FELA-
DATAIK SZERINT AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A),

2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa  és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.

Magyarázat:
A rugalmasság mértékét azon az alapon határoztuk meg, hogy az adott ország hogy viszonyult az alábbi
három tényezõhöz (ld. fent 2.3): a feladatok leírása, a munkaidõ lebontása tanítási órákra és egyéb
feladatokra, illetve a tanítási órák lehetséges növelése. Az egyes országok ezzel kapcsolatos álláspontja,
illetve a rugalmasság mértékének kiszámolásához alkalmazott képlet a függelékben olvasható.

minimális rugalmasság

közepes rugalmasság

magas szintû rugalmasság

nincs adat
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33..  AA  GGYYAAKKOORRLLAATTII  NNOORRMMAARREENNDDSSZZEERR  ÉÉSS  AA  SSZZAAKKMMAAII  EETTIIKKAA

A legtöbb országban a tanított anyag tartalmával (vagy a tanítási módszerrel) kapcsolatos
követelmények vagy a tantervben, vagy a hatályos jogszabályokban meg vannak adva, és
azokat esetleg a kinevezéskor, vagy már a munkainterjún el kell fogadni. A tanárokat a szak-
mai követelményekrõl már képzésük vagy a végsõ gyakornoki képesítõ szakasz során
tájékoztatják(4). Általános szabályként az e szabályoknak való megfelelés nyomonkövetése
tanítási tartalom és módszerek tekintetében az iskolaigazgató vagy a tanfelügyelõk/oktatási
hatóságok feladata.

Ezzel szemben a szakmai gyakorlati munkával kapcsolatos követelményeket értékrend és
hozzáállás tekintetében ritkábban szabják meg.

E fejezetünk az alábbiakra összpontosított:

a) mennyire foglalják hivatalos dokumentumba a tanári szakma képviselõinek köte-
lességeit (a tanárok értékrendje és hozzáállása) 

b) e kötelességeknek a tanárok felé való kommunikálási módja 

c) e követelmények teljesülésének figyelése, illetve szükség esetén fegyelmi intézkedések
alkalmazása.

E dokumentumok közzétételének három elõnye van: a) tájékoztatás nyújt a tanároknak arról,
milyen értékrendet és milyen magatartást várnak el tõlük szakmai munkájuk során, b) létre-
jön egy akkreditációs rendszer, mely alapján elismerhetõvé válik a tanárok szakmai alkal-
massága, és c) ellenõrzési és szankcionálási módszert is jelent ez, mivel azok, akik nem tel-
jesítik az elvárásokat, vagy kizárhatók, vagy elveszíthetik akkreditációjukat.

A 2.13 sz. ábra a különbözõ dokumentumokban megjelenített, kifejezetten a szakma céljaira
készített szakmai etikai norma meglétét mutatja. Nem veszünk itt figyelembe olyan
követelményeket, melyek tantervekben vagy még általánosabb jogi dokumentumokban van-
nak rögzítve. Nyilvánvaló, hogy az etika fogalma országonként eltér, illetve ezeknek a nor-
marendszereknek a tartalma is számottevõen eltérhet. Végül nem szabad elfelejteni, hogy az
etikai elvárásokkal kapcsolatban a legcsekélyebb következtetés sem vonható le pusztán
azért, mert egy országban nincs ilyen norma. Mindenhol elvárják a tanároktól, hogy valami-
lyen etikai normának megfeleljenek.

(4) További információ az alábbi kötetben található: A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és
aggodalmak. I. Jelentés: Alapképzés és átmenet a munka világába. Általános alsó középfokú oktatás. Az európai
oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice, 2002
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2.13 SZ. ÁBRA:
A TANÁROK SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYAKORLATI VISELKEDÉSI NORMARENDSZER

MEGLÉTE AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
PPoorrttuuggáálliiaa:: A tanári szakmával kapcsolatban 1990-ben elfogadott törvény lefekteti azokat az elveket,
melyeket a tanároknak szakmai tevékenységük során be kell tartaniuk.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: Ezeket az irányelveket a tanárok szakszervezete állította össze, és jogilag nem kötelezõ ere-
jûek.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: Az angol és Wales-i Általános Tanári Tanácsok (GTC) kialakítottak a tanárok
számára egy szakmai gyakorlati és viselkedési normarendszert. Az észak-írországi GTC is hamarosan
hasonló normát alakít ki.
LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.

Magyarázat:
Csak kifejezetten a tanári szakmára érvényes normarendszert veszünk figyelembe, olyanokat nem, ame-
lyek az állami alkalmazottakra vagy alkalmazottakra általában érvényesek. A tanári alapképzés végén
érvényes, illetve a tantervben szereplõ követelmények, stb. elemzésünkben nem jelennek meg.

Németországban a szakmai etikával kapcsolatos követelményeket az egyes Land-ok oktatási
minisztériumai szolgálati szabályzatban teszik közzé. Franciaországban az 1997. május 23-i
körlevél, mely a lycée és a college tanárok felelõsségét fekteti le, az etikával összefüggõ
általános normákat fogalmaz meg e tanárokat képzõ és munkájukat értékelõ személyek cél-
jaira. Négy másik országban általános, szakmai-etikai normarendszer készült.
Spanyolországban a normarendszert 1996-ban az Oktatási szakma általános tanácsa
jóváhagyta (Consejo General de Colegios Profesionales de la Educatión) és az oktatási szak-
mai szövetségek is mind felzárkóztak mögé. Finnországban a normarendszert 1998-ban
adta ki a szakmai etikai tanács, a tanárok szakszervezetének egy testülete, míg Máltán ennek
formája jogszabály, és 1988 óta van hatályban.

Az Egyesült Királyságban (Angliában, Wales-ben és Észak-Írországban) Általános Tanári
Tanácsok (GTC) jöttek létre. A GTC-k szabályzó hatóság szerepét töltik be a tanárok magas
szakmai színvonalának garantálásában és fenntartásában. Minden olyan tanár, aki ún.
szabályzott iskolában dolgozik, köteles az illetékes GTC-nél regisztráltatni magát. Aki ezt
megtette, attól elvárják, hogy az e célra kialakított szakmai viselkedési és gyakorlati nor-
marendszerben megfogalmazott elveket betartsa. Hasonló helyzetben lesznek hamarosan az
észak írországi alapítványi iskolák tanárai is. Skóciában a Skót Általános Tanári Tanácsok,
melyeket 1965-ben alapítottak, szintén azon dolgoznak, hogy átfogalmazzák a szakmai
követelményeket egy 2001-ben készített konzultációs dokumentum alapján.

� (:) �  � � (:)   �  � �  � �    �   (:) � �  � � � 

UK

B DK D EL E F IR
L

I L NL A P FI
N

S E/
W

/N
I

SC IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK

�         �már megvalósított készítés alatt



Munkafeltételek és javadalmazás

52

Az ilyen normarendszerek betartatására kialakított megoldások sokfélék lehetnek.
Németországban ez az ellenõrzõ szerep az iskolaigazgató és a helyi oktatási hatóság közös
feladata (a Staatliches Schulamt/Oberschulamt). Spanyolországban nincs ennek
ellenõrzéséért felelõs testület, míg Finnországban az iskolaigazgató felügyeli a tanárok tel-
jesítményét, aki emiatt hivatkozhat a normarendszerre, amelynek azonban semmilyen jogi
státusza nincs. Az Egyesült Királyságban a GTC-k határozott szankciókat tartalmaznak.
Máltán a tanárokra nehezedõ megszorítások komolyabbak, mivel az oktatási minisztérium
felfüggesztheti kinevezésüket, ha bebizonyosodik, hogy egy tanár megsértette az etikai
szabályzatot.

Jelenleg kifejezetten a szakmai követelményeket szabályzó dokumentumok csak kevés
országban találhatók. Ezen felül, ahol léteznek, ott is viszonylag újak, és nem mindig tartal-
maznak szankcionálási lehetõséget. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy egy tanár ellen
fegyelmi eljárást lehet indítani szakmai viselkedési vétségért, függetlenül attól, hogy
érvényes-e a helyzetre egy etikai normarendszer. (ld. 1. Fejezet, 2.12. sz. rész).

A jelenlegi reformok elemzése alapján várható, hogy a szabályok erre a területre is
csakhamar kiterjednek, különbözõ országokban különbözõ mértékben. Hollandiában az új
(most készülõ) törvény célja a szakmai követelmények szabályozása. Folyik a munka
Lettországban is, hogy elkészítsenek egy etikai normarendszert a tanári szakma számára.
Litvániában az alapképzés fogalmának meghatározása zajlik éppen. Az eddig elkészült
dokumentum tartalmaz egy jegyzéket a tanítói alkalmassági szempontokról és egy szakmai
etikai normarendszert is. Lengyelországban a tanárok nemzeti tanácsa (az oktatási minisz-
térium mellett mûködõ konzultatív testület) kiadott egy sor ajánlást a szakmai követelmények
témájában, melyet nem hivatalos keretek között a szakszervezetek és a tudományos szövet-
ségek részletesebb vizsgálatnak vetnek alá. Az eddig készített szakmai alkalmassági és
megfelelõségi szempontok jegyzékének (bele értve az etikai kérdéseket) jogi státusza ugyan
nincs, mégis viselkedési normarendszerként alkalmazzák a tanári szakmában. Romániában
a minisztérium a pályakezdõk számára szakmai követelményrendszer bevezetését tervezi.
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3.FEJEZET
FIZETÉS

BEVEZETÉS

A javadalmazással és a fizetésemelés lehetõségével kapcsolatos szabályozott eljárások a
tanárok szolgálati feltételeinek szerves részét képezik. Az esetleges juttatásokkal, pótlékokkal
kiegészített fizetések biztosítása komoly ösztönzõ erõ lehet annak érdekében, hogy elégséges
számú munkavállaló keressen munkát az oktatási szektorban, majd tanárként pályája során
végig motivált munkaerõ maradjon.

A tanároktól elvárt ismeretek skálája egyre szélesebb. Eredeti feladatukon, a tudás tovább-
adásán túl, ma már egy sor járulékos teendõjük is van, pl. a számítástechnika alkalmazása,
csoportmunka, a különleges oktatási igényû gyerekek társadalmi integrációja, illetve az isko-
la vezetési feladataiban való részvállalás, stb. Idõközben, míg az oktatási ágazat olyan
emberekre tart igényt, akik rendelkeznek ezekkel a képességekkel, fel kell vennie a versenyt
a magán szektor jól fizetõ állásaival, ahova szintén tárt karokkal várják a fiatal diplomá-
sokat. Így a tanári szakma vonzerejét várhatóan növelõ mechanizmusok között nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül e szakma képviselõinek keresetére kiható szakpolitikai döntéseket
sem.

A fizetés fogalma ebben a fejezetben a munkavállalóknak egy adott, munkával vagy az
évenkénti rendes szabadság vagy más jellegû szabadság ideje alatt munka nélkül töltött idõ-
tartamra készpénzben folyósított javadalmazás. A fizetésbe nem számoljuk bele a
munkaadók által munkavállalóik után fizetett társadalombiztosítási járulékot, sem a
nyugdíjjárulékot, sem az ezen konstrukciók keretében a munkavállalóknak biztosított egyéb
juttatásokat. Az ILO 1973. októberében kiadott Egy integrált bérstatisztikai rendszerrõl szóló
határozatát (ILO Resolution concerning an integrated system of wages statistics) vesszük alapul.

Ebben a fejezetben az egyes fizetési konstrukciókat vesszük sorra, mely a tanári szakma
európai helyzetére hatással van. Tárgyaljuk az alapfizetést és a különféle emelések, fizetést
korrigáló tényezõk és pénzügyi juttatások lehetséges tartományát. A fejezet végén azt is ele-
mezzük, milyen mértékben centralizált vagy decentralizált a bérpolitikával összefüggõ
felelõsség a javadalmazási mechanizmusok kérdésében döntési joggal bíró (központi,
regionális, helyi vagy iskolai szintû) közigazgatási hatóságok viszonylatában. Ezzel
szándékunk szerint mélyebb betekintés válik lehetõvé az egyéni keresetek kérdéseibe, illetve
kiderül, mennyire egységesek a tanári fizetések.

11..  AAZZ  AALLAAPPFFIIZZEETTÉÉSS  ÉÉSS  AANNNNAAKK  EEMMEELLKKEEDDÉÉSSEE

1.1. Minimális és maximális alapfizetések

Az alapfizetés meghatározása szerint az a javadalmazás, melyet egy, az általános alsó
középfokú oktatásban való tanításra képesített tanár kap. Ez az alapfizetés általában egy
skálán helyezkedik el, mely különféle szintekre vagy lépcsõkre tagozódik minimális és maxi-
mális fizetés között. Ilyen módon a tanárok az alsó szintrõl a felsõ szint felé mozoghatnak
több kritérium alapján, pl. szolgálati idõ hossza, szakmai érdemek, további képesítések, stb.
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A bruttó éves alapfizetés az az összeg, melyet a munkaadó egy évben kifizet, beleértve a
pótlékokat, fizetésemeléseket, illetve a megélhetési költségekkel összefüggõ juttatásokat, a
13. havi fizetés és a fizetett szabadság, levonva belõle a munkaadó társadalombiztosítási és
nyugdíjjárulékát. Ez a fizetés nincs tekintettel egyéb fizetést korrigáló tényezõkre és pénzügyi
juttatásokra (melyek pl. további képesítések, szakmai érdemek, túlóra vagy többletfeladatok
ellátása, a munkavégzés földrajzi helye, a vegyes vagy nehezen tanítható csoportok tanítása
után járnak, illetve szállással, egészségügyi ellátással és utazással összefüggõ költségek).

A tanárok minden európai országban kapnak egy minimális alapfizetést, mely nincs közpon-
tilag meghatározva, illetve nem függ a minisztérium vagy a más illetékes hatóság
(Svédországban és Izlandon pl. a helyi önkormányzatok szövetsége) és a tanárok szakszer-
vezete közötti tárgyalásoktól. A tanárok alapfizetését szinte minden országban a központi
vagy legfelsõbb oktatási hatóságok rögzítik (ez a helyzet pl. Belgiumban is, ahol a
Közösségek e tekintetben is autonómiát élveznek). Olaszországban az alapfizetés iskolánként
különbözik, de egy adott iskolán belül egységes. Az 1993. évi reform óta az olasz tanárok
munkaszerzõdése magánjogon alapszik, és decentralizált. Sõt, mióta az iskolák 2000-ben
autonómokká váltak, a szerzõdéseket az iskolák vezetõ testülete és a tanárok tárgyalásainak
eredményeképpen alakítják az egész országban hatályos kritériumok alapján. A szakszer-
vezeti küldöttségek az iskola szintû tárgyalásokért felelõsek (ld. 1. fejezet).

Dániában, Spanyolországban, Franciaországban, Luxemburgban, Hollandiában,
Ausztriában, Portugáliában, Liechtensteinben, Észtországban, Magyarországon és Máltán az
alapfizetés változik, és mindenek elõtt az adott tanár státuszától függ.

A 3.1 sz. ábra a tanárok minimális és maximális bruttó alapfizetését mutatja az eeggyy  ffõõrree  jjuuttóó
bbrruuttttóó  hhaazzaaii  tteerrmméékk  ((GGDDPP)) százalékában, ami egy ország lakosságának életszínvonalát
jellemzõ index. Ezt az indexet úgy kapjuk meg, hogy elosztjuk az ország jólétét jelzõ GDP
értéket az adott ország lakóinak számával. Ha sikerül rendszeres kapcsolatot megállapítani
egy tanár (nemzeti valutában kifejezett) fizetése és országának egy fõre jutó (a mindenkori
áron, nemzeti valutában kifejezve) GDP értéke között, úgy össze tudjuk hasonlítani egy-egy
országban a fizetés vásárlóértékét. Ez az összefüggés benyomást adhat a tanárok fizetési stá-
tuszáról.

3.1 SZ. ÁBRA:
A TANÁROK MAXIMÁLIS ÉS MINIMÁLIS ALAPFIZETÉSE AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), AZ EGY FÕRE JUTÓ GDP SZÁZALÉKÁBAN,
2000/01

Forrás: Eurydice

 B fr B de B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S E/W/NI SC IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK
 92 93 94 96 153 122 145 98 77 93 104 102 88 147 101 84 110 94 60 (:) 78 (:) 57 79 119 30 55 43 124 74 63 77 53
 156 159 160 115 190 219 213 185 150 138 197 156 186 331 142 131 178 143 97 (:) 96 (:) 105 85 260 48 113 77 170 130 108 150 78

Minimum Maximum

UK
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Kiegészítõ megjegyzések:
NNéémmeettoorrsszzáágg::  A körülmények összetettsége és rendkívüli sokrétûsége miatt a tanárok fizetését az
átlagéletkorra, pályájuk elejére (ami tanulmányok elejének és végének idõpontjától függ) és a nyugat-
német Land-okra számoljuk ki. Csak a Realschule tanárok fizetését néztük.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: A Castilla-La Mancha Független Közösség fizetéseit vettük figyelembe, mivel ez tûnik az
átlaghoz közelállónak. Ugyanazt az alapösszeget véve kiindulásnak, a fizetések Autonóm Közösségenként
mások és mások.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg:: A feltüntetett fizetés a professeurs certifié-k fizetései.
AAuusszzttrriiaa::  A feltüntetett adat a Hauptschule tanárok fizetése.
SSvvééddoorrsszzáágg::  A maximális fizetés megfelel a tanárok szakszervezetei és a svéd helyi önkormányzatok szövet-
sége közötti tárgyalások során kialakított megállapodásnak. A maximális fizetés nem egy hivatalos
bérskála viszonylatában van megállapítva, illetve a legmagasabb fizetés sem függ össze közvetlenül a
tanár korával vagy addigi pályájával. Az ábra a referencia évben fizetett legmagasabb bért mutatja.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((SSCC)):: Egy, 2001 januárjában a Scottish Executive a munkaadók és tanár szervezetek által
kötött tripartit megállapodás alapján a tanároknak 23,1%-os minimális fizetésemelés jár a 2001 áprilisa
utáni 3 évre.
LLiieecchhtteennsstteeiinn::  Nincs adat az egy fõre jutó GDP-re.
NNoorrvvééggiiaa::  A feltüntetett fizetés egy adjunkt-é (aki négy éves alapképzésben vett részt).
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg:: A rendelkezésünkre álló adatok alapján nem tudtuk a tanárok fizetését megkülön-
böztetni az iskolaigazgatóétól, ezért ezeket együttesen adjuk meg.
LLeennggyyeelloorrsszzáágg:: A tanárok fizetésének és az egy fõre jutó GDP-nek a referencia éve 2001.

Magyarázat:
AAzz  aaddaattookk  aa  sszzüükkssééggeess  lleeggaallaaccssoonnyyaabbbb  kkééppeessííttééssûû,,  hhaajjaaddoonn//nnõõttlleenn,,  ggyyeerreekktteelleenn,,  oorrsszzáágguukk  ffõõvváárroossáábbaann  ééllõõ
ttaannáárrookkrraa  vvoonnaattkkoozznnaakk..
Az egy fõre jutó GDP referencia éve 2000. A fizetések referencia éve a 2000. naptári év vagy a 2000/01-
es tanév.
Az ábrán feltüntetett adatokat úgy kaptuk, hogy összefüggést állapítottunk meg egy tanár nemzeti valu-
tában kifejezett éves (minimális és maximális) alapfizetése és országának egy fõre jutó (a mindenkori áron,
nemzeti valutában kifejezve) GDP értéke között.

A bbrruuttttóó  éévveess  aallaappffiizzeettééss az az összeg, melyet a munkaadó egy évben kifizet, beleértve a pótlékokat,
fizetésemeléseket, illetve a megélhetési költségekkel összefüggõ juttatásokat, a 13. havi fizetést (ahol ilyet
fizetnek) és a fizetett szabadságot, levonva belõle a munkaadó társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékát.
Ez a fizetés nincs tekintettel egyéb fizetést korrigáló tényezõkre és pénzügyi juttatásokra (melyek pl. továb-
bi képesítések, szakmai érdemek, túlóra vagy többletfeladatok ellátása, a munkavégzés földrajzi helye, a
vegyes vagy nehezen tanítható csoportok tanítása után járnak, illetve szállással, egészségügyi ellátással és
utazással összefüggõ költségek).

Az európai országok többségében a tanárok minimális bruttó alapfizetése az általános alsó
középfokú oktatásban kevesebb, mint az egy fõre jutó GDP, vagy azzal egyenértékû. A
kivételek Németország, Görögország, Spanyolország, Portugália és az Egyesült Királyság
(Anglia, Wales és Észak-Írország), illetve a tagjelölt országok között Ciprus és Málta. Az EU-
ban az egy fõre jutó GDP arányában kifejezett minimális alapfizetés Írországban a legala-
csonyabb (77%).

Ezzel szemben minden Európai Uniós tagállamban az a legmagasabb fizetés, amit egy tanár
pályája során elérhet, országának egy fõre jutó GDP értéke fölött van. Az arány mindenhol
1,4-szeres, kivétel Dániában (ahol csak 1,15-szörös az arány). Görögországban és
Spanyolországban az egy fõre jutó GDP-nek több mint a kétszerese, Portugáliában pedig
több mint háromszorosa.
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Az EFTA/EEA és a tagjelölt országokban a minimális és maximális tanári fizetések az egy fõre
jutó GDP arányában kifejezve általában alacsonyabbak. A kivétel Ciprus és Málta, a maxi-
mális fizetés esetében pedig Szlovénia.

A fizetéseket általában havonta folyósítják. Csak az ír és a görög tanárokat fizetik kéthetente.
A tanárok évente legalább 12-szer kapnak fizetést, egyes esetekben 13-szor
(Olaszországban, Luxemburgban, Liechtensteinben, Magyarországon, Lengyelországban és
Romániában, ha a források rendelkezésre állnak). Van ország (Spanyolország, Hollandia,
Ausztria és Portugália), ahol 14 fizetést adnak évente. Németországban a Jährliche
Sonderzuwendung (évi egy rendkívüli fizetség) a havi fizetés 88,21%-ának, azaz csaknem egy
13. havi fizetésnek felel meg. Görögországban és a Cseh Köztársaságban a tanárok ezen
kívül még két ráadás fizetést is kapnak, melyek összege azonban elmarad a havi fizetéstõl.

A többletfizetésnek vannak egyéb fajtái is, pl. a szabadság-hozzájárulás, illetve egy év végi
pótlék Belgiumban (ezek mindegyike nem egész fél-havi fizetésnek felel meg), vagy a
szabadság-juttatás Svédországban (a havi fizetés egy ötöde) és Szlovéniában.

Az európai országok többségében az alapfizetéseket adott idõszakonként, általában
évenként felülvizsgálják. Ezek a bérindexálással összefüggõ, és az egész közszolgálatra vagy
akár az egész gazdaságra vonatkozó fizetésemelések nem képezik jelen tanulmányunk tár-
gyát. Ezek a felülvizsgálatok, melyek lefektetett eljárás alapján megjósolhatóan
bekövetkeznek az infláció ellensúlyozására vagy az egész ország bérszintjének növelésére
történnek. Finnországban vannak kifejezetten az oktatási ágazatra jellemzõ vonások: a
fizetést minden esetben megemelik, ha a döntéshozók úgy látják, hogy a tanárok munkater-
he megnõtt, vagy a tanítási munka megváltozott tartalma ráadás javadalmazást indokol. A
Cseh Köztársaságban 2001-ben fordult elõ elõször, hogy a tanárok fizetése nagyobb arány-
ban nõtt, mint a többi állami alkalmazotté.

1.2. Bérskála

Szinte minden ország bérskála alapján fizeti tanárait. Minimális alapfizetésrõl indulva a
tanárok pályájukon haladva elérik a maximális szintet. A legtöbb országban azonban a
szakmába való belépéskor elfoglalt hely a skálán a tanárok alapképzése szerint változik.
Néhány országban viszont az alapképzettség nem okoz ilyen bérezési különbséget (Dánia,
Spanyolország, Olaszország, Finnország, Egyesült Királyság, Málta, Szlovénia és Szlovákia).
Egyes esetekben ez azért lehet így, mert csak egyetlen képesítéssel lehet az adott országban
a szakmába belépni, mint pl. Spanyolországban, Finnországban vagy Szlovéniában. 2002
szeptemberéig az Egyesült Királyságban (Anglia, Wales és Észak-Írország) csak good honours
graduates (summa cum laude) szintû diplomával végzett tanárok kezdhették pályájukat
magasabb alapfizetéssel. A bérskála felülvizsgálatakor ezt a különbségtételt megszüntették.

Két fajta bérskála van. A legtöbb esetben a skálák lineárisak, ami annyit tesz, hogy adott
számú, egymást követõ szintre oszlanak. Lehetnek azonban mátrix vagy tábla formátumúak,
amelyben több szempont érvényesül, pl. a képesítés vagy a szolgálat idõtartama. A tanárok
szakmai elõmenetele ezek alapján egy vagy több, egymástól független tényezõ szerint is vál-
tozhat, és a lehetséges fizetések sávja is szélesedhet. Európában ezt a skála típust jelenleg
csak néhány tagjelölt országban alkalmazzák (Lettországban, Litvániában, Magyarországon,
Lengyelországban, Romániában és Szlovéniában). Magyarországon öt kategóriát külön-
böztetnek meg a tanári szakmán belül képesítettség alapján, és ezt kell 14, a szolgálat idõ-
tartama szerinti fokozattal megszorozni. Lengyelországban négy képesítési szint és négy
tanárfajta (nem kizárólag a szolgálati idõ hossza szerinti meghatározás) szerepel a táblázat-
ban.
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Svédország az egyetlen ország, ahol nincs ilyen értelemben vett bérskála. Van ehelyett egy
központilag meghatározott minimális kezdõ fizetés a pályakezdõ tanárok számára, ugyan-
így központilag meghatározott további bérszint öt év szolgálat után, de rögzített felsõ határ
nincs. A fizetéseket a munkaadó és a szakszervezet alakítja ki tárgyalásos úton, vagy, egyes
esetekben az iskolák és a tanárok önállóan állapodnak meg. Azok a tényezõk, melyek a
többi országban is befolyásolják egy tanár pozícióját a bérskálán, általában ezeken a tár-
gyalásokon is hatással vannak a végsõ megállapodásra.

3.2 SZ. ÁBRA:
A TANÁROK BÉRSKÁLÁJÁNAK TÍPUSAI AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ

OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
SSvvééddoorrsszzáágg::  Az országos szintû munkaadói képviseletek és tanári szakszervezetek minimális fizetési szintet
rögzítettek a pályakezdõ tanároknak, és ezt követõen egy második szintet öt év szolgálat után. A további-
akban a fizetések a munkaadók és a tanári szakszervezetek tárgyalásaitól függnek, vagy a tanárok önál-
lóan folytatnak tárgyalásokat.

Magyarázat:
Egy lliinneeáárriiss  bbéérrsskkáálláánn adott számú fokozat van. Az egyikrõl a másikra való továbblépés különféle kritéri-
umoktól függ, és mindig fizetésemeléssel jár.

lineáris

mátrix

nincs skála

nincs adat



A mmááttrriixx  sszzeerrkkeezzeettûû  bbéérrsskkáállaa azonban egy rácson alapszik, melyben több tényezõ egyszerre jut érvényre.
A tanár fizetése ilyen módon egy vagy több kritérium szerint változhat, melyek azonban nem függnek össze
egymással.

Egyes országokban, mikor a tanár belép a szakmába, egy már létezõ skála vonatkozik rá,
ami lehet például egy határozatlan idejû közfoglalkoztatotti tanári skála, ha az országban ez
a szokás. Ez a helyzet pl. Németországban, Görögországban, Spanyolországban,
Portugáliában, Finnországban és Máltán. A fizetésemelést szabályzó kritériumok azonban
általában nem egységesek.
A 3.3 sz. ábra tanúsága szerint a legalacsonyabb és a legmagasabb fizetés közötti fokoza-
tok/szintek száma országonként komoly eltérést mutat. Ezen felül a skálán való elõrehaladás
nem szükségképpen jelent azonos mérvû, egymást követõ emeléseket; arra is van példa,
hogy egy tanár egyszerre több szintet lép elõre. Dániában pl. az új Ny Løn bérezési rendszer-
ben a 26-ostól a 30-asig, majd onnan a 35-ösig lépnek elõre.

3.3 SZ. ÁBRA:
A TANÁROK BÉRSKÁLA SZINTJEINEK SZÁMA AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ

OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Lineáris bérskálát alkalmazó országok

Forrás: Eurydice
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AA  mmiinniimmáálliiss  ééss  aa  mmaaxxiimmáálliiss  ffiizzeettééss  kköözzööttttii  sszziinntteekk  sszzáámmaa

BB
a) ISCED 5B képesítésû tanárok 15

b) ISCED 5A képesítésû tanárok 14

DDKK
a) Korábbi rendszer 4

b) Új (Ny Løn) rendszer 3
DD 10
EELL 18
EE Változó
FF 11

IIRRLL 25
II 7

LL Változó
NNLL 22
AA 18

PP
a) Bacharel (ISCED 5B) 9

b) Licenciado (ISCED 5A) 8

FFIINN
a) Rangidõs tanárok juttatása 5

b) Szolgálati idõ hossza alapján járó juttatás 5

UUKK  ((EE//WW//NNII))
a) Fõ skála 9

b) Magasabb v. teljesítmény-alapú skála 5

UUKK  ((SSCC)) 10
IISS 6
LLII Változó
NNOO 27
BBGG 5
CCZZ 12
EEEE 4
MMTT 3
SSKK 10
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Mátrix-szerkezetû bérskálát alkalmazó országok

(:): CY
Forrás: Eurydice

Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm:: Az alsó középfokú oktatásban tanító tanároknak általában ISCED 5B diplomájuk van. Az ISCED
5A diplomával bíró tanárok is taníthatnak alsó középfokú oktatásban, de ez nem túl gyakori.
DDáánniiaa:: Az új (Ny Løn) rendszer azokra a tanárokra vonatkozik, akik 2000. április 1. után indultak el a
tanári pályán, vagy akik eddig az idõpontig a 29. szinten vagy az alatt voltak.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: A tanárok az A csoportos közfoglalkoztatottak skálájának 24. szintjén vannak, de fizetésük
növekedése tényezõk egész sorától függhet. A szintek száma az adott tanár pályájától és attól az Autonóm
Közösségtõl függ, amelyikben tanít. 
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg::  Általában 11 szint van, de a nyugdíjkorhoz közelálló tanár részesülhet minõsített
elõléptetésben, mely egy járulékos szintet jelent a professeur agrégé-k esetében, illetve három járulékos
szintet a professeur certifié-k esetében.
LLuuxxeemmbbuurrgg:: A szintek száma az adott tanárok státuszától vagy alapképzésétõl függ.
PPoorrttuuggáálliiaa:: A tanárok a mestre státuszban kezdhetik pályájukat (ISCED 6), mely közvetlenül a negyedik
szintre sorolja õket.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: A két fizetési skála közötti különbség az, hogy a rangidõsök pénzügyi juttatásától eltérõen a
szolgálati idõ hossza alapján járó pótlék az alapfizetés részét képezi.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: Azok a tanárok, akik elérték a fõ bérskála felsõ szintjét, kérhetik átirányítá-
sukat az ötpontos magasabb skálára, ahol az elõmenetel a teljesítmény függvénye. Angliában és Wales-
ben Advanced Skills Teacher-ek (mestertanár) esetében külön skálát alkalmaznak.
LLiieecchhtteennsstteeiinn:: A bérskálának a tanárra vonatkozó szintje attól függ, hogy egy adott tanár melyik kategóriá-
ba tartozik (13 és 20 között).
MMáállttaa:: A bérskála mindhárom szintje további fokozatokra van beosztva (ld. 3.7 sz. ábra).

Magyarázat:
Ez az ábra csak annyi szintet vesz figyelembe a bérskálán, ahányat a tanárok csakugyan elérhetnek a mini-
mális és a maximális szint között. Ez a szám nem okvetlenül egyezik a ténylegesen létezõ fokozatok számá-
val. A skála nem szükségképpen a zérus vagy a nulla fokozattal indul, hanem esetleg magasabb fokoza-
ton, mely pl. olyan állami alkalmazott szintjének felel meg, aki már elért valamilyen státuszt.

Hangsúlyozandó, hogy az egyes szinteknek megfelelõ fizetésemelés százalékos aránya rend-
kívül nagy különbségeket mutat. A 3.4 sz. ábra ezt a százalékértéket mutatja be
("fizetésemelés mértéke") a skála összes szintjének vonatkozásában. Nem tüntettük fel itt
azokat az országokat, ahol mátrix szerkezetû skálát alkalmaznak, mivel ott a tanár
elõmenetele több tényezõtõl is függ, és a fizetésemelés százalékos aránya számottevõ szórást
mutat.

AA  bbéérrttáábbllaa  kkiitteerrjjeeddéésseeii

LLVV 3 x 3 lehetséges kombináció 9

LLTT

a) Nem elõléptetett tanárok 2 x 4 8

b) Elõléptetett tanárok 4 x 3 12

c) Összesen = a + b 20

HHUU 5 x 14 lehetséges kombináció 70

PPLL 4 x 4 lehetséges kombináció 16

RROO 11 x 4 lehetséges kombináció 44

SSII 60
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3.4 SZ. ÁBRA:
SZÁZALÉKOS FIZETÉSEMELÉS SZINTENKÉNT A BÉRSKÁLA SZINTJEINEK SZÁMA

ALAPJÁN AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és LLiieecchhtteennsstteeiinn::  Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg::  Az ábra kizárólag professeur certifié-ket tünteti fel.
OOllaasszzoorrsszzáágg,,  PPoorrttuuggáálliiaa,,  BBuullggáárriiaa,,  ÉÉsszzttoorrsszzáágg  és MMáállttaa::  A fizetésemelés százalékos aránya a skála egyes
szintjein más és más. Az itt feltüntetett értékek az átlagot mutatják.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: Csak a fõ skálát vettük figyelembe.

Magyarázat:
A ffiizzeettéésseemmeellééss  mméérrttéékkee a skála két egymást követõ szintjéhez társuló fizetésemelés átlagát jelenti száza-
lékban kifejezve.

Egyes országokban a fizetésemelés gyakorlatilag folyamatos: a bérskáláknak ezekben az
országokban sok szintje van, és az egyes szinteken a növekmény kicsi. Egyértelmû példák
Hollandia és Norvégia, de ez a helyzet Belgiumban, Németországban, Görögországban, a
Cseh Köztársaságban és Máltán is.

1.3. A tanítástól eltérõ területen szerzett szakmai tapasztalat

Szolgálati idejük kezdetétõl a tanárok a minimális alapfizetésnél magasabb összegre jogo-
sultak, ha a tanítástól eltérõ területen is rendelkeznek szakmai tapasztalattal. Ez a tényezõ
fontos a szakma vonzereje szempontjából, mivel növeli annak esélyét, hogy más ágazatok-
ban dolgozók pályát módosítva az oktatási ágazatban keressenek megélhetést.
Bár ez a lehetõség 19 európai országban fennáll, mégis bizonyos fajta szakmai tapasztalat-
tal bíró tanárokra korlátozódik, esetleg olyanokra, akik határozatlan idejû foglalkoztatást
keresnek. A korábbi tapasztalatot csak Lengyelországban és Szlovéniában ismerik el teljesen
és feltételek nélkül, figyelmen kívül hagyva a szóban forgó ágazatot vagy tevékenységi kört.
Hollandiában a legutolsó fizetést használják arra, hogy az új tanárokat elhelyezzék a fizetési
skálán, ami szintén a korábbi tapasztalat teljes mérvû figyelembe vételének tekinthetõ. Más
országokban, mint pl. Ausztria, Finnország, Svédország, a Cseh Köztársaság és Szlovákia
elismerik a tanítástól eltérõ szakmai tapasztalatot, de csak bizonyos kritériumok szerint (így
pl. az ilyen tapasztalat hosszúsága, vagy a helyi önkormányzat véleménye).

A lineáris
bérskála
összes 

szintjének
száma

A fizetésemelés mértéke

<5% 5-10 >10% Változó (:)

<10 FIN, IS, BG DK, UK (E/W/NI), EE I, P

10-20 B, D, EL, CZ, MT F, UK (SC), SK A, LI

21-30 IRL

>30 NL, NO

Változó L E

(:) CY
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A tanítástól eltérõ területen szerzett szakmai tapasztalat beszámítása gyakran egy sor
feltételtõl függ, például:

• AA  kkoorráábbbbii  sszzaakkmmaaii  ttaappaasszzttaallaatt  tteerrmméésszzeettéévveell  öösssszzeeffüüggggõõ  ffeellttéétteelleekk:: a korábbi szakma
Liechtenstein és Lettország esetében akkor beszámítható, ha a szociális vagy az oktatási
ágazattal volt kapcsolatos. Belgiumban (francia és flamand közösségek), Dániában,
Írországban, az Egyesült Királyságban, Norvégiában és Bulgáriában a korábbi szakmai
tapasztalatnak a tanított tárgy tartalmával kell összefüggnie.

• AA  kkoorráábbbbii  ssttááttuusssszzaall  öösssszzeeffüüggggõõ  ffeellttéétteelleekk:: Németországban, Görögországban,
Spanyolországban, Franciaországban és Luxemburgban akkor ismerik el a korábbi tapasz-
talatot, ha az állami szektorban szerezték. Belgiumban (flamand közösség) a magán szek-
torban szerzett tapasztalatot is elismerik.

• AA  ttaannáárr  jjeelleennlleeggii  ssttááttuusszzáávvaall  öösssszzeeffüüggggõõ  ffeellttéétteelleekk:: az elõzetes tapasztalatot néha csak az
állandó megbízatású munkavállalók esetében ismerik el. Ez a helyzet Dániában,
Spanyolországban, Franciaországban és Luxemburgban. Franciaországban azonban egy
tanárnak a magán szektorban szerzett tapasztalatát is be lehet számítani, ha az legalább öt
év munkaviszonyon alapszik.

3.5 SZ. ÁBRA:
A TANÍTÁSTÓL ELTÉRÕ SZAKMAI TAPASZTALAT BESZÁMÍTÁSA AZ ÁLTALÁNOS

ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice

a tanított tárggyal kapcsolatos

közszolgálat

a tanított tárggyal kapcsolatos és
a közszolgálatban szerzett

oktatásban vagy a szociális
ágazatban végzett munka

bármilyen jellegû

+ határozatlan idejû foglalkoztatás

nem veszik számításba

nincs adat
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Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  ffrr)):: Legfeljebb hat év korábbi tapasztalatot számítanak be, és azt is csak mûszaki vagy gyakor-
lati tárgyak esetében.
BBeellggiiuumm  ((BB  nnll)):: Legfeljebb tíz év korábbi tapasztalatot számítanak be, és azt is csak mûszaki vagy gyakor-
lati tárgyak esetében.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és LLiieecchhtteennsstteeiinn::  Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: Elõzetes, a közszolgálatban szerzett szakmai tapasztalatot elismernek, ez a fizetésben is
tükrözõdhet a trienios-on keresztül. 
AAuusszzttrriiaa::  Legfeljebb három évnyi elõzetes tapasztalat felét ismerik el. Három évnél korábbi tapasztalat
akkor számítható be, ha a tanár feladatainak szempontjából kifejezett elõnyt jelent.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: A kollektív szerzõdés kimondja, hogy bármilyen, hasznosnak tekinthetõ tapasztalat beszámí-
tandó.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: Az illetékes testületek járulékos pontokat adhatnak a skálán szakmai tapasz-
talat alapján, akár független, akár külföldi iskolákban szerezték, vagy más tapasztalatért is, ha elmond-
ható, hogy elõnyösen befolyásolja a tanár teljesítményét. Ezek a járulékos pontok véglegesek, akár meg-
marad a tanár a régi munkakörében, akár újba helyezik át. 2001-es hatállyal a Guidance on school-
teachers` pay and conditions of employment (Irányelv a tanárok külön javadalmazásáról és foglalkoztatási
feltételeirõl) meghagyta ezeket az anyagi elõmeneteléhez járuló, a tanárt egész pályáján elkísérõ ráadás
pontokat.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((SSCC)):: A 2002. évi reform eredményeként a tanítástól eltérõ szakmai tapasztalatot nem
veszik figyelembe.
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg:: A tanítástól eltérõ területeken szerzett tapasztalat elismerése kizárólag a munkaadó
döntési jogköre, akár helyi, akár iskolai szinten.

1.4. A fizetésemelésre kiható tényezõk

Az eddigiekbõl kitûnik, hogy a munkaviszonyban álló tanárok javadalmazása szinte minden
országban a bérskálán elfoglalt helyüktõl függ. Ezt a pozíciót meghatározó tényezõk között
egyesek különösen fontosak: a szolgálati idõ, továbbképzés, a tanárok munkájának
értékelése és/vagy (akár versenyvizsgákon, akár más) vizsgákon elért eredményeik.
Természetesen ezek a tényezõk egymással összefüggésben is tekinthetõk. Ugyanígy, egy vagy
több tényezõ megléte fizetésemelést eredményezhet anélkül, hogy ezzel megváltozna a tanár
helye a fizetési skálán.

1.4.1. Tanári munkával teljesített szolgálati idõ

A szolgálati idõ kétségtelenül a fizetésemelésnél figyelembe vett legfõbb tényezõ. A tanárok
javadalmazása Európában szinte mindenütt a szolgálati idejük arányában növekszik. Ettõl
csak az alábbi országok térnek el: Portugália, Észtország, Románia és Szlovénia, ahol a szol-
gálati idõ szükséges de nem elégséges feltétele a bérskálán való továbblépésnek.
Lengyelországban a szolgálati idõ ráadás pótlékra jogosítja a tanárt, függetlenül a bérskálán
elfoglalt helyüktõl. A 3.6 sz. ábra a tanároknak ehhez a fizetésemeléshez való jogosultságá-
val kapcsolatos részleteket közöl.
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3.6 SZ. ÁBRA:
A FIZETÉSEMELÉSHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG A SZOLGÁLATI IDÕ ALAPJÁN AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.

A szolgálat idõtartama szerinti fizetésemelés nem minden országban azonos mértékû. Ezek
az emelések történhetnek rögzített vagy változó idõközönként. Több országban ez az idõtar-
tam egy év, de Olaszországban például hét év. Általában véve ilyen alkalmakkor egyetlen
szintet lép elõre a tanár. A 3.7 sz. ábra a szolgálat idõtartama szerinti fizetésemelések gyako-
riságát mutatja.

minden tanár, státusztól függetlenül

minden tanár, kivétel az órabérben
fizetettek

csak fõállású tanár

szükséges de nem elégséges feltétel, mely
mellett más követelményeknek is teljesül-
nie kell

nincs adat
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3.7 SZ. ÁBRA:
A SZOLGÁLAT IDÕTARTAMA SZERINTI FIZETÉSEMELÉSEK GYAKORISÁGA AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice

Szolgálat idôtartama Szolgálat idôtartama

A fizetésemelések gyakorisága több éven át rögzített idõközönként történik

A fizetésemelések gyakorisága nyugdíjkorig rögzített idõközönként történik
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Kiegészítõ megjegyzések: (3.7 sz. ábra)
BBeellggiiuumm:: Az ISCED 5A diplomával rendelkezõ tanárok - akik taníthatnak általános alsó középfokú oktatás-
ban, bár ez igen ritka - szolgálati idõtartamával összefüggõ fizetésemelések gyakorisága nincs feltüntetve
az ábrán. Fizetésemeléseik gyakorisága egyébként az itt bemutatotthoz hasonló, de 25 évnyi szolgálatig
tart.
DDáánniiaa:: Az ábra azoknak a tanároknak a fizetésemelési gyakoriságát mutatja, akikre a korábbi (a) rend-
szer és az új (b) rendszer szabályai vonatkoznak.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: 2001 óta a tanárok fizetése néhány Land-ban már nem csak a szolgálat idõtartamával,
hanem a teljesítményükkel is összefügg.
PPoorrttuuggáálliiaa:: Az ábra azoknak a tanároknak a fizetésemelési gyakoriságát mutatja, akik a) Bacharel-lel és
b) Licenciado-val rendelkeznek.
PPoorrttuuggáálliiaa,,  ÉÉsszzttoorrsszzáágg  és SSzzlloovvéénniiaa:: A szolgálat idõtartama önmagában nem elégséges feltétel a
fizetésemeléshez, de lényeges annak eldöntéséhez, hogy elõre léphetnek-e a bérskála eggyel magasabb
szintjére.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: Az ábra az életkorral összefüggõ juttatásokat (a) és a szolgálat idõtartama után járó pótlékot
(b) mutatja.
SSvvééddoorrsszzáágg::  Mivel a bérpolitika igen centralizált, a fizetésemeléseket az önkormányzati munkaadó vagy az
iskolaigazgató és az érintett tanár közötti tárgyalások során határozzák meg (a szakszervezet is jogosult
tárgyalni).
BBuullggáárriiaa::  Az évenkénti fizetésemelések minden szakmában életkortól függnek. Van egy ötfokozatú bérskála
kifejezetten tanároknak, mely a szolgálati idõtartamuktól és más tényezõktõl (eredményeiktõl, vizsgáik sike-
reitõl, továbbképzésben való részvételüktõl és kutatási tevékenységüktõl) függ.
LLiittvváánniiaa::  Az ábra a nem elõléptetett (a) és az elõléptetett (b) tanárok fizetésemelésének gyakoriságát mutat-
ja.
RRoommáánniiaa:: A szolgálat idõtartama alapján adható pótlék megítélése attól függ, hogy a tanár részt vett-e
kötelezõ továbbképzésen (perfectionare).
A fizetésemelések évente történnek. 3-5 évente egy alkalommal a tanárok egy további fizetésemelésben is
részesülhetnek, ha elõléptetik õket.

A 3.7 sz. ábra azt jelzi, hogy egyes országokban a szolgálat idõtartamától függõ
fizetésemelések a pálya elején gyakoribbak. Más esetekben (Spanyolország, Luxemburg,
Ausztria, Liechtenstein, Norvégia, Bulgária, Magyarország, Szlovénia és Szlovákia) rendsze-
resen, egyenlõ idõközönként történnek.

A szolgálat idõtartama és a javadalmazás közötti összefüggés a legtöbb esetben idõben kor-
látozott: a bér már a nyugdíjkor elõtt eléri a maximális értékét, így növekedése nem tart
folyamatosan a nyugdíjig. Nagyon eltérõ példákat látunk Európában arra a határra, amin
túl a szolgálati idõnek már nincs kihatása fizetésre. A legtöbb országban ez vagy egy maxi-
mális számú évnek vagy egy maximális fizetési szintnek felel meg. Dániában, Lettországban
és Litvániában a tanárok kevesebb fizetésemelésre jogosultak szolgálat idejük alapján.

A szolgálat idõtartamával összefüggõ pótlékok és a fizetésemelések általában ritkán függnek
további feltételektõl. Jogosultságuk biztosítása érdekében a tanárok általában nem kötelesek
járulékos feladatokat ellátni vagy felelõsségi köröket betölteni.

Az iskolaigazgató vagy a tanfelügyelõ által adott negatív értékelés általában az egyetlen
tényezõ, amely miatt a fizetésemelés és a szolgálat idõtartama utáni pótlék valószínûleg
elmarad. Ez a helyzet Dániában, Görögországban, Olaszországban, az Egyesült
Királyságban (Anglia, Wales és Észak-Írország), Magyarországon és Szlovéniában. A legtöbb
országban a munkavégzés szüneteltetése meghatározott okból (szülési vagy gyereknevelési
szabadság, betegség, stb.) szolgálati idõnek számít.
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1.4.2. Továbbképzés

További képesítések (bármely diploma, cím vagy hasonló képesítés, melyet a tanár a szak-
mai munkához szükséges minimális képesítésen túl szerez) egyes országokban további
lehetõség a tanárok számára a bérskálán való elõrelépésre. Jelen tanulmányunkban azon-
ban csak azt a képzést/oktatást tekintjük, melynek eredményeként a tanár magasabb fizetést
kaphat anélkül, hogy magasabb beosztásba kerülne. Ebbõl a szempontból a tanárok arra
irányuló erõfeszítését, hogy szakmai pályájuk során végig növeljék képzettségüket a legtöbb
országban elismerik. Ez alól csak az alábbi országok kivételek: Belgium, Franciaország,
Olaszország, Ausztria, Finnország, az Egyesült Királyság, a Cseh Köztársaság, Lettország és
Szlovákia. Az Egyesült Királyságban (Skócia) azonban a helyzet változott 2002-ben. A
fizetésemelések a folyamatos szakmai továbbképzõ kurzusok (CPD - continuing professional
development) sikeres teljesítésétõl függnek.

A tanár egész pályája során kapott továbbképzésének elismerése egyes országokban
kizárólag posztgraduális vagy doktori kurzusokra vonatkozik (ld. 3.8 sz. ábra). A tovább-
képzés ezekben az országokban természetesen nem jogosít külön elismerésre.

3.8 SZ. ÁBRA:
A TANÁROKAT MAGASABB FIZETÉSRE JOGOSÍTÓ TOVÁBBI KÉPESÍTÉSEK AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice

posztgraduális képesítések vagy doktori
címek

további képesítések (beleértve
a továbbképzést is)

semmilyen további képesítést nem vesznek
figyelembe

nincs adat
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Kiegészítõ megjegyzések: (3.8 sz. ábra)
BBeellggiiuumm  ((BB  nnll)):: ISCED 5A diplomával rendelkezõ tanárok magasabb fizetésre jogosultak, de csak kivételes
esetben dolgoznak az alsó középfokú oktatásban.
DDáánniiaa::  Helyi szinten döntik el, melyik képesítés számít.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: Csak azok a Hauptschullehrer-ek és a Realschullehrer-ek juthatnak fel a bérskála legfelsõ
szintjére, akik további képesítésekkel biztosítják maguknak a Gymnasiallehrer (Studienrat) vagy
Berufsschullehrer (Studienrat) státuszt.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: Csak azok a tanárok jogosultak magasabb fizetésre, akik hatévente egy adott számú órát
továbbképzésen töltenek.
ÍÍrroorrsszzáágg:: A további képesítések juttatásokra jogosítják a tanárt, függetlenül a bérskálán elfoglalt helyüktõl.
Csak a felsõfokú alapképzésben vagy posztgraduális képzésben szerzett képesítéseket fogadják el.
HHoollllaannddiiaa:: Az egyes iskolák döntik el, mely további képesítések jogosítják a tanárokat magasabb
fizetésekre.
SSvvééddoorrsszzáágg:: Nincs szükségszerû összefüggés a további képesítések és a fizetésemelés között. Utóbbiról
eseti döntés születik.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((SSCC)):: A fizetések és további képesítések helyzete 2002-ben változott. A bejegyzett (char-
tered) tanár státusza csak azoknak a tanároknak jár, akik egy adott számú moduláris képzési modult tel-
jesítettek.
ÉÉsszzttoorrsszzáágg:: Ez a követelmény önmagában nem elégséges feltétel egy tanár fizetésének megemeléséhez,
de kulcsfontosságú lehet annak meghatározásában, hogy a tanár továbbléphet-e a bérskálán.
MMáállttaa:: A posztgraduális képesítéstõl vagy a doktori címtõl eltérõ egyetemi képesítéssel rendelkezõ tanárok
szintén jogosultak fizetésemelésre.

Általános szabálynak tûnik, hogy az egyes tanárok fizetését akkor emelik, ha a járulékos
képesítésüket elismerik. Azonban Luxemburgban és Romániában ilyen emelésre pályájuk
során csak egyszer jogosultak.

Ezen túlmenõen, épp úgy mint a szolgálat idõtartama esetében is, a további képesítés
alapján járó pótlékok és a fizetésemelések ritkán függnek egyéb feltételektõl is. Ezeknek ezért
nincs különösebb hatása a tanárok terhelésére vagy felelõsségi körére, kivétel Izlandon és
Litvániában. Az utóbbiban a képzés az egyik olyan kritérium, mely esélyt ad a tanárnak stá-
tusza javítására. Azoknak a tanároknak, akik ezt megkapják, projektekben kell részt venniük,
cikkeket kell írniuk, segíteniük kell a kevésbé tapasztalt tanárokat, kurzusokat kell értékelniük,
és módszertani koncepciót és segédanyagokat kell készíteniük tárgyuk tanításához.

Ez a fajta fizetésemelés egyébként általában állandó jogosultság, azaz, aki kiérdemli,
nyugdíjkorig jogosult marad.

1.4.3. Teljesítményértékelés alapján nyújtott fizetésemelések 

A teljesítményértékelés eredménye befolyással lehet a tanároknak a bérskálán elfoglalt
helyére. Ez az értékelés két igen különbözõ megfontoláson alapulhat: egyrészt a tanár érde-
mei, vagy tényleges tanítási tevékenységének minõsége, másrészt versenyvizsgákon vagy
egyéb vizsgákon elért eredményei.

1.4.3.1. A tanítási teljesítmény értékelése

Néhány EU tagországban és a tagjelölt országok többségében a tanárok által végzett munka
minõsége vagy értéke a megfelelõ értékelést követõen anyagilag elismerhetõ. Ez a lehetõség
nem adott Belgiumban, Németországban (2001 elõtt), Spanyolországban, Írországban,



Munkafeltételek és javadalmazás

68

Olaszországban, Luxemburgban, Ausztriában, Finnországban, az Egyesült Királyságban
(Skócia), Izlandon, Liechtensteinben, a Cseh Köztársaságban vagy Litvániában. Dániában,
Franciaországban és Portugáliában a lehetõség csak állandó megbízatással tanító
tanároknak áll rendelkezésére.

Az Egyesült Királyságban (Anglia, Wales és Észak-Írország) azok a tanárok, akik a fõ skálán
elérték a legfelsõ szintet, kérhetik, hogy egy másik, teljesítmény-alapú skálára helyezzék át
õket. Mint neve is jelzi, ezen a skálán érdem szerint lehet elõre haladni. Ehhez hasonlóan az
angliai és Wales-i tanárok a fõ skálán akkor kerülhetnek feljebb, ha munkájukat kedvezõen
értékelték.

3.9 SZ. ÁBRA:
A TELJESÍTMÉNYÜK ALAPJÁN FIZETÉSEMELÉSRE JOGOSULT TANÁROK AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg és LLiieecchhtteennsstteeiinn::  Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: A közfoglalkoztatottakról szóló törvény 2001-ben történt elfogadása óta a tanárok jogosul-
tak teljesítményük alapján fizetésemelésre.
GGöörrööggoorrsszzáágg:: Csak az óradíjon fizetett tanárok nem jogosultak ezekre a fizetésemelésekre.
PPoorrttuuggáálliiaa:: A tanárok rendkívüli értékelést kérhetnek, amely szakmai elõmenetelre jogosítja õket.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: Bár a tanárokat szakmai teljesítményük alapján nem értékelik, az adott tanár munkáját ered-
ményesnek ítélõ iskolaigazgató saját hatáskörben dönthet fizetésemelésrõl. Ez azonban igen ritkán
történik.
SSvvééddoorrsszzáágg:: Az önkormányzati munkaadók és a szakszervezetek közötti tárgyalások helyi megállapodá-
sokat eredményeznek. Az egyes tanárok fizetését közösen, iskolai szinten döntik el az iskolaigazgató és a
szakszervezetek - vagy szakszervezeti tagság híján a tanárok - részvételével. Ilyen esetben az igazgató
megítélése szerinti szakmai érdemek a döntõ tényezõ.
LLeennggyyeelloorrsszzáágg:: A tanár által nyújtott teljesítmény kedvezõ megítélése többletfizetéshez vezet, melyet
"motivációs juttatásnak" hívnak, és amely semmilyen módon nem változtat a bérskálán elfoglalt helyükön.

minden tanár, szerzõdésétõl függetlenül

csak állandó megbízatású tanárok

nem vonatkozik

nincs adat
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Az értékelési eljárás sokféle lehet. Általában az iskolaigazgató kezdeményezi. Hollandiában,
Norvégiában és Észtországban azonban akár az iskolaigazgató, akár az érintett tanár is
lehet kezdeményezõ. Dániában és Lettországban ez az elõjog az iskolaigazgatót illeti meg,
de az önkormányzat illetékes tanácsa (Dánia), illetve egy e célra felálló bizottságnak
(Lettország) is hozzá kell járulnia.

3.10 SZ. ÁBRA:
A TELJESÍTMÉNY-ALAPÚ TANÁRI FIZETÉSEMELÉSEK MEGÍTÉLÉSÉRE IRÁNYULÓ

ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉÉRT FELELÕS SZEMÉLY VAGY TESTÜLET AZ ÁLTALÁNOS
ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa:: Az önkormányzat illetékes bizottsága és az iskolaigazgató teszik meg az elsõ lépést az eljárásban.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  ééss  LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
HHoollllaannddiiaa:: Az iskolaigazgató helyettes is intézkedhet az eljárás megkezdésérõl.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: Míg a tanárokat szakmai teljesítményük alapján nem értékelik, az adott tanár munkáját ered-
ményesnek ítélõ iskolaigazgató saját hatáskörben dönthet fizetésemelésrõl. Ez azonban igen ritkán
történik.
SSvvééddoorrsszzáágg:: Az önkormányzati munkaadók és a szakszervezetek közötti tárgyalások helyi megállapodá-
sokat eredményeznek. Az egyes tanárok fizetését közösen, iskolai szinten döntik el az iskolaigazgató és a
szakszervezetek vagy - szakszervezeti tagság híján - csak a tanárok részvételével. Ilyen esetben az igazgató
megítélése szerinti szakmai érdemek a döntõ tényezõ.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW))::  Az ábra azt szemlélteti, hogy haladnak a tanárok teljesítményük alapján a fõ
bérskálán. Az egyes tanárok maguk kérhetik átirányításukat a magasabb, azaz a teljesítmény-alapú
skálára. Ezen a skálán az iskolaszék döntése alapján lehet tovább lépni.
LLeettttoorrsszzáágg::  Az iskolaigazgató és egy belsõ bizottság kezdeményezik az eljárást.

az iskolaigazgató

a tanár

az iskolaigazgató vagy a tanár

egyéb

nem értelmezhetõ

nincs adat
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Az iskolaigazgató véleménye szinte minden országban igen fontos a tanárok értékelésében.
Kedvezõ értékelése gyakran alapvetõ fontosságú az értékelési folyamatban  egyes országok-
ban ez az értékelés egyetlen tényezõje, így Hollandiában (itt az iskolaigazgató vagy
helyettese önállóan jogosult erre az értékelésre), Svédországban, az Egyesült Királyságban
(Anglia és Wales) a fõ bérskála esetében, Norvégiában, Bulgáriában, Magyarországon,
Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában. Egyes esetekben más testületek bevonása
is elõfordul, mint pl. a tanfelügyelõség (Franciaországban és Máltán), vagy speciális belsõ,
külsõ vagy vegyes képviseletû bizottságok vagy az iskolaszék.

Franciaországban a szakszervezetek is részt vesznek az értékelésben. A tanárok anyagi
elõmenetele egy évenkénti értékeléstõl függ, melyet részben a recteur folytat le az iskolaigaz-
gató és részben az inspecteur pédagogique javaslatára. Egy, az iskola vezetõségének
képviselõibõl és a szakszervezet által kijelölt tanárképviselõkbõl álló vegyes bizottság beter-
jeszt egy javaslatot a megfelelõ bizottsághoz az érintett tanárok szakmai elõmenetelérõl.
Svédországban a szakszervezeteknek is fontos szavuk van  itt, mint errõl már szó esett, nincs
a szó klasszikus értelmében vett bérskála, és a fizetések a munkaadóval folytatott tárgyalá-
soktól függnek.

A tanárok teljesítményétõl függõ fizetésemelések általában állandó hatályúak, bár néhány
országban létezik bérplafon  ezek a fizetésemelések nyugdíjas korig a bér részét alkotják, és
akár további hasonló emelésekkel is kiegészülhetnek. E tekintetben Magyarország esete
egyedülálló. A teljesítményen alapuló fizetésemelések legfeljebb egy évig járnak. Igaz azon-
ban, hogy a fizetésemelés többször is megítélhetõ, így elvben semmi sem akadályozhatja
meg, hogy egy tanár az egyik fizetésemelés lejárta után közvetlenül kiérdemeljen egy
következõt. Romániában a kedvezõ teljesítményértékelésbõl fakadó fizetésemelést egy vagy
négy éves idõszakra lehet adni.

A kedvezõ értékelés hatása a tényleges javadalmazási szintre országonként nagy különb-
ségeket mutat. Egy kedvezõ értékelés néha automatikusan együtt jár egy - általában két bér-
fokozatot jelentõ - fizetésemeléssel. Ez azonban nem vonatkozik minden országra: vagy nin-
csenek speciális szabályok ezen a területen, vagy egyszerûen nincs semmilyen összefüggés a
megszerzett érdem és a bérskála között. Sõt, sok országban az ilyen fizetésemelések csak egy
bizonyos szolgálat idõ eltelte után lehetségesek. Ehhez hasonló megszorítások érvényesek
Franciaországban, Észtországban, Litvániában, Lengyelországban és Romániában.

1.4.3.2. Versenyvizsga alapú vagy más értékelés

Egyes országokban a tanárokat versenyvizsgákkal vagy egyéb módokon is lehet értékelni,
ahol a siker magasabb beosztást biztosít nekik, anélkül, hogy tanári tevékenységük
feladására kényszerülnének. Ez az új státusz fizetésemeléshez vezet, de nem jelent szük-
ségképpen új feladatot vagy felelõsségi kört. Azokat az eseteket, ahol egy sikeres szereplés
egy versenyvizsgán másik személyzeti kategóriába (irányítói, vezetõ tisztségviselõi munkakör
az oktatási minisztériumban vagy a tanfelügyelõségnél, stb.) való áthelyezést eredményez, a
jelen részben nem vesszük figyelembe.

Spanyolországban a legalább nyolc év tapasztalattal bíró tanárok részt vehetnek versenyvizs-
gákon, hogy ezek sikere esetén a catedrático státuszt biztosítsák maguknak. A catedrático-k
száma a középfokú oktatás közfoglalkoztatotti státuszú tanárainak 30%-ára van korlátozva.
Bár a kiválasztási eljárás az érintett Autonóm Közösségtõl függ, általában a tanárok
tudományos érdeme és gyakorlati teljesítménye, illetve egy választott témáról folytatott szó-
beli vizsga képezi az értékelés alapját.
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Az Egyesült Királyságban (Anglia és Wales) létre hozták az Advanced Skills Teacher (AST) új
fokozatát. E fokozat létrehozásának célja az volt, hogy szakmai elõmeneteli lehetõséget biz-
tosítsanak a legjobb tanároknak anélkül, hogy azonnal vezetõi pozícióba helyeznék õket. Az
AST munkaköröket az iskolák hirdetik meg, és a kinevezés külsõ értékelõk által szakmai
elõélet, óralátogatás és az iskolában folyatott interjúk alapján történik.

2002 áprilisáig az Egyesült Királyság (Skócia) tanárainak az alábbi hierarchia állt ren-
delkezésére: non-promoted teacher, senior teacher, assistant prinicipal teacher, principal
teacher (nem elõléptetett tanár, rangidõs tanár, kisegítõ vezetõ tanár és vezetõ tanár). E nem-
rég megvalósított reform célja az volt, hogy jobb és egyszerûbb szakmai elõmeneteli struk-
túrát biztosítsanak a tanároknak, mely azokat a legjobb tanárokat jutalmazza, akik új,
chartered teacher (bejegyzett tanár) nevû státuszban a továbbiakban is tanítani szeretnének.
Az új munkaköröket nyilvánosan hirdetik meg, így bármelyik képesített tanár pályázhat rájuk,
függetlenül attól, hogy melyik iskolában vagy melyik helyi hatóság területén üresedtek meg.

A litvániai és lengyelországi helyzet, ahol a bérskála mátrix struktúrájú, bizonyos sajátos
vonások miatt figyelemre méltó. A tanárok mindkét országban jelentkezhetnek vizsgára vagy
válogató beszélgetésre annak érdekében, hogy a bérskála magasabb fokozatára tovább-
léphessenek. Litvániában ilyenkor egy belsõ, iskolai bizottság értékeli a rangidõs tanári kine-
vezésre pályázókat. Azok esetében, akik tanácsadó tanári kinevezésre pályáznak, vagy mód-
szertanra szakosodtak, az értékelõ bizottság külsõsökbõl áll. A pályázóknak mindkét esetben
vizsgázniuk kell. Ilyen módon tehát mindkét országban a tanároknak versenyvizsgát vagy
szokványos vizsgát kell tenniük annak érdekében, hogy továbbléphessenek a bérskálán. Ez
a megoldás viszont már korántsem kivételes, pl. Spanyolországban is hasonlóképp történik.

1.5. "Hordozható" javadalmazás

A tanárok, saját kezdeményezésükre vagy máshogy, idõrõl idõre munkahelyet változtatnak,
mikor az egyik tanári állásból a másikba, a magán szektorból az államiba vagy egyik
regionális/helyi hatóságból egy másikba, stb. mennek át. Az alapfizetésen felüli pótlékokra
való, már egyszer megszerzett jogosultság megtartása kétségkívül a szakmában való
maradásra ösztönzi a tanárt, illetve a belsõ mobilitást is bátorítja. Ezek a szakmai mobilitási
minták felvetik annak kérdését, vajon az alapfizetésen felüli juttatások "hordozhatók" lesznek-e,
illetve a tanárok megtarthatják-e a korábbi kereseti szintjüket, melyet tanítástól eltérõ ágazat-
ban szerzett szakmai tapasztalatuk figyelembe vétele, szolgálat idõtartamuk vagy további
képesítésük alapján érdemeltek ki.
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3.11 SZ. ÁBRA:
AZ ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A) TANÍTÓ

TANÁROK FIZETÉSEMELÉSÉNEK "HORDOZHATÓSÁGA", 2000/01

(:): CY
Forrás: Eurydice

Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm és HHoollllaannddiiaa::  A támogatott magánszektor is meg van jelenítve.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és LLiieecchhtteennsstteeiinn::  Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: A tanároknak minden munkahely változtatás alkalmával kérvényezniük kell pénzügyi juttatá-
saik elismerését, bár ez csupán formalitás. Ráadás juttatások biztosítása érdem alapján a munkaadó dön-
tésétõl függ.
SSvvééddoorrsszzáágg:: Az önkormányzati munkaadók és a szakszervezetek közötti tárgyalások helyi megállapodá-
sokat eredményeznek. Az egyes tanárok fizetését közösen, iskolai szinten döntik el az iskolaigazgató és a
szakszervezetek vagy - szakszervezeti tagság híján - csak a tanárok részvételével. A pénzügyi juttatások
ilyen módon lehetnek "hordozhatók". 
NNoorrvvééggiiaa:: A további képesítések érvényben maradnak, ha megfelelnek a központi hatóságok által elismert
új címnek, és ha a helyi hatóságok a szakszervezet jóváhagyásával úgy döntöttek, hogy az érintett
tanároknak mindenképpen jár fizetésemelés.
RRoommáánniiaa::  A kedvezõ teljesítmény-értékeléshez kapcsolódó fizetésemelések csak akkor tarthatók meg, ha a
váltás abban az idõszakban történik, amelyikre megadták (egy vagy négy év).

Szinte minden ország biztosítja legalább bizonyos típusú fizetésemelések "hordozhatóságát".
A kivételek Dánia, Olaszország, Egyesült Királyság, Liechtenstein és Lettország.
Franciaországban, ahol a központi kormányzat az egyetlen munkaadó, az egyik régióból a
másikba való átköltözés nem fenyegeti a tanár fizetését, és bármely, az államiból a magán
szektorba vagy ellenkezõ irányba való áthelyezés általában csak a tanár pályájának elején
történhet (ld. még 1. fejezet, 6. rész).

A különféle kategóriák azonban távolról sem egységesek. Különösen is a szolgálat idõtarta-
ma vagy további képesítések alapján járó készpénzjuttatás úgy tûnik, inkább "hordozható",
mint azok a juttatások, melyeket teljesítményértékelés alapján szereztek a tanárok.

Nem "hordozható"

További képesítések

Szolgálat
idõtartama 

Kedvezõ
értékelés

B fr, B de, A,
FIN, CZ, SK

MT

DK, I, UK, LI, LV

B nl, D, EL, IRL,
L, IS, HU, PL, SI

P, EE

E, S, NO, BG, LT, RO

F, NL
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22..  FFIIZZEETTÉÉSSTT  KKOORRRRIIGGÁÁLLÓÓ  TTÉÉNNYYEEZZÕÕKK

Az alapfizetést, melyet a bérskálára vonatkozó törvények szabályoznak, bizonyos
körülmények között kísérhetik különféle kiegészítõ pótlékok. Ide tartozik a túlóráért, járulékos
feladatokért járó fizetség, illetve pótlék, mely a munkavégzés helyéhez (távoli, számottevõ
szociális kirekesztéssel sújtott, magas megélhetési költségû települések) vagy a tanulók sajá-
tosságaihoz (különleges oktatási igényû, minimális szintet sem teljesítõ, a tanítás nyelvét nem
beszélõ tanulók, stb.) kapcsolódó nehéz munkakörülményekért ellentételezi a tanárt.

2.1. Túlóra

A túlóra azt a munkát jelenti, melyet a munkaszerzõdésben vagy a munkafeltételekben
meghatározott munkaidõn felül végeznek, és amiért a tanár kiegészítõ díjazásban részesül
azon túl, amit szokványos feladatainak elvégzéséért kap. Azok a feladatok, amik elvégzése
a tanároktól munkaszerzõdésük vagy a szolgálati feltételeik alapján elvárhatók, jelentésünk
2. fejezetében vannak felsorolva. A túlóra lehet átmeneti jelenség, de történhet rendszeresen
az egész év során is. Lehet például egy távollevõ munkatárs idõleges helyettesítése(1), vagy
olyan országokban, ahol a szolgálati idõ hosszát kollektív alapon állapítják meg, lehet egész
éven át olyan terhelés kiszabása, mely a norma szerinti mennyiséget meghaladja.

3.12 SZ. ÁBRA:
FÕÁLLÁSÚ TANÁROK TÚLÓRADÍJAI A SZOKVÁNYOS FIZETÉS ARÁNYÁBAN AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

(:): CY
Forrás: Eurydice

Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  ffrr)):: Egy tanár teljes munkaideje hetente mintegy 22-24 óra idõtartamnak felel meg, és túlóradíj
elvileg nincs. Azonban, ha az iskolát üzemeltetõ hatóság nem talál egy adott tárgy tanításához tanárt,
akkor kivételesen megoldhatja egy vagy több tanárának túlóráztatásával. Ennek díja azonban igen ala-
csony.
BBeellggiiuumm  ((BB  ddee)):: A tanárhiány leküzdésére hozott rendelkezések egyike alapján egy 2001. június 25-i ren-
delet kimondja, hogy a túlóra szokványos óradíjon fizetendõ, és csak akkor, ha bizonyíthatóan tanárhiány
esete forgott fenn.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: Ha a túlórák száma meghaladja a heti maximumot vagy egy félévet, vagy ha a tanárok egy
évnél hosszabb ideig túlóráznak, akkor következõ évben vagy munkaidõ csökkentésre vagy túlóradíjra
jogosultak.

Nem
értelmezhetõ:
nincs túlóradíj

Túlóradíj alacso-
nyabb a szokvá-
nyos tanítási óra-

díjnál

Túlóradíj egyenlõ
a szokványos

tanítási óradíjjal

Túlóradíj magasabb a szokványos
tanítási óradíjnál

Változó mértékû

100 és 150% között 150% fölött

E, IRL, UK B fr, B de, D, L, FIN, MT
B nl, EL, NL, IS, LT, PL,

RO
DK, A, P, CZ, EE, LV, HU, SI, SK S, NO F, I, LI, BG

(1) A távollevõ kollegák (fizetett vagy nem fizetett) helyettesítésével kapcsolatos szabályokat ld.: A II. Jelentés (Kereslet
és kínálat) 4. fejezete. Általános alsó középfokú oktatás . A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és
aggodalmak. Az európai oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice, 2002
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FFrraanncciiaaoorrsszzáágg:: A túlórát rögzített szinten fizetik, ennek összege az érintett tanár státuszával függ össze, nem
pedig a bérskálán elért pozíciótól. A túlóradíj a szokványos óradíj arányában van kifejezve, ezért
esetenként komoly eltéréseket mutat.
MMáállttaa:: A 2001/02-es tanév óta a tanároknak három kétórás továbbképzésen kell részt venniük, amiért
túlóradíjban részesülnek.

Magyarázat:
A túlóradíj számolásának szabályai országról országra nagyon különbözõk. A díj megfeleltethetõ az óradíj
egy adott százalékának (pl. 150%), vagy a havi fizetés egy részének (pl. 1/90), a havi fizetés százalékának
(pl. 1.432%), az éves fizetés egy töredékének, vagy utalhat az alapfizetésre, a néhány éves szolgálat után
járó fizetésre, vagy a maximális fizetésre, stb. A pontos indexeket a függelékben adtuk meg azzal a
számítással együtt, aminek segítségével a túlóradíjat, ahol erre szükség volt, a szokványos óradíjhoz viszo-
nyítottuk.

Három ország (Spanyolország, Írország és az Egyesült Királyság) nem szabályozza
egyértelmûen annak a munkaidõnek a javadalmazását, amit a tanár munkaszerzõdésében
rögzített idõn felül teljesít. Spanyolországban és az Egyesült Királyságban a tanároknak
szerzõdéses kötelezettségük egy adott óraszámot munkavégzésre készen az iskolában tölteni
(ld. 2. fejezet). Az iskolaigazgatók ilyen módon megkérhetik õket, hogy többletdíjazás nélkül
dolgozzanak többet a szokásosnál.

Négy országban (Belgium (francia közösség), Németország, Görögország és Ausztria) a
tanároktól többletdíjazás nélkül elvárnak egy bizonyos számú túlórát a megszokott munka-
mennyiségükön felül. Az ezen a szinten felül teljesített túlóra pótlékra jogosítja õket. Például
Németországban, ha a túlóra mennyisége meghaladja a maximális heti küszöbértéket, vagy
ha a tanárok fél évnél hosszabb ideig végeznek túlórát, akkor következõ évben vagy
munkaidõ csökkentésre vagy túlóradíjra jogosultak.

A többi országban akár egyetlen órányi munka is, amit a tanár a szerzõdésében (illetve
törvényben, kollektív szerzõdésben vagy saját munkaszerzõdésében) lefektetett idõn felül dol-
gozik, automatikusan pénzügyi ellentételezésre vagy munkaidõ csökkentésre jogosítja (mint
pl. Portugáliában a 19.00 óra után végzett munka esetén, Liechtensteinben vagy Észtország-
ban). A túlóradíj 11 országban magasabb, mint a szokványos óradíj, és 7 országban egyenlõ.

2.2. Járulékos feladatok

A járulékos feladatok bármely olyan feladatot jelentenek, melynek elvégzését munkaadójuk
elvárja a tanártól, és amelynek elvégzése nem szerepel a tanár által általában elvégzendõ
feladatok között. A tanárok bérpótlékot kapnak azért, mert olyan feladatokat is elvállalnak,
melyek elvégzése nem szerepel szerzõdésükben. Azok a tennivalók, melyek ellátására egy
tanár munkaszerzõdése alapján megkérhetõ, jelentésünk 2. fejezetében vannak felsorolva.
Ezek a többletfeladatok adott idõszakon át állnak fenn, és nem szükségképpen kapcsolód-
nak az érintett tanár elõmeneteléhez. A távollevõ kollega helyettesítését itt nem tekintjük,
mivel ez a munkaszerzõdésben rögzített feladatokra szánt idõnek minõsül (a legtöbb eset-
ben).

Az egyéb fizetett feladatok igen különbözõek lehetnek. A leggyakoribb a felügyeleti
tevékenység vagy a tanulókkal iskolán kívül végzett tevékenység, részvétel az iskolavezetési
munkában, más tanároknak nyújtott tanács és támogatás, dolgozatírás alatti felügyelés és
dolgozatjavítás, nemzeti és nemzetközi tevékenységekben való részvétel, oktatási anyagok
készítése és az ICT területén vállalt feladatok. A 3.13 sz. ábra áttekintést nyújt az egyes orszá-
gok javadalmazott tevékenységeirõl.
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Belgiumban, Németországban és Ausztriában (a Hauptschule-kban) azok a tanárok, akik
ráadás feladatokat végeznek, nem fizethetõk érte. Luxemburgban és az Egyesült
Királyságban csak egyetlen feladattípus ad jogosultságot javadalmazásra, és, hogy melyik
ez, azt a helyhatóság vagy a tanügyi hatóságok döntik el az Egyesült Királyságban (Anglia,
Wales és Észak-Írország). A többi országban a javadalmazható többletfeladatok száma
nagyobb.

3.13 SZ. ÁBRA:
A MUNKASZERZÕDÉSBEN MEGHATÁROZOTTAKON FELÜLI, PÉNZÜGYILEG

JAVADALMAZOTT FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN
(ISCED 2A), 2000/01

� javadalmazásért végzett ráadás feladatok

� olyan feladatok, melyek elvégzésére a tanárt nem lehet megkérni, vagy amely nem tekinthetõ 
ráadás feladatnak, mert a szokványos tennivalók egyszerû kibõvítésérõl van szó (ld. elõzõ pont), 
vagy, ismét csak, olyan többletfeladat, amiért nem jár fizetés

� önkormányzat vagy iskolaigazgató döntési hatásköre
Forrás: Eurydice 

Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
AAuusszzttrriiaa:: Csak azokat a tanárokat vesszük itt figyelembe, akiket a Land-ok foglalkoztatnak és Haupt-
schulekban dolgoznak.
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L � � � � � �

NL � � � � � �
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PPoorrttuuggáálliiaa:: A dolgozat alatti felügyelést és a dolgozatjavítást csak országos vizsgák esetén fizetik külön.
NNoorrvvééggiiaa:: A tanárok pótlékot kapnak, ha felügyeleti vagy iskolán kívüli tevékenységük során elutaznak a
tanulókkal.
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg:: Az iskolaigazgatók saját döntésük alapján fizethetnek pótlékot a tanároknak különleges
oktatási igényû tanulókkal való munkáért, a könyvtár vezetéséért, az iskolai eszközök felügyeletéért, isko-
lai versenyek szervezéséért, kollegáknak nyújtott segítségért, stb.
RRoommáánniiaa:: Csak a leendõ tanárok iskolai gyakorlata alatti felügyeletéért lehet külön díjazást fizetni. Egy
tanár felajánlhatja segítségét elsõsorban kezdõ kollegáinak, de ezért nem jár javadalmazás.

Magyarázat:
Az ábra azokat a többletfeladatokat mutatja, amelyekért a szokványos munkaszerzõdés alapján a
tanároknak javadalmazás jár.

2.3. A tanárok munkahelyének földrajzi helye szerinti bérkorrekció

A tanárok munkahelyéhez kapcsolódó fizetéskülönbségek az iskola elhelyezkedésébõl
fakadó adottságokat ellentételezik. Ezek a pótlékok általában pénzügyi ösztönzésként jelen-
nek meg, melyek célja, hogy a tanárokat távoli helyeken, falusi környezetben vagy szo-
ciálisan hátrányos helyzetû rétegek által lakott településein felszabadult állások elfogadására
bátorítsák. Helyenként más juttatásokat is ajánlanak nekik, éppen azért, hogy az ország
fõvárosi régiójában vállaljanak munkát, ahol a megélhetési költségek az átlagnál magasab-
bak.

Bár ezek a bérezési különbségek nem olyan elterjedtek, mint a túlóradíj vagy a többletfelada-
tok javadalmazása, 13 országban törvények írják elõ az ilyen címen történõ ellentételezést.
Ennek alapja azonban országonként igen különbözõ. Lehet földrajzi alapon (távoli vagy
elzárt területek) mint pl. Dániában, Görögországban, Spanyolországban, Finnországban, az
Egyesült Királyságban (Skócia), Lengyelországban, Romániában és Szlovéniában  vagy gaz-
dasági alapon (magas megélhetési költségek) mint Dániában, Franciaországban,
Finnországban és az Egyesült Királyságban (Anglia)  vagy szociális alapon (komoly társadal-
mi kirekesztéssel sújtott területek, magas szociális fenyegetettségtõl sújtott területek, illetve
olyan települések, ahol nagy arányban vannak jelen etnikai vagy nyelvi kisebbség tagjai)
mint Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Litvánia vagy
Magyarország. Általában minden tanár, státuszától függetlenül jogosult erre a pótlékra.
Egyes országokban ennek feltétele az állandó szerzõdés vagy állami alkalmazotti jogállás
(Dánia és Finnország) vagy egy adott iskolatípusban való tanítás (Magyarország).
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3.14 SZ. ÁBRA:
A TANÁROK MUNKAVÉGZÉSÉNEK HELYE SZERINTI PÓTLÉKOK JOGOSULTSÁGI

FELTÉTELEI AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

(:): IRL, CY, EE
Forrás: Eurydice 

Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa:: Csak állandó szerzõdéssel dolgozó tanároknak jár.
DDáánniiaa  és LLiieecchhtteennsstteeiinn::  Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: Azzal a feltétellel jár, hogy a tanár legalább egy hónapja dolgozik az adott területen.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg:: Két fajta lakóhely-kategóriát határoztak meg a megélhetési költség-támogatás céljára. Ezek
a bruttó fizetés 1, illetve 3% százalékának felelnek meg.
OOllaasszzoorrsszzáágg:: Azzal a feltétellel jár, hogy a tanár meghatározott ideig az adott területen marad.
HHoollllaannddiiaa:: A hátrányos helyzetû régiók kiegészítõ forrásokat kapnak, melyeket pótlék fizetésére használ-
hatnak.
PPoorrttuuggáálliiaa::  A tanárok elõmenetele alapján fizetés kiegészítés jár mindazoknak, akik vidéki, távoli
területeken dolgoznak, de ezek folyósítását nem szabályozzák törvények.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: A közfoglalkoztatotti státuszban dolgozó tanároknak jár pótlék, de csak akkor, ha távoli vagy
ritkán lakott területeken dolgoznak  minden tanárnak jár, aki az átlagosnál magasabb megélhetési költ-
ségû helyen dolgozik.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW)):: Csak azoknak a tanároknak jár, akik Londonban vagy annak környékén laknak.
MMaaggyyaarroorrsszzáágg:: Csak azoknak a tanároknak jár, akik a helyi önkormányzat által támogatott iskolákban
tanítanak.

2.4. Vegyes osztályok tanítása

Több országban többletjuttatással ismerik el, ha egy tanár tanulási nehézségekkel küzdõ
vagy különleges igényû tanulókkal iskolarendszerû oktatás keretein belül foglalkozik. Ez a
fajta pótlék általában a különleges oktatási igényû tanulók esetében jár, de néha egyéb
kritériumok mint pl. a nyelvi nehézségekkel küzdõ gyerekek, különbözõ korú gyerekekbõl
álló osztályok, vagy gyenge teljesítményû tanulók tanítását is figyelembe veszik. A pótlék
megítéléséhez néha kell egy minimális számú nehezen tanítható tanuló, illetve néhány
országban (Magyarország, Lengyelország) a tanárnak speciális képesítéssel kell rendelkeznie
ahhoz, hogy erre a pótlékra jogosulttá váljon.
Svédországban a bértárgyalás során érvként használható fel, ha tanulási nehézségekkel
küzdõ vagy különleges oktatási igényû gyerekek vannak az osztályban.

Szociálisan hátrányos helyzetû rétegek által lakott vagy gazdaságilag
elmaradott területek

Vidéki, távoli vagy
ritkán lakott

területek

Magas megélhetési
költségû területekUK (SC), PL,

RO, SI

I, LT, HU

B, D, L, NL, A, P, S, UK (NI), IS, LI,
NO, BG, CZ, LV, MT, SK

EL, E

UK (E/W)

F
DK, FIN

Nem jár pótlék az iskola helye alapján
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3.15 SZ. ÁBRA:
VEGYES OSZTÁLYOK TANÍTÁSA: PÓTLÉKRA JOGOSÍTÓ FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS

ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

(:): IRL, CY, EE
Forrás: Eurydice

Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa  ééss  LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
HHoollllaannddiiaa:: Olyan iskolák, melyek etnikai kisebbségek tagjait is fogadják, többletforrásban részesülnek,
melyet fizetést korrigáló tényezõként is felhasználhatnak.
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg:: Az iskolaigazgatók dönthetnek úgy, hogy vegyes csoportokat vagy nehezen tanítható
osztályokkal foglalkozó tanároknak bérpótlékot fizetnek.

Magyarázat:
Az ábra nem veszi figyelembe a külön osztályban vagy külön iskolában tanított gyerekeket.

33..  PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  JJUUTTTTAATTÁÁSSOOKK  

Az elõzõ részekben a tanárok alapfizetésével és kiegészítõ javadalmazásával kapcsolatos
adatgyûjtéssel foglalkoztunk. A jelen harmadik fejezetben más, keresettel nem összefüggõ
ösztönzõ tényezõket vizsgálunk meg, melyek leendõ tanárokat a szakmába csábíthatnak,
illetve melyek már aktív tanárokat a szakma számára megtarthatnak. Megnézzük azt is,
milyen szempontok alapján ítélik meg ezeket az elõnyöket.

A kkeeddvveezzmméénnyynneekk  vvaaggyy  tteerrmméésszzeettbbeennii  jjuuttttaattáássnnaakk nevezett pénzügyi elõnyök olyan javak
vagy szolgáltatások, melyeket a munkaadó ttéérrííttééssmmeenntteesseenn vagy jjuuttáánnyyooss  áárroonn bocsát a
munkavállalók rendelkezésére, akik ezeket saját belátásuk szerint maguk vagy háztartásuk
tagjainak céljaira használhatják (Eurostat, National Account Statistics).

A 3.16 sz. ábra az egyes országokban szokásos különféle pénzügyi juttatásokat foglalja
össze.

Különleges oktatási igényû tanulók jelenléte az osztályban

Tanulási nehézségekkel
küzdõ tanulók jelenléte

az osztályban

Az oktatás nyelvét nem
tökéletesen beszélõ tanulók

jelenléte az osztályban

EL, F

SK

SI

HU, PL, IS

DK

LT

Eltérõ korú tanulók jelenléte az osztályban

Juttatások

Nincs pótlék

B, D, E, I, L, NL, A, P, FIN, S, UK, LI, NO, CZ, BG, LV, MT, RO
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3.16 SZ. ÁBRA:
TANÁROKNAK NYÚJTOTT PÉNZÜGYI JUTTATÁSOK AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  ddee)):: 2002 szeptemberétõl azok a tanárok, akik egy napon több iskolában is tanítanak, juttatás-
ban részesülnek, mely részben fedezi utazási költségeiket.
DDáánniiaa  ééss  LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.

A jelen tanulmányban vizsgált ösztönzõk néhány országban, így Németországban,
Spanyolországban, Franciaországban, Finnországban, Svédországban (itt a helyi önkor-
mányzatok ítélik meg ezeket), Észtországban, Lettországban (itt a helyi önkormányzatok íté-
lik meg ezeket), Magyarországon és Lengyelországban elterjedtebbek. A legnépszerûbbek az
utazási költségek részleges átvállalása, melyeket az országok igen nagy többségében nyúj-
tanak, bár folyósításukat néha bizonyos feltételekhez kötik. Ezzel szemben Bulgáriában sem-
milyen juttatást nem nyújtanak.

3.1. Egészségügyi juttatás

A társadalombiztosítás valamilyen fajtája Európában szinte mindenhol adott, emiatt a
tanárok ritkán kapnak egészségügyi juttatást. Így lehet, hogy ez a fajta ösztönzõ csak
Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, Hollandiában, Ausztriában (csak
néhány Land-ban), Finnországban, Liechtensteinben, Észtországban, Lengyelországban, és
Szlovákiában létezik.

Ezekben az országokban néha kiegészítõ biztosítást nyújtanak. Ez a helyzet
Spanyolországban és Franciaországban, ahol minden közfoglalkoztatottnak jár, Finnország,
ahol minden tanárnak, illetve Liechtensteinben is ugyanez a gyakorlat. Lengyelországban a
pénzügyi támogatás a lábadozás idejére jár. Finnországban és Szlovákiában lehetséges az
ingyenes orvosi vizsgálat, csakúgy, mint az orvosi költségek részbeni visszatérítése
Németországban. Ahol létezik ez a fajta juttatás, csak állandó szerzõdéssel rendelkezõ
tanárok kapják. Az egyetlen kivétel Finnország.

Meg kell azonban jegyezni, hogy Hollandiában a tanárokat nem szükségképpen az orszá-
gos társadalombiztosítás biztosítja. Ha valóban nem, akkor egy magán egészségbiztosítási
pénztár szolgáltatásait kell igénybe venniük. Vannak azonban rendelkezések azoknak a
tanároknak a védelmére, akiknek betegsége vagy testi fogyatékossága tényleges költséget
jelent, ez pedig elsõsorban a magánbiztosítás költségeinek részleges vagy teljes átvállalása.
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C � � � � � � � � (:) � � � � � � � � � � � �   � (:) � � � � � � � 
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A Egészségügyi juttatás D Étel és ital támogatás

B Lakhatási támogatás E Forrás-támogatás (könyvek, számítógép, stb.)

C Közlekedési juttatás � Üres kocka=nincs juttatás

� Az önkormányzat vagy az iskola döntése szerint � Juttatás
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3.2. Lakhatási támogatás

Ez a pénzügyi juttatás azon költségek részleges vagy teljes átvállalását jelenti, melyek a
tanárok számára lehetõvé teszik, hogy az iskola környékén letelepedjenek.

A lakhatási támogatás gyakoribb, mint az egészségügyi juttatások. Az országok csaknem fele
nyújtja ezt az ösztönzést, bár pontos részletei természetesen igen különbözõek. E támogatá-
sok alapvetõen három típusba sorolhatók:

• EEggyysszzeerrii  kkööllttöözzééssii  sseeggééllyy:: Ez csak kinevezéskor vagy áthelyezéskor jár, és ilyenkor is
gyakran csak az állandó megbízatású tanároknak. Ezt a segélytípust alkalmazzák
Dániában (itt a helyi hatóságok döntése alapján folyósítják), Németországban,
Franciaországban, Olaszországban (kinevezéskor), Hollandiában, az Egyesült
Királyságban (Anglia, Wales, a helyi hatóságok döntése alapján folyósítják), Izlandon (a
helyi hatóságok döntése alapján folyósítják), Észtországban, Litvániában,
Lengyelországban és Romániában. Litvániában csak azok a tanárok kaphatják, akiknek
az adott iskolával kötött szerzõdése legalább öt évre szól 

• TTeelljjeess  vvaaggyy  rréésszzlleeggeess  llaakkhhaattáássii  kkööllttssééggááttvváállllaallááss:: a megoldások és a feltételek között szá-
mottevõ különbség mutatkozik. Tanári lakás vagy ház egyes esetekben csak bizonyos
feltételekkel jár: Norvégiában csak igen távoli településeken, Lettországban,
Magyarországon, Lengyelországban (itt csak 5000 lélekszám alatt vidéki területeken vagy
városokban) és Szlovéniában, ahol csak állandó szerzõdéssel rendelkezõ tanárok kapják.
A Cseh Köztársaságban is fennáll a lehetõség, de megítélésére csak kivételes esetekben
kerül sor. További lehetõség a tanár lakbérének teljes vagy részleges átvállalása, mint pl.
Izlandon, Észtországban és Magyarországon. A legtöbb esetben ennek a támogatásnak
a megítélése a helyi önkormányzat vagy az iskola döntési hatáskörébe tartozik.

• KKeeddvveezzmméénnyyeess  llaakkáásshhiitteell  ffeellttéétteelleekk:: Ez a lehetõség Dániában (helyi hatóságok döntése
alapján), Görögországban, Spanyolországban és Észtországban áll rendelkezésre.
Görögországban azonban további feltételeket is teljesíteni kell: legalább öt év szolgálat
idõre van szükség és a tanárnak vállalnia kell, hogy legalább három évet egy hátrányos
helyzetû régióban dolgozik.

Az Egyesült Királyságban (Anglia, Wales és Észak-Írország) egyes helyi hatóságok lakhatási
célú pénzügyi támogatást nyújtanak kiemelt állami alkalmazottaknak, így tanároknak is.

3.17 SZ. ÁBRA:
TANÁROKNAK NYÚJTOTT LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁSOK AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
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A Egyszeri költözési segély � Juttatás

B Lakhatási költség-, lakbér átvállalás � Üres kocka=nincs juttatás

C Jutányos lakáskölcsön feltételek � Az önkormányzat vagy az iskola döntése szerint
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Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa  és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
OOllaasszzoorrsszzáágg:: A költözési költségeket csak a tanár kinevezésekor térítik.
NNoorrvvééggiiaa:: Az önkormányzat biztosíthat szállást, ha a tanár távoli településen dolgozik.
LLeennggyyeelloorrsszzáágg:: Azok a tanárok, akik 5000 lélekszám alatt vidéki területeken vagy városokban tanítanak,
az adott terület határain belül jogosultak szállásra. A szállás tényleges biztosítása azonban a gmina (helyi
önkormányzat) anyagi helyzetétõl függ.

A lakhatással kapcsolatos kiadások gyakran a családi költségvetés jelentékeny részét
képezik. A lakhatási támogatás fajták emiatt komoly vonzerõvé válhatnak a tanárok számára
nehezen lakható, távoli vagy alacsony népsûrûségû területek vonatkozásában
Görögországban, Norvégiában és Lengyelországban. Ezen túlmenõen azokban az
országokban, ahol a lakhatási támogatás fajták megítélése decentralizáltan, helyi szinten,
akár az iskolában történik, ez a juttatás komoly tényezõ lehet a legjobb tanárokat alkalmazni
akaró iskolák versenyében.

3.3. Utazási költségekkel kapcsolatos juttatások

A legtöbb országban a tanárok szakmai útjainak költségeit egészben vagy részben a
munkaadó fedezi. Az alábbi országokban azonban mégsem biztosítják ezt a juttatást:
Belgium (a német ajkú közösség 2002. szeptember elõtt), Bulgária, a Cseh Köztársaság és
Szlovákia. Több utazás-fajta költsége részben vagy egészben átvállalható:

• AA  ttaannáárr  ootttthhoonnaa  ééss  aazz  iisskkoollaa  kköözzööttttii  uuttaazzááss:: Ilyen támogatást adnak Belgiumban (francia
és flamand ajkú közösségek), Spanyolországban, Hollandiában, Észtországban,
Lengyelországban (kizárólag vonat igénybe vétele esetén) és Szlovéniában.
Olaszországban, Ausztriában, Magyarországon és Romániában csak azok a tanárok
kapják, akik nem az iskolával azonos helyiségben élnek. Görögországban csak azok a
tanárok jogosultak erre a juttatásra, akik két, különbözõ helyiségekben üzemelõ
iskolában egyidejûleg dolgoznak.

• ""HHiivvaattaallooss""  úútt  aazz  oorrsszzáággoonn  bbeellüüll  vvaaggyy  kküüllffööllddöönn, mely a tanárok szakmai feladatai közé
tartozhat: a költségeket általában a munkaadó fizeti. Ez az alábbi országokban jár (bár
gyakran korlátozott mértékben, illetve bizonyos feltételek alapján): Belgiumban (flamand
és német ajkú közösségek), Dániában, Németországban, Görögországban,
Spanyolországban, Franciaországban, Luxemburgban, Ausztriában, Portugáliában,
Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban, Izlandon, Liechtensteinben,
Norvégiában, Észtországban, Máltán, Lengyelországban, Romániában és Szlovéniában.

• EEggyyéébb  eesseetteekk:: Magyar és lengyel tanárok 50%-os kedvezményben részesülnek vonattal
való utazás esetén bármely céllal, magán célú utazást is beleértve.

Az országok többségében minden tanár, státuszától függetlenül jogosult ezekre a juttatá-
sokra. Ezektõl eltérõ juttatás fajták rendkívülinek tekinthetõk. Például a szakmai céllal
idõlegesen külföldre küldött görög, francia és norvég tanárok támogatását itt nem soroljuk
fel.



Munkafeltételek és javadalmazás

82

3.18 SZ. ÁBRA:
TANÁROKNAK NYÚJTOTT, UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁSOK AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  ffrr)),,  AAuusszzttrriiaa,,  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  és LLeennggyyeelloorrsszzáágg:: A tanárok napi közlekedési költségeit nem térítik
meg teljesen.
BBeellggiiuumm  ((BB  ddee)):: 2002 szeptemberétõl azok a tanárok, akik egy nap több iskolában is tanítanak, támo-
gatásban részesülnek, amely részben fedezi utazási költségeiket.
DDáánniiaa  ééss  LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
HHoollllaannddiiaa::  Az elsõ évben a költségeket teljes egészében megtérítik, utána csak egy meghatározott
összegig.
AAuusszzttrriiaa:: A tanárok otthona és az iskola közötti utazás költségét csak akkor térítik meg, ha a tanárok az
iskolával nem azonos városban vagy településen laknak.
SSvvééddoorrsszzáágg:: A tanárok adókedvezményre jogosultak, ha a napi utazásuk az iskolába túl költséges.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: Ez a fajta támogatás kivételesen nyújtható, de csak nagyon szigorú
feltételekkel.
LLiieecchhtteennsstteeiinn  és MMáállttaa:: Közúti utazási költségeket csak akkor térítik, ha a tanár több iskolában is tanít, és
az adott utakra két ilyen iskola között kerül sor.
LLeennggyyeelloorrsszzáágg:: A tanárok otthona és az iskola között utazás költségét csak akkor térítik meg, ha az utazás
vasúton történik.
RRoommáánniiaa:: A tanárok otthona és az iskola közötti utazás költségét csak akkor térítik meg, ha a tanárok az
iskolával nem azonos városban vagy településen laknak. Külföldi hivatalos program vagy más tevékenység
helyszínére utazást a minisztérium fizeti (kivétel, ha a Socrates, Leonardo da Vinci vagy hasonló program-
ról van szó).

szakmai célú út az országon belül vagy
külföldön

a tanár otthona és az iskola közötti utazás

egyéb esetek

nincs térítés

nincs adat



3.4. Más juttatások 

A fenti pénzügyi támogatások mellett van még egy sor más juttatás is. Ezek közé tartozik az
ebédjegy, ingyenes vagy támogatott éttermi szolgáltatások, kedvezményes könyvutalvány
vagy iroda- illetve számítástechnikai felszerelés vásárlási lehetõség, csökkentett díjú
mûvelõdési lehetõségek (múzeum, kiállítások, stb.) és a rugalmas munkaidõ lehetõsége,
hogy csak néhányat említsünk. A 3.19 sz. ábra a fõbb lehetõségeket három fõ típusba sorol-
ja:

• ÉÉtteell  ééss  iittaall  ttáámmooggaattááss, beleértve az ebédjegyet vagy ingyenes, illetve támogatott éttermi
szolgáltatásokat. Ezek tekinthetõk a legnépszerûbb támogatás fajtának, mivel a vizsgált
országok csaknem felében ilyen vagy olyan formában megtalálhatók.

• SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaaii  eesszzkköözzöökk  vváássáárrlláássáávvaall  kkaappccssoollaattooss  ttáámmooggaattáássookk, melyek különösen
számítógép beszerzésre vonatkoznak. Ezek a támogatások nem túl gyakoriak.
Finnországban, a Helsinki régióban azok a tanárok, akinek számítástechnikai ismeretei
egy adott szintet elérnek, jogosultak arra, hogy saját számítógépük legyen (bár ez az
önkormányzat tulajdonát képezi). Svédországban az ItiS programban részt vevõ tanárok
hasonlóan jogosultak saját számítógépre. Az Egyesült Királyságban (Anglia, Wales és
Észak-Írország) a Computers for Teachers Initiative (Számítógépet a tanároknak program)
kedvezményes számítógép vásárlási lehetõséget nyújt a tanároknak.

• TTaannáárrookk  sszzeemmééllyyeess  hhaasszznnáállaattáárraa  ttöörrttéénnõõ  kköönnyyvv  vvaaggyy  iirrooddaa--ffeellsszzeerreellééss  vváássáárrlláásshhoozz  kkaapp--
ccssoollóóddóó  ttáámmooggaattáássookk csak 9 országban vannak, beleértve Dániát és Lettországot, ahol a
támogatás megítélésérõl a helyi önkormányzat vagy az iskola dönt.

3.19 SZ. ÁBRA:
TANÁROKNAK NYÚJTOTT EGYÉB JUTTATÁSOK AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ

OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa  és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
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44..  AA  TTAANNÁÁRROOKK  BBÉÉRRPPOOLLIITTIIKKÁÁJJÁÁNNAAKK  EEGGYYSSÉÉGGEESSSSÉÉGGEE  ÉÉSS  CCEENNTTRRAALLIIZZÁÁLLTTSSÁÁGGAA

Európában a tanári szakma bérezési politikáinak szembetûnõ jellegzetessége a sokszínûség.
A tanárok fizetésének megállapítására kiható tényezõk országonként komoly eltéréseket
mutatnak. A szóban forgó szakmapolitikák jellemezhetõk aszerint is, milyen mértékben
egyediek vagy egységesek. Minél több szempontot vesznek figyelembe a tanárok
jövedelmének és pénzügyi támogatásának meghatározásánál, annál egyedibb rendszerek
születnek végül, és fordítva.

Elemzésünk annak vizsgálatára is kiterjed, mennyire centralizáltak vagy decentralizáltak ezek
a szakpolitikák, milyen szinten döntenek a tanárok különféle pótlékairól, illetve pénzügyi jut-
tatásáról.

Tanulmányunkban a központi vagy legfelsõ szintû oktatási hatóság az egyes országok
oktatási minisztériuma, kivétel Belgiumban, ahol a három Közösség minisztériumait tekintjük
ennek, Németországban, ahol a szövetségi kormány és a 16 Land minisztériumait és
Spanyolországban, ahol a nemzeti minisztériumot és az Autonóm Közösségek kormányait.

A 3.20 sz. ábra részletesen bemutatja, milyen tényezõket vesznek figyelembe az egyes orszá-
gokban, illetve melyik közigazgatási szint felelõs az egyes támogatások megítéléséért. Az
ábra szemlélteti a pótlékokat és pénzügyi támogatásokat és a folyósításért felelõs dön-
téshozatali szintet. Fontos hangsúlyozni, hogy mivel a határozott idejû szerzõdéssel dolgozó
és az óradíjban fizetett tanárok esetében gyakoribbak a változások, az ábra csak az állandó
szerzõdéssel dolgozó tanárok helyzetét vizsgálja.

A minimális alapfizetésen túl, mely mindegyik országban rögzített, a legtöbb esetben a
fizetésemelés a szolgálat idõtartamától, a teljesített túlórák számától és esetleges járulékos
feladatoktól is függ. Ezzel szemben az európai tanárok sokkal ritkábban (csupán 12 ország-
ban) jogosultak speciális egészségügyi juttatásokra, vegyes osztályok tanítása miatti
pótlékokra (11 ország) és lakhatással összefüggõ pénzügyi támogatásra (18 ország).
Általában a tanítástól eltérõ szakmában szerzett jártasság, szolgálati idõ, további képesítések
és a tanárok munkavégzésének színvonala gyakrabban jönnek számításba, mint a pótlékok
vagy a pénzügyi támogatások címén figyelembe vett tényezõk.
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3.20 SZ. ÁBRA:
AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN ÁLLANDÓ SZERZÕDÉSSEL

DOLGOZÓ TANÁROK PÓTLÉKAINAK ÉS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁNAK
MEGÍTÉLÉSÉÉRT FELELÕS TESTÜLETEK SZINTJE A KÖZIGAZGATÁSI

HIERARCHIÁBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice

Alapfizetés és bérskála
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Tanítástól eltérõ területen
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tapasztalat

Szolgálati idõ További képesítések Teljesítmény értékelés

B fr

B de

B nl

DK � � �

D

EL

E � � �

F �

IRL

I �

L

NL � � �

A

P

FIN � �

S �� �� ��

UK (E) � �

UK (W/NI) � �

UK (SC)

IS

LI

NO (:) � �

BG

CZ ��

EE �� ��� ���

CY (:)

LV �

LT

HU �

MT

PL �

RO ��

SI �

SK �� �

Központi szint ❍ Helyi szint � Az önkormányzat vagy az iskola döntése szerint

❚ Regionális szint ● Iskolai szint Nem értelmezhetõ
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3.20 SZ. ÁBRA (folytatás):
AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN ÁLLANDÓ SZERZÕDÉSSEL

DOLGOZÓ TANÁROK PÓTLÉKAINAK ÉS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁNAK
MEGÍTÉLÉSÉÉRT FELELÕS TESTÜLETEK SZINTJE A KÖZIGAZGATÁSI

HIERARCHIÁBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
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Kiegészítõ megjegyzések: (3.20 sz. ábra)
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: A regionális szint a Land-okat jelenti, melyek magas fokú döntési hatáskörrel bírnak oktatási
kérdésekben. A központi szint a szövetségi hatóságot jelenti.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: A regionális szint az autonóm közösségeket jelenti, melyek magas fokú döntési hatáskör-
rel bírnak oktatási kérdésekben. A központi szint a nemzeti hatóságot jelenti.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg:: A tanárok teljesítményének felméréséhez kapcsolódó kereset-függõ juttatásokról a pro-
fesseur certifié-k esetében regionális szinten döntenek, a professeur agrégé-k esetében pedig központilag.
AAuusszzttrriiaa:: A többletfeladatok díjazásánál figyelembe veszik a Hauptschule-kban tapasztalható helyzetet.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: A fizetések központilag vannak meghatározva a munkaadók és a tanárok szakszervezetei
közötti kollektív bértárgyalások eredményeként. Ami a tanítástól eltérõ területen szerzett szakmai tapaszta-
latot és a tanár munkavégzésének színvonalát illeti, egy központi szintû kollektív szerzõdés megadja a
szerkezetet, a helyi hatóságok pedig a megvalósításért felelõsek. Ami a munkavégzés földrajzi helyével
összefüggõ pótlékokat illeti, a központi kormányzat helyi emeléseknek némi teret engedõ minimális támo-
gatást nyújt.
SSvvééddoorrsszzáágg:: Az egyes tanárok fizetését közösen, iskolai szinten döntik el az iskolaigazgató és a szakszer-
vezetek vagy - szakszervezeti tagság híján - csak a tanárok részvételével. Ezzel együtt egy minimális kezdõ
fizetés és egy öt év utáni minimális fizetés egy országos megállapodásban rögzítve van.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((SSCC)):: A fizetésekkel és a további képesítésekkel kapcsolatos helyzet 2002-ben változott.
A fizetésemelések a folyamatos szakmai továbbképzõ kurzusok (CPD - continuing professional develop-
ment) sikeres teljesítésétõl függhetnek.
IIzzllaanndd:: Az alapfizetést és a bérskálát a tanárok szakszervezetei és az önkormányzatokat képviselõ közpon-
ti bizottság tárgyalásai nyomán határozzák meg.

Csoportosíthatjuk az országokat aszerint, hány tényezõt vesznek figyelembe a tanárok
fizetésének meghatározásakor. A legegyedibb megoldást Lengyelországban alkalmazzák,
ahol minden tényezõt, beleértve a pótlékokat és a pénzügyi támogatásokat is, számításba
vesznek. Dánia, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Hollandia Észtország,
Litvánia, Magyarország és Szlovénia a második csoportot alkotják, ahol sok tényezõ nyom a
latba a tanárok béreinek meghatározásánál.

Ezektõl eltérõ a helyzet Belgiumban (francia és német ajkú közösségek), ahol a tanárokra
vonatkozó bérpolitika igen egységes, és a tanárok számára nem lehetséges saját konkrét
szakmai körülményeik alapján juttatásokra jogosultságot szerezni. Ugyanez érvényes, bár
talán kevésbé következetesen Olaszországban, az Egyesült Királyságban (Skócia) és Máltán. 

A 3.20 sz. ábrából az is kiderül, hogy a központi szint meghatározó hatással van a tanárok
bérpolitikájával kapcsolatos döntésekre. Az alapfizetést minden esetben központilag határoz-
zák meg, ahogy a szolgálati idõ hosszával és a túlórával összefüggõ feltételeket is szinte min-
den országban központilag állapítják meg. Ezzel szemben a tanárok kedvezõ eredménnyel
zárult teljesítményértékelése miatt adott fizetésemelés igen gyakran decentralizált döntés
eredménye.

A leginkább decentralizált bérpolitikát Belgium három közösségében, Görögországban,
Luxemburgban, Portugáliában és Liechtensteinben alkalmazzák, ahol a központi hatóságok
kezében van minden felelõsség a tanárok bérezésével, pótlékaival és pénzügyi juttatásával
kapcsolatban. A spanyolországi helyzet is centralizáltnak mondható, mivel minden pótlék és
pénzügyi juttatás az oktatási minisztérium és az autonóm közösségek hatóságainak közös
döntése.
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Csekély mértékû a decentralizáltság egy másik országcsoportban: Németország,
Franciaország, Ausztria, ez Egyesült Királyság, Bulgária, Litvánia, Málta és Szlovénia.

Ezzel szemben néhány ország bérpolitikája erõsen decentralizált:
• EEllssõõssoorrbbaann  hheellyyii  sszziinntteenn, mint pl. Dániában 
• MMiinndd  hheellyyii  ééss  iisskkoollaaii  sszziinntteenn, mint Svédországban és Észtországban 
• FFõõkkéénntt  iisskkoollaaii  sszziinntteenn, mint pl. Hollandiában.

A fenti elemzés alapján nehezen állítható, hogy közvetlen összefüggés van egy ország bér-
politikájának sajátos megoldásai és a benne tükrözõdõ döntések központi vagy decentra-
lizált természete között. Sõt, sok ország, ahol a tanárok fizetésével és egyéb juttatásaival kap-
csolatos döntések magas fokon központosítottak, nagyban különböznek ami az e döntések
nyomán ténylegesen folyósított pótlékok és pénzügyi juttatások egységességét illeti.
Franciaország és Görögország juttatások igen széles skáláját nyújtja, míg Belgiumban (fran-
cia és német ajkú közösségek) inkább az egységesség jellemzõ. Ettõl eltérõ módon a bér-
politika egyedisége alapján Dánia és Hollandia Franciaországra hasonlít, amelytõl azonban
különböznek is, mivel a juttatások megítélését helyi vagy iskolai szintre decentralizálják. 
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4.FEJEZET
TOVÁBBKÉPZÉS

BEVEZETÉS

Pályája során minden tanárnak biztosítani kell azokat a készségeket, melyekre feladatainak
színvonalas teljesítéséhez szüksége van. Csak így érhetõ el a minõségi oktatás célkitûzése. A
továbbképzés ezeknek a készségeknek, illetve ismereteknek a megszerzésére és frissítésére
használatos módszerek egyike.

Két szempontból is fontos, milyen lehetõségei vannak egy tanárnak a szakmai fejlõdésre.
Amellett ugyanis, hogy a továbbképzés a munkafeltételek meghatározó eleme, és így
közvetlenül kihat a tanári szakma vonzerejére, egyben kétségtelen befolyással is van a
tanárok által biztosított oktatás minõségére.

A "folyamatos szakmai elõmenetel" kifejezést több országban egyre gyakrabban használják
szélesebb, a tanárok szakmai elõmeneteli lehetõségeinek széles skálájára utaló értelemben,
amibe néha még az olyan nem hivatalos képzési alkalmak, mint pl. a csoportmunka is
beleértendõk. Azonban nem minden ország alkalmazza ezt a megközelítést.

A továbbképzés közvetlenül kapcsolódik a tanárok munkájához. Célja az, hogy a tanárok
alapképzésük során elsajátított tudásuk frissítésében, bõvítésében segítsen, illetve kezükbe
adja azokat az új ismereteket és apró szakmai fogásokat, melyek pályájuk egy adott pontján
esetleg még nincsenek a birtokukban. Továbbképzés biztosítható kifejezetten azért, hogy egy
oktatási reform bevezetését elõsegítse. Ezen felül persze az életen át tartó tanulási folyamat-
nak is része, és mint ilyen, lehetõvé teszi a tanárok számára, hogy teljesítsék egyéni szakmai
követelményeiket, ami ismét csak kihat munkájuk minõségére.

A képzés sokféle igény kielégítésére lehet eszköz, az országosan meghatározott prioritások-
tól az adott iskolák vagy magánszemélyek konkrét egyedi céljaiig, és ezen belül sokféle for-
mát is ölthet. Nagy számú képzõ szervezet különféle képzési lehetõségeket kínál.

Ebben az összefüggésben a továbbképzést meg kell különböztetni a "képesítõ képzéstõl", ami
általában az a képzés, mely új tárgy oktatására vagy másik oktatási szinten való tanításra tesz
képessé egy tanárt. Amellett, hogy általában hosszabb ideig tart, mint a továbbképzés, ez a
képzésfajta jellemzõen posztgraduális szinten történik, és nagyobb fokú szakosodás céljára is
tartalmaz kurzusokat, ami pedig a továbbképzés esetében nem szükségképpen áll fenn. A
tanulmányi szabadság mellett (1.6 sz. rész), amit általában új képesítés megszerzésének
céljára vesznek igénybe, egyéb képesítõ képzés fajtákat itt nem veszünk figyelembe. A végsõ,
munkahelyi "gyakornoki" (on the job) képesítõ szakaszt sem tekintjük, amit a tanári szakmába
való belépés elõtt vagy pályakezdõk támogatását célzó intézkedés szerves részeként tel-
jesítenek, mivel ezt a fajta képzést az I. Jelentésben már részleteiben megvizsgáltuk(1).

A továbbképzés minõsége és eredményessége attól függ, hogyan van megszervezve, milyen
feltételekkel lehet igénybe venni és mi a tartalma. Az 1. részben a szakmai fejlõdés egyes
szervezeti aspektusait elemezzük, beleértve a tanulmányi szabadsággal kapcsolatos
megoldásokat, míg a 2. rész a tartalomra összpontosít, és egyes európai országok célirányos
készségfejlesztõ képzéseit írja le. Végül a 3. rész a továbbképzésben való részvételhez ad sta-
tisztikai hátteret.

(1) A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és aggodalmak. I.  Jelentés: Alapképzés és átmenet a munka
világába. Általános alsó középfokú oktatás. Az európai oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice, 2002
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11..  SSZZEERRVVEEZZEETTTTSSÉÉGG  ÉÉSS  HHOOZZZZÁÁFFÉÉRRÉÉSS

Minden ország biztosít továbbképzési lehetõséget az alsó középfokú oktatásban tanító
tanároknak. Igen tág határok között változik azonban a kínálat egy országon belül, illetve
egyes országok között. De természetesen a képzéshez való hozzáférés is igen különbözõ
aszerint, hogy hogyan, hol és mikor kerül rá sor. A törvények vagy a munkaszerzõdések
általában meghatározzák, hogy a tanárok részvétele a továbbképzésben munkaköri
kötelezettség vagy jog, ami számukra biztosítandó.

A munkaidõ alatti képzés helyettesítési problémákat vethet föl, hacsak a megfelelõ mecha-
nizmusok nem állnak rendelkezésre a hiányzó tanárok pótlására. Másrészt viszont a
munkaidõn kívüli továbbképzés kevésbé vonzó lehetõség a tanároknak, akik emiatt esetleg
alacsonyabb számban jelennek meg. Mindez persze nagyrészt attól is függ, hogy javadal-
mazzák-e valamilyen formában a képzésben való részvételüket, például a felmerülõ költ-
ségeik (részleges) megtérítésével vagy a munkaidõ (bércsökkentés nélküli) lerövidítésével,
vagy esetleg oly módon, hogy a részvételt figyelembe veszik az elõmenetelükrõl, illetve bér-
fejlesztésükrõl szóló döntésnél.

A továbbképzési programok különbözõ szinteken tervezhetõk (központi, regionális vagy
helyi) a nemzeti oktatásfejlesztési terv alapján. Az iskolák pontosan meghatározhatják saját
képzési igényeiket. Maguk dönthetik el, hogy a tanárok részt vegyenek-e egyes konkrét
tevékenységekben, melyeket a vezetõség az oktatói szakszemélyzet továbbképzése céljából
fontosnak tart. Hogy az egyik vagy a másik módon tervezzék-e képzési igényeiket, attól függ,
milyen mértékben centralizált/decentralizált az adott ország oktatási rendszere.

A továbbképzés elérhetõségét tagadhatatlanul befolyásolja, melyik képzõintézetrõl van szó,
illetve hol kerül sor az oktatásra. A továbbképzést nyújthatja az az intézmény, mely az alap-
képzést is nyújtotta, vagy egy attól eltérõ intézmény. A kettõ közötti döntés hátterében az
iskolavezetés véleménye húzódik meg: kívánatos dolog-e az alapképzés és a továbbképzés
közötti folyamatosság, vagy esetleg az utóbbit független/önálló képzésnek kellene-e tekin-
teni, melyet erre szakosodott központok bonyolítanak a tanárok szakmai fejlõdésének
érdekében.

1.1. Továbbképzés - kötelesség vagy jog 

A továbbképzés tekinthetõ lehetõségnek, melynek igénybe vételére minden aktív tanár jogo-
sult, még ha ez nincs is mindig írásban rögzítve. Lehet azonban kötelezettség is a tanárok
számára. A továbbképzés kötelezõ természete azonban nem azonos minden országban.
Egyes esetekben a tanároknak szakmai kötelezettsége, hogy rendszeresen frissítsék
ismereteiket, még akkor is, ha nincs közvetlen összefüggés elõmenetelük és képzésben való
részvételük között, illetve a részvétel elmulasztását nem okvetlenül szankcionálják. Más orszá-
gokban részvételük nyilvánvalóbb részét képezi a velük kapcsolatos értékeléseknek.

Egyes országokban, ahol a továbbképzés nem kötelezõ, elõmenetel nem lehetséges a
képzésben való részvétel nélkül, így gyakorlatilag elkerülhetetlennek kell tekintenünk.

A 4.1 sz. ábra azt mutatja, hogy egy adott országban a továbbképzés kötelezõ-e, teljesen
fakultatív vagy fakultatív, de az általános alsó középfokú oktatásban való elõmenetelhez
szükséges.
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4.1 SZ. ÁBRA:
A TOVÁBBKÉPZÉS KÖTELEZÕ MIVOLTA AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ

OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  ffrr)):: 2002-ben kötelezõvé tettek hat félnapos továbbképzést.
BBeellggiiuumm  ((BB  nnll)):: A kormány a továbbképzést eleddig nem tette kötelezõvé. Az iskolafenntartó, illetve az
iskolavezetés azonban kötelezõvé teheti.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
SSvvééddoorrsszzáágg:: Semmilyen jogszabály nem írja elõ a továbbképzést. Azonban a tanárok általában részt
vesznek a képzésekben, és az iskolák kötelesek minden tanár számára képzési lehetõséget biztosítani.
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg::  A tanári életpályáról szóló új törvényjavaslat van a cseh parlament elõtt, mely
kötelezõvé teszi a továbbképzést, mely az elõmenetelnek is alapfeltétele lesz.
RRoommáánniiaa:: A továbbképzés minden olyan tanárnak kötelezõ ötévenként egyszer, aki nem tesz le olyan vizs-
gát, mely magasabb szakmai szintre emeli.
SSzzlloovvéénniiaa:: Szlovéniában az oktatási reformok bevezetésével összefüggõ továbbképzés kötelezõ.

A továbbképzés csak 16 európai országban kötelezõ. Legtöbbjükben a kötelezettség egy
évenként megállapított idõtartamot jelent, de a tanárok saját döntésük alapján is részt vehet-
nek továbbképzéseken.

Spanyolországban, Portugáliában, Izlandon, Bulgáriában, Lengyelországban és
Szlovéniában a továbbképzés fakultatív, de egyértelmû szerepe van az elõmenetelnél és a
fizetésemelésnél. Spanyolországban azok a tanárok, akik bizonyos mennyiségû képzésben
részt vesznek, pótlékra jogosultak. Az itt említett többi országban a továbbképzésben való
részvételért kreditpontok járnak, melyeket elõmenetelnél figyelembe vesznek. Bár
Franciaországban a továbbképzés fakultatív, a tanárokat értékelõ tanfelügyelõ és az isko-
laigazgató a képzésben való részvételt figyelembe veszik. Ez az értékelés további kinevezés-
sel járó karrierlehetõséget és gyorsabb elõmeneteli lehetõséget biztosíthat számukra. Egyes
esetekben a képzést szakmai nehézségekkel küszködõ tanároknak "határozottan javasolják".

Több országban is hangsúlyozzák, milyen fontos, hogy a továbbképzés a tanárok munkaköri
kötelessége legyen. Belgiumban (német ajkú közösség), Észtországban és Máltán az elmúlt
10 évben lett kötelezõ ez a képzésfajta. Ugyanez történt Belgiumban (francia közösség)
2002-ben. A szakmai fejlõdést mint az egyes tanárok munkaköri kötelességét Belgiumban
(flamand közösség), Hollandiában és Skóciában is igen fontosnak tartják.

Spanyolországban, Finnországban és a Cseh Köztársaságban javaslatok készültek arról,
hogy a képzésben való részvétel legyen még szorosabb kapcsolatban az elõmenetellel, hogy
ezáltal a részvétel még közvetlenebb elõnyt jelentsen a tanároknak. E javaslatok vitája jelen-
leg is folyik.
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1.2. Szervezés és a szükséges idõ biztosítása

A 4.2 sz. ábra tanúsága szerint a továbbképzés sok országban munkaidõ alatt is megszer-
vezhetõ, akár helyettesítik az emiatt mulasztó tanárt, akár nem. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a továbbképzések többségére okvetlenül munkaidõben kerül sor.

Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban és Máltán a kötelezõ tovább-
képzések többségét az év meghatározott napjára szervezik, általában a tanév elejére vagy
végére. Ezt az idõt munkaidõként számolják el. Hasonló a helyzet Romániában azzal a
különbséggel, hogy ott ez nem számít munkaidõnek. Görögországban, Spanyolországban,
Írországban, Luxemburgban, Portugáliában, a Cseh Köztársaságban, Cipruson és
Szlovákiában a fakultatív továbbképzés jellemzõen munkaidõn kívül történik.

Lengyelországban a képzési feltételek egy, az iskolaigazgató és az érintett tanárok közötti
megállapodásban részletesen rögzítve vannak. Ezen felül egyes országokban az iskolák
évente több napnyi tanulmányi szabadságot is adnak tanárainak, aminek legalább egy
részét továbbképzésre szánják. Ugyanez vonatkozik Belgiumra (német ajkú és flamand
közösségek), Olaszországra, Portugáliára, Észtországra és Szlovéniára. Olaszország
kivételével az itt felsorolt országok mindegyikében a továbbképzés vagy kötelezõ, vagy az
elõmenetelhez szükséges.

4.2 SZ. ÁBRA:
TOVÁBBKÉPZÉS AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A),

2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  ddee)):: Azon túl, hogy a képzés munkaidõn kívül történik, és a tanárok részvétele ezeken az
évenként max. 3 napig tartó tanári konferenciákon kötelezõ, a tanulók iskolaszünetet kapnak erre az idõre.
BBeellggiiuumm  ((BB  nnll)):: A képzés munkaidõn kívül történik, és a tanárok részvétele ezeken az évenként max. 3
napig tartó tanári konferenciákon kötelezõ, a tanulók iskolaszünetet kapnak erre az idõre.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: A továbbképzés szinte kizárólag munkaidõn kívül történik. Lehetséges a munkaidõ alatti
képzés is, ilyen esetben csak az iskolaigazgató engedélyével lehet távol lenni.
OOllaasszzoorrsszzáágg:: A tanárok évenként öt napot kapnak arra, hogy önállóan különbözõ, az oktatási minisztéri-
um által elismert képzéseket látogassanak.
AAuusszzttrriiaa  és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Kötelezõ képzést munkaidõ alatt de azon kívül is lehet szervezni.

A legtöbb kötelezõ továbbképzés A legtöbb fakultatív továbbképzés

Munkaidõ alatt, a hiányzás ideje
alatt helyettesítõt kell találni

BB  ddee,,  DD,,  NNLL,,  AA,,  LLII,,  EEEE,,  LLVV,,  LLTT,,  HHUU BB  ffrr,,  DDKK,,  FF,,  II,,  NNOO,,  BBGG,,  SSII

Munkaidõ alatt, helyettesítés nélkül BB  nnll,,  FFIINN,,  SS,,  UUKK,,  MMTT

Munkaidõn kívül RROO EELL,,  EE,,  IIRRLL,,  LL,,  PP,,  IISS,,  CCYY,,  CCZZ,,  SSKK

Változó helyzet PPLL
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PPoorrttuuggáálliiaa:: A tanárok évenként nyolc napot kapnak arra, hogy továbbképzéseket látogassanak.
ÉÉsszzttoorrsszzáágg:: A tanárok évenként legalább tíz napot kapnak arra, hogy továbbképzéseket látogassanak.
SSzzlloovvéénniiaa:: A tanárok évenként legalább öt napot kapnak arra, hogy továbbképzéseket látogassanak.

A kötelezõ továbbképzésre szánt minimális idõ országonként számottevõen különbözik. Az
ide vonatkozó holland kollektív szerzõdés szerint a tanár évi munkaidejének 10%-át olyan
kurzusokra kell fenntartani, melyek szakmai ismereteit javítják  ez messze a legtöbb idõ azok
között az országok között, ahol kötelezõ a továbbképzés. Svédország beszámolójában talál-
ható a második legmagasabb évi óraszám. 

Liechtensteinben, az Egyesült Királyságban (Skóciában) és Észtországban évente 32 és 42
óra közötti idõtartam kötelezõ. Az összes többi országban ez az óraszám évente 20 alatt van,
két ország, Belgium (német ajkú és flamand közösségek) és Málta kivételével.

Több országban a továbbképzésre fordítandó idõt vagy nap/év-ben adják meg (Finnország,
Egyesült Királyság (Skócia), Liechtenstein és Málta) vagy, a tagjelölt országok esetében
néhány éves idõtartamra esõ napok számában (Észtország, Litvánia, Magyarország és
Románia).

Az új közfoglalkoztatotti normarendszer hatályának a Hauptschule tanárokra való kiter-
jesztése óta Ausztriában is rögzítették a képzés minimális idejét.

4.3 SZ. ÁBRA:
KÖTELEZÕ TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉSRE SZÁNT MINIMÁLIS IDÕ (ÓRÁKBAN) AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  ddee,,  BB  nnll)):: Évente három nap.
NNéémmeettoorrsszzáágg::  A kötelezõ továbbképzés idõtartama Land-onként változik.
AAuusszzttrriiaa:: A megadott adat a Hauptschule tanárokra vonatkozik.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: Évente három nap, mindegyiken hat óra képzéssel.
SSvvééddoorrsszzáágg:: A 104 óra igen tágan értelmezett készségfejlesztésre vonatkozik, így pl. iskolai megbeszélések
is beleértendõk. A szám megjelölésének célja annyi volt csupán, hogy az iskolaigazgatók számára
eligazításul szolgáljon, nem pedig pontos, az egyes tanárok vonatkozásában is egyenlõ idõtartamot rögzít-
sen.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: Van öt olyan nap, mikor az iskolai órák nem kötelezõk, így ezek használhatók
továbbképzésre vagy más tevékenységre. Bár a szakmai fejlõdésre irányuló tevékenységekben való részvé-
tel a tanárok legfõbb feladatai közé tartozik, semmilyen szabály sem fekteti le, hány napot kell tovább-
képzéssel tölteni.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((SSCC)):: Legalább öt napot kell továbbképzésen tölteni. A tanároknak évente 50 órát kell
valamely tervezett tevékenységgel tölteniük, és ennek az idõnek egy részét továbbképzésre fordíthatják.

B de B nl D NL A FIN S E/W/NI SC LI EE LV LT HU MT RO
21 21 változó 166 15 18 104 változó 35 42 32 12 18 17 21 19
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LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Évente hat nap.
ÉÉsszzttoorrsszzáágg:: Öt év alatt 160 óra.
LLiittvváánniiaa:: Öt éves tanítási idõszak alatt tizenöt nap.
MMaaggyyaarroorrsszzáágg:: Hétévente 60-120 órányi továbbképzés kötelezõ.
MMáállttaa:: A tanév elején vagy végén 3 nap. A 2001/02-ben bevezetett rendszer szerint minden tanévben
háromszor, tanítási idõ után, esetenként kétórás alkalom kötelezõ.
RRoommáánniiaa::  Ötévente 95 óra, hacsak a tanárok nem szereznek másik szakmai képesítést ezalatt az idõ alatt.

Magyarázat:
SSzzáámmoolláássii  eellvveekk:: Hacsak az észrevételekben nincs külön feltüntetve, egy nap hét órának felel meg. Azoknál
az országoknál, ahol egy adott mennyiségû képzés több év átlagában van megadva, az adott számot
átlagszámítás segítségével kaptuk meg.

1.3. Képzési programok tervezésének feladata

Egyes európai országokban a továbbképzéssel kapcsolatban minden feladat a központi
oktatási hatóság kezében van. A legtöbb esetben ez az oktatási minisztérium, esetleg egy
tanács, mely a minisztérium égisze alatt tevékenykedik, és amely továbbképzési programok
fõbb vonásainak kialakítására szakosodott. Ezeket a központilag összeállított képzési prog-
ramokat azonban gyakran regionális vagy helyi szinten bonyolítják.

Az európai országok többségének esetében azonban a képzési programok felelõssége
legalább részben decentralizált, és ilyen módon megoszlik a központi, illetve a regionális, a
helyi, illetve az iskolai szintek között. Finnországban egy minisztérium által kialakított
tanárképzési program a továbbképzés szempontjából fontos témákat sorol fel, bár emellett
a helyi munkaadók a saját munkaerõ-fejlesztési programjaikat is elkészítik. Litvánia 1998-
ban decentralizálta a továbbképzés irányítását, így ma már az iskolaigazgatók maguk
felelõsek tanáraiknak a nemzeti oktatási célokkal összhangban történõ készségfejlesztéséért.
Hasonló a helyzet Szlovéniában is.

A továbbképzési politika Belgiumban (francia és flamand közösségek), Dániában,
Hollandiában, Svédországban, Izlandon, Észtországban és Magyarországon decentralizált,
így kizárólag regionális, helyi vagy iskolai szinten foglalkoznak vele.

Az elmúlt 10 évben több decentralizációs folyamat is zajlott, melyek újraszervezték a képzési
politika felelõsségi rendszerét, illetve a képzés finanszírozási rendszerét, és új távlatokat nyi-
tottak a továbbképzés elõtt. Olyan megközelítés vált igen elterjedté Európában, melynek
szellemében az iskolák vagy a tanárok maguk is nagyobb szabadsággal választhatják ki,
hogy mi felel meg leginkább képzési igényeiknek. 1993-ig Hollandiában az egyes tovább-
képzési szakintézmények által kínált kurzusok saját elveikre épültek, nem pedig a tanárok
vagy az iskolák igényeire, emiatt aztán gyakori eltérések mutatkoztak a képzési piac keresleti
és kínálati oldala között. Ennek a problémának úgy vették elejét, hogy a továbbképzési költ-
ségvetést ezektõl a képzõintézményektõl áttették az iskolákhoz, melyek ettõl kezdve maguk
voltak felelõsek a képzési kiadásaikért, és így jobban meg tudták határozni, milyen tartalmú
kurzus érdekli õket, és ehhez keresték meg a megfelelõ képzõintézetet. Decentralizáció
történt Belgiumban (francia és flamand közösségek), Olaszországban, Svédországban, az
Egyesült Királyságban, Litvániában és Magyarországon is. Ezekben az országokban a
továbbképzési terveket az iskolákban, az iskolaprogram részeként készítik.

Az iskolák saját terveik készítésével kapcsolatos autonómiája és szabadsága egyre erõsödik,
ez az irányzat várhatóan még határozottabban rajzolódik majd ki az elõttünk álló években.
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4.4 SZ. ÁBRA:
TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK KÉSZÍTÉSÉNEK FELELÕSSÉGI SZINTJE AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
MMáállttaa:: A továbbképzéssel kapcsolatos feladatok fokozatosan megoszlanak. A 2001/02-es tanév óta az
iskolákat bevonják a saját tanáraik számára készítendõ továbbképzés tervezésébe.

központi

decentralizált

megosztott

nincs adat
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1.4. Oktatási intézmények

A legtöbb országban a továbbképzés vagy felsõoktatási intézményekben, illetve pontosab-
ban tanárképzõ intézményekben zajlik. Egyes esetekben, pl. Svédországban ez nagyobb
folyamatosságot biztosít a tanári alapképzés és a továbbképzés között. Itt a tanárképzés
szervezettsége olyan, hogy ugyanazok az egyetemi oktatók alapképzést is és továbbképzést
is biztosítanak reménybeli, illetve már képesített tanároknak.

A legtöbb országban kizárólag továbbképzéssel foglalkozó intézmények is mûködnek. A
tanárok szakszervezetei vagy szakmai szövetségei szintén gyakran kínálnak képzési
lehetõségeket. Sok országban az iskolák közvetlenül a tanároknak kínálják a képzést. Nagy
számú magániskola szintén képzõintézménynek tekinthetõ, csakúgy, mint a felnõttképzõ
központok, bár az utóbbiak esetében ez kevésbé jellemzõ.

A továbbképzés hozzáférési lehetõségei nem azonosak egy országon belül sem.
Finnországban pl. gyakran számottevõ különbségek mutatkoznak e tekintetben az egyes
közigazgatási körzetek között. Egyes helyhatósági területeken a képzési lehetõségek bõség-
ben állnak rendelkezésre, míg egy másikban a piaci viszonyok még a kötelezõ képzést is
bizonytalanságban tartják. 

Több országban a továbbképzés az iskolában vagy más, helyi intézményben történik, hogy
ezáltal is hozzáférhetõbb legyen. Ez a helyzet Belgiumban, Olaszországban, Ausztriában,
Finnországban, az Egyesült Királyságban és Szlovéniában.

Európa-szerte fontos viták és reformtörekvések tárgya az az igény, hogy a tanárok tovább-
képzési lehetõségei egységes koncepción alapuljanak, miközben a választék sokszínû és vál-
tozatos legyen. A tagjelölt országokban a továbbképzés szervezettsége lényeges változáson
ment át az 1990-es években. A volt szocialista országokban az oktatási szolgáltatások
magánosítása következtében a továbbképzési kurzusok száma és tematikai választéka szem-
betûnõen megszaporodott. Ez tette szükségessé az akkreditált továbbképzõ intézetek hálóza-
tának megszilárdítását. A képzési programok regisztrációjának és akkreditációjának még
hatékonyabbá tételérõl Portugáliában és az Egyesült Királyságban (Skócia) is folynak szak-
mai viták.

4.5 SZ. ÁBRA:
TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ

OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice

Továbbképzõ-központok
Tanári alapképzést nyújtó intézmények
Felsõoktatási intézmények
Tanárok szakszervezetei és szakmai szövetségei
Iskolák
Felnõttképzõ központok
Magán képzõintézmények

Továbbképzõ-központok
Tanári alapképzést nyújtó intézmények
Felsõoktatási intézmények
Tanárok szakszervezetei és szakmai szövetségei
Iskolák
Felnõttképzõ központok
Magán képzõintézmények
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Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa  és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
PPoorrttuuggáálliiaa:: Iskolaszövetségek képzõközpontjai, Direcço~es Regionais de Educaçao (regionális oktatási igaz-
gatóságok) és az oktatási minisztérium központi szolgáltatása.

1.5. Képzéssel kapcsolatos költségtérítés

A továbbképzésen való részvétel több módon is ösztönözhetõ, és költségei is többféleképpen
ellentételezhetõk. A tanárok kaphatnak rövid szabadságot képzési célra (a tanulmányi
szabadságról a következõ részben lesz szó), ami ilyen módon munkaidõnek minõsül, és
ekként is fizetik. A munkaadó megtérítheti a képzés részvételi díját, de a járulékos költségeket
is, mint pl. a képzéssel kapcsolatos utazási költségeket.

4.6 SZ. ÁBRA:

KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ

OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  nnll)):: Részvételi költségek, étkezéseket vagy képzési anyagokat, utazási költséget fizetheti az isko-
la, ha van rá kerete. Az iskolák és vezetõségük elõre meghatározzák, hogy mely költségeket térítik meg, és
ez mennyivel terheli meg a költségvetésüket.
DDáánniiaa:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg::  A minisztériumok és az egyházak által szervezett kurzusok díjmentesek.
OOllaasszzoorrsszzáágg::  A minisztérium által szervezett események némelyikére fizetett szabadság jár.
PPoorrttuuggáálliiaa:: Az oktatási minisztérium által központi és regionális szinten szervezett tevékenységek részvételi
díja visszaigényelhetõ.
BBuullggáárriiaa::  Ez a minisztérium által szervezett kurzusokra vonatkozik.
ÉÉsszzttoorrsszzáágg:: A képzéssel kapcsolatos kiadások átvállalása nem garantált, de az iskola költségvetési
helyzetétõl függõen lehetséges.
LLeettttoorrsszzáágg::  Keresetkiesés nélküli távollét csak abban az iskolában lehetséges, ahol az adott tanárnak a
fõállása van. A képzéssel kapcsolatos kiadások átvállalása egyes kurzusok esetében lehetséges.
LLiittvváánniiaa:: A képzési költségek egy részét a központi kormány és a helyhatóságok költségvetése fedezi.
MMaaggyyaarroorrsszzáágg::  A részvételi díjak 80%-át a központi költségvetés fedezi.
LLeennggyyeelloorrsszzáágg:: A képzési céllal évente maximálisan 28, vizsgákra való felkészülés és szakdolgozat írása
miatt további 21 munkanapot lehet távol lenni.
RRoommáánniiaa:: A képzéssel kapcsolatos kiadások átvállalása csak a kötelezõ képzések esetében történik.

Fizetett távollét (nincs keresetkiesés)
Képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése
Képzésben való részvétel díjának megtérítése
Nincs költségtérítés

Fizetett távollét (nincs keresetkiesés)
Képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése
Képzésben való részvétel díjának megtérítése
Nincs költségtérítés

A képzés kötelezõ A képzés fakultatív
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Magyarázat:
Az EU által finanszírozott képzéseket itt nem vettük figyelembe.
A képzéssel kapcsolatos kiadások átvállalása annyit tesz, hogy a tanárnak semmit sem kell fizetnie (pl. a
képzés, esetleges utazási költségek, részvételi díj, illetve a képzésbõl fakadó bármilyen egyéb költségek).
A képzés részvételi költségeinek átvállalása azt jelenti, hogy a résztvevõ tanárok nem fizetnek a képzésért,
hanem a szervezésért felelõs testület állja a képzés költségeit.

Liechtenstein és Románia kivételével minden országban, ahol kötelezõ a továbbképzés, a
kereset kiesése vagy egyéb elõnyök elvesztése nélküli távollét biztosított erre a célra. A
képzéssel kapcsolatos kiadások átvállalása a legtöbb országban adott, ahol a képzés
kötelezõ, a kivételek Észtország és Magyarország, ahol csak a részvételi díjat térítik.

Liechtensteinben és Romániában csak a képzéssel kapcsolatos kiadásokat térítik meg.

A helyzet igen hasonló azokban az országokban, ahol a továbbképzés fakultatív. A legtöbb
országban biztosítják a fizetett távollétet, gyakran a képzéssel kapcsolatos kiadások vagy a
részvételi díj átvállalásával.

Görögországban, Portugáliában és Szlovákiában a tanároknak biztosítható a fizetett távol-
lét, ám képzési költségeiket általában nem fizetik.

Olaszország az egyetlen ország, ahol semmiféle, képzéssel kapcsolatos költségtérítést nem
fizetnek.

Általában azokban az országokban, ahol kötelezõ a képzés, nem adnak szükségképpen
több térítést, mint azokban az országokban, ahol a képzés fakultatív.

4.7 SZ. ÁBRA:
KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSRE JOGOSULT TANÁROK AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg:: Csak állandó megbízatású, fõállású tanárok (fonctionnaires titulaires) jogosultak minden
képzési programban való részvételre. Rövid távú szerzõdéssel dolgozók (non-titulaires) csak a programok
és kurzusok egy részére jogosultak. Amelyiknél jogosultak, ott ugyanazokra a képzéssel kapcsolatos költ-
ségtérítésekre jogosultak, mint állandó megbízatású, fõállású kollegáik.
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Sok országban minden tanárnak adható képzéssel kapcsolatos költségtérítés.
Görögországban, Franciaországban, Portugáliában, Lettországban és Szlovákiában
meghatározott térítési formák általában csak közfoglalkoztatotti besorolású, vagy állandó
szerzõdéssel dolgozó, fõállású tanároknak vannak fenntartva.

4.8 SZ. ÁBRA:
A KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGTÉRÍTÉST MEGHATÁROZÓ ÉS MEGÍTÉLÕ

TESTÜLET HELYE A RENDSZERBEN  ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
(ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
IIzzllaanndd:: Az Izlandi Tanárok Szakszervezete és az Önkormányzatok Szövetsége
LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Tanfelügyelõ

A képzéssel kapcsolatos költségtérítést meghatározó és megítélõ testület igen gyakran
decentralizált. A térítésrõl Belgiumban (német ajkú közösség), Görögországban,
Luxemburgban, Portugáliában, Liechtensteinben, Litvániában és Máltán kizárólag központi
szinten döntenek. Egyes országokban ez a felelõsség két szint között oszlik meg.

11 országban a képzéssel kapcsolatos költségtérítés teljes mértékben decentralizált, és teljes
egészében helyi/iskolai szinten kezelik.

1.6. Tanulmányi szabadság

A tanulmányi szabadság képzési célra biztosított szabadságként határozható meg, mely alatt
a tanárok mentesülnek iskolai feladataik alól anélkül, hogy állásukat feladni kényszerül-
nének. Az ilyen, szakmai fejlõdés célját szolgáló távollét általában fizetett, és hosszabb ideig,
jellemzõen hónapokig, egy évig, vagy akár annál is tovább tart. Néhány országban azon-
ban fizetés nélküli tanulmányi szabadság is lehetséges. Ilyen esetben csak a tanári állás fenn-
tartását garantálják.

Központi szint

Helyi szint

Regionális szint

Iskola szint
(-): I
(:): IRL, CY
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A 4.9 sz. ábra azokat az országokat mutatja, ahol a tanulmányi szabadság lehetõsége biz-
tosított.

4.9 SZ. ÁBRA:
A TANULMÁNYI SZABADSÁG KÉPZÉSI CÉLRA TÖRTÉNÕ IGÉNYBEVÉTELE AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg::  A tanárok fizetett tanulmányi szabadságát egy új oktatási törvény szabályozza.

A tanulmányi szabadság rendszere nem túl elterjedt Európában: csak 12 országban kínál-
nak programokat erre a célra.

Svédország, Izland és Málta kivételével minden olyan országban, ahol ez a fajta szabadság
lehetséges, csak állandó szerzõdéssel dolgozó, fõállású tanároknak jár. Svédországban min-
den munkavállalónak törvény biztosítja a tanulmányi szabadság lehetõségét, feltéve, hogy
az elmúlt legalább 6 hónapot, illetve az elmúlt 2 év során összesen 12 hónapot ugyanan-
nak a munkaadónak az alkalmazásában töltötték. Izlandon a részmunkaidõs tanárok is
jogosultak tanulmányi szabadságra.

Máltán azok a tanárok, akik legalább egy év szolgálati idõt teljesítettek, jogosultak ennek a
lehetõségnek az igénybe vételére.

Általában a tanulmányi szabadságra kiadható korlátozott számú helyeket a jelentkezõk szol-
gálati idõtartamának és szakmai érdemeinek figyelembe vételével ítélik oda.
Franciaországban és Portugáliában a helyeket versenypályázat alapján osztják szét.

tanulmányi szabadság van

nincs tanulmányi szabadság

nincs adat
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A 4.10 sz. ábra a tanulmányi szabadság hosszát szemlélteti az érintett országokban, jelezve,
hogy fizetett vagy fizetetlen távollétrõl van-e szó.

4.10 SZ. ÁBRA:
A TANULMÁNYI SZABADSÁG HOSSZA ÉS TÍPUSAI ÁLLANDÓ SZERZÕDÉSSEL

DOLGOZÓ TANÁROK ESETÉBEN AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN
(ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
AAuusszzttrriiaa:: Ha az adott idõpontban rendelkezésre álló tanárok száma kedvezõen alakul, az iskolák egy évnél
hosszabb fizetetlen tanulmányi szabadságot is adhatnak.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE)):: Hat hét.
LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Hat hónap.

Spanyolországban, Franciaországban, Portugáliában, Svédországban, az Egyesült
Királyságban (Anglia), Izlandon, Liechtensteinben és Máltán a tanároknak adható fizetett
tanulmányi szabadság. A szabadság általában legfeljebb egy évig tart, kivétel az Egyesült
Királyság, ahol hat hét, és Liechtenstein, ahol hat hónap. Izlandon ez a szabadság különösen
hosszú (két év). Spanyolországban az egy éves szabadság bizonyos körülmények fennállása
esetén két évre meghosszabbítható.

Franciaországban pályája során minden közfoglalkoztatott jogosult képzési szabadságra
(congé individuel de formation) három évnél nem hosszabb idõtartamra, melybõl egy év
fizetett. Ezt ellentételezendõ, kötelezniük kell magukat, hogy a fizetett szabadság idõtartamá-
nak háromszorosával megegyezõ ideig nem lépnek ki a közszolgálatból.

� Fizetett ❍ Nem fizetett
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Portugáliában a tanárok fizetett tanulmányi szabadságának két fajtája van. Az elsõ szerint,
melyrõl az elõmeneteli szabályzat rendelkezik, nyolc év folyamatos szolgálat és kedvezõ tel-
jesítményértékelés után egy év szabadság jár. Ezt a fajta tanulmányi szabadságot a tanárok
pályájuk során két ízben kérhetik, másodszor azonban nem adható ki, amíg az elsõ után
legalább hét év el nem telik. Eredeti célja olyan kutatási projektekre vagy speciális kurzusokra
idõt biztosítani, melyek az adott tanár szakmai és személyes fejlõdését szolgálják.

A második fajta fizetett tanulmányi szabadság (equiparaçao a bolseiro), melyre minden köz-
foglalkoztatott jogosult, lehetõvé teszi a tanároknak, hogy munkájuk egy részével vagy
egészével legfeljebb öt évre felhagyjanak anélkül, hogy emiatt akár keresetük, akár állásuk
biztonsága veszélyben forogna. Kutatási tervet kell beadniuk a minisztérium megfelelõ osztá-
lyára, megjelölve azt az oktatási szintet, melyben dolgoznak. Ha megkapják az éves helykvó-
ta egyikét, munkavégzésüket felfüggeszthetik. A szabadság lejártával azonban vissza kell
térniük egy iskolába (azaz nem egy felsõfokú oktatási intézménybe), és az ösztöndíj
folyósítási idõtartamának legalább felével megegyezõ ideig ott tanítani.

Svédországban az iskolaigazgató és az oktatószemélyzet tagjai közösen döntenek arról,
hogy az iskola egészének javára szolgálna-e, ha egy kollegájuk a szokásosnál hosszabb idõ-
tartamot fizetett szabadságon töltene, és speciális képzésben részesülne. Az ilyen megoldá-
sokra azonban semmilyen szabály nem vonatkozik, még idõtartamuk sincs korlátozva, így
kizárólag az iskolaigazgatón és az oktatószemélyzet tagjain múlik, hogy a szóban forgó
lehetõséget támogatják-e vagy sem. Ezenfelül egyébként minden munkavállalónak törvény
biztosítja a jogot korlátlan mennyiségû tanulmányi szabadsághoz és ahhoz, hogy foglalkoz-
tatási státuszuktól függetlenül részt vegyenek azokon a kurzusokon, melyeket a szakszer-
vezetek szerveznek. Önképzésen alapuló tanulmányokra, bár itt a tanárok szabadon
választhatják meg kedvenc tanulmányi területüket, a törvény nem vonatkozik.

Izlandon a tanárok kérvényezhetik a helyi önkormányzatnál, hogy távollétet engedélyezzen
nekik ismereteik és készségeik fejlesztésére. Egy év távollét engedélyezéséhez legalább 10 év
tanítást kell igazolniuk legalább részmunkaidõs állásban. Teljes pályájuk során összesen
legfeljebb két év fizetett szabadság illeti meg a kötelezõ oktatásban részt vevõ tanárokat.
Hasonló feltételek érvényesek Liechtensteinben, bár az igénybe vehetõ idõ itt sokkal
rövidebb.

Az Egyesült Királyságban (Anglia) 2001-ben bevezettek egy konstrukciót, mely alapján
tanárok legfeljebb hat hétnyi tanulmányi szabadságot vehetnek igénybe. A cél olyan
lehetõség megteremtése volt, melynek segítségével tapasztalt tanárok számottevõ idõtarta-
mot szánhattak saját ismereteik, tudásuk és eredményességük fejlesztésére. A konstrukció
csak komoly szakmai kihívást jelentõ iskolákban tanító tanárok (a meghatározás szerint
azok, ahol a tanulók legalább 50%-a ingyenes iskolai étkeztetésre jogosult).

Máltán a tanárok szakmai és személyes fejlõdésük érdekében kérvényezhetnek tanulmányi
szabadságot. Az oktatási minisztérium által vagy annak jóváhagyásával kialakított kurzu-
sokat nyilvános pályázatra írják ki. Az irányított beszélgetések eredményeként kiválasztott
pályázók fizetett szabadságra mehetnek, a kiválasztott kurzus költségeit pedig a minisztéri-
um állja. Ha a kurzus külföldön van, a minisztérium utazási költséget és megélhetési költ-
séget is fizet. A kiválasztott pályázók szerzõdésben kötelezik magukat arra, hogy állásukba
visszatérnek, és egy, a távollét ideje alapján meghatározott, de legfeljebb 5 éves idõtartamon
át a közszolgálatban maradnak. Egyes kurzusokat a külügyminisztérium szponzorál. Tanárok
saját kezdeményezésükre is beiratkozhatnak képzési programokra. Ilyen esetben fizetett
tanulmányi szabadsággal formájában kaphatnak segítséget. Ha a szóban forgó kurzus nem
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kapcsolódik közvetlenül a munkájukhoz, kaphatnak fizetés nélküli szabadságot is, azzal a
kikötéssel, hogy ez nem okozhat fennakadást a közszolgálatban vállalt feladatuk
ellátásában. A távollét idõtartamára vonatkozóan nincsenek megszorítások.

Olaszországban, Ausztriában és Romániában csak fizetetlen tanulmányi szabadságot
adnak, és ennek hossza igen változó.

Olaszországban a tanárok pályázhatnak tanulmányi szabadságra (congedo per la for-
mazione), melynek idõtartama legfeljebb 11 hónap. A törvény minden állami és magánszek-
torbeli alkalmazottnak, aki legalább öt éve dolgozik ugyanannak a munkaadónak, tanul-
mányi szabadságot biztosít, melybe képzési tevékenység is beleértendõ, és amely azon felül
jár, amit a munkaadó kínál vagy finanszíroz. Ez a távollét a tanár pályája során egyszer
megengedett.

A 2002/03-as tanév megkezdéséig Ausztriában az allgemeinbildende höhere Schulen
tanárai egy tanévre alacsonyabb fizetés mellett mentességet kaphattak tanítási feladataik
alól. Mára azonban változtak a feltételek: legalább egy év fizetés nélküli szabadságra jogo-
sultak, ami alatt az állásuk teljes biztonságban van.

Lengyelországban a teljes munkaidõben dolgozó tanárok tudományos, mûvészi vagy
oktatási célra fizetetlen tanulmányi szabadságra jogosultak.

Romániában a törvény hétévenként legalább három év fizetetlen szabadságra jogosítja a
tanárokat kutatás, továbbtanulás és képzés céljára. Egyszeri alapon további hat hónap
adható doktorátus írása vagy "oktatási célú" munka esetében (pl. tankönyv írás, stb.) a
megyei tanfelügyelõség jóváhagyásával annak igazolása mellett, hogy a távollét csakugyan
ezt a célt szolgálja.

22..  TTAARRTTAALLOOMM

A legtöbb országban a tanárok továbbképzése viszonylag decentralizált, és központi ajánlá-
sok, ahol egyáltalán léteznek, általában alig szabják meg a képzés tartalmát. Az európai
országokban nagyszámú és igen sokszínû tevékenységet kínálnak a tanárok szakmai
fejlõdésének elõmozdítása érdekében.

Az adott tárggyal kapcsolatos ismeretek frissítése - ami a továbbképzés hagyományosan
fontos része - és a tantervi reformokat követõ tájékoztató kurzusok mellett a képzõin-
tézmények olyan kurzusokat is kínálnak, melyek kereszttantervi ismeretanyag, illetve
készségek átadását célozzák. Ez az ismeret típus arra irányul, hogy a tanárok napi munkáját
megkönnyítse, illetve új irányt szabjon osztálytermi munkájuknak.

Az alábbi táblázat célja áttekintést nyújtani azokról a konkrét témákról, melyek elismert,
továbbképzéssel foglalkozó európai intézmények kínálatában szerepelnek. Ezek a témák a
tanítási módszertan és öt másik készség fejlesztésére irányulnak, melyeket az alapképzés tar-
talmának elemzésénél az I. Jelentésben(2) tárgyaltunk.

(2) A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és aggodalmak. I. Jelentés: Alapképzés és átmenet a munka
világába. Általános alsó középfokú oktatás. Az európai oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice, 2002
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4.11 SZ. ÁBRA:
KONKRÉT KÉSZSÉGEK MINT A TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS LEHETSÉGES TÉMÁI AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa  és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg:: A legelterjedtebb témák az ICT és a tanítási módszertan.
PPoorrttuuggáálliiaa:: A legelterjedtebb téma az ICT.
MMáállttaa:: Az új nemzeti minimális tanterv bevezetésének részeként 2001/02-es tanévben nemzeti képzési
programot indítanak útjára. Az elképzelések szerint ebben tanítási módszertant tanítanak a tanároknak a
tantervi reformok összefüggésében.

Magyarázat:
Az egyes esetekben jelzett témák azt jelentik, hogy e területeken vannak képzési lehetõségek, de a tanárok
számára a részvétel nem kötelezõ.

Az országok több mint felében az itt említett témák mindegyike vagy szinte mindegyike hoz-
záférhetõ továbbképzési programok keretében.

Szinte minden országban az információs és kommunikációs technológia (ICT) a tovább-
képzés kiemelt témája, és komoly mennyiségû idõt és pénzügyi eszközöket fordítanak arra,
hogy a tanárok készsége e területen továbbfejlõdjön.

Több országban az ICT témájában való továbbképzés egy nemzeti program része, melynek
célja, hogy a tanárokat az ICT alkalmazására ösztönözzék, és ezzel kapcsolatos készségeiket
fejlesszék és gyarapítsák. Az alábbi táblázat áttekintést ad a nemzeti továbbképzési prog-
ramokról, mely a tanárok készségfejlesztését tûzte célul.
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4.12 SZ. ÁBRA:
A TANÁROK ICT-VEL KAPCSOLATOS KÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ TANÁR-
TOVÁBBKÉPZÉS AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A),

2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
NNéémmeettoorrsszzáágg:: Egyes Land-ok kifejezetten a tanárok ICT használatát fejlesztõ programokat indítanak.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: Egyes Autonóm Közösségek célprogramokat valósítanak meg arra a célra, hogy a
fennhatóságuk alatt mûködõ oktatási intézmények megismerkedjenek az ICT-vel, és ezt az ismeretüket fej-
lesszék és gyarapítsák.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg::  Az oktatási minisztériumban mûködik egy ICT szakiroda, de országos oktatási terv ezzel
kapcsolatban nincs.
MMáállttaa:: A tanárok ICT kurzusait az oktatási minisztériumban mûködõ oktatástechnológiai osztály tervezi.

Program neve Idõszak

B (-)

DK (:)
D Neue Lernwelten 1998-2003

InfoSchul 1997-2002
EL (-)

E
Programa de formación

del profesorado del CNICE
1998-tól

folyamatosan
F (-)
IRL (:)
I (-)
L (-)
NL (-)
A Intel - Lehren für die Zukunft 2000 óta
P (-)
FIN OPE.FI 1996-2004
S Itis (Delegationen för IT i skolan) 1999-2002
UK (E/W/NI) NOF (New Opportunities Fund) Training 1999-2002
UK (SC) (-)
IS (-)
LI (-)
NO LærerIKT 2002-2004
BG (-)

CZ Státní informacní politika ve vzdeclávání, Projekt I
Informacní gramotnost. 2001-2005

EE Tiigrihüpe 1996-2000
CY (:)
LV (-)

LT
Informacijos ir komunikacijos technologiju diegimo švi-

etime strategija
2001-2004

HU (-)
MT (-)
PL (-)
RO (-)

SI RO (program racunalniškega opismenjevanja) 1994-2003

SK (-)
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Gyakori, hogy a továbbképzés tematikájába az általános tanítási módszertan elemeit is
beleveszik.

Hasonlóan gyakori, hogy a továbbképzések a különleges igényû oktatás és a multikulturális
osztályok tanításának különféle aspektusát tárgyalják. Ahogy az 5. fejezetben a tanároknak
nyújtott támogatás címszava alatt megjegyeztük, a továbbképzés során gyakran egyre
inkább vegyes csoportokat, osztályokat tanító tanárok részesülnek speciális képzésben.

A beszámolókból ritkábban értesülünk arról, hogy vezetési és iskolafejlesztési, vagy konflik-
tus, illetve viselkedés-kezelési kurzusok szerepelnének a továbbképzés tematikájában.

33..  RRÉÉSSZZVVÉÉTTEELLII  SSTTAATTIISSZZTTIIKKAA

A továbbképzésben résztvevõ tanárok számát elemzõ statisztika csak néhány országban
létezik. Az alábbi adatok emiatt csupán általános tájékoztatás célját szolgálják.

4.13 SZ. ÁBRA:
TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVÕ TANÁROK  ÁLTALÁNOS

ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  ddee)):: A referencia év a 2001-es naptári év. Ezeken az adatokon túlmenõen meg kell jegyezni,
hogy minden tanár részt vesz az összes iskola által rendezett "tanár- konferenciákon"
BBeellggiiuumm  ((BB  nnll))::  Egy közelmúltban készült felmérés(3) kimutatta, hogy az iskolák több mint 50%-ában a
tanárok 76-100%-a részt vesz továbbképzéseken.

(3) Roland Vandenberghe. Nascholing in Basis- en Secundair onderwijs: Follow-up onderzoek en ontwikkelen van
instrument Secundair onderwijs. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, June 2000

Tanárok
összlétszáma

Továbbképzésben résztvevõ (oda beiratkozott) tanárok

Százalék Összes beiratkozás

B de 440 54.7 241

L 1 253 (:) 2 094

IS 3 149 (54.8) 1 727

NO 67 518 61.9 41 861

LT 50 900 (:) 120 000

HU 179 847 (21.4) 38 409

MT 1 657 50 829

PL 67 835 17.5 11 840

SI 7 118 (76.3) 5 428
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LLuuxxeemmbbuurrgg:: Az adatok a 2. és 3. ISCED szintekre utalnak. A tanárok egynél többször is beiratkozhatnak,
és minden beiratkozást számoltunk.
IIzzllaanndd:: Csak a 2000-es naptári évet és egyetlen intézmény adatait vettük alapul.
LLiittvváánniiaa  és SSzzlloovvéénniiaa::  A tanárok egynél többször is beiratkozhatnak, és minden beiratkozást számoltunk.
MMaaggyyaarroorrsszzáágg:: A referencia év a 2001/02-es év, az adatok az 1. és 3. ISCED szintekre vonatkoznak. A
tanárok egynél többször is beiratkozhatnak, és minden beiratkozást számoltunk.
MMáállttaa:: A referencia év a 1999/2000-es év. 2001 februárja óta minden tanárnak évente részt kell vennie
továbbképzésben. Azelõtt minden második évben kellett továbbképzésre járni.
LLeennggyyeelloorrsszzáágg:: Csak fõállású tanárokat (beleértve a speciális iskolák tanárait is) vettünk számításba. Az
adatok kizárólag felsõoktatási intézmények képzéseire vonatkoznak.

Azzal a néhány országgal kapcsolatban, ahol ezeket az adatokat egyáltalán számon tartják,
egyes esetekben nehéz kiszámolni a százalékokat, mivel minden beiratkozást számon tar-
tanak. Ennek az lett az eredménye, hogy számok a különféle képzési tevékenységekbe
beiratkozott tanárok számát jelölik, nem pedig a továbbképzésben részt vevõk számát.

Az adatok csekély összehasonlíthatósága miatt nehéz megállapítani a kapcsolatot a kötelezõ
továbbképzések és a részvételi arányok között. Belgiumban (német ajkú közösség) és Máltán,
ahol a továbbképzés kötelezõ, az összes tanár fele vett részt ezekben a képzésekben.
Belgium esetében ez amiatt lehet, hogy a referencia év az elsõ év volt azután, hogy a képzést
a korábbi fakultatív helyett kötelezõvé tették. Máltán minden második évben kötelezõ volt a
képzés.

Azok között az országok között, ahol a továbbképzés fakultatív, Norvégiában viszonylag
magas a részvételi arány.
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5. FEJEZET
AKTÍV TANÁROKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

BEVEZETÉS

Munkájuk során a tanárok egyes helyzeteket néha nem képesek tökéletesen megoldani.
Ilyenkor úgy érezhetik, segítségre szorulnak. Ahol ilyen segítség rendelkezésükre áll, ott ez jó
közérzetüket és munkájuk eredményességét hivatott javítani azáltal, hogy megelõzi a túl sok
hiányzást, vagy akár azt, hogy egyes tanárok örökre elhagyják a szakmát, ami sajnos egyre
gyakoribb jelenség.

A pályakezdõ tanároknak biztosított támogató intézkedésekkel jelen tanulmányunkban nem
foglalkozunk. Az ilyen kezdeményezéseket a tanári szakma európai helyzetét elemzõ sorozat
elsõ jelentésének 6. fejezetében tárgyaltuk(1). A jelen fejezetben ezért azokat a támogatás
fajtákat és szakmai tanácsadási lehetõségeket határozzuk meg, melyre a tanárok napi
munkájuk vagy pályájuk során felmerülõ nehéz helyzetekben számíthatnak. Meghatároztuk
azt a négy helyzetet is, melyekben a tanárok leggyakrabban kérnek segítséget:
• SSzzeemmééllyyeess természetû problémák 
• IInntteerrppeerrsszzoonnáálliiss  kkoonnfflliikkttuussookk az oktatási közösség valamelyik tagjával (tanulók, szülõk,

illetve kollegák) 
• A ttaannííttáássii  tteevvéékkeennyyssééggggeell önmagával összefüggõ problémák 
• VVeeggyyeess  ttaannuullóóccssooppoorrttookk tanítása és az ebbõl fakadó kihívások.

A tanítással összefüggõ stresszt említik gyakran mint a tanárok sszzeemmééllyyeess  pprroobblléémmááiinnaak
legfõbb forrását. Egy ezzel kapcsolatban gyakran hallott kifejezés a kiégés, mely a stressz egy
fajtája, mely fizikai és idegi kimerültséggel jár, és amely igen megnehezíti az ettõl szenvedõ
tanárnak, hogy feladatait hatékonyan teljesítse.

A tanároknak a tanulókkal, szülõkkel vagy kollegákkal folytatott kapcsolataiban néha iinntteerr--
ppeerrsszzoonnáálliiss  kkoonnfflliikkttuussookkkkaall is meg kell küzdeniük. A leggyakrabban említett konfliktushely-
zetek a tanulók fegyelmezésébõl fakadnak (rendbontó viselkedés tanítás közben, illetve a
tanár elleni tényleges vagy verbális támadás, stb.).

Elõfordul azonban mmaaggáávvaall  aa  ttaannííttáássii  tteevvéékkeennyyssééggggeell  kkaappccssoollaattooss  pprroobblléémmaa is. Például egy
új tantárgy felvétele a tantervbe vagy új oktatástechnológiai eszközök, illetve anyagok azt
eredményezhetik, hogy a tanár csak nehézségek árán tudja munkamódszereit az új
helyzethez igazítani.

Tanulmányunkban végül a vveeggyyeess  ttaannuullóóccssooppoorrttookkkkaall összefüggõ négy fõ területet határoz-
tunk meg: különleges oktatási igényû tanulók, migráns családok gyerekei, szociális prob-
lémával küzdõ tanulók (kedvezõtlen szociális háttér, stb.), rendkívül nehezen tanuló és a
kiemelkedõen jó eredményt elérõ tanulók.

Mint azt alábbi elemzésünk is igazolja, a fenti négy problématípus bármelyikével szembesülõ
tanár nem mindig kapja meg az általa igényelt segítséget. Azok pl., akik átmeneti személyes
problémákkal, az osztályteremben tapasztalt tettlegességgel küzdenek, vagy akiknek tanítási
módszereikkel kapcsolatban merül fel nehézség, nem mindig kapják meg azt a támogatást,

(1) A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és aggodalmak. I. Jelentés: Alapképzés és átmenet a munka
világába. Általános alsó középfokú oktatás. Az európai oktatás legfõbb kérdései, 3. kötet, Brüsszel, Eurydice, 2002
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amit pedig az iskolavezetés, a tanfelügyelõség vagy más illetékes testület részérõl szívesen
látnának. Az oktatási hatóságok olyankor intézkedtek leggyakrabban, mikor egy tanárnak
vegyes tanulócsoportokkal kapcsolatban merültek fel nehézségei. Ez a segítség általában
további tanárok kirendelését jelenti (különösen olyan tanárok segítségére, akik különleges
oktatási igényû tanulókkal dolgoznak), hogy ezáltal segítsék a többi tanárt feladataik
ellátásában.

11..  AA  TTAANNÁÁRROOKKNNAAKK  NNYYÚÚJJTTOOTTTT  FFOORRMMÁÁLLIISS  ÉÉSS  IINNFFOORRMMÁÁLLIISS  SSEEGGÍÍTTSSÉÉGG  

A nehéz helyzettel szembesülõ tanárok támogatására alkalmazott különféle megoldások
nem mindig szabályozottak (ld. 5.1 sz. ábra). Az adatközlõ országoknak csak mintegy har-
mada készített szabályokat, illetve ajánlásokat arra a négy, segítséget igénylõ szituációra,
melyekrõl feljebb szó esett. A többi országban csupán egyes helyzetek vonatkozásában
készítettek szabályzatot a tanároknak nyújtandó támogatásra. A gyakorlatban azonban, ha
egy tanárnak segítségre van szüksége, általában nem-hivatalos keretek között megkapja.
Dániában pl. interperszonális konfliktus esetén a tanárok informális alapon az iskolaigaz-
gató segítségét kérik  ha a tanítással adódnak nehézségeik, akkor saját csoportjuk vagy
munkaközösségük kollegái segíthetnek nekik. Luxemburgban, bár hivatalos alapon a
tanárok nem kapnak segítséget, általában különféle formában mégis kínálnak nekik segít-
séget, ha személyes problémával küzdenek (igénybe vehetik az iskola pszichológiai szolgál-
tatását) vagy ha konfliktusuk támad a tanulókkal (ilyenkor az iskolaigazgató nyújt támo-
gatást), vagy a tanítással összefüggésben akad nehézségük (ekkor más, tapasztalt tanárok
segítenek nekik).

Az oktatási hatóságok többsége az egyes országokban speciális támogatást biztosít vegyes
tanulócsoportokkal dolgozó tanároknak. Ezzel szemben személyes jellegû problémák esetén
a segítségre szoruló tanárok csak ritkán kapják meg azt. Néhány országban úgy érzik, hogy
ez a fajta segítség bajba keverheti azt, aki kéri, mivel úgy tekintik, hogy a kérdéses személy
ezáltal nyíltan elismeri, hogy pszichológiai problémái vannak. Romániában pl. a személyes
problémákkal vagy interperszonális gondokkal küzdõ tanárokat segítõ intézkedések hiánya
részben kulturális tényezõkre vezethetõ vissza. Ebben az országban a közember valóban
ritkán fordul pszichológushoz, mivel ez annak elismerése lenne, hogy az illetõ abnormális
viselkedésmintákra is hajlamos. Egyéb országokban, pl. Franciaországban a támogató
intézkedések ehhez hasonló hiánya a francia tanárok hagyományosan individualista maga-
tartásában, illetve abban a tényben gyökerezik, hogy csoportmunka közöttük gyakorlatilag
nem létezik. Ha egy probléma mégis felmerül, a tanárok maguk is azt hiszik, hogy maguk-
nak felelõsséget kell vállalniuk miatta, és emiatt nem hajlandók nyíltan beszélni róla.

Ebben a fejezetben a továbbképzést (ld. 4. fejezet) nem úgy tekintjük mint az aktív tanárok
speciális támogatásának egyik lehetõségét. Csak vegyes csoportokat tanítók számára indí-
tott speciális képzéseket vizsgáltunk (ld. 5.4 sz. ábra).
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5.1 SZ. ÁBRA:
TANÁROKNAK NYÚJTOTT SEGÍTSÉGGEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK, ILLETVE

AJÁNLÁSOK MEGLÉTE VAGY HIÁNYA AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ
OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa:: A dán tanárok szakszervezete állandó szolgáltatást hozott létre, mely a pszichológiai
munkakörnyezettel nehezen boldoguló tagoknak tanácsadást/útmutatást biztosít.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn  és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
OOllaasszzoorrsszzáágg:: Az A-val, B-vel és C-vel kapcsolatban törvényt fogadtak el, majd késõbb hatályon kívül
helyezték. Célja az lett volna, hogy minden iskolának egy pszichológusokból és oktatási szakértõkbõl álló
csoportot bocsásson a rendelkezésére, akik szükség esetén mindennemû segítséget meg tudtak volna adni
mind a tanároknak, mint a tanulóknak.

22..  SSZZEEMMÉÉLLYYEESS  PPRROOBBLLÉÉMMÁÁKKKKAALL,,  AA  TTAANNÍÍTTÁÁSSSSAALL  VVAAGGYY  KKOONNFFLLIIKKTTUUSSSSAALL  KKAAPPCCSSOO--
LLAATTOOSS  NNEEHHÉÉZZSSÉÉGGEEKKKKEELL  KKÜÜZZDDÕÕ  TTAANNÁÁRROOKKNNAAKK  NNYYÚÚJJTTOOTTTT  SSEEGGÍÍTTSSÉÉGG

Mindenekelõtt azt kell hangsúlyozni, hogy a személyes problémákkal, a tanítással kapcso-
latos, illetve konfliktusokból fakadó nehézségekkel küzdõ tanároknak nyújtott segítséget nem
kizárólag tanárok számára alakították ki. Általában az ilyen fajta kezdeményezések egy, az
oktatási ágazat minden szereplõje számára létre hozott nagyobb intézkedés csomag részét
képezik. Így a tanárok ugyanazt a lehetõséget veszik igénybe, mint a tanulók vagy azok
szülei, bármikor is legyen szükségük pszichológiai segítségre vagy támogatásra tanítással
vagy tanulással kapcsolatban.

A fent leírt elsõ három lehetséges problémaforrás (személyes nehézségek, konfliktusok és
magának a tanításnak az egyes aspektusai) esetében a segítség általában "tanácsadók"
jelenlétét teszi szükségessé, akiknek a feladata az, hogy segítsenek az erre igényt tartó
tanároknak. Ezek a személyek a megfelelõ szakterület képviselõi, így pl. pszichológusok, szo-
ciális munkások és oktatási szakemberek. Általában tanácsadó és segítõ szolgálatok alkal-
mazásában állnak magán az iskolán belül, vagy országos, regionális, illetve helyi szintû
testületekben.

A tanárok minden országban díjtalanul veheti igénybe ezeknek a tanácsadóknak a segít-
ségét, de csak a megszokott tanítási idõn kívül.
A legtöbb esetben a segítséget nem hivatalos formában kérik. Általában vagy az érintett
tanár vagy az iskolaigazgató kéri fel a megfelelõ szolgáltatást.

A � �   �   � �  � � � � � � � � �  �   �  � � �  �  � �

B � � �  �  � � �  � � � � � � �  � � �   �  � � � � �  � �

C � � � � � � � �   � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � �
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A Személyes problémák (figyelmen kívül hagyva az országos
egészségügyi szolgálat által nyújtott segítséget)

� Szabályok, illetve ajánlások megléte
(központi/regionális/helyi szinten)

B Konfliktusok � Van támogatás, de nem hivatalos formában
(nem szervezett formában áll rendelkezésre)

C Tanítással kapcsolatos problémák (a vegyes
tanulócsoportokkal nem összefüggõ) Üresen hagyott kocka a támogatás hiányára utal.

D Vegyes tanulócsoportok tanítása
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Az 5.2 sz. ábra segítõ személyzet, illetve segítõ szolgálat(2) különféle kategóriáit sorolja fel a fent
említett három terület vonatkozásában. Csak olyan (akár iskolán belüli, akár kívüli) személyeket
és szolgáltatásokat vettünk számításba az ábrán, akik/amelyek az adott országban hivatalos
intézkedés nyomán létesült segítõ szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Olyan esetek, mikor egy tanár
az országos egészségügyi rendszer keretein belül mûködõ nyilvános orvosi létesítmény szolgál-
tatásait veszi igénybe (különösen, ha személyes problémával) itt nincsenek feltüntetve.

5.2 SZ. ÁBRA:
TANÁROKNAK HIVATALOS FORMÁBAN SEGÍTSÉGET NYÚJTÓ SZAKSZEMÉLYZET,

ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOK AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN
(ISCED 2A), 2000/01

❑ személyes probléma esetén igénybe vehetõ tanácsadók/szolgáltatás
▼ konfliktus esetén igénybe vehetõ tanácsadók/szolgáltatás
■ tanítási nehézségek esetén igénybe vehetõ tanácsadók/szolgáltatás

Forrás: Eurydice
Csak azok az országok szerepelnek az ábrán, ahol léteznek jogszabályok és/vagy ajánlások tanároknak
pályájuk során nyújtandó tanácsadó intézkedésekrõl (ld. 5.1 sz. ábra).
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(2) A tanárokat segítõ szakszemélyzet speciális képzésével, értékelésével és felvételével kapcsolatos további rész-
leteket ld.: Intézményvezetés, monitoring és kisegítõ szakszemélyzet. Európai Oktatási Glosszárium, 4. kötet. Ready
reference Brüsszel, Eurydice, 2002
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Kiegészítõ megjegyzések:
ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn  és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
HHoollllaannddiiaa:: Az iskolák többsége (vagy az értük felelõs hatóság) szerzõdéses kapcsolatban áll az ARBO-wet
(holland törvény a munkahelyi egészségrõl és biztonságról) hatálya alá tartozó magán szektorbeli szolgál-
tatók egyikével.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: A Teacher Support Network (tanártámogató szolgálat) lehetõvé teszi minden
tanár számára, hogy gyakorlati és emocionális támogatást kapjon közérzetének és hatékonyságának
javítása érdekében. Ezt a (év minden napján napi 24 órában elérhetõ) teacher support line (tanári segély-
vonal) segítségével valósítják meg, és iskoláktól, helyi önkormányzattól, bármely munkaadótól függetlenül
mûködik. Az adott igénytõl függõen az iskola, a helyi önkormányzat, a tanári szakszervezetek vagy más
testületek egy sor intézkedéssel segíthetik a tanárokat.
ÉÉsszzttoorrsszzáágg:: Egy oktatási miniszteri rendelet meghatározza azt a minimális szakszemélyzetet, melyre az
iskolában szükség van. A 600 vagy annál több tanulót nevelõ iskolának saját pszichológusa lehet, míg az
önkormányzat által szerzõdtetett pszichológus kisebb iskolák igényeit látja el.
LLiittvváánniiaa:: A közelmúltban, 2001. áprilisában létrehozták a "szociális oktató" (socialinis pedagogas)
munkakörét, hogy ezzel az egész oktatási ágazatnak fõleg a tanulók magatartásával és társadalmi
beilleszkedésével összefüggõ problémáin segítsenek. 2001 és 2005 között több mint 800 ilyen munkakör
létesül.
LLeennggyyeelloorrsszzáágg:: Iskolarendszerû oktatást nyújtó iskolákban új munkaköröket hoztak létre iskolai nevelõk és
pszichológusok számára. Bár a lehetõség évek óta fennáll, a személyzet létszáma az oktatási reform
részeként számottevõen megnõtt. A szóban forgó szakemberek tanulási nehézségekkel foglalkoznak, inter-
perszonális kapcsolatokban közvetítenek, és a tanároknak, különösen is osztályfõnököknek segítenek lélek-
tani és oktatási problémák megoldásában. A munkakörök létesítése az iskola költségvetésétõl függ. A
Nauczyciel/ka konsultant (tanár/módszertani tanácsadó) elsõdleges feladata a pályakezdõk segítése,
azonban szükség esetén megfelelõen képesített tanároknak is támogatást nyújt.

Az ábrával kapcsolatban további tájékoztatás a függelékben található, ahol az egyes orszá-
gokban az adott munkakörre, illetve szakszolgáltatásokra használt kifejezést is megadjuk
(eredeti nyelven). A függelék azt is megadja, kikhez fordulhat egy tanár nem hivatalos
alapon, ha hivatalos segítség nem áll rendelkezésre.

Az 5.2 sz. ábra azt mutatja, hogy sszzeemmééllyyeess  nneehhéézzssééggeekk esetén néhány országban segítõ
felügyeletet biztosítanak, és lehetõvé teszik, hogy a tanárok az iskolában és/vagy az oktatási
hatóság helyi/regionális szolgálatának szakértõ pszichológusától kapja meg a szükséges
támogatást.

Ha a probléma tanárokat is érintõ kkoonnfflliikkttuussssaall kapcsolatos, közvetítõként gyakran az
iskolavezetés tagjai (többek között az iskolaigazgató, tanári munkaközösség-vezetõk, tanul-
mányi igazgatók, stb.), és velük együtt pszichológusok is színre lépnek.

Végül a kifejezetten a ttaannííttáássii  tteevvéékkeennyyssééggggeell kapcsolatos nehézségek esetén oktatási, illetve
módszertani specialisták sietnek a tanárok segítségére. Segíthet ezen kívül az iskolaigazgató,
mint pl. Belgiumban, Ausztriában, Svédországban, az Egyesült Királyságban (Anglia, Wales
és Észak-Írország), Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Lengyelországban,
Szlovéniában és Szlovákiában. Bevonható a tanfelügyelõség is, néha ugyanazokban az
országokban, ahol az iskolaigazgató is ellát ilyen feladatokat.

33..  VVEEGGYYEESS  OOSSZZTTÁÁLLYYTT  TTAANNÍÍTTÓÓ  TTAANNÁÁRROOKK  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSAA

3.1. Heterogén tanulócsoportok

Mielõtt megvitatnánk, milyen támogatás áll a vegyes csoportokat tanító tanárok ren-
delkezésére, fontos dolog meghatározni, mit takar az ilyen csoportok heterogén jellege, kellõ
figyelemmel az egyes országok törvényeiben lefektetett hasonló meghatározásokra. 
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Az integráció különféle nemzeti szakpolitikái(3) a vegyes csoportokkal, azok típusaival kapcso-
latban jelentékeny változatosságot tükröznek, csak úgy, mint adott célcsoportok
meghatározásához alkalmazott alapfogalmak. Néhány ország a fogyatékosság kategóriáit
határozza meg, míg máshol elfogadták a "különleges oktatási igények" elvét, ami igen sok-
féle és rendkívül eltérõ igényû gyerekeket foglalhat magában. Az ábrán feltüntetett minden
kategória (A-tól I-ig) hivatalos meghatározáson, nem egyszer a vegyes tanulócsoportok
egyes típusainak az iskolarendszerû oktatásba való integrálását szabályzó nemzeti törvényen
alapszik. Az alábbi kategóriák csoportosítása az Európa-szerte legáltalánosabban tapasztalt
helyzeteket tükrözi, e kategóriákra mindazonáltal léteznek további változatok. Így azok a
gyerekek, akik külön oktatásban részesülnek (speciális osztályokban, illetve iskolákban)
ebben a fejezetben nem jelennek meg.

5.3 SZ. ÁBRA:
NEMZETI TÖRVÉNYEK MEGHATÁROZÁSAI AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ

OKTATÁSBA INTEGRÁLT VEGYES TANULÓCSOPORTOKRÓL (ISCED 2A), 2000/01

� A nemzeti törvények tartalmaznak definíciókat (központi/regionális/helyi szinten)
Az üres kocka azt jelenti, hogy a vegyes tanulócsoportoknak nincs hivatalos országos meghatározása

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  ffrr)):: 2001. júniusában elfogadtak egy rendeletet azzal a céllal, hogy integrálják a Belgiumba
újonnan érkezõ külföldi tanulókat a francia közösség által nyújtott vagy finanszírozott általános vagy
középfokú oktatásba.
BBeellggiiuumm  ((BB  ddee)):: 2001 decemberében elfogadtak egy rendeletet a Belgiumba többségében politikai
menedékjogot vagy politikai menekült státuszt kérvényezõ családjaikkal újonnan érkezõ, az oktatás nyelvét
(német) nem ismerõ és külföldi tanulók oktatásáról.
BBeellggiiuumm  ((BB  nnll)):: A 2002/2003-as tanévben hatályba lépett a "Rendelet az esélyegyenlõségrõl az oktatásban"
(GOK). Célja az volt, hogy az iskoláknak megoldási lehetõségeket kínáljon, melyek segítségével hosszú
távú terveket alakíthat ki a hátrányos helyzetû gyerekek integrálására, akár a helyi, akár egy külföldi nyelv
az anyanyelve.
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(3) Speciális oktatási igényû gyerekekkel kapcsolatos további információt ld.: Az európai oktatás legfontosabb szá-
madatai, 2002 (B fejezet), ill. a Különeges igényû oktatást fejlesztõ európai hivatal (http://www.european-
agency.org) által készített jelentéseket.

Különleges igényû tanulók (SIT)
A Testi vagy érzékszervi fogyatékosságban szenvedõ tanulók
B Pszichológiai problémában szenvedõ tanulók
C Nyelvi természetû nehézséggel küzdõ tanulók (pl. dyslexia, discalculia) 

Migránsok
D Különbözõ etnikai és kulturális hátterû tanulók
E Utazók (pl. otthonuktól távol dolgozók) gyerekei

Szociális problémák
F Hátrányos szociális hátterû tanulók
G Viselkedési problémával vagy szocializációs gondokkal küzdõ tanulók

Tanulás
H Tanulási nehézségekkel küzdõ tanulók
I Kivételes tanulási képességgel bíró tanulók
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DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: egyes Land-okban szabályozzák a szociális problémákkal (F és G típus) küzdõ gyerekek
oktatását, és létrehoztak ún. Soziale Brennpunkt Schule-kat (szociális gyújtópont).
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: A különleges oktatási igényû tanulók hivatalos definíciója nem csak az A és B kategóriájú
tanulókat jelenti, hanem a D, E, F, G és I kategóriájúakat is. A C és H kategóriájú tanulók, akik a törvényi
meghatározásban nem jelennek meg, ennek dacára részesülnek középfokú oktatásban.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg:: Az ingázók (pl. otthonuktól távol dolgozók) gyerekeinek oktatása fõleg általános iskolában
történik. Középfokon a Centre national d`enseignement a distance-ba (Országos távoktatási központ) való
beiratkozás a szokás.
LLuuxxeemmbbuurrgg::  Az alapfokú oktatással ellentétben a középfokú oktatásban nincsenek hivatalos szabályok a
vegyes tanulócsoportok oktatására vonatkozóan.
AAuusszzttrriiaa:: Ausztria egyes tartományaiban mûködnek kísérleti programok, melyek során szociális prob-
lémákkal küzdõ gyerekek integrálásával foglalkozó tanárok kapnak speciális képzést, azonban ennek a
munkakörnek a pontos jellege nincs központilag meghatározva (Ausztria egész területére).
SSvvééddoorrsszzáágg:: Semmilyen kategória nincs megadva az 5.3 sz. ábrán, mivel nincs központi szintû
meghatározás erre a tanuló típusra.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: Egyéb gyerekek, akik speciális támogatást kaphatnak pl. a beteg gyerekek,
fiatal gondozók, feszültségekkel teli családi körülmények között élõ gyerekek, terhes lánytanulók és
tizenéves anyák, angoltól eltérõ anyanyelvûek, illetve helyi önkormányzat szociális rendszerének gondo-
zásától függõ gyerekek. A különleges oktatási igényû tanulók definíciója igen tág, így beletartozik a tanu-
lási nehézségekkel és a viselkedési problémával küzdõ gyerekek is.
BBuullggáárriiaa:: Semmilyen kategória nincs megadva az 5.3 sz. ábrán, mivel a különleges oktatási igényûként
számon tartott tanulók speciális osztályokba vagy iskolákba járnak.
MMáállttaa:: A nyelvi problémákkal küzdõ gyerekek nem számítanak a különleges oktatási igény
meghatározásába, azonban ennek dacára az iskolarendszerû oktatásba integráltan tanulnak, és azok a
tanárok, akik nyelvi nehézségekkel bíró tanulókat tanítanak osztályukban, szakértõ gyógypedagógusoktól
kapnak segítséget.
RRoommáánniiaa:: 2000-ben a kormány hivatalos szabályzatot adott ki, melyben leírta, hogy a különleges oktatási
igényû (enyhébbtõl közepesig terjedõ fogyatékosságú) tanulók közül többen az iskolarendszerû oktatásban
folytathatják tanulmányaikat  kiadott egy másikat is, mely a 2001/02-es tanév óta hatályos, és mely a
"rendkívüli tanulási képességgel bíró" tanulókról szól.
SSzzlloovvéénniiaa:: Azok a tanulók, akiknek Szlovénia hivatalos nyelveinek egyike sem anyanyelve, a tanulási
nehézségekkel bírókéhoz hasonló támogatásban részesülnek, illetve járhatnak felzárkóztató osztályba is.
Kifejezetten cigányoknak szóló órák is vannak.

A fenti csoportok mindegyike több további kategóriára bontható. Az 5.3 sz. ábra azt jelzi,
hogy egyes országokban sok kategória szerint válogatnak (az összes vagy szinte az összes
kategória megtalálható Ausztriában, Portugáliában és az Egyesült Királyságban (Anglia,
Wales és Észak-Írország)). Ezzel szemben több ország e kategóriák közül csak kettõt vagy
hármat használ szabályzó rendszerében (Norvégia, Málta). Ki kell azonban hangsúlyozni,
hogy egy ország, még ha nincs is a jogi rendszerbe integrált hivatalos meghatározása ezekre
a tanulócsoportokra, attól még gondjukat viseli az iskolarendszerû oktatásban.

Svédországban a gyerekek fogyatékosság vagy probléma szerinti csoportosítását
következetesen kerülik. Ebben az országban ritkábban használják a "különleges oktatási
igényû" kifejezést, helyette egyre inkább a "speciális támogatást igénylõ" kifejezést használják,
mivel ez a jelentés hangsúlyát az egyénrõl a környezetre teszi át, és szükség esetén rugal-
masságot ad e környezet módosításához.
A vegyes tanulócsoportok definíciója, mely testi vagy érzékszervi fogyatékosságban (A), pszi-
chológiai problémában szenvedõ gyerekeket (B) illetve különbözõ etnikai és kulturális hátterû
gyerekeket (D) jelöl, igen elterjedt azokban az országokban, ahol az iskolarendszerû oktatás-
ba való integrálásra valamilyen intézkedés történt.
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Gyakran csak az A és B kategóriákat értik a "különleges oktatási igényû tanulók" alatt. A C
kategória (ami a nyelvi nehézségekkel küzdõ tanulókra vonatkozik) csak az országok mint-
egy felénél van beleszámítva.

Bizonyos országokban a multietnikus osztályok (D kategória) a migráns családokból szár-
mazó tanulók számára mindenekelõtt nyelvi problémaként nyilvánulnak meg, mivel e csalá-
dokban az oktatás nyelvét csekély mértékben ismerik, ha ismerik egyáltalán. Ez a helyzet
Belgiumban (francia és német ajkú közösségek), Dániában (a folkeskole zárótagozatába
beiratkozott tanulók esetében), Görögországban, Írországban, Izlandon, Liechtensteinben,
Litvániában és Szlovéniában). Más országok azonban tágabban értelmezik a kérdést, és kul-
turális problémának fogják fel, illetve értékrendi vagy állampolgárságbeli különbséget látnak
benne, az utóbbit elsõsorban politikai menedékjogot vagy menekült státuszt kérvényezõ
családokból származó, illetve illegális bevándorló tanulók esetében. Szlovéniában kialakítot-
tak egy megoldást arra, hogy a menekültek gyerekeit az iskolarendszerû oktatásba integ-
rálják. Az E kategóriát, mely az utazók (lakhelyüktõl távol dolgozók) gyerekeire utal, csak
Belgium (francia és flamand közösségek), Spanyolország, Írország, Olaszország, Portugália,
az Egyesült Királyság és különösen is Románia említi  az utóbbiban a roma lakosság igen
nagy számban képviselteti magát. A Cseh Köztársaság és Magyarország roma közösségei
már nem folytatnak utazó életmódot, emiatt ezek gyerekei rendre az E és a D kategóriába
tartozónak minõsülnek.

A tanulási gondokkal küszködõ tanulók (H kategória) sok országban külön csoportot alkot-
nak. Ezek a különbségek részben az eltérõ tanulási ütemnek vagy egyes gyerekek speciális
fejlõdési problémájának tudhatók be. A kivételes tanulási képességû tanulók segítése
(I kategória) sokkal kevésbé elterjedt nehézség, és csak kevés ország említi: Spanyolország,
Ausztria, az Egyesült Királyság (Anglia, Wales és Észak-Írország), Lengyelország, Románia és
Szlovénia.

Végül az egyes országok nemzeti törvényeiben világosan meghatározott kategóriák szo-
ciálisan hátrányos helyzetû (F kategória) és szocializációs gondokkal küzdõ (G kategória)
tanulókról is tudomást vesznek.

3.2. A tanároknak biztosított támogatásfajták

Általában a kötelezõ alsó középfokú oktatásban tanító tanároknak minden tanulót fogadniuk
kell osztályaikban, függetlenül a köztük mutatkozó különbségektõl. Egyes országok azonban
feltételeket kötnek ki: Németországban pl. a tanárok nem kötelesek súlyos testi fogya-
tékosságban vagy pszichológiai problémában szenvedõ tanulókat az osztályba felvenni, ha-
csak azok nem tettek ígéretet, hogy csatlakoznak egy fogyatékos tanulók integrációjának
elõsegítésére irányuló programhoz. Lengyelországban a tanárok csak enyhén fogyatékos
gyerekeket kötelesek fogadni, az annál súlyosabban fogyatékosokat speciális osztályba
teszik.

A vegyes osztályok tanárainak rendelkezésére álló támogatási lehetõségek igen eltérõek
lehetnek. Az 5.4 sz. ábra nem csak a támogatás hivatalos intézkedéseit jelzi, hanem a nem
hivatalos formában igénybe vehetõket is. A llééttsszzáámmoonn  ffeellüüllii  mmuunnkkaaeerrõõ felvétele (C) mellett ez
a támogatásfajta jelentheti az oosszzttáállyyllééttsszzáámmookk  ccssöökkkkeennttéésséétt is (B) vagy a tteerrhheellééss  ccssöökkkkeenn--
ttéésséétt (A). Az utóbbi intézkedés alkalmazása azonban távolról sem nevezhetõ elterjedtnek.

Értesültünk vegyes osztályokat tanító tanárok másfajta támogatásáról is. Így egyes országok-
ban a támogatás keretében speciális képzést nyújtanak a tanárok számára, ahol megtanul-
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hatják, hogyan kell megelõzni vagy kézben tartani egy olyan helyzetet, melyben valamilyen
kockázat rejlik. Több országban speciális, formális vagy informális ttoovváábbbbkkééppzzéésstt (D) biztosí-
tanak a vegyes tanulócsoportokat tanító tanároknak. A továbbképzés lett az a fórum, ahol a
segítségnyújtás speciális formái a legrugalmasabban elérhetõk olyan osztálytermi oktatást
végzõ tanárok számára, akik évrõl évre egyre vegyesebb tanulócsoportokkal kell, hogy dol-
gozzanak.

Más országokban kkööllttssééggttéérrííttéésstt vagy eellõõlléépptteettéésstt (E) biztosítanak a tanárok részére abban a
reményben, hogy ettõl megmaradnak állásukban. Görögországban pl. a tanulási
nehézségekkel küzdõ tanulók speciális tantervének összeállításában részt vevõ tanárok
pénzügyi javadalmazásban részesülhetnek. Spanyolországban azokat a tanárokat, akik
tanulócsoportok közötti (etnikai, kulturális, szociális vagy gazdasági) egyenlõtlenségek
csökkentésére irányuló felzárkóztató programok kialakításában részt vesznek (educación
compensatoria), pályájuk során juttatásokkal és elõléptetéssel jutalmazzák.
Franciaországban azok tanárok, akik zone d`éducation prioritaire-ben (ZEP - kiemelt oktatási
terület) tanítanak, pótlékban részesülnek. Izlandon azoknak a tanároknak, akiknek osztályá-
ba testi fogyatékkal vagy beilleszkedési rendellenességgel küzdõ tanulók járnak, és nem kap-
nak extra munkaerõt segítségül, pénzügyi ellentételezés jár. Magyarországon többletjuttatás
adható annak az integrációs, viselkedési vagy tanulási nehézséggel küzdõ csoport tanárá-
nak, aki "küzd a kirekesztés ellen". Lengyelországban a tanároknak meg kell felelniük
bizonyos feltételeknek (egy további képesítést beszerezni és 3-5 különleges oktatási igényû
tanulót fogadni az osztályába) ahhoz, hogy többletjavadalmazást kaphassanak.

5.4 SZ. ÁBRA:
AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBA INTEGRÁLT VEGYES

TANULÓCSOPORTOKAT TANÍTÓ TANÁROKNAK BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁS (ISCED
2A), 2000/01

� Formális támogatás (központi/regionális/helyi szintû rendelkezések, illetve ajánlások keretében)
�Van támogatás, de nem formális (nem rendszerszerûen áll rendelkezésre)

Forrás: Eurydice

A � �   �           �     �       �   � 

B �  �  �  � �  �  � � �  �  �     � �   � � � �  � �

C � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � �  � �   � � �  � � �

D � � �  � � � �   � � � � � � � �  � �   � �  � � � �  � �

E      � � �           �        � �  � �

UK

B 
fr

B 
de

B 
nl

DK D EL E F IR
L

I L NL A P FI
N

S E/
W

/N
I

SC IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK

A Tanítási/munkaidõ kedvezmény D Továbbképzés (vegyes tanulócsoportokkal foglalkozó tanárok számára)

B Osztálylétszám csökkentés
E Elõmenetel és/vagy pénzügyi ellentételezésC További munkaerõ kirendelése
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Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  nnll)):: Ha a célcsoport tanulólétszáma elér egy adott szintet, az iskolák további "foglalkozási idõke-
retet" kapnak, melyet a B és C kategóriákban tetszésük szerint használhatnak fel.
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
NNéémmeettoorrsszzáágg::  Munkaidõ csökkentés és további tanári státuszok megadása a vegyes tanulócsoportokkal
foglalkozó tanároknak csak akkor lehetséges, ha a testi fogyatékkal vagy pszichológiai problémával küzdõ
tanulók az iskolarendszerû oktatásba integrálva tanulnak.
GGöörrööggoorrsszzáágg:: Ezen az ábrán csak azok a tanárok jelennek meg, akik az alaptantervben kijelölt tárgyak
közül többnél tanulási nehézségekkel küzdõ tanulók speciális tantervének készítésében részt vettek (akik
nem képesek követni az általános alsó középfokú oktatás tanulási ütemét, illetve abban részt venni.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg:: Az iskolaigazgatók szabadon oszthatják szét a ZEP-ekben mûködõ iskoláknak kiadott
járulékos tanári státuszokat. 
ÍÍrroorrsszzáágg:: A hátrányos helyzetû területeken mûködõ vagy speciális (pl. tanulási nehézségekkel küzdõket
felzárkóztató) kurzusokat kínáló iskolák extra tanári státuszokat kapnak.
HHoollllaannddiiaa:: VMBO iskolák, ahol a kulturális kisebbséget képviselõ tanulók aránya viszonylag magas több
forrás kapnak tanárok alkalmazására.
PPoorrttuuggáálliiaa:: A Multikulturális oktatási program keretében 1993 és 1997 között végzett és értékelt kísérletek
eredményeit késõbb a tanár-továbbképzési intézmények referencia céljára kezdték használni.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII))::  Járulékos támogatás az iskola egyedi körülményeitõl és az e célra igénybe
vehetõ támogatási keret nagyságától függ. Extra tanári státuszok megítélésekor általában a tanulók rászo-
rultságát, és az egy osztályba járó különleges oktatási igényû tanulók számát veszik figyelembe.
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg:: A vegyes tanulócsoportokkal foglalkozó tanároknak hivatalos keretek között nem áll
rendelkezésére támogatás. A törvény lehetõvé teszi az osztálylétszámok csökkentését, azonban ez az egész
iskolára érvényes átlagos osztálylétszám minimumon nem változtat.
ÉÉsszzttoorrsszzáágg::  Módosítási javaslat készült a jelenleg hatályos törvényhez, ami pótlék fizetését teszi lehetõvé a
vegyes csoportokat tanító tanárok részére.

3.2.1. További munkaerõ biztosítása

Elejétõl kezdve hangsúlyozni kell, hogy az iskolarendszerû oktatásban vegyes osztályok
tanításához szükséges képesítések nem különböznek az ezen a szinten megkövetelt összes
többi képesítéstõl. Csak egész ritka esetben fordul elõ, hogy szokványos osztályokat tanító
tanárok (tehát nem a segítségnyújtás céljára rendelkezésre álló egyéb szakszemélyzet) továb-
bi képesítésekkel rendelkezzenek, mely vegyes tanulócsoportokkal való teljesen önálló
foglalkozásra alkalmassá teszik õket.

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a vegyes osztályokat tanító tanárokat különféle
speciálisan képzett és tapasztalt szakember segíti. Az 5.5 sz. ábra a különbözõ kisegítõ
személyzet jellegét részletezi, megadva, milyen konkrét feladatokat végeznek a szaktanárral
való együttmûködésben(4). Ezek a szakemberek lehetnek közvetlenül is felelõsek a tanítással
kapcsolatos egyes tevékenységekért (a kisegítõ esetében) vagy dolgozhatnak az osztályon
kívül (oktatási szakemberek, pszichológusok, stb.). Itt csak az elsõ csoporttal foglalkozunk.

A kisegítõ személyzet munkáján kívül segítséget jelent még az oktatási ágazaton kívüli
területek szolgáltatásainak megszervezése, mint pl. az egészségügy szolgáltatások (pl.
fizikoterapeuták) vagy szociális szolgáltatások (pl. szociális munkások). Ez a segítségfajta,
melyet testi fogyatékkal élõ tanulók vesznek igénybe, nem szerepel alábbi elemzésünkben.

(4) Az járulékos felügyelõ oktatószemélyzet [additional supervisory teaching staff] segítõ szakszemélyzet speciális
képzésével, értékelésével és felvételével kapcsolatos további részleteket ld.: Vezetõség, monitoring és segítõ
szakszemélyzet. Európai Oktatási Glosszárium, 4. kötet. Ready reference Brüsszel, Eurydice, 2002
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5.5 SZ. ÁBRA:
VEGYES OSZTÁLYOKHOZ BIZTOSÍTOTT KISEGÍTÕ OKTATÓSZEMÉLYZET AZ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

OOrrsszzáágg KKiisseeggííttõõ  sszzeemmééllyyzzeett  ttííppuussaa
KKoonnkkrréétt  ffeellaaddaatt

(-) Nem értelmezhetõ, mert ez a hivatalos támogató intézkedés nem létezik (ld. 5.4 sz. ábra C kategória)
[ ] Kisegítõ oktatószemélyzet, akikhez informális alapon fordulhatnak a tanárok, ha formális támogatási lehetõség nem áll rendelkezésre

BB  ffrr    TTaannáárr
KKöözzvveettííttõõ

Bukások és lemorzsolódás megelõzése és a vegyes csoportok oktatási integrációjának 
bátorítása

BB  ddee TTaannáárr
EEggyyeettlleenn  sszzaakkoott  ttaannííttóó  ttaannáárr

Oktatási támogatás biztosítása akár a szaktanárnak nyújtott segítség által, vagy külön-
külön foglalkozva a vegyes csoportokkal, ezáltal segítve õket az integrációban. A tanárok 
gyakran biztosítanak egy német nyelvi (az oktatás nyelve) alapozó tanfolyamot a Belgiumba 
újonnan érkezett, migráns családokból származó tanulóknak.

BB  nnll AAzz  iisskkoolláákk  sszzaabbaaddoonn  sszzeerrvveezzhheettnneekk  mmaagguukknnaakk  oollyyaann  ttáámmooggaattááss  ffaajjttáátt,,  
mmeellyyeett  jjóónnaakk  llááttnnaakk

DDKK ((--))

DD LLeehhrreerr  ffüürr  ssoonnddeerrppääddaaggooggiisscchhee  LLeehhrräämmtteerr
Az osztály fogyatékkal élõ tanulóinak (max 3-4) viselik gondját.

EELL DDaasskkaallooss  IIddiikkiiss  AAggooggiiss
Segítenek a különleges igényû tanulókból álló osztályok tanárainak.

KKaatthhiiggiittiiss  eenniisscchhiittiikkiiss  ddiiddaasskkaalliiaass
Az alaptanterv több tárgyában tanulási gondokkal küzdõ tanulók speciális tantervén dolgoznak.

EE PPrrooffeessoorr  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  EEdduuccaacciióónn  EEssppeecciiaall
PPrrooffeessoorr  ddee  aappooyyoo  aall  pprrooggrraammaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  CCoommppeennssaattoorriiaa

Mindkét esetben a profesor de apoyo-k:

• Segítenek az oktatási támogatást igénylõ tanulóknak csoportjukban/osztályukban, illetve
egyéni alapon vagy, szükség esetén, kis csoportokban 

• A tanítási tevékenység koordinálásában segítenek és az iskola többi tanárával
együttmûködnek, hogy amennyire lehetséges, kezeljék a tanulók közötti sokféle különbséget 

• Együttmûködnek a szaktanárokkal és más oktatószemélyzettel az oktatás-szervezés és a
tanterv, illetve anyagi források módosításain, és az eltérõ igényû tanulók munkájának
nyomonkövetésén és értékelésén 

• Koordinálják feladataikat az iskola tanácsadó részlegével és speciális oktatási igény jellege
szerinti tanácsadó csoportjával 

• Tanácsot adnak az oktatószemélyzetnek, a különleges oktatási igényû tanulók szüleinek és
tanárainak.
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FF
AAiiddee  éédduuccaatteeuurr

Az oktatószemélyzetet az iskolai tevékenység minden területén segíti.

EEnnsseeiiggnnaanntt  ssppéécciiaalliisséé
Az iskolában az integráció és fejlesztés területén tevékenykednek az unité pédagogique
d`intégration-okban (oktatói csoportok, melyek az iskolán belül szervezõdhetnek) és a
section d`enseignement général professionel adapté-k (speciális és általános szakképzési
egységek, melyek egyes iskolákban vannak csak, és célja az iskolai feladatokat nehezen
teljesítõ tanulók segítése).

IIRRLL
RReessoouurrccee  tteeaacchheerr

A tanítás aspektusaival és a tanulók igényeinek és elõrehaladásának felmérésével kapcso-
latban nyújt segítséget, miközben a szaktanár is nyújt segítséget.

SSppeecciiaall  nneeeeddss  aassssiissttaanntt
A különleges oktatási igényû tanulóknak ad tanácsot.

II
IInnsseeggnnaannttee  ddii  ssoosstteeggnnoo

A szaktanárnak nyújt segítséget, ha egy vagy több, fogyatékkal élõ tanuló jelen van, de
emellett bizonyos oktatási és tanítási feladatot is elvégez.

LL ((--))

NNLL ((--))

AA
SSoonnddeerrsscchhuulllleehhrreerr

A különleges oktatási igényû tanulók tanárai a szaktanárokkal együttesen felelõsek annak 
biztosításáért, hogy a speciális vagy szokványos oktatási igényû tanulók megfelelõ oktatás-
ban részesüljenek.

BBeegglleeiittlleehhrreerr  
Segítõtanárként az a felelõsségük, hogy külföldi anyanyelvû tanulóknak németet tanítsanak.

LLeehhrreerr  ffüürr  ddeenn  mmuutttteerrsspprraacchhlliicchheenn  UUnntteerrrriicchhtt
Anyanyelvet oktató tanárként az a felelõssége, hogy vele azonos anyanyelvû tanulóknak az 
anyanyelvüket tanítsa.

PP
PPrrooffeessssoorr  ddee  aappooiioo  eedduuccaattiivvoo

Osztálytermi tevékenységük alatt és azok között segít a tanulóknak.

FFIINN
[[EErriittyyiisslluuookkaannooppeettttaajjaa//SSppeecciiaallkkllaasssslläärraarree]]

Megismerteti a szaktanárt a különleges oktatási igényekkel kapcsolatos módszerekkel és az 
egyes tanulók személyes igényeivel, hogy ezáltal segítse a csoportba való integrálódásukat.
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[[EErriittyyiissooppeettttaajjaa//SSppeecciiaalllläärraarree]]
Csökkentett óraszámban nyújtott speciális oktatás tanulási nehézségekkel vagy kisebb 
beilleszkedési gondokkal, illetve egy-egy konkrét tárggyal kapcsolatos problémával küzdõ 
tanulók számára.

[[KKoouulluunnkkääyynnttiiaavvuussttaajjaa]]
A tanulók tanulási folyamatának és emberi gyarapodásának támogatásában vesz részt.

SS
[[SSppeecciiaallppeeddaaggoogg]]

Azokkal a tanulókkal foglalkozik, akiknek funkcionális tanulási problémáik vannak.

UUKK
EE//WW//NNII

[[SSppeecciiaalliisstt  ssuuppppoorrtt  tteeaacchheerr]]
Feladatai a konkrét körülményektõl függnek (pl. különleges oktatási igényû tanulók 
segítése, speciális oktatás nem angol anyanyelvû tanulóknak, stb.)

[[LLeeaarrnniinngg  ssuuppppoorrtt  aassssiissttaanntt]]
Ezek a személyek a különleges oktatási igényû tanulók/hallgatók számára gyakran szük-
séges extra segítséget adják meg (beleértve a testi fogyatékkal élõket is).

SSCC
LLeeaarrnniinngg  ssuuppppoorrtt  tteeaacchheerr

Ezeknek a tanároknak a fõ feladata a tanulási nehézségekkel küzdõ vagy különleges 
oktatási igényû tanulók segítése.

LLeeaarrnniinngg  ssuuppppoorrtt  aassssiissttaanntt
Ezek a személyek a különleges oktatási igényû tanulók/hallgatók számára gyakran szük-
séges extra segítséget adják meg (beleértve a testi fogyatékkal élõket is).

IISS
SSéérrkkeennnnaarrii

A tanárokat és a különleges oktatási igényû tanulókat segítik minden lehetséges módon a 
tanításban és a tanulásban.

AAδδssttooδδaarrmmaaδδuurr  vveeggnnaa  sséérrppaarrffaa
Különleges oktatási igényû tanulókkal foglalkozó tanároknak nyújtanak extra segítséget.

IInntteerrpprreetteerr  ((ttoollmmááccss))
A nem izlandi anyanyelvû tanulóknak nyújt segítséget.

LLII
EErrggäännzzuunnggsslleehhrreerr

A szaktanárral dolgozik együtt hetente meghatározott ideig (3 óra az osztályteremben és 
1 óra értekezletekre való készülés), illetve tanulási nehézségekkel küzdõ tanulóknak segít.

NNOO
AAllllmmeennnnllæærreerr

Szokványos képzettségû tanár, aki különleges oktatási igényû tanulóknak nyújt segítséget.
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LLooggooppeedd
Tanároknak vagy tanulóknak, egyénileg vagy csoportban beszéddel és írni tudással kap-
csolatos segítséget és tanácsot ad.

SSppeessiiaall  ppeeddaaggoogg
Olyan tanár, akinek speciális pedagógiai szakképzettsége van, melynek birtokában külön-
leges oktatási igényû tanulóknak nyújthat támogatást.

AAssssiisstteenntt  
Különleges oktatási igényû tanulóknak segít tanítás alatt és tanítással nem összefüggõ 
tevékenységek alatt.

BBGG ((--))

CCZZ
[[VVyycchhoovvaatteell--aassiisstteenntt  uucciitteellee]]

Elsõdleges feladata, hogy olyan osztályokban segítse a tanítást, ahol a tanulók többsége 
roma. Ezt a munkakört 2000-ben hozták létre, hogy általa szociális problémákkal küzdõ 
tanulóknak segítsenek, de forráshiány miatt széles körben még nem sikerült megvalósítani.

EEEE
KKaassvvaattaajjaa  aabbii

Ezek a "kisegítõ nevelõk" a tanárokkal dolgoznak együtt súlyos és többszörös fogyatékkal 
élõ tanulók osztályaiban.

EErriippeeddaaggooggoooogg
Olyan tanároknak segítenek, akik osztályaiba különleges oktatási igényû tanulók járnak.

CCYY ((--))

LLVV ((--))

LLTT
SSppeecciiaalluussiiss//lliioojjii  ppeeddaaggooggaass//ggéé

Feladatuk az adott tanuló egy vagy több fogyatékától függ.

HHUU
GGyyóóggyyppeeddaaggóógguuss

Rehabilitációs osztályokat irányít, kulturális, technikai tárgyakat tanít, és egyéni igények sze-
rinti képzést, oktatást nyújt.

KKoonndduukkttoorr
Testi fogyatékkal élõ tanulók tanítására szakosodtak.

SSzzoocciiáállppeeddaaggóógguuss  
Nehéz szociális hátterû (többek között roma) gyerekekkel, azok szüleivel és tanáraival 
foglalkozik.

MMTT
FFaacciilliittaattoorr  

Segítenek a gyerekeknek az osztályukba való beilleszkedésben.
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PPLL ((--))

RROO
PPrrooffeessoorr  iittiinneerraanntt

Abban segíti az osztályokat, hogy a tanulók sikeresen beilleszkedjenek. Feladataik közé tar-
tozik a tanterv adaptálása, a tanulók igényeinek értékelése, a különleges oktatási igényû 
tanulók és a többi tanuló interakciójának elemzése, a rehabilitációs tevékenységekben való 
segítség, illetve módszertani segítség az adott tanároknak.

SSII
UUcc iitteelljj  ss  ssppeecciiaallnnoo  ppeeddaaggoošškkoo  iizzoobbrraazzbboo

Különleges oktatási igényû tanulók segítése a tantervben elõirányzott célok és minimális 
ismeretszintek elérésében.

SSKK
AAssiisstteenntt  uucciitteellaa  ((22000000  óóttaa))

Feladatai közé tartozik a roma származású gyerekeket tanító tanárok segítése.

Forrás: Eurydice 

Kiegészítõ megjegyzések: (5.5 sz. ábra)
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn  és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
LLeennggyyeelloorrsszzáágg:: Sem az iskolarendszerû, sem az "inkluzív" oktatásban nincs szükség kisegítõ tanárokra, mivel
az osztálylétszámot 15-20 között határozták meg. A kisegítõ tanárok (Nauzcyciel wspomagajacy) foglalkoz-
tatása a különleges oktatási igényû pedagógiai munkában iskolarendszerû oktatásban megengedett, de
csak speciális osztályokban.

A szükséges támogató személyzet nagyságát minden országban máshogy számolják ki. Általában a szá-
molás egy vagy két különbségtõl függ, melynek eredményeként egy adott osztályba vagy iskolába járó tanu-
lók vegyes csoportot alkotnak. Egyes esetekben, így Spanyolországban és Észtországban is, a törvény igen
pontosan megadja a tanuló/tanár arányt. A függelékben további információ található arról, ahogy az
oktatási hatóságok a tanárok munkáját segítõ egy vagy több további munkatárs számát meghatározzák.
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3.2.2. Csökkentett osztályméret

Általánosságban szólva a hivatalos ajánlások meghatározzák azt a maximális számú tanu-
lót, mely egy osztályba vagy csoportba sorolható. Arra azonban nincs minden esetben útmu-
tatás, hogy vegyes osztályok maximális létszáma mekkora legyen. Az 5.6 sz. ábra azt jelzi,
hogy vegyes csoportokkal dolgozó tanárok osztályai csak ritkán kisebbek, mint a többi.
Európában kevés országban látunk példát arra, hogy utasítás vagy ajánlás formájában
meghatározzák, mekkora lehet egy vegyes osztály. Csak Spanyolországban,
Olaszországban, Portugáliában, az Egyesült Királyságban (Skócia), Máltán,
Lengyelországban és Szlovéniában vannak konkrét hivatalos korlátozások a vegyes osztály-
ba sorolható tanulók számára vonatkozóan.

Az osztálylétszám csökkenése országról országra más arányú. Egyes országok azt javasolják,
hogy az osztályméret negyedével, harmadával, vagy akár a felével csökkentendõ. Néhány
ország, így Litvánia, Magyarország és Szlovákia más normákat alkalmaz az osztálylétszám
csökkentésének pontos arányára. Litvániában pl. az osztálylétszám megállapításakor egy
fogyatékkal élõ tanulót két egészségesként vesznek számításba. Magyarországon a csekély
szellemi fogyatékkal élõket, a nyelvi, beilleszkedési, tanulási vagy viselkedési nehézségekkel
küzdõket két tanulónak, míg a testi, érzékszervi fogyatékkal vagy súlyosabb mentális zavar-
ral élõ tanulókat háromnak számolják. Szlovákiában hasonló a helyzet: egy osztály összeál-
lításakor minden fogyatékkal élõ tanuló három egészséges helyét kapja, így a vegyes osztá-
lyok szükségképpen kisebbek lesznek.

5.6 SZ. ÁBRA:
AZ ISKOLARENDSZERÛ OKTATÁS ELÕÍRT VAGY JAVASOLT MAXIMÁLIS

OSZTÁLYLÉTSZÁMA AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A),
2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
BBeellggiiuumm  ((BB  ffrr)):: Tervezik az osztálylétszám csökkentését (de még nem valósították meg), mivel további
période-professeur-ök alkalmazása lehetséges (A Belgiumba újonnan érkezõ külföldi tanulók integrá-
ciójáról szóló 2001. június 14-i rendelet).
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn  és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: Szociálisan, gazdaságilag, kulturálisan, földrajzilag, etnikai vagy más szempontból

ajánlott maximális tanulólétszám
ajánlott maximális tanulólétszám vegyes osztályokban (minden kategória egyben számolva)
vegyes osztályok létszámának váltakozási sávja (minden kategória egyben számolva)
változó számolás
nincs ajánlás az osztály maximális létszámára vonatkozóan
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hátrányos helyzetû tanulók számára felzárkóztató oktatási programok mûködnek (programas de Educación
Compensatoria). A különleges oktatási programok (programas de Educación Especial) testi, mentális, vagy
érzékszervi rendellenességgel élõ, súlyos magatartási zavarral küzdõ vagy kivételes tanulási képességgel
bíró tanulók számára indulnak.
AAuusszzttrriiaa:: Ha a gyerekeknek különleges oktatási igényeik vannak, lehetséges az osztálylétszám csökkentése
a pontos tanulószámot regionális szinten határozzák meg.
EEggyyeessüülltt  KKiirráállyyssáágg  ((EE//WW//NNII)):: Az osztálylétszám az adott iskola körülményeitõl függ, és a pontos számot
helyileg állapítják meg.
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg:: Az iskolaigazgatók határozzák meg az osztálylétszám csökkentésének mértékét.
MMáállttaa:: A maximális osztálylétszám változó: 30 tanuló az alsó középfokú oktatás elsõ két évében, 25 az
utolsó háromban, és 16 a fiú-, illetve lányiskolákban rossztanulók esetében.
LLeennggyyeelloorrsszzáágg:: A hivatalos elõírások 15-20 tanulót engedélyeznek, melybõl 3-5 lehet különleges oktatási
igényû tanuló.
SSzzlloovvéénniiaa:: A hivatalos elõírások 21 vagy 18 tanulót engedélyeznek egy olyan osztályban, ahova különleges
oktatási igényû tanulók is járnak (az ilyen tanulók számától függõen)  ugyanez a szám 16-ra csökken olyan
osztályokban, ahova roma gyerekek is járnak (21 tanuló lehet egy osztályban, ahova legalább három
roma származású tanuló jár)  szociálisan hátrányos helyzetû területeken az osztály mérete mindössze 12
tanulóra csökken.

Magyarázat:
A jelen fejezetben közölt adatok nem tartalmazzák azokat a gyerekeket, akik speciális elkülönített osztá-
lyokban vagy iskolákban tanulnak.

3.2.3. Tanítási/munkaidõ csökkentés

Általában a vegyes tanulócsoportokkal dolgozó tanárok munkaterhei nem kisebbek a többi
tanáréinál. Csak Belgiumban (német ajkú és francia közösségek), Németországban,
Svédországban, Norvégiában és Magyarországon lehetséges a terhelés csökkentése, ha egy
tanár vegyes csoportokkal dolgozik. Németországban és Magyarországon ez a segítség csak
bizonyos feltételek között adható. Az 5.7 sz. ábra azokat a feltételeket tünteti fel, melyek tel-
jesülése esetén a vegyes csoportokat tanító tanárok tanítási- vagy munkaidõ kedvezményben
részesülhetnek. Az ábra közli a csökkentés arányát is, mely általában 9 és 16 százalék között
van.
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5.7 SZ. ÁBRA:
AZOK A FELTÉTELEK, MELYEK TELJESÜLÉSE ESETÉN AZ ISKOLARENDSZERÛ

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A) VEGYES CSOPORTOKKAL
FOGLALKOZÓ TANÁROK MUNKATERHE CSÖKKENTHETÕ (A CSÖKKENÉS

SZÁZALÉKÉRTÉKÉNEK MEGJELÖLÉSÉVEL), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
NNoorrvvééggiiaa:: 2002 eleje óta minden iskola költségvetési kiegészítést kap saját (nem csak vegyes tanulócso-
portok integrációjával kapcsolatos) problémáinak kézben tartására.

FFeellttéétteelleekk SSzzáázzaalléékkooss  ccssöökkkkeennttééss

BB  ffrr

Az érintett tanárok kaphatnak több idõt a koordinálásra (csoportmunka),
mely az egyébkénti tanítási munkájuk idejébõl vonandó le. Az isko-
laigazgató hatásköre eldönteni, hogy az iskola rendelkezésére álló
"tanári idõegységek" (périodes professeurs) egy részét erre szánja-e.

Változó

BB  ddee

Az iskolaigazgató és a Pädagogischer Rat (tanári tanácsadó testület)
engedélyezheti, hogy a vegyes csoportokat tanító és emiatt sok csoport-
munkát szervezõ kollégák a kötelezõ tanóraszámuk terhére koordinációs
és tanácsadói feladatokat végezzenek, így tényleges tanítandó tanóráik
száma arányosan csökkenõ legyen. A "tanítási összóraszám"
(Stundenkapital) felhasználásának eldöntése az iskolaigazgató feladata,
azonban elõtte ki kell kérnie a Pädagogischer Rat véleményét.

Kb. 10%

DD Csak akkor, ha az osztályba testi fogyatékkal vagy pszichológiai prob-
lémával élõ tanulók is járnak.

Változó

SS Helyileg határozzák meg. Változó

NNOO
A tanítási terhelésbõl levont idõt diagnózis készítésére és az érintett tanu-
lókkal és szüleikkel való jó kommunikáció megalapozására kell fordíta-
niuk.

9-16%

HHUU
Tanítási óraszámcsökkenés akkor lehetséges, ha a tanév kezdetén a
fogyatékkal élõ tanulók aránya egy adott osztályban eléri a tanulói
összlétszám 33%-át.

10% (ami összesen heti
19 óra tanítási idõnek

felel meg)
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ÖSSZEFOGLALÓ ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉSEK

Egy szakma vonzereje nagyrészt attól függ, milyen vonzóak a vele járó munkafeltételek. A
tanári szakma sem kivétel ez alól. A jó fizetési kilátások önmagukban általában nem garan-
tálják, hogy egy szakma vonzó lesz. A munkaidõ megszervezése, a teljesítendõ feladat-
mennyiség, a személyzet státusza, az állásbiztonság és a munkaviszony közben igénybe
vehetõ képzés további fontos szempontok a tanárok munkafeltételei minõségének figyelem-
bevételénél.

11..  ÁÁTTFFOOGGÓÓ  TTÖÖRRVVÉÉNNYYII  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSS  KKIIAALLAAKKÍÍTTÁÁSSAA  AA  TTAANNÁÁRROOKK  MMUUNNKKAAIIDDEEJJÉÉRREE  

Az elmúlt mintegy tíz évben a tanárok munkaterhe egyre növekvõ figyelem középpontjában
állt. A társadalomnak az iskolákkal szemben támasztott új elvárásai új feladatokat és
felelõsséget róttak a tanárokra, méghozzá igen gyakran elõre nem látható módon. Mégis, a
kezünkben levõ nemzeti felmérésekbõl azt látjuk, hogy a közfelfogás szerint a tanárok
kevesebbet dolgoznak, mint más szakmák képviselõi.

Manapság a tanárok munkaidejének hivatalos meghatározásában (ld. a 2. fejezetet és az
Európai Oktatási Glosszárium megfelelõ cikkeit) országonként számottevõen eltérõ felada-
tok olvashatók. Egyes munkaadók esetében (központi kormányzat, helyi önkormányzatok és
iskolák) a tanárokat azért nevezik ki, hogy meghatározott számú tanórát teljesítsenek
máshol azt várják el, hogy az iskola területén tartózkodjanak, hogy így olyan feladatokat is
elvégezhessenek, melyek az óraadás klasszikus feladatán túlmutatnak. Mindkét esetben
bizonyos mennyiségû többletidõt kell szánni az órákra való felkészülésre és dolgozatok vagy
házi feladatok javítására (mely nincs szükségképpen rögzítve a tanár munkaszerzõdésében
vagy munkaköri leírásában).

Sok országban a tanárok terhelésének e különféle kötelezõ elemei munkaidejük új definí-
ciójához vezettek. Egyes országokban az utóbbi nem csupán törvényileg meghatározott
tanítási óraszámból áll, mely kiegészül néhány, az iskolában egyéb feladatok teljesítésével
töltendõ órával, hanem átfogó idõtartamként is rögzítve van, mely minden feladat
elvégzéséhez szükséges, beleértve az órákra való készületet és a tanulók feladatainak
javítását. A munkaidõ ilyen átfogó meghatározása által lehetõvé vált a tanárokkal, illetve
más, azonos szakmai státuszú munkaerõvel szembeni elvárások összehasonlítása. A definí-
ció kiterjesztése az illetékes hatóság részérõl a tanároktól elvárt munka mennyiségének pon-
tosabb számontartására irányuló szándékot tükrözi. Közvetetten mindez annak a széles kör-
ben elterjedt téves sztereotípiának a helyesbítéséhez is hozzájárulhat, mely szerint a tanárok
munkaterhe kisebb, mint más szakmák képviselõié.

Néhány ország, ahelyett, hogy átfogó munkaidõ definíciót alkalmazna, inkább egy óraszá-
mot határoz meg, ami alatt a tanárnak jelen kell lennie az iskolában, és az iskolaigazgató
által meghatározott feladatokat végrehajtania. Ahol ezzel a megoldással élnek, ott ez a
tanárok részérõl számottevõ rugalmasságot igényel.

22..  AAZZ  IISSKKOOLLAAIIGGAAZZGGAATTÓÓKK  AAUUTTOONNÓÓMMIIÁÁJJAA  AAZZ  EEMMBBEERRII  EERRÕÕFFOORRRRÁÁSS  KKEEZZEELLÉÉSSBBEENN::
MMEEGGFFEELLEELLÕÕ  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  NNÉÉLLKKÜÜLL  AA  TTAANNÁÁRROOKK  HHEELLYYZZEETTEE  RREENNDDKKÍÍVVÜÜLL  MMEEGGNNEE--
HHEEZZEEDDIIKK

Ha megvizsgáljuk a tanároktól elvárt rugalmasságot az általuk teljesítendõ feladatok és
munkával töltendõ óraszám tükrében (2. fejezet), három fõ kategóriát találunk:
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• Azok az országok, ahol mind a feladatok, mind a tanítási idõ törvényileg meg vannak
határozva (ez minimális rugalmasságot igényel a tanárok részérõl) 

• Azok az országok, ahol a munkaadó (gyakran az önkormányzat vagy az iskolaigazgató)
számottevõ szabadsággal bírnak munkavállalóik (a tanárok) munkaidejének és fela-
datainak meghatározásában (ez nagy fokú rugalmasságot igényel a tanárok részérõl) 

• A kettõ közötti átmenetet képviselõ országok.

A munkaidõt és az elvégzendõ feladatokat a központi kormányzat vagy a legmagasabb szin-
tû oktatási hatóság meghatározhatja szigorúan, vagy alkalmazhat rugalmasabb szabályo-
zást. A két megoldásra ugyanannyi példa van. Az utóbbi esetben a tanároknak néha olyan
feladatokat is el kell végezniük, ami szerintük nem az õ feladatuk (adminisztratív tennivalók)
vagy amire nincsenek képesítve (pl. iskolai "public relations"). Rendelkezésre kell állniuk
abban is, hogy bizonyos iskolai igényeket kielégítsenek. Itt jegyezzük meg, hogy a túlzott ter-
helés általában olyan országokban probléma, ahol a tanároktól nagy rugalmasságot vár-
nak el, pl. Dánia, Svédország vagy az Egyesült Királyság. Talán nem meglepõ emiatt, hogy
ebben a három országban a rendszer jelenleg módosítás alatt áll, és az új rendszerben a
tanárok általános munkaterhe csökkenni fog, hogy többet foglalkozhassanak magával a
tanítással. 

A 2. fejezet tanúsága szerint a vezetési feladatok megszaporodtak, és a tanároknak egyre
gyakrabban kell koordinációt és csoportmunkát igénylõ feladatokban részt venniük.
Ugyanakkor egyre vegyesebb csoportokat kell tanítaniuk, ami további kihívást jelent szá-
mukra. Ezek mellett az új feladatok mellett más szempontok is komoly idõigényt támasz-
tanak, így pl. a számítástechnika és a kommunikációs technológia (ICT) bevonása az
oktatásba, a tanterv módosítása, illetve az iskolák belsõ értékelésével kapcsolatos új
kötelezettségek.

A növekvõ terhelés és az új gyakorlati munkamódszerekbõl fakadó kihívások sok tanár
számára komoly stressz forrásává tették a munkát, ami miatt egyre nehezebben felelnek meg
a velük szemben támasztott követelményeknek. Sajnos, amint az az 5. fejezetbõl kiderül,
támogatásukra kevés hivatalos megoldás áll egyelõre rendelkezésre. Azok közül az orszá-
gok közül, ahol nagyon vagy meglehetõsen rugalmasan szervezik a tanárok munkáját és
feladatát, csak Hollandia, Ausztria, Svédország, az Egyesült Királyság (Anglia, Wales és
Észak-Írország), Norvégia, Észtország, Litvánia és Szlovénia fogadott el jogszabályokat,
illetve ajánlásokat arra, hogy az 5. fejezetben meghatározott négy témakörrel kapcsolatban
a tanároknak segítséget nyújtsanak. A legtöbb esetben nem történt kiemelten célirányos
intézkedés a tanárok problémáinak megoldására, ehelyett inkább csak az oktatási ágazat
egyes szereplõi számára általánosan kedvezõ intézkedéscsomag részeként tettek lépéseket.

Ezzel együtt azonban az oktatási hatóságok nagy figyelemmel szemlélik azokat a kihívá-
sokat, amelyekkel a tanároknak az úgy nevezett "vegyes csoportok" (azaz különféle külön-
leges oktatási igényû vagy szociális beilleszkedési nehézségekkel, tanulási nehézségekkel
küzdõ, illetve migráns családokból származó tanulók, stb.) tanításakor kell szembesülniük  a
hivatalos meghatározásokat ld. 5. fejezet 3.1 sz. részben). Az 5. fejezet arra hívja fel a figyel-
met, milyen fontos, hogy a tanárok olyan helyzetben is kapjanak támogatást, ahol az
egyetlen csoporthoz tartozó tanulók közötti különbségek egyre inkább megszokottá válnak.
A tanároknak nyújtott támogatás mindenek elõtt további munkaerõ biztosítását jelenti, akik
tanítási tevékenységük különféle aspektusaival kapcsolatban segíthetnek nekik.
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33..  AA  SSZZAAKKMMAAII  SSTTÁÁTTUUSSZZTTÓÓLL  FFÜÜGGGGEETTLLEENNÜÜLL  VVIISSZZOONNYYLLAAGG  MMAAGGAASS  SSZZIINNTTÛÛ
ÁÁLLLLÁÁSSBBIIZZTTOONNSSÁÁGG

A viszonylag magas szintû állásbiztonság az európai tanárok számára szakmájuk egyik
legfõbb elõnyének tekinthetõ (1. fejezet). A szakmába való belépés általában azt jelenti, hogy
nyugdíjazásukig biztos munkájuk van, illetve munkafeltételeik a szolgálati idõvel változat-
lanok maradnak, vagy javulnak. A tanárok ma is szinte mindenhol magas fokú védelmet
élveznek az elbocsátással szemben, függetlenül attól, hogy a közszolgálat "kiemelt" tagjainak
minõsülnek-e vagy valamely más státuszban dolgoznak. Más országokban azonban, ahol a
tanárok többsége közfoglalkoztatott, az e státuszból fakadó védelmet sokan még túlzottnak
is vélik, mivel azok a tanárok, akik tanítási munkára valamely okból már nem képesek,
mégis a szakmában maradnak.

`A` ÁBRA:
A MUNKAADÓK HIERARCHIKUS SZINTJE A KÖZIGAZGATÁSI DÖNTÉSHOZATALI

RENDSZERBEN, A TANÁROK SZAKMAI STÁTUSZA ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSUK
RUGALMASSÁGÁNAK MÉRTÉKE AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN

(ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
Ld. az 1.3 sz. ábrához (1. fejezet) és a 2.12 sz. ábrához (2. fejezet) tartozó további észrevételeket és
magyarázatot. A szakmai státusz és a rugalmasság meghatározását ld. az 1. fejezet bevezetésében, illetve
a 2. fejezet 2.3 sz. részénél.
BBeellggiiuumm,,  NNéémmeettoorrsszzáágg,,  LLuuxxeemmbbuurrgg,,  HHoollllaannddiiaa  és AAuusszzttrriiaa:: Mindkét szakmai státusz lehetséges.
BBeellggiiuumm  ((BB  ddee)),,  AAuusszzttrriiaa,,  NNoorrvvééggiiaa,,  BBuullggáárriiaa  és LLiittvváánniiaa::  Ezekben az országokban a rugalmasság átlagos-
nak tekinthetõ.
ÍÍrroorrsszzáágg  és CCiipprruuss:: Nincs adatunk a rugalmasság mértékérõl.

Központi/regionális munkaadó

Közfoglalkoztatott 

Szerzõdéses státusz

Helyi munkaadó

Közfoglalkoztatott 

Szerzõdéses státusz 

Nem értelmezhetõ

Nincs adat
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A tanárok szakmai státusza tehát nincs meghatározó befolyással állásbiztonságukra. Mégis,
az a tény, hogy munkaadójuk (ld. 1. fejezet 2.1 sz. rész) lehet a központi (vagy a regionális)
kormányzat vagy egy helyi önkormányzat vagy akár az adott iskola vezetõsége, különb-
ségeket jelenthet munkaszerzõdéseikben, illetve feladataik hivatalos meghatározásában is.
Az olyan országok többségében, ahol a tanárokat egy központi vagy regionális szervezet
alkalmazza és általában határozatlan idejû közfoglalkoztatotti státuszt kapnak, jellemzõen
igen korlátozott rugalmasságot várnak el tõlük munkájuk természete és mennyisége tekin-
tetében (ld. A ábra). A munkaadó centralizált döntéshozói helyzete - úgy tûnik - részben fel-
menti õket az alól a kötelezettség alól, hogy feladataikhoz rugalmasan alkalmazkodjanak,
olyannyira, hogy a központi hatóságnak nincs is jelentõs mozgástere a tanárokkal szemben.
Ezzel szemben a legtöbb olyan országban, ahol a munkaviszony a helyi önkormányzattal
vagy az iskolaigazgatóval létesül, a szerzõdések gyakran adnak lehetõséget rugalmasságra
új körülmények és igények esetén, ha ilyenek megjelennek. A helyi munkaadók elvárhatják
tõlük, hogy a tiszta osztálytermi oktatáson túlmenõ feladatokat is ellássanak. Ez különösen is
igaz Dánia, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság, illetve néhány EU tagjelölt
ország esetében.

44..  AA  TTAANNÁÁRROOKK  BBÉÉRREEZZÉÉSSÉÉVVEELL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  EELLVVEEKK  SSOOKKRRÉÉTTÛÛSSÉÉGGEE

A tanári szakma vonzereje érthetõ módon részben a tagjainak biztosított fizetési szinttõl is
függ.

E tekintetben a statisztikák azt sugallják, hogy Európában nincsenek szabályok, melyek a
tanári fizetések jelentékeny emelkedését írnák elõ a tanárok pályája során (ld. 3. fejezet 3.1
sz. ábra). Ellenkezõleg, a fizetésemelések, ha egyáltalán elõfordulnak, csak igen szerény
növekedést eredményeznek. Ahogy a 3. fejezetbõl megtudtuk, a minimális alapfizetés
általában alacsonyabb az egy fõre jutó GDP-nél vagy azzal egyenlõ. Viszonylag kicsi a
különbség a tanárok pályakezdõként és a nyugdíjazáskor kapott fizetése között (a kivételek
Portugália és Ciprus). Egyes esetekben a minimális fizetések nem érik el az egy fõre jutó GDP
80%-át. Ugyanez vonatkozik a tagjelölt országok többségére és Írországra, Izlandra és
Norvégiára.

A fizetésemelések valószínûségének vizsgálatakor a kezdõ fizetésen túl egy sor más fontos
szempontot is figyelembe kell venni. Olyan tényezõk, mint a tanárok további képesítései,
tanítási teljesítményük értékelése, pótlékok és egyéb pénzügyi juttatások azt tükrözik, hogy
azonos szinten dolgozó tanárok között lehetnek bérezési különbségek.

Az európai tanárokra vonatkozó bérpolitika attól függ, milyen mértékben vesznek figyelem-
be egyet vagy többet ezek közül a tényezõk közül. Néhány ország több ilyen szempontot is
figyelembe vesz, mikor tanárainak fizetését megállapítja. Ennek az az eredménye, hogy
ugyanazon az oktatási szinten akár komoly bérkülönbségek is kialakulhatnak tanárok között.

Azokban az országokban pedig, ahol a tanárok alapfizetése valamivel alacsonyabb, mint az
egy fõre jutó GDP, egyéb pénzügyi kompenzációból nyújtanak többet, mint máshol, ami
viszonylag szerény keresetüket részben kiegyenlíti. Például tanárok járulékos pénzügyi
javadalmazásának lehetõségeirõl szóló kutatásból kitûnt, hogy minden fent említett ország
fizeti a túlórát és a többletfeladatok teljesítését is. Svédországban és Norvégiában a túlóradíj
a normál fizetés szerinti óradíj 150%-a. Ezzel szemben olyan országokban, ahol a minimális
tanári fizetés nagyobb az egy fõre jutó GDP-nél, ott nem fizetik a túlórát, mint pl.
Spanyolország, vagy csak igen alacsony szinten fizetik, mint pl. Németországban,
Görögországban és Máltán. Portugália kivétel, mivel az egy fõre jutó GDP összehason-
lításában itt fizetik legjobban a tanárokat, miközben a túlórát és a ráadás feladatok tel-
jesítését igen bõkezûen javadalmazzák.
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`B` ÁBRA:
A MINIMÁLIS ALAPFIZETÉS ARÁNYA AZ EGY FÕRE JUTÓ GDP-HEZ ÉS A TÚLÓRADÍJ

ARÁNYA A NORMÁL FIZETÉS SZERINTI ÓRADÍJHOZ AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
Ld. az 3.1 sz. ábrához és a 3.12 sz. ábrához (3. fejezet) tartozó további észrevételeket és magyarázatot.
Az alapfizetés meghatározását ld. a 3. fejezet 1.1 sz. részében.
NNéémmeettoorrsszzáágg,,  GGöörrööggoorrsszzáágg  és AAuusszzttrriiaa:: A tanárok végezhetnek bizonyos mennyiségû túlórát munkaköri
leírásuk szerint, melyért azonban többletdíjazásban nem részesülnek. 
E fizetségen felül a túlóráért pótlék illeti meg õket.
LLiieecchhtteennsstteeiinn  és BBuullggáárriiaa:: Nincsenek a minimális alapfizetéssel kapcsolatos adatok.
CCiipprruuss:: Nincsenek a túlóráért fizetett díjakkal kapcsolatos adatok.

Azokban az országokban, ahol a tanárok fizetése viszonylag alacsony, bizonyos feltételek
mellett szabad szerzõdésükben nem említett szakmai tevékenységet folytatniuk. Például
egyes tagjelölt országokban a tanároknak szabad állásuk mellett további tanítási munkát
vállalniuk, ha az nem kötõdik eredeti állásukhoz, bár ez a szokás egyre ritkább, és a rá
vonatkozó szabályok is egyre szigorúbbak.

A vizsgálat egy másik összehasonlítással folytatható: tekintsük a tanárok maximális alap-
fizetését közvetlenül nyugdíjazás elõtt és azoknak a járulékos tényezõknek a számát - a szol-
gálat idõtartama kivételével - melyek pályájuk elõrehaladtával többletjavadalmazást ered-
ményeznek. A C ábra azt mutatja, hogy általánosságban azokban az országokban, ahol a
tanári fizetések viszonylag alacsonyak (az egy fõre jutó GDP-nél kisebbek, de annak másfél-
szeresénél semmiképp nem nagyobbak) több, fizetést növelõ tényezõt vesznek figyelembe,
illetve többféle pénzügyi juttatást adnak, így ellentételezve valamelyest a tanárok alacsony
fizetését. Lengyelországban például minden tényezõt számításba vesznek(1). Kivételek azon-
ban Görögország, Spanyolország és Portugália, ahol a nyugdíj elõtti tanári alapfizetés igen
magas, és mégis fizetnek további pótlékot és más pénzügyi juttatásokat.

(1) A szolgálat idõtartama, illetve a tanítástól eltérõ szakmában szerzett jártasság mellett az alábbi tíz tényezõ szol-
gálhat a tanárok fizetésemelésének, bérkorrekciójának vagy pénzügyi juttatásának alapjául: további képesítések,
tanári munkájának értékelése, túlóra, járulékos feladatok, a munkavégzés helye, vegyes osztályok tanítása,
egészségügyi juttatás, lakhatási támogatás, nélkülözhetetlen utazás igénybevételének támogatása, illetve egy sor
további különféle szempont.

Minimális alapfizetés aránya az egy fõre jutó GDP-hez viszonyítva

Alatta Nagyjából azonos Felette

Túlórát fizetik IIRRLL,,  UUKK  ((SSCC)) UUKK  ((EE//WW//NNII)) EE

Túlórát a normál óradíjon vagy
alatta fizetik

BB,,  IISS,,  LLTT,,  PPLL,,  RROO LL,,  NNLL,,  FFIINN DD,,  EELL,,  MMTT

Túlórát a normál óradíj felett fizetik
100 és 150% között

150% fölött
DDKK,,  AA,,  CCZZ,,  EEEE,,  LLVV,,  HHUU,,  SSII,,  SSKK
SS,,  NNOO

PP

Változó arányú túlóradíj II FF
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`C` ÁBRA:
A MAXIMÁLIS ALAPFIZETÉS ARÁNYA AZ EGY FÕRE JUTÓ GDP-HEZ ÉS A TANÁROK
LEHETSÉGES FIZETÉSEMELÉSÉVEL, PÉNZÜGYI JUTTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS FÕBB

TÉNYEZÕK  AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
Ld. a 3. fejezet 3.1 sz. és 3.20 sz. ábrájához tartozó további észrevételeket és magyarázatot.
LLiieecchhtteennsstteeiinn  és BBuullggáárriiaa:: Nincsenek fizetéssel kapcsolatos adatok.
CCsseehh  KKöözzttáárrssaassáágg:: A rendelkezésünkre álló adatokból nem lehetséges különbséget tenni tanárok és isko-
laigazgatók fizetése között. A tanárok fizetése vélhetõen valamivel alacsonyabb az egy fõre jutó GDP-nél.
CCiipprruuss:: A számításba vett tényezõkrõl nincs adat.

Végül, a tanárok javadalmazása függhet szakmai státuszuktól is. A D ábra tanúsága szerint
az olyan országok többségében, ahol általános munkajogi szerzõdések alapján foglalkoz-
tatják õket, fizetésük alacsonyabb az egy fõre jutó GDP-nél. Olyan országokban azonban,
ahol a tanárok többsége közfoglalkoztatott, szakmai státuszuk és fizetési szintjük kapcsolata
nem egyértelmû. Néhány ilyen országban a közfoglalkoztatotti státuszban dolgozó tanárok
fizetése alacsonyabb a GDP-nél, míg más országokban sokkal magasabb.

`D` ÁBRA:
A MINIMÁLIS ALAPFIZETÉS ARÁNYA AZ EGY FÕRE JUTÓ GDP-HEZ ÉS A TANÁROK
SZAKMAI STÁTUSZA AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A),

2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
Ld. az 1. fejezet 1.1 sz. és a 3. fejezet 3.1 sz. ábráihoz tartozó további észrevételeket és magyarázatot.
Az ábrában csak a legelterjedtebb foglalkoztatási jogállást tüntettük fel, akár közfoglalkoztatotti (vagy
ahhoz hasonló) akár munkavállalói.
LLiieecchhtteennsstteeiinn  és BBuullggáárriiaa:: Nincsenek fizetéssel kapcsolatos adatok.

Maximális alapfizetés aránya az egy fõre jutó GDP-hez viszonyítva

100% alatt 100% és 150% között 150% és 200% között 200 és 300% között

A lehetséges fizetésemelés vagy más pénzügyi jut-
tatás szempontjából minden fontos tényezõ

PPLL

A lehetséges fizetésemelés vagy más pénzügyi jut-
tatás szempontjából 7-9 fontos tényezõ

IISS,,  NNOO,,  EEEE,,  HHUU DDKK,,  SS,,  FFIINN,,  LLTT,,  RROO,,  SSII FF,,  NNLL EELL,,  EE,,  PP

A lehetséges fizetésemelés vagy más pénzügyi jut-
tatás szempontjából 4-6 fontos tényezõ

CCZZ,,  LLVV,,  SSKK II
BB  nnll,,  DD,,  LL,,  AA,,  UUKK

((EE//WW//NNII)),,  MMTT

A lehetséges fizetésemelés vagy más pénzügyi jut-
tatás szempontjából 1-3 fontos tényezõ

IIRRLL,,  UUKK  ((SSCC)) BB  ffrr,,  BB  ddee

Minimális alapfizetés aránya az egy fõre jutó GDP-hez viszonyítva

Alatta Nagyjából azonos Fölötte

Közfoglalkoztatotti jogállás BB,,  AA,,  IISS,,  LLTT,,  HHUU,,  SSII FF,,  LL,,  NNLL,,  FFIINN DD,,  EE,,  EELL,,  PP,,  CCYY,,  MMTT

Általános munkajogi szerzõdés szerinti foglalkoztatás 
DDKK,,  IIRRLL,,  II,,  SS,,  UUKK  ((SSCC)),,  NNOO,,  CCZZ,,

EEEE,,  LLVV,,  PPLL,,  RROO,,  SSKK
UUKK  ((EE//WW//NNII))
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55..  AA  SSZZOOLLGGÁÁLLAATTII  IIDDÕÕ  VVÉÉGGSSÕÕ  SSZZAAKKAASSZZÁÁBBAANN  AA  TTAANNÍÍTTÁÁSSII  FFEELLAADDAATTOOKKAATT  RRIITTKKÁÁNN
CCSSÖÖKKKKEENNTTIIKK

Az általános trend, mely sok ágazatban a személyi állomány munkaidejének csökkentésére
irányul, a tanári szakmában nem jellemzõ. Nagyon kevés országban csökkentik a tanárok
munka-, illetve tanítási idejét. Ahol ez elõfordul, ott a terhelés csökkentése igen pontos
feltételekkel függ össze, így pl. a szolgálat idõtartama, az órákra való készület vagy egyes
tárgyakhoz kapcsolódó dolgozatjavítás idõigénye, vagy éppen az érintett tanárok
képesítettségi szintje.

Csak tíz országban (Németország, Görögország, Luxemburg, Portugália, Izland,
Liechtenstein, Norvégia, Ciprus, Románia és Szlovénia) csökkenthetõ a tanítási óraszám
fizetéscsökkenés nélkül a szakmában eltöltött bizonyos idõ után. Ezekben az országokban a
tanárok fizetésemelése ésszerû arányú. Luxemburgban, Liechtensteinben, Norvégiában és
Szlovéniában például a tanárok tanítási óraszáma a szolgálatban eltöltött bizonyos idõ után
csökken, míg fizetésük nyugdíjazásukig folyamatosan nõ. Németországban,
Görögországban, Portugáliában és Izlandon, ahol a tanítási óraszámot egy adott életkortól
csökkentik, ám ezzel párhuzamosan a fizetésemelések is megszûnnek, vagy csak igen ala-
csony szintûek 24-31 évnyi szolgálat után. Ezekben az országokban a tanítási munka
csökkentését úgy is értelmezhetjük mint a további fizetésemelések megszûnésének ellen-
tételezését.

Végül pedig Romániában az egyetemi diplomával bíró tanárok tanítási óraszáma a szol-
gálatban eltöltött bizonyos idõ után csökken, míg fizetésük nyugdíjazásukig növekszik.

66..  AA  TTAANNÁÁRR--TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZÉÉSSTT  EEGGYYRREE  IINNKKÁÁBBBB  KKÖÖTTEELLEEZZEETTTTSSÉÉGGNNEEKK  TTEEKKIINNTTIIKK  

A tanár-továbbképzés növekvõ fontosságát tükrözi több országban az a törekvés, hogy az
alapképzés és a továbbképzés kapcsolatát szorosabbra fûzzék. Ennek keretében néha a
tanári alapképzés és a továbbképzés céljait egyetlen, egységes készségfejlesztési stratégiába
építik be. Az Egyesült Királyságban ennek a kialakítása folyik jelenleg.

Bár sok helyen próbálják a tanári (alap- és tovább-) képzést egyetlen, egységes rendszerként
értelmezni, több országban mostanában teszik kötelezõvé a tanároknak, hogy valamilyen
továbbképzésben részt vegyenek. Mint a 4. fejezetben már jeleztük, Európa országainak
mintegy felében a tanárok számára szakmai alapon kötelezõ ismereteiket rendszeresen fris-
síteni. További hat országban a továbbképzés kötelezettsége olyan szigorú, hogy az a tanár,
aki nem vesz részt benne, nem elõléptethetõ.

Akár törvényileg elvárható - és ezért kötelezõ - akár nem, a továbbképzést a tanárok
munkaszerzõdése vagy egy vonatkozó jogszabály általában kiköti. Ezen a ponton az illetékes
hatóságok ezt a követelményt különösen is szigorúan veszik a közfoglalkoztatotti jogállású
tanárok esetében. Az E ábra tanúsága szerint a közfoglalkoztatotti jogállású tanárok több-
sége számára a továbbképzés vagy kötelezõ, vagy határozottan javasolt mindazoknak, akik
elõmenetelre pályáznak.
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`E` ÁBRA:
A TANÁROK SZAKMAI STÁTUSZA ÉS A KÖTELEZÕ VAGY FAKULTATÍV

TOVÁBBKÉPZÉS AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A),
2000/01

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
Ld. az 1. fejezet 1.1 sz. és a 4. fejezet 4.1 sz. ábráihoz tartozó további észrevételeket és magyarázatot.
Az ábrában csak a legelterjedtebb foglalkoztatási jogállást tüntettük fel, akár közfoglalkoztatotti (vagy
ahhoz hasonló) akár munkavállalói.

A tanár-továbbképzõ intézmények tanterve és tevékenységei (ez a legtöbb országban
viszonylag decentralizált ágazat) azokat az új készségeket tükrözik, melyeket néhány év óta
a tanároktól elvárnak, illetve azokat, melyek hagyományosan is ehhez a szakmához
társíthatók. Ez mindenekelõtt az ICT-vel és az iskolarendszerû oktatásba integrálódott, külön-
leges oktatási igényû tanulók tanításával kapcsolatos ismeretek elsajátítását jelenti. Továbbá,
mint már jeleztük, az oktatási hatóságok intézkedéseinek legnagyobb részét e vegyes cso-
portok iránti segítõ szándék motiválta.

Azt is érdemes megvizsgálni, van-e a tanárok munkaidejének rugalmasabb szervezése bár-
milyen befolyással a továbbképzés kötelezõ jellegére. Azokban az országokban, ahol
kötelezõ, ott a tanárok igen rugalmas keretek között végezhetik munkájukat, teljesíthetik
kötelességeiket, beleértve a továbbképzésben való részvételt is. Ezzel szemben szinte minden
olyan országban, ahol a rugalmasság igencsak korlátozott, a továbbképzés általában
szabadon igénybe vehetõ lehetõség minden tanár számára, aki úgy érzi, hasznára lehet.

`F` ÁBRA:
A TOVÁBBKÉPZÉS KÖTELEZÕ VAGY FAKULTATÍV JELLEGE ÉS TANÁROK

MUNKAKÖRI LEÍRÁSÁBAN TÜKRÖZÕDÕ RUGALMASSÁG MÉRTÉKE
AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice

Közfoglalkoztatott
Általános munkajog szerinti munkaszerzõdés

alapján történõ foglalkoztatás 

Kötelezõ továbbképzés 
BB  ddee,,  BB  nnll,,  DD,,  NNLL,,  AA,,  FFIINN,,  LLII,,

LLTT,,  HHUU,,  MMTT
SS,,  UUKK,,  EEEE,,  LLVV,,  RROO

Továbbképzés fakultatív, de az elõmenetelhez elengedhetetlen EE,,  PP,,  IISS,,  BBGG,,  SSII PPLL

Továbbképzés fakultatív BB  ffrr,,  EELL,,  FF,,  LL,,  CCYY DDKK,,  IIRRLL,,  II,,  NNOO,,  CCZZ,,  SSKK

Kötelezõ továbbképzés Fakultatív továbbképzés 

Minimális rugalmasság BB  nnll,,  DD,,  FFIINN,,  LLII,,  LLVV BB  ffrr,,  EE,,  EELL,,  FF,,  II,,  LL,,  PP,,  CCZZ,,  PPLL

Közepes rugalmasság BB  ddee,,  AA,,  LLTT NNOO,,  BBGG

Magas fokú rugalmasság NNLL,,  SS,,  UUKK,,  EEEE,,  MMTT,,  RROO,,  HHUU DDKK,,  IISS,,  SSII,,  SSKK
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Kiegészítõ megjegyzések:
Ld. a 2. fejezet 2.12 sz. és a 4. fejezet 4.1 sz. ábráihoz tartozó további észrevételeket és magyarázatot.
ÍÍrroorrsszzáágg  és CCiipprruuss:: Nincsenek a rugalmasság mértékével kapcsolatos adatok.

A továbbképzés kétségtelenül a legelterjedtebb módja annak, hogy a tanárok ismereteiket,
szaktudásukat frissítsék és gazdagítsák. Míg a fizetett tanulmányi szabadság (a definíciót ld.
a 4. fejezetben) tekinthetõ a szakmai pályán végighúzódó képzés alternatívájaként, mégis
csak igen korlátozott befolyással van az európai tanári szakma egészére, mivel csak nyolc
országban fennálló lehetõség, és az így igénybe vehetõ idõ hosszúsága is más és más.

A tanárok munkafeltételei Európában fontos szerepet játszanak abban, hogy új tanárok ezt
a szakmát választják-e majd, és ha igen, e pályán maradnak-e jelentõs idõtartamra.
Jelentésünk sok szemszögbõl vizsgálta meg azokat a foglalkoztatási feltételeket, melyeket az
oktatási ágazat szakpolitikai döntéshozói kínálnak európai országokban az általános alsó
középfokú oktatásban tanító tanároknak. 

A jelen gazdasági helyzetben az oktatási hatóságoknak mérlegelni kell, milyen gesztusokat
tehetnek a már aktív, illetve a ma még csak reménybeli tanárok felé. Az európai tanári szak-
máról szóló tanulmányunk negyedik és egyben utolsó jelentése mindenek elõtt olyan átfogó
reformok vizsgálatára vállalkozik, melyek hatottak a szakmára, és ezek okait is elemzi.
Összerendezi azokat a tényezõket, melyek együtt a szakma azonosság-tudatát alkotják, és
amelyeket az elsõ három jelentésben külön-külön már szemügyre vettünk. Célunk, hogy job-
ban megértsük, milyen szempontok, megfontolások alapján dõl el, hogy a diplomás
tanárok, akik megfelelõ oktatási tevékenységre képesítettek, megmaradnak-e a szakmában,
vagy elhagyják azt. 
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2.5 ÉS 2.6 SZ. ÁBRÁK:
A TANÁROK TERHELÉSÉNEK KISZÁMOLÁSA: ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ

OKTATÁS (ISCED 2A), 2000/01

Tanátási
napok
száma

Egy tanári
idôegység

hosszúsága

Az iskolahét Tanítási idô szünetek
nélkül (óra)

száma hetente évente

idôegységeinek óráinak
Szünetek hossza

Tanóránként
(perc)

Hetente
(óra)
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2.5 ÉS 2.6 SZ. ÁBRÁK (folytatás):
A TANÁROK TERHELÉSÉNEK KISZÁMOLÁSA: ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ

OKTATÁS (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice

Tanítási idô és szünetek
(óra)

hetente évente (óra) (óra) (nap) (óra) (nap) (óra) (nap) (óra)

évente évente éventehetente hetente hetente

Felügyeleti idô Önálló idô Összes munkaidô
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2.5 ÉS 2.6 SZ. ÁBRÁK (folytatás):
TANÁROK TERHELÉSÉNEK KISZÁMOLÁSA:

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS (ISCED 2A) 2000/01.

Tanátási
napok
száma

Egy tanári
idôegység

hosszúsága

Az iskolahét Tanítási idô szünetek
nélkül (óra)

száma hetente évente

idôegységeinek óráinak
Szünetek hossza

Tanóránként
(perc)

Hetente
(óra)

egész
nap

fél nap

összes
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2.5 ÉS 2.6 SZ. ÁBRÁK (folytatás):
TANÁROK TERHELÉSÉNEK KISZÁMOLÁSA:

ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS (ISCED 2A) 2000/01.

Forrás: Eurydice
Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn  és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.

Tanítási idô és szünetek
(óra)

hetente évente (óra) (óra) (nap) (óra) (nap) (óra) (nap) (óra)

évente évente éventehetente hetente hetente

Felügyeleti idô Önálló idô Összes munkaidô

egész
nap

fél nap

összes
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2.12 SZ. ÁBRA:
A TANÁROKTÓL ELVÁRT RUGALMASSÁG MÉRTÉKÉNEK KISZÁMOLÁSA 

AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN
(ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice

A. Feladatmeghatározás
1 = egyénileg 
2 = tanárok együtt alakítják ki
3 = nincs feladatmeghatározás (hallgatólagos megállapodás az elvárható feladatokról)

B. Munkaidõ lebontása tanítási idõre és más tevékenységekkel töltött idõre:
1 = a vezetõ tanár által kiadott, az iskola igényei szerint megállapított feladatok
2 = tanórák számának csökkentése lehetséges, hiányzó kollega helyettesítésére, értekez-
leteken, iskolaértékelésben való részvételre, leendõ tanároknak nyújtott segítségre, stb.
szánt idõ ellentételezésére
3 = nincs rugalmasság

C. Foglalkozások számának növelése
1 = ha szükséges, többletfizetség nélkül
2 = ha szükséges, többletjavadalmazás/többletszabadidõ fejében
3 = csak önkéntes alapon, többletjavadalmazás fejében vagy foglalkozások száma nem 
növelhetõ

AA  22..1122  sszz..  áábbrráábbaann  aa  rruuggaallmmaassssáágg  mméérrttéékkéétt  aazz  aalláábbbbii  mmóóddoonn  hhaattáárroozzttuukk  mmeegg::
A = minimális rugalmasság: indexek értékeinek összege nagyobb 6-nál.
B = közepes rugalmasság: indexek értékeinek összege egyenlõ 6-tal.
C = nagyfokú rugalmasság: indexek értékeinek összege kisebb 6-nál.

Forrás: Eurydice 

 B fr B de B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S E/W/NI SC
A 3 1 3 1 v. 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 v. 2 2 3 1 v. 2 1 1

B 3 1 v. 2 3 2 2 3 1 2 (:) 2 3 1 3 2 2 1 1 1

C 1 1 v. 3 2 2 3 3 3 2 (:) 3 2 3 1 v. 2  3 3 2 1 1

  IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK
 A 1 2 1 3 3 1,2 v. 3 (:) 2 1 v. 3 1 3 3 1 v. 2 1 1

 B 1 2 3 1 2 1 (:) 3 1 2 1 2 1 1 1

 C 3 3 2 2 2 2 (:) 3 3 2 1 3 2 2 2

UK



Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg  és LLiieecchhtteennsstteeiinn:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.
DDáánniiaa:: A tanítási idõ csökken, ha az adott tanár valamilyen igazgatási feladatot kap, mint pl. önkor-
mányzati tanügyi tanácsadó, oktatási tanácsos vagy iskolai könyvtáros.
NNéémmeettoorrsszzáágg:: Az oktatószemélyzet tagjai idõlegesen helyettesíthetnek hiányzó kollegát. Az iskolaigazgató
saját hatáskörben dönt arról, hogy ad-e munkaidõ-kedvezményt ennek ellentételezésére. Az ezzel kapcso-
latos szabályok és szokások Land-ról Land-ra változnak.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg:: A 30 órából, amit a tanároknak az iskolában kell tölteniük, 25 felhasználásáról (18-21
órányi tanítás és 7-4 további óra) az iskolaigazgató dönt. A maradék tanári értekezletekre és más, a
tanárok órarendjében elõre nem rögzített rendkívüli eseményekre van fenntartva.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg:: B sor: A maximális szolgálati óraszám bizonyos feltételekkel módosítható: Csökkenthetõ,
ha egyes tanulók vagy osztályok tanítása túlzott kihívásnak bizonyul, illetve növelhetõ, ha az osztálylét-
számok alacsonyak. A tanárok akkor kaphatnak óraszám-kedvezményt, ha végzõs hallgatókkal foglalkoz-
nak, ha a laboratóriumért felelõsek, vagy több iskolában, illetve önkormányzatnál dolgoznak. C vonal: A
tanártól elvárható munkaórák száma hetente legfeljebb egy vagy kettõ.
OOllaasszzoorrsszzáágg:: A tanárok hetente legfeljebb 3 órát tölthetnek a tanítástól eltérõ feladatokkal.
PPoorrttuuggáálliiaa:: A tanárok tanítási idejének csökkentése olyan tevékenységek miatt lehetséges, mint pl. dön-
téshozó testületekben való részvétel, kiemelt felelõsség egy adott osztályért, (direcçao de turma), kurzusok
összehangolásának feladata és oktatási kisegítõ létesítmények vezetéséért vállalt felelõsség (nyelvi klubok,
stb.). A döntéshozó testületek tagjainak biztosított óraszám kedvezmény mellett átfogó óraszám ked-
vezmény jár azoknak az iskoláknak, melyek iskolaszéke a fent említett vezetési tevékenységekért felelõs.
FFiinnnnoorrsszzáágg:: C sor: A helyzet a közkeletû gyakorlatot tükrözi. A törvény kimondja, hogy a közfoglalkozta-
tottak kötelesek bizonyos, ésszerûnek tekinthetõ túlóra-számot teljesíteni. A valóságban azonban nem
tekinthetõ sem mulasztásnak, sem szerzõdésszegésnek, ha ezt visszautasítják.
MMaaggyyaarroorrsszzáágg:: A tanítási órák számát az iskolaigazgató saját hatáskörben csökkentheti speciális
helyzetben, ha az iskola rendelkezik a ténylegesen teljesített és a törvényes minimális munkaidõ közötti
különbség fedezéséhez szükséges forrásokkal.
RRoommáánniiaa:: A tanítási órák száma nem csökkenthetõ a hivatalosan megszabott szint alá, de az iskolaigaz-
gató megkövetelheti a tanároktól, hogy országosan szabályozott többletfeladatokat elvégezzenek.

Függelék
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3.12 SZ. ÁBRA:
A TÚLÓRA MENNYISÉGÉNEK KISZÁMOLÁSÁHOZ ALKALMAZOTT INDEX ÉS A

TÚLÓRA ARÁNYÍTÁSA A TANÁROK ÓRADÍJÁHOZ AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A), 2000/01

Forrás: Eurydice 

A túlóra mennyiségének kiszámolásához
alkalmazott index

Munkaórák száma (évi vagy havi) Túlóra arányítása az óradíjhoz

B fr Éves alapfizetés/100 Elvi maximum: 801 órányi tanítás évente Alacsonyabb

B de Éves alapfizetés/100
Tanárhiány esetén: éves tanári fizetés/801

Elvi maximum: 801 órányi tanítás évente
Alacsonyabb

Egyenlõ

B nl Az óradíj 100%-ától a havi fizetés harmadáig (-) Magasabb vagy egyenlõ

DK Az óradíj 100 és 150%-a között (-)

D Kivételes esetekben alacsonyabb

EL A havi fizetés 1/90-ed része
Maximum: kb. 85 (45 perces) foglalkozás

hetente
Egyenlõ

E (-) (-)

F A tanárok státusza alapján országosan megállapított díjazás (-) Átlagosan 100%

IRL (-) (-)

I Változó (-) Változó

L Változó %, de mindig kevesebb, mint a szokványos óradíj (-) Alacsonyabb

NL 100% (-) Egyenlõ

A A havi fizetés 1,432 %-a (=1/70) Maximum: kb. 90 óra hetente Magasabb

P 125 és 150% között (-) Magasabb

FIN 89% v Magasabb

S Az óradíj 180 és 240%-a között (-) Magasabb

UK (-) (-)

IS A havi fizetés 1,0385%-a (=1/96,3)
Maximum: kb. 90 (45 perces) foglalkozás

hetente
Egyenlõ

LI Egy 5 év tapasztalattal rendelkezõ tanár fizetésének 100%-a (-) Változó

NO 20 óráig 150%, 20 és 6 óra között 200% (-) Magasabb

BG Nincs meghatározott összeg (-) Változó

CZ Az átlagos óradíj 125%-a (-) Magasabb

EE Az óradíj 150%-a Maximum: 42 óra hetente (túlórával együtt) Magasabb

CY (:)

HU Az óradíj 130 és 150%-a közötti összeg (-) Magasabb

LV Az óradíj 150%-a (-) Magasabb

LT Az óradíj 100%-a (-) Egyenlõ

MT A pályakezdõ tanárok minimális fizetésének 85,9%-a (-) Alacsonyabb

PL Az óradíj 95%-a 27 (45 perces) foglalkozás hetente Egyenlõ 

RO Az óradíj 100%-a v Egyenlõ 

SI Az óradíj 150%-a (-) Magasabb

SK Az óradíj 125%-a (-) Magasabb
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5.2 SZ. ÁBRA:
TANÁROKAT SEGÍTÕ SZEMÉLYZET ÉS A RENDELKEZÉSÜKRE ÁLLÓ

SZOLGÁLTATÁSOK AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED 2A),
2000/01

Támogató személyzet/szolgáltatás személyes
probléma esetén

Támogató személyzet/szolgáltatás
konfliktus esetén

Támogató személyzet/szolgál-
tatás tanítással kapcsolatos

probléma esetén

B fr
(-) 

[Pszichológiai, orvosi vagy szociális segítõ központ, mely az
iskolával kötött szerzõdés alapján dolgozik]

(-)
[közvetítõ, iskolaigazgató]

Inspecteur (inspector)
Oktatási tanácsadók az érintett szektorból 

B de
(-)

[Schulleiter (iskolaigazgató)]
[pszichológus az iskolában]

[Pszichológiai, orvosi vagy szociális segítõ szolgálat]

(-)
[Schulleiter (iskolaigazgató)]

[Schulleiter (Iskolaigazgató)]
Inspector (Az adott témára szakosodott

felügyelõ)
Pädagogischer Inspektor-Berater

(Általános tanítási tanácsadó)
Pädagogischer Animator (tanítási szak-
tanácsadó a magánszektor állami finan-

szírozást is igénybe vevõ iskoláiban)

B nl Directeur (iskolaigazgató)

Iskolai tanácsadó szolgálat az oktatási
szektor adott része vagy az adott iskola

számára
Inspecteur (felügyelõ)

DK (-)
[Skoleinspectør (iskolaigazgató)]

D
A Schulamt-okban (helyi oktatási hatóságok) tevékenykedõ

pszichológusok
Schulamtsdirektor/Schulräte (felügyelõ)

[Schulleiter (iskolaigazgató)]
Schulamtsdirektor/Schulräte (felügyelõ) A

Schulamt-okban (helyi oktatási hatóságok)
tevékenykedõ pszichológusok

A Studienseminare személyzete
(tanárképzõ intézmények) és az Institute

der Lehrerfortbildung  (tanár tovább-
képzési intézmények)

EL A középfokú oktatás regionális igaz-
gatóságának oktatási tanácsosai

E Jefe de estudios (tanulmányi igazgató)

Orientador (pszichológus és oktatási
tanácsadó) az iskola tanácsadó rész-

legében
Az egyes Autonóm Közösségek ágazati

tanácsadó csoportjainak tagjai

F Cellule académique d`aide
Médecin de prévention, médecin conseil

(-)
[Chef d`établissement]

[Inspecteur de la vie scolaire]

(-)
[Chef d`établissement]

[Inspecteur de la vie scolaire]

IRL Employee assistance service for teachers Employee assistance service for teachers (-)

I (-) (-) (-)

L [az iskola pszichológiai tanácsadó részlegének pszichológusa]
(-)

[iskolaigazgató] Tapasztalt tanárok az iskolában

NL Több fajta intézmény Panaszbizottság
Tapasztalt tanárok az iskolában
Oktatási támogató intézmények
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A

Schulpsychologe (Pszichológus a Schulpsychologische
Beratungsstelle-n, azaz az iskola oktatási és pszichológiai

tanácsadó szolgáltatásán)
Direktor (Iskolaigazgató)

Schulaufsicht (tanfelügyelõség)

Klassenvorstand (egy osztály oktatási és
szervezési feladatainak koordinálásáért

felelõs tanár)
Schulpsychologe (pszichológus a

Schulpsychologische Beratungsstelle-n, azaz
az iskola oktatási és pszichológiai tanácsadó

szolgáltatásán)
Direktor (iskolaigazgató)

Schulaufsicht (tanfelügyeloség)

Direktor (iskolaigazgató)
Schulaufsicht (tanfelügyelõség)

P Presidente do conselho executivo
Presidente do conselho executivo

Inspecção Director de turma Coordenador do
Departmento/conselho pedagigico

FIN A munkavállalók rendelkezésére álló munkaegészségügyi
specialista

(-)
[Rehtori (iskolaigazgató)]

(-)
[Rehtori (iskolaigazgató)]

[vezetõ tanár]

S
Rektor (iskolaigazgató)

Pszichológusok 
Támogató szolgálat

Rektor (iskolaigazgató)
Pszichológusok 

Támogató szolgálat

Rektor (iskolaigazgató)
Tapasztalt munkatársak

UK
(E/W/NI)

A helyi önkormányzat szolgáltatóegységének munkatársai:
Bizalmas személyzeti tanítási és stressz-kezelési tanácsadó

szolgáltatások 
Teacher support network

Head of Department
Head of Year
Head teacher

Head of Department
Head of Year
Head teacher

A LEA (a helyi oktatási hatóság) tanács-
adói

Tantárgyfelelõsök

UK (SC)

(-)
[a törvényileg elõírt tanácsadó szolgálat szakemberei (orvosi,
pszichológiai, szociális munkával és szakmai pályával kapcso-

latos szolgáltatások]
(-)

(-)
[her Majesty`s Inspector of Education]

[Learning support teacher]
[Head of department]

[LEA support]

IS (-)
[Skólastjóri (iskolaigazgató)], [salfræðingur (pszichológus)]

(-)
[Skólastjóri (iskolaigazgató)],
[salfræðingur (pszichológus)]

[Skólastjóri (iskolaigazgató)]
Árgangajstóri (évfolyamfelelõs)

Kennslurdðgjafi (oktatási tanácsos)

LI (-) Inspektor (felügyelõ)

Inspektor (felügyelõ)
Mitglied der Unterrichtskommission (az

oktatási bizottság tagja)
Rektor (iskolaigazgató)

NO Rektor (iskolaigazgató)
Rektor (iskolaigazgató)

Inspektør (felügyelõ)
Rektor (iskolaigazgató)

Inspektør (felügyelõ)

BG (-) (-) (-)

CZ (-) (-)

Módszertani tanácsadó egy regionális
szakértocsoporttól

Az tanfelügyelet szakértõi nagyobb
oktatási problémák esetére

EE Iskola-pszichológus Iskola-pszichológus és szociális munkás Megyei tanács oktatási osztály

CY (-) (-) Epitheoritis (felügyelõ)

LV (-)
[Iskola-pszichológus]

(-)
[Iskolaigazgató és iskolai pszichológus]

(-)
[Tanulmányi vezetõ és iskolaigazgató]



Függelék

147

(-) Nem értelmezhetõ, mivel ezt a támogató intézkedést hivatalos formában még nem hozták létre.
[ ] Munkatársak, illetve szolgálat, akikhez vagy amelyhez a tanárok informális keretek között fordulhatnak,

ha hivatalos segítség nem áll rendelkezésükre.
Forrás: Eurydice 

Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn  és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.

LT Iskola-pszichológus vagy az önkormányzati mûködtetésû
oktatáspszichológiai szolgálat pszichológusa

Iskola-pszichológus vagy az önkormányzati
mûködtetésû oktatáspszichológiai szolgálat

pszichológusa
Socialinis pedagogas (az iskola népjóléti

oktatója)

Az iskola azonos tárgy(ak)at tanító
tanárainak csoportja vagy a helyi/önkor-

mányzati hatóság munkatársai
(dalykiniai metodiniai mokytoju büreliai) 

HU

(-) 
[Vezetõ tanár (a megyei oktatási tanácsadó központ

munkatársa)]
[Óvoda- és iskola-pszichológus (iskola-pszichológus hálózat)]

[Munkaközösség-vezetõ (az ún. szakmacsoport vezetõje)]

[Vezetõ tanár (a megyei oktatási tanácsadó
központ munkatársa)]

[Vezetõ tanár (a megyei oktatási
tanácsadó központ munkatársa)]

pedagógiai szakértõ, pedagógiai elõadó
(a pedagógiai szolgálat munkatársa)

[Munkaközösség-vezetõ (az ún. szakma-
csoport vezetõje)]

MT (-)

Head of school vagy annak helyettese
Head office, ahol az esettel egy oktatási szak-

ember foglalkozik
Tantárgy koordinátor, oktatási tisztségviselõ

Tantárgy-koordinátor, oktatási tiszt-
ségviselõ

PL
(-)

[Nauczyciel psycholog/pedagog (iskola-pszichológus vagy
oktatási tanácsadó)]

[Dyrektor szkoly (iskolaigazgató)]

Nauczyciel psycholog/pedagog (iskola-pszi-
chológus vagy oktatási tanácsadó)
Dyrektor szkoly (iskolaigazgató)

Nauczyciel psycholog/pedagog (iskola-
pszichológus vagy oktatási tanácsadó)

Nauczyciel konsultant (oktatás-módszer-
tani tanácsadó)

Dyrektor szkoly (iskolaigazgató)

RO (-) (-)
(-)

[profesor psihopedagog (psychopéda-
gogue)]

SI
Pszichológus és egyéb szakszemélyzet (szociális munkások,

oktatási tanácsadók, szociális tanácsadó, stb.) az iskola
tanácsadó szolgálatától

Pszichológus és egyéb szakszemélyzet (szo-
ciális munkások, oktatási tanácsadók, szo-

ciális oktatási tanácsadó, különleges oktatási
igényû gyerekek oktatási specialistája, stb.)

az iskola tanácsadó szolgálatától

A probléma jellegétõl függõen vagy a
tanácsadó és segítõ szolgálat tagja vagy
az országos oktatási intézet regionális

egységének oktatási tanácsadója
Direktor (iskolaigazgató)

SK (-)
[Pszichológus az oktatási- pszichológiai tanácsadó központtól]

Riaditel/ka školy (iskolaigazgató)
Szakszervezetek
Helyi hatóságok

Riaditel/ka školy (iskolaigazgató)
Oktatási tanácsadó
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5.5 SZ. ÁBRA:
AZ ISKOLARENDSZERÛ OKTATÁSBA INTEGRÁLT VEGYES OSZTÁLYOKHOZ

BIZTOSÍTOTT JÁRULÉKOS OKTATÓSZEMÉLYZET NAGYSÁGÁNAK KISZÁMOLÁSA ÉS
TERVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA AZ ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (ISCED

2A), 2000/01

B fr
Járulékos "tanórák" (périodes-professeur) biztosításával lehetõvé válik kisegítõ oktató személyzet, vezetõtanárok vagy vezetõtanár helyettesek (tartós
vagy átmeneti) foglalkoztatása a középfokú oktatásban. Tanárok esetében ennek a célja elsõsorban az, hogy csökkenjen a csoportok mérete, más-más
oktatási módszert valósíthassanak meg, vagy speciális nyelvórákat tarthassanak franciául nem beszélõ tanulók számára.

B de

A fogyatékkal élõ tanulók integrálásának esetében a "fejlesztési javaslat", melyet minden integrálandó tanuló esetében el kell készíteni, járulékos segít-
séget határoz meg. Belgiumba nemrég érkezett tanulók: az iskola az egy tanulóra jutó Stundenkapital-jához kap tanévenként 3,5 további egységet, vagy
másfél tanévet, attól függõen, hogy mikor az adott tanuló pontosan mikor érkezett. Két iskolában egy teljes "átmeneti" osztály mûködik ezeknek a tanu-
lóknak az érdekében, melyek közül az elõbbi 30 további egységet kap a Stundenkapital-jához.

B nl Az iskolák szabadon szervezhetik meg a belátásuk szerinti támogatást.

DK (-)

D Attól függ, melyik Land-ról van szó, illetve attól, milyen súlyos a tanuló fogyatékossága.

EL A számolás a tanulók által benyújtott kérvények alapján történik.

E

Például a felzárkóztató oktatási programra beosztott tanárok mindegyike 25 kisegítõ általános alsó középfokú oktatást igénylõ tanulóval foglalkozhat, és
ezen a szinten oktatási szakaszonként legfeljebb két kisegítõ tanár.
Például a különleges igényû tanulók oktatására beosztott kisegítõ tanárok száma az alábbiak szerint alakul:

• mozgásszervi fogyatékkel élõ tanulók esetében: 1/ 8-12
• értelmi fogyatékkal élõ tanulók esetében: 1/ 9-12
• súlyos emocionális problémával küzdõ tanulók esetében: 1/ 6-8
• hallás- vagy látáskárosult tanulók esetében: 1/ 9-12

Ez az információ az oktatási minisztérium égisze alatt mûködõ, állami eszközökbõl finanszírozott oktatási intézményekre vonatkozik; a programoknak
ezt a részét az Autonóm Közösségek Oktatási Irányító Szerve valósítja meg. A tényleges támogatás megszervezése az adott Autonóm Közösség oktatási
irányításától és az adott iskolától függ, tekintettel természetesen az érintett tanulók személyes igényére és az iskola belsõ struktúrájára. Az iskoláknak
minden esetben megfelelõ egyensúlyban kell tartaniuk a tanulók összetételét figyelembe véve azok számát, speciális körülményeit és az egyes
intézmények rendelkezésére álló egységek számát.

F
A tanulók és tanárok megoszlását az adott iskola saját belátása szerint határozza meg, ami megmagyarázza az iskolaprogramban hozott döntéseinek
okait [ami az iskolaprogram célkitûzéseivel összhangban kell, hogy álljon]

IRL
Aszerint változik, hogy milyen program keretén belül nyújtják be a pályázatot. Nem ír állampolgárságú tanulók vagy otthonuktól távol munkát vállaló
szülõk gyerekei esetében a minimális követelmény 1 tanuló. A hátrányos helyzetû iskolák e címen 1 járulékos tanári státuszt kapnak.

I
Egy adott osztályban egynél több, fogyatékkal élõ tanulónak kell lennie. Ami a beosztást illeti, tartományi szinten veszik figyelembe a rendelkezésre álló
tanárok számát. A becslések szerint a különféle iskolákba beiratkozott tanulókból minden 138-ra kell jutnia egy kisegítõ tanárnak. Minden tanulót
egységesen számolnak, tekintet nélkül az iskolára, ahova jár. A tartományi oktatási igazgató igény szerint oszt be kisegítõ tanárokat az egyes iskolákhoz.

L
Ha járulékos munkaerõre van szükség, a tanárok ilyen értelmû javaslattal élhetnek az iskolaigazgató felé, aki mérlegelés után továbbíthatja a kérést a
minisztériumba.

NL (-)

A
A Hauptschule esetében az iskolaigazgató kérvényez további munkaerõt a körzeti iskolaügyi bizottságtól. A kérvényt a bizottság továbbítja a tartományi
kormánynak vagy a regionális iskolaügyi bizottságnak (attól függõen, hogy a kilenc Land melyikérõl van szó). Az Allgemeinbildende höhere Schule-k
esetében az iskolaigazgató közvetlenül a regionális iskolaügyi bizottsághoz pályázik.

P
Szakosodott oktatási kisegítõ csoportok állnak egyesített iskolák rendelkezésére. Minden iskolának van saját idõkerete is, amellyel saját belátása szerint
gazdálkodhat, így a támogatást oda lehet összpontosítani, ahol a legnehezebb vagy a legösszetettebb helyzet alakult ki.

FIN A támogatásról szóló döntésnél a tanulók igényei a kiindulópont és egyben a legfõbb tényezõ.

S Mikor az egyes rászoruló csoportokhoz járulékos munkaerõt osztanak be, ehhez semmilyen speciális számolást nem alkalmaznak.
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(-) Nem értelmezhetõ, mivel ez a támogató intézkedés nem létezik (ld. 5.4 sz. ábra, C kategória)

Forrás: Eurydice 

Kiegészítõ megjegyzések:
DDáánniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg,,  LLiieecchhtteennsstteeiinn  és CCiipprruuss:: Nemzeti szinten nem megerõsített információ.

UK
(E/W/Nl)

A járulékos támogatás az adott iskola körülményeitõl és a rendelkezésre álló anyagi forrásoktól függ.

UK (SC)
Járulékos munkaerõt a helyi hatóságok biztosítanak az adott iskola körülményeitõl függõen. Az ilyen segítséget késõbb felügyeleti látogatások során
ellenõrizhetik.

IS
Az iskolaigazgató egy speciálisan képzett tanárt rendel a tanulási problémákkal küzdõ, illetve izlandiul nem beszélõ tanulók mellé (utóbbiak tolmácsot
is igénybe vehetnek), vagy testi, illetve értelmi fogyatékkal élõ tanulók mellé. A költségeket az illetékes önkormányzat fizeti.

LI Az adott fogyaték fajtájától függõen egy további tanár rendelhetõ az osztályhoz legfeljebb 14 tanórára.

NO A járulékos segítség az érintett tanulók egyéni igényeitõl függ.

BG (-)

CZ
A vychovatel - asistent ucitele költségeit az oktatási, ifjúság- és sportügyi minisztérium fedezi a regionális (körzeti) hatóságokon keresztül (amint az
más oktatási szakszemélyzet esetében is történik).

EE

40-50, beszédterápiára szoruló, általános (1-9. szintig) iskolába járó tanulónként egy logopédusi státuszt hoztak létre. 
30-40, beszédterápiára szoruló, különleges oktatási igényû tanulónként egy logopédusi státuszt hoztak létre ezekben az iskolákban. A siketek
iskolájában egy gyógypedagógus státuszt hoztak létre. Ez a tanár siket gyerekeknek hallókészülékek használatát oktatja. Egy hallókészülék oktató stá-
tuszt is létrehoztak nagyothalló gyerekek iskolájában.
Egy iskolapszichológusi állást is létrehoztak minden 600, egységes szerkezetû (Põhikool) iskolába járó tanuló általános ellátására. Ha a tanulók száma
alacsonyabb, mint amennyi a fenti minimális munkaerõ-juttatáshoz elõ van írva, akkor 0,25, 0,5 vagy 0,75 "különleges igényûekkel foglalkozó" tanári
vagy iskolapszichológusi státuszt hoznak létre.

CY (-)

LV (-)

LT
Az adott iskola különleges oktatási bizottságának hatásköre annak eldöntése, mennyi járulékos munkaerõt biztosítson. A döntés alapvetõen az egy
vagy több fogyaték jellege alapján történik. Elõfordulhat, hogy az egész vegyes osztály kap egyetlen további munkatársat, lehet, hogy néhány, azonos
fogyatékkal élõ tanuló kap összesen egyet, illetve lehetséges, hogy egyetlen tanulóhoz rendelnek egy külön segítõt.

HU Központilag nem meghatározott, az iskolák saját hatáskörben döntenek az ilyen járulékos munkaerõrõl.

MT
A járulékos munkaerõt a tanulók és nem az osztály mellé rendelik. Egy gyerek igényelhet személyes támogatást, ilyenkor egyetlen facilitator-t állí-
tanak kizárólagos rendelkezésére, de lehetséges közös gondoskodás is, ilyenkor a facilitator két vagy több tanulóval foglalkozik.

PL (-)

RO Nincs semmilyen konkrét számolási módszer.

SI

A - különleges oktatási igényû tanulók elhelyezésérõl és szakmai segítésérõl szóló rendeletben meghatározott - járulékos támogatás tanórák és a
különleges oktatási igényû tanulókat integráló osztályok számát veszik alapul.
A tanulási nehézségekkel küzdõ tanulókhoz biztosított járulékos munkaerõ nagysága az adott iskolában mûködõ osztályok számával arányos.
A kisegítõ státuszokat nem kifejezetten egy osztályhoz rendelik. A járulékos támogatás idõegység-számát egyrészt az adott osztályban tanulási
nehézségekkel küzdõ tanulók egyéni igényei alapján, másrészt a különleges oktatási igényû tanulók elhelyezésérõl és szakmai segítésérõl szóló ren-
delet alapján határozzák meg. A kisegítõ szakszemélyzetet az iskolának átfogóan biztosítják a járulékos idõegység-igény alapján.

SK Az iskolaigazgató tanár-kisegítõ munkatársat rendel a roma származású tanulók mellé adott projektekre kísérleti alapon.
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A TANULMÁNYBAN TÁRGYALT OKTATÁSI SZINT: 
NAPPALI ÁLTALÁNOS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS (ISCED 2A), 2000/01

NAPPALI TAGOZATOS KÖTELEZÕ OKTATÁS SZINTJE(1)

Kivétel B, F, UK (E/W/NI) KÖTELEZÕ UTÁNI
EGYSÉGES SZERKEZETÛ

Elsõ évek Záró évek
FELSÕ KÖZÉPFOKÚALAPFOKÚ OKTATÁS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ

B fr ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE DE TRANSITION GÉNÉRALE
elsõ 2 év utolsó 4 év

B de PRIMARUNTERRICHT ALLGEMEINBILDENDER ÜBERGANGSUNTERRICHT
elsõ 2 év utolsó 4 év

B nl LAGER ONDERVIJS ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS
elsõ 2 év utolsó 4 év

DK FOLKESKOLE
elsõ 6 év utolsó 3 év

D GRUNDSCHULE

GYMNASIUM /GESAMTSCHULE/
REALSCHULE /SCHULARTEN MIT MEHREREN

BILDUNGSGÄNGEN/
HAUPTSCHULE

GYMNASIALE OBERSTUFE /BERUFLICHES
GYMNASIUM/ FACHGYMNASIUM /

GESAMTSCHULE

EL DIMOTIKO SCHOLEIO GYMNASIO ENIAIO LYKEIO

E EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO

F ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE COLLÈGE LYCÉE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

IRL PRIMARY SCHOOL
SECONDARY/VOCATIONAL/COMPREHENSIVE SCHOOL

COMMUNITY SCHOOL AND COLLEGE
elsõ 3 év utolsó 2/3 év

I SCUOLA PRIMARIA SCUOLA MEDIA
SCUOLA SECONDARIA

SUPERIORE

L ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
LYCÉE GÉNÉRALE

elsõ 3 év utolsó 4 év

NL BASISONDERWIJS

VWO
elsõ 3 év utolsó 3 év

HAVO
elsõ 3 év utolsó 2 év

VMBO
elsõ 2 év

A VOLKSSCHULE
HAUPTSCHULE

AHS (0BERSTUFE) / OBERSTUFENREALGYM-
NASIUM

ALLGEMEINBILDENDE HÖHERE SCHULE
elsõ 4 év utolsó 4 év

P ENSINO BÁSICO
(elsõ és második szakasz) (3. szakasz)

FIN PERUSOPETUS - GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING
elsõ 6 év utolsó 3 év

LUKIO / GYMNASIUM

S GRUNDSKOLA
elsõ 6 év utolsó 3 év

UK (E/W/NI) PRIMARY SCHOOL
SECONDARY SCHOOL

elsõ 3 év utolsó 4 év

UK (SC) PRIMARY SCHOOL
SECONDARY SCHOOL

elsõ 4 év utolsó 2 év

(1) A nappali tagozatos kötelezõ oktatás nem szükségképpen ér véget minden országban az alsó középfokú oktatás
befejeztével, hanem még egy vagy akár több évig is folyatódhat. Ez a helyzet Belgiumban, Franciaországban,
Hollandiában, Ausztriában (1 év) és az Egyesült Királyságban (E/W/NI) (2 év).
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NAPPALI TAGOZATOS KÖTELEZÕ OKTATÁS SZINTJE(2)

Kivétel B, F, UK (E/W/NI) KÖTELEZÕ UTÁNI
EGYSÉGES SZERKEZETÛ

Elsõ évek Záró évek
FELSÕ KÖZÉPFOKÚALAPFOKÚ OKTATÁS ALSÓ KÖZÉPFOKÚ

IS GRUNNSKÓLI
elsõ 4 év utolsó 2 év

MENNTASKÓLI /
FJÖLBRAUTASKÓLI

LI PRIMARSCHULE OBERSCHULE / REALSCHULE / GYMNASIUM
UNTERSTUFE GYMNASIUM OBERSTUFE

NO GRUNNSKOLE
(elsõ és második szakasz) (3. szakasz)

VIDEREGÅENDE SKOLE

BG NATCHALNO UTCHILISHTE PROGIMNAZIALNO UTCHILISHTE GIMNAZIA / PROFILIRANA GIMNAZIA

CZ

ZÁKLADNI ŠKOLA
utolsó 4 év

elsõ 5 év
GYMNÁZIUM

elsõ 4 év utolsó 4 év

EE PÕHIKOOL
elsõ 6 év utolsó 3 év

GÜMNAASIUM

CY DIMOTIKO SCHOLEIO GYMNASIO ENIAIO LYKEIO

LV PAMATIZGLÎTÎBA
elsõ 4 év utolsó 5 év

VIDÊJÂ IZGLÎTÎBA

LT PRADINÉ MOKYKLA
PRAGRINDINÉ MOKYKLA /

GIMNAZIJA
elsõ 2 év

VIDURINÉ MOKYKLA / GIMNAZIJA
utolsó 2 év

HU

ÁLTALÁNOS ISKOLA
utolsó 4 év

elsõ 4 év
GIMNÁZIUM

elsõ 4 év utolsó 4 év

MT PRIMARY SCHOOL
JUNIOR LYCEUM / SECONDARY SCHOOL /

BOYS` GIRLS` SCHOOL
JUNIOR COLLEGE / HIGHER SECONDARY

SCHOOL

PL SZKOLA PODSTAWOWA GIMNAZJUM LICEUM OGÓLNOKSZTALCACE

RO SCOALA PRIMARA GIMNAZIU LICEU

SI

OSNOVNA ŠOLA (8 év)
elsõ 4 év utolsó 4 év

GIMNAZIJA
OSNOVNA ŠOLA (9 év)

elsõ 4 év utolsó 4 év

SK

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
utolsó 5 év

elsõ 4 év
GYMNÁZIUM

elsõ 4 év utolsó 4 év

(2) A nappali tagozatos kötelezõ oktatás nem szükségképpen ér véget minden országban az alsó középfokú oktatás
befejeztével, hanem még egy vagy akár több évig is folyatódhat. Ez a helyzet Bulgáriában (1 év), Magyarországon
(4 év) és Szlovákiában (1 év, Gymnázium 2 év).
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ÁBRÁK JEGYZÉKE

1. sz. ábra: A szakma vonzerejével és jellegzetességeivel kapcsolatos
tanulmány aspektusai XII

1.1 sz. ábra: Tanárok által betölthetõ állandó állások az általános alsó
középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 2

1.2 sz. ábra: Az általános alsó középfokú oktatásban tanító tanárok
foglalkoztatási jogállása (ISCED 2a) százalékban kifejezve 5

1.3 sz. ábra: A tanárok foglalkoztatásával kapcsolatos felelõsség az általános
alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 10

1.4 sz. ábra: Képesített pályakezdõ tanárok próbaideje az általános alsó
középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 13

1.5 sz. ábra: Részmunkaidõs szerzõdések a tanári szakmában az általános
alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 16

2.1 sz. ábra: A tanárok terhelésének törvényi meghatározása: legelterjedtebb
megoldások az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 28

2.2 sz. ábra: A tanári terhelés törvényi meghatározása: szokványos megoldások
országonként az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 30

2.3 sz. ábra: A szokványos tanári terhelés törvényi meghatározása óra/hét
és nap/év szerint az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 33

2.4 sz. ábra: Az éves szabadság törvényi meghatározása óra/hét
és nap/év szerint az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 36

2.5 sz. ábra: Az éves szokványos tanítási idõ (az óraközi szünetek nélkül)
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 39

2.6 sz. ábra: Az éves szokványos (az iskolában vagy más meghatározott
helyen töltendõ) munkaidõ az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 40

2.7 sz. ábra: A tanítási idõ törvényileg szabályozott változásainak kritériumai
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 41

2.8 sz. ábra: A tanítási idõ törvényileg szabályozott változásai az életkor
és a szolgálati idõ függvényében az általános alsó középfokú
oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 43

2.9 sz. ábra: Konkrét feladatok, melyek elvégzése jogszabály vagy más
hivatalos rendelkezés alapján anyagi vagy munkaidõbeli
ellentételezés nélkül elvárható a tanároktól az általános
alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 45

2.10 sz. ábra: A tanárok feladataihoz és törvényben megszabott
munkaidejéhez tartozó csoportmunka támogatása az
általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 47

2.11 sz. ábra: Központilag/legfelsõbb szinten kifejezetten csoportmunkához
biztosított források az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 48

2.12 sz. ábra: A tanároktól elvárt rugalmasság jelzõszáma tanítási és egyéb
feladataik szerint az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 49

2.13 sz. ábra: A tanárok számára készített gyakorlati viselkedési
normarendszer megléte az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 51
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3.1 sz. ábra: A tanárok maximális és minimális alapfizetése az általános
alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), az egy fõre jutó GDP
százalékában, 2000/01 54

3.2 sz. ábra: A tanárok bérskálájának típusai az általános alsó középfokú
oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 57

3.3 sz. ábra: A tanárok bérskála szintjeinek száma az általános alsó középfokú
oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 58

3.4 sz. ábra: Százalékos fizetésemelés szintenként a bérskála szintjeinek száma
alapján az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 60

3.5 sz. ábra: A tanítástól eltérõ szakmai tapasztalat beszámítása az általános
alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 61

3.6 sz. ábra: A fizetésemeléshez való jogosultság a szolgálati idõ alapján
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 63

3.7 sz. ábra: A szolgálat idõtartama szerinti fizetésemelések gyakorisága
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 64

3.8 sz. ábra: A tanárokat magasabb fizetésre jogosító további képesítések
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 66

3.9 sz. ábra: A teljesítményük alapján fizetésemelésre jogosult tanárok
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 68

3.10 sz. ábra: A teljesítmény-alapú tanári fizetésemelések megítélésére
irányuló eljárás kezdeményezéséért felelõs személy vagy testület
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 69

3.11 sz. ábra: Az állami általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a)
tanító tanárok fizetésemelésének `hordozhatósága`, 2000/01 72

3.12 sz. ábra: Fõállású tanárok túlóradíjai a szokványos fizetés arányában az
általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 73

3.13 sz. ábra: A munkaszerzõdésben meghatározottakon felüli, pénzügyileg
javadalmazott feladatok az általános alsó középfokú
oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 75

3.14 sz. ábra: A tanárok munkavégzésének helye szerinti pótlékok
jogosultsági feltételei az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 76

3.15 sz. ábra: Vegyes osztályok tanítása: pótlékra jogosító feltételek az
általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 77

3.16 sz. ábra: Tanároknak nyújtott pénzügyi juttatások az általános alsó
középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 78

3.17 sz. ábra: Tanároknak nyújtott lakhatással kapcsolatos támogatások
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 80

3.18 sz. ábra: Tanároknak nyújtott, utazással kapcsolatos támogatások
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 81

3.19 sz. ábra: Tanároknak nyújtott egyéb juttatások az általános alsó
középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 82

3.20 sz. ábra: Az általános alsó középfokú oktatásban állandó szerzõdéssel
dolgozó tanárok pótlékainak és pénzügyi támogatásának
megítéléséért felelõs testületek szintje a közigazgatási
hierarchiában (ISCED 2a), 2000/01 84

3.20 sz. ábra: Az általános alsó középfokú oktatásban állandó
(folytatás) szerzõdéssel dolgozó tanárok pótlékainak és pénzügyi

támogatásának megítéléséért felelõs testületek szintje
a közigazgatási hierarchiában (ISCED 2a), 2000/01 85
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4.1 sz. ábra: A továbbképzés kötelezõ mivolta az általános alsó középfokú
oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 89

4.2 sz. ábra: Továbbképzés biztosítása az általános alsó középfokú
oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 90

4.3 sz. ábra: Kötelezõ tanár-továbbképzésre szánt minimális idõ (órákban)
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 91

4.4 sz. ábra: Tanár-továbbképzési programok készítésének felelõsségi szintje
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 93

4.5 sz. ábra: Tanár-továbbképzési intézmények az általános alsó
középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 94

4.6 sz. ábra: Képzéssel kapcsolatos költségtérítés az általános alsó
középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 95

4.7 sz. ábra: Képzéssel kapcsolatos költségtérítésre jogosult tanárok
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 96

4.8 sz. ábra: A képzéssel kapcsolatos költségtérítést meghatározó és megítélõ
testület helye a rendszerben  általános alsó középfokú oktatás
(ISCED 2a), 2000/01 97

4.9 sz. ábra: A tanulmányi szabadság képzési célra történõ igénybevétele
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 98

4.10 sz. ábra: A tanulmányi szabadság hossza és típusai állandó szerzõdéssel
dolgozó tanárok esetében az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 99

4.11 sz. ábra: Konkrét készségek mint a tanár-továbbképzés lehetséges témái
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 104

4.12 sz. ábra: A tanárok ict-vel kapcsolatos készségfejlesztésére irányuló
tanár-továbbképzés az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 105

4.13 sz. ábra: Tanár-továbbképzésben részt vevõ tanárok  általános alsó
középfokú oktatás (ISCED 2a), 2000/01 106

5.1 sz. ábra: Tanároknak nyújtott segítséggel kapcsolatos szabályok,
illetve ajánlások megléte vagy hiánya az általános alsó
középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 111

5.2 sz. ábra: Tanároknak hivatalos formában segítséget nyújtó
szakszemélyzet, illetve szolgáltatások az általános alsó
középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 112

5.3 sz. ábra: Nemzeti törvények meghatározásai az általános alsó
középfokú oktatásba integrált vegyes tanulócsoportokról
(ISCED 2a), 2000/01 114

5.4 sz. ábra: Az általános alsó középfokú oktatásba integrált vegyes
tanulócsoportokat tanító tanároknak biztosított támogatás
(ISCED 2a), 2000/01 117

5.5 sz. ábra: Vegyes osztályokhoz biztosított kisegítõ oktatószemélyzet
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a), 2000/01 119

5.6 sz. ábra: Az iskolarendszerû oktatás elõírt vagy javasolt maximális
osztálylétszáma az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2a), 2000/01 124

5.7 sz. ábra: Azok a feltételek, melyek teljesülése esetén az iskolarendszerû
általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2a) vegyes
csoportokkal foglalkozó tanárok munkaterhe csökkenthetõ
(a csökkenés százalékértékének megjelölésével), 2000/01 126
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`A` ábra: A munkaadók hierarchikus szintje a közigazgatási döntéshozatali
rendszerben, a tanárok szakmai státusza és munkaköri leírásuk
rugalmasságának mértéke az általános alsó középfokú
oktatásban (ISCED 2A), 2000/01 129

`B` ábra: A minimális alapfizetés aránya az egy fõre jutó GDP-hez és
a túlóradíj aránya a normál fizetés szerinti óradíjhoz az
általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2A), 2000/01 131

`C` ábra: A maximális alapfizetés aránya az egy fõre jutó GDP-hez és
a tanárok lehetséges fizetésemelésével, pénzügyi juttatásával
kapcsolatos fõbb tényezõk az általános alsó középfokú
oktatásban (ISCED 2A), 2000/01 132

`D` ábra: A minimális alapfizetés aránya az egy fõre jutó GDP-hez és
a tanárok szakmai státusza az általános alsó középfokú
oktatásban (ISCED 2A), 2000/01 132

`E` ábra: A tanárok szakmai státusza és a kötelezõ vagy fakultatív
továbbképzés az általános alsó középfokú oktatásban
(ISCED 2A), 2000/01 134

`F` ábra: A továbbképzés kötelezõ vagy fakultatív jellege és tanárok
munkaköri leírásában tükrözõdõ rugalmasság mértéke
az általános alsó középfokú oktatásban (ISCED 2A), 2000/01 134
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

II..  EEUURRYYDDIICCEE  HHÁÁLLÓÓZZAATT

A. EURYDICE EURÓPAI IRODA

Avenue Louise 240
B-1050 Brussels

(http://www.eurydice.org)

vveezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ  ééss  ttáárrsssszzeerrzzõõ

Arlette Delhaxhe

AAzz  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  eelleemmzzééss  sszzeerrzzõõii

Misia Coghlan, Bernadette Forsthuber, Maria Luisa García Mínguez, Anne Godenir, Jesus
Alquézar Sabadie

SSzzeerrkkeesszzttééss  ééss  ggrraaffiikkaa

Patrice Brel

FFoorrddííttááss  ééss  lleekkttoorráállááss

Brian Frost-Smith

TTeecchhnniikkaaii  sseeggííttsséégg
Gisele de Lel

TTiittkkáárrii  sszzoollggáállttaattáássookk

Helga Stammherr

SSeeggííttssééggüünnkkrree  vvoolltt::

Vincent Vandenberghe, IRES
Université Catholique de Louvain, Belgium (3. fejezet)
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EEUURRÓÓPPAAII  UUNNIIÓÓ

BELGIQUE / BELGIË
Unité francophone d'Eurydice
Ministere de la Communauté française 
Direction générale des Relations interna-
tionales
Boulevard Leopold II, 44 - Bureau 6A/002 
1080 Bruxelles
A jelentést az iroda közösen készítette.

Vlaamse Eurydice-Eenheid
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Onderwijs
Afdeling Beleidscoördinatie
Hendrik Consciencegebouw 5 C 11
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
A jelentést Hilde Lesage, Sabine Meuwis,
Patrick Poelmans és az iroda munkatársai
készítették.

Agentur Eurydice
Agentur für Europäische
Bildungsprogramme
Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Gospertstraße 1
4700 Eupen
A jelentést az iroda közösen készítette.

DANMARK
Eurydice's informationskontor i Danmark
Institutionssryrelsen
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 Kobenhavn K
A jelentést az iroda közösen készítette.

DEUTSCHLAND
Eurydice - Informationsstelle der Länder im 
Sekretariat der Kultusministerkonferenz 
Lennéstrasse 6
53113 Bonn
A jelentést Gerdi Jonen készítette.

ELLÁDA
Eurydice Unit
Ministry of National Education and
Religious Affairs
Direction CEE / Section C
Mitropoleos 15
10185 Athens
A jelentést Antigoni Faragoulitaki, Evi
Zigra, Anastasia Liapi, Kostas Mytaloulis,
Spyros Pardalis készítették.

ESPAÑA
Unidad de Eurydice
Ministeria de Educación, Cultura y Deporte 
ClDE - Centro de Investigación y
Documentación Educativa
c/General Oraá 55
28006 Madrid
A jelentést készítették: Ana Isabel Martín
Ramos, Irene Arrimadas

FRANCE
Unité d'Eurydice
Ministère de la Jeunesse, de l`Éducation
nationale et de la Recherche
Direction des affaires internationales et de
la coopération
Centre de ressources pour l'information
internationale et l'accueil des personnalités
étrangères
Rue de Grenelle 110
75357 Paris
A jelentést készítette: Thierry Damour

IRELAND
Eurydice Unit
Department of Education and Science
International Section
Marlborough Street
Dublin 1
A jelentést az iroda közösen készítette.

B. AZ EURYDICE NEMZETI IRODÁI

AA  ttaannuullmmáánnyybbaann  ffeellhhaasszznnáálltt,,  aa  hháállóózzaatt
oorrsszzáággaaiinnaakk  jjeelleennlleeggii  hheellyyzzeettéétt  lleeíírróó

nneemmzzeettii  jjeelleennttéésseekk  sszzeerrzzõõii
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ITALIA
Unità di Eurydice
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca - c/o INDIRE
Via Buonarroti 10
50122 Firenze
A jelentést az iroda közösen készítette.

LUXEMBOURG 
Unité d'Eurydice
Ministère de la Culture, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche (CEDIES) 
Route d'Esch 211
1471 Luxembourg
A jelentést az iroda közösen készítette.

NEDERLAND
Eurydice Eenheid Nederland
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen
Afdeling Informatiediensten D073 
Postbus 25000 - Europaweg 4
2700 LZ Zoetermeer
A jelentést az iroda közösen készítette.

ÖSTERREICH
Eurydice-Informationsstelle 
Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft 
und Kultur - Abt.I/6b
Minoritenplatz 5
1014 Wien
A jelentést az iroda közösen készítette.

PORTUGAL
Unidade de Eurydice
Ministério da Educação
Departamenta de Avaliação, Prospectiva e
Planeamento (DAPP)
Av. 24 de Julho 134
1350 Lisboa
A jelentést Luisa Maia, Ana Araújo és Édio
Martins készítették.

SUOMI / FINLAND
Eurydice Finland
National Board of Education 
Hakaniemenkatu 2
00530 Helsinki
A jelentést az iroda közösen készítette.

SVERIGE
Eurydice Unit
Ministry of Education and Science 
Drottninggatan 16
10333 Stockholm
A jelentést Bodil Bergman, Myrna Smitt és
Ann-Katrin Wirén készítették.

UNITED KINGDOM
Eurydice Unit for England, Wales and
Northern Ireland
National Foundation for Educational
Research 
The Mere, Upton Park
Slough, Berkshire SLl 2DQ
A jelentést az iroda közösen készítette.

Eurydice Unit, Scotland
The Scottish Executive Education
Department 
(SEED)
International Relations Unit
Area 1-B South / Mailpoint 25
Victoria Quay
Edinburgh EH6 6QQ
A jelentést az iroda közösen készítette.



TTAAGGJJEELLÖÖLLTT  OORRSSZZÁÁGGOOKK

BALGARIJA

Eurydice Unit
Equivalence and Information Centre 
International Relations Departmelnt 
Ministry of Education and Science
2A, Knjaz Dondukov Bld
1000 Sofia
A jelentést az iroda közösen készítette.

CESKÁ REPUBLIKA
Eurydice Unit
Institute for Information on Education 
Senovázné nám. 26
P.O. Box è.1
110 06 Praha 06
A jelentést StanisIava Brozová készítette.

EESTI
Eurydice Unit
Estonian Ministry of Education and
Research
Tallinn Office
11 Tonismägi st.
15192 Tallinn
A jelentést Kersti Kaldma készítette.

KYPROS
Eurydice Unit
Ministry of Education and Culture Kimonos
and Thoukydidou 
1434 Nicosia

LATVIJA
Eurydice Unit
Ministry of Education and Science 
Department of European Integration and
Coordination of International Assistance
Programrnes
Valnu 2
1050 Riga
A jelentést Aija Lejas-Sausa és Dace Jēce
készítette minisztériumi tiszségviselõkkel
együttmûködve. 

LIETUVA
Eurydice Unit
Ministry of Education and Science
A. Volano 2/7
2691 Vilnius
A jelentést a minisztérium alapképzési és
továbbképzési fõosztályának tisztségviselõi
készítették 

MAGYARORSZÁG
Eurydice Unit
Ministry of Education
Szalay u. 10-14
1055 Budapest
A jelentést az iroda közösen készítette.
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EEFFTTAA//EEEEAA  OORRSSZZÁÁGGOOKK

ÍSLAND
Eurydice Unit
Ministry of Education, Science and Culture 
Division of Evaluation and Supervision 
Sölvholsgata 4
150 Reykjavik
A jelentést Margrét Harðardóttir és Sigrún
Jónsdóttir készítették.

LIECHTENSTEIN
Eurydice-Informationsstelle
Schulamt
Austrasse 79
9490 Vaduz
A jelentést az iroda közösen készítette.

NORGE
Eurydice Unit
Ministry of Education and Research 
Department for Policy Analysis and
International Affairs
Akersgaten 44
0032 0510
A jelentést Elin Svensen, Jannicke Søhoel,
Nils Astrup és Hege Madsen készítették.

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
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MALTA
Education Officer (Statistics)
Eurydice Unit
Department of Planning and Development 
Education Division
Floriana CMR 02
A jelentést Raymond Camilleri készítette.

POLSKA
Eurydice Unit
Foundation for the Development of the
Education System
Socrates Agency
Mokotowska 43
00-551 Warsaw
A jelentést Anna Smoczynska készítette.

ROMÂNIA
Eurydice Unit
Socrates National Agency
1 Schitu Magureanu - 2nd Floor
70626 Bucharest
A jelentést Alexandru Modrescu készítette.

SLOVENIJA
Eurydice Programme Supervisory Body 
Ministry of Education, Science and Sport 
Office for School Education of the Republic
of Slovenia
Trubarjeva 5
1000 Ljubljana
A jelentést Tatjana Plevnik készítette.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eurydice Unit
Slovak Academic Association for
International Cooperation
Socrates National Agency
Staré grunty 52
84244 Bratislava
A jelentést Marta Ivanova készítette.
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IIII..  EEUURRYYDDIICCEE  NNAATTIIOONNAALL  EEXXPPEERRTTSS

(designated by the Socrates Committee)

Authors of the national contributions
(clarifying historical and contextual aspects) which were used for the study

EEUURRÓÓPPAAII  UUNNIIÓÓ

BELGIQUE / BELGIË
JJaaccqquueelliinnee  BBeecckkeerrss  //  MMaarriiee--CCaatthheerriinnee  VVooooss
Université de Liège
Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Éducation
Boulevard du Rectorat 5 – Bât. B32
4000 Liège

LLeeoonnhhaarrdd  SScchhiifffflleerrss
Klosterstrasse 31
4780 St. Vith

DANMARK
FFiinnnn  HHeelldd
Aprilvej 24
2730 Herlev

DEUTSCHLAND
EEbbeerrhhaarrddtt  JJeeuutthhee
Leiershohlstrasse 29
65760 Eschborn

ELLÁDA
CChhrriissttooss  DDoouukkaass
General Secretary of Adult Education
L. Acharnon 417
11143 Athens

ESPAÑA
JJoosséé  MM..  EEsstteevvee
Catedrático de Teoria de la Educación
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Málaga
29071 Málaga

FRANCE
JJeeaann--CCllaauuddee  EEiicchheerr  //  TThhiieerrrryy  CChheevvaaiilllliieerr
IREDU-CNRS
Université de Bourgogne
Avenue Alain Savary 9
B.P. 47870
21078 Dijon Cedex

ITALIA
SSeerrggiioo  GGoovvii
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici
Ufficio IV
Viale Trastevere 76/A
00153 Roma

LUXEMBOURG
JJiimmmmyy  BBeeddiinn
Route de Longwy 335
1941 Luxembourg

NEDERLAND
HHaannss  VVoosssseennsstteeyynn
Center for Higher Education Policy Studies
– CHEPS
Universiteit Twente
P.O. Box 217
7500 AE Enschede

ÖSTERREICH
MMiicchhaaeell  SScchhrraattzz  //  PPaauull  RReessiinnggeerr
Institut für Lehrer/innenbildung und
Schulforschung
Universität Innsbruck
Christoph-Probst-Platz, Innrain 52
6020 Innsbruck

PORTUGAL
AAnnttóónniioo  TTeeooddoorroo
R. Luis Queiroz, 26 F-9° Esq.
2800 Almada

SUOMI / FINLAND
OOllllii  LLuuuukkkkaaiinneenn
Suomen Kuntaliitto
Toinen linja 14
00530 Helsinki
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EEFFTTAA//EEEEAA  OORRSSZZÁÁGGOOKK

ÍSLAND
TThhoorreeyy  GGuuddmmuunnddssddoottttiirr
Assistant professor at Iceland University of
Education
Klyfjasel 22
109 Reykjavik

LIECHTENSTEIN
RReeiinnhhaarrdd  WWaallsseerr
Hinterdorf 5
9492 Eschen

NORGE
AAssuullvv  FFrrooyyssnneess
Oslo College
Wergelandsveien 27
0167 Oslo

TTrryyggvvee  BBeerrggeemm
University of Bergen
Post Box 7800
5020 Bergen

SVERIGE
BBeennggtt  BBöörrjjeessoonn
Sågargatan 4
116 36 Stockholm

UNITED KINGDOM / ENGLAND,
WALES AND NORTHERN IRELAND
MMiikkee  NNiicchhooll
Hazelwood,
73 Plymyard Avenue
Bromborough
Wirral CH62 6BL

UNITED KINGDOM / SCOTLAND
JJoohhnn  MMiittcchheellll
141 Vancouver Drive
Westwood, East Kilbride
Glasgow G75 8NL

TTAAGGJJEELLÖÖLLTT  OORRSSZZÁÁGGOOKK

CESKÁ REPUBLIKA
JJiirríí  VVaalleennttaa
Ceskomoravský odborový svaz pracovníku°
skolství
(Czech and Moravian Trade Union of
Workers in Education)
nám W. Churchilla
113 59 Praha 3

EESTI
TTeerrjjee  OOttss  //  KKaaii  VVõõllllii
Department of Education Policy
Ministry of Education
Munga 18
50088 Tartu

KYPROS
CChhrriissttooss  TThheeooffiilliiddeess
Director of the Committee of Educational
Service
Tefkrou 6
P.Box 1408
Nicosia

LATVIJA
TTaattjjaannaa  KKookkee
Director
Institute of Pedagogy and Psychology
University of Latvia
Kronvalda bulv. 4
1010 Riga

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
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LIETUVA
RRiiccaarrddaass  TToottoorraaiittiiss
Senior official for initial and in-service
training
Ministry of Education and Science
2001 Vilnius

MAGYARORSZÁG
SSooóóssnnéé  ddrr..  FFaarraaggóó  MMaaggddoollnnaa
VVaarrggaa  MMáárriiaa  BBeeááttaa  ((HHeeaadd  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt))
Szalay u. 10-14.
1055 Budapest

MALTA
SSuuzzaannnnee  GGaatttt
Dept. of Primary Education
Faculty of Education
University of Malta
Msida MSD 06

POLSKA
HHaannnnaa  KKoommoorroowwsskkaa--JJaannoowwsskkaa
Warsaw University
Institute of English
Teacher Training College of English
Wawozowa 25/43
02-796 Warszawa

ROMÂNIA
SSeerrbbaann  IIoossiiffeessccuu
Institut des Sciences de l’Éducation
Rue Stirbei Voda, No. 37
70626 Bucarest

SLOVENIJA
AAlleennkkaa  TTaassttaannoosskkaa
Counsellor of the Government
Minisrty of Education, Science and Sport
Zupanciceva 6
1000 Ljubljana

TTaattjjaannaa  PPlleevvnniikk
Counsellor of the Government
Minisrty of Education, Science and Sport
Trubarjeva 5
1000 Ljubljana

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
DDaanniieellaa  DDrroobbnnaa
Advisor for higher education and lifelong
learning
Rectorate of Comenius University
Safarikovo nam. 6
818 06 Bratislava



Köszönetnyilvánítás

165



Munkafeltételek és javadalmazás

166

A tanári szakma Európában: Sajátosságok, trendek és aggodalmak. III. jelentés:
Munkafeltételek és javadalmazás. Általános alsó középfokú oktatás 

Eurydice 

Brüsszel: Eurydice

2003 - 214 p.

Kulcsfontosságú témák az európai oktatásban, 3. kötet

ISBN 2-87116-355-3 
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