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Kovács Györgyi – Mogyorósi Zsolt 

A tanári pálya vonzóvá tételének technikái Finnországban és Hollandiában 

 

I. Finnország 

 

1. A tanári pálya társadalmi presztízse 

A tanítás Finnországban elismert, megbecsült hivatás, sok diák szeretne tanár lenni. Ennek 

köszönhetően Finnország büszkélkedhet a legkompetitívebb tanárképzési rendszerrel: a 

legtehetségesebb fiatalok is vonzónak tartják a tanári pályát, a tanári szakokra a rengeteg jelentkezőből 

a legjobbakat tudják kiválasztani. A finn tanárok magasan képzettek, és a társadalom is elismeri őket; 

feladatuk a szociális, tudásbeli és kulturális értékek közvetítése. Részvételük fontos mind az iskola és 

a családok közti együttműködésben, mind pedig az iskola belső kommunikációjában. (Sahlberg 2012) 

Fontos az a bizalom, amellyel a szülők viseltetnek a tanárok iránt: rájuk bízzák a gyerekeiket, 

bíznak a szakértelmükben. Mindez társadalomtörténetileg nagyon is hosszú folyamat eredményeként 

alakult így: szerepet játszhatott benne az is, hogy a faluról falura vándorló tanítók már a 19-20. század 

fordulóján is nagyon népszerűek voltak. A tanítókat ekkoriban metaforikusan a nép gyertyáinak 

(kansankynttilät) nevezték. Több neves finn tanárképzéssel foglalkozó szakember problematikusnak 

találja, hogy a finn oktatást nemzetközi szinten egyféle paradicsomi idill képe lengi körül, mert ez azt 

sugallja, hogy ők mindent jól csinálnak. 1Igaz, Finnország egyelőre ellenállt olyan globális oktatási 

mozgalmaknak, mint a sztenderdizált tesztek előtérbe helyezése, vagy a diákok korai pályára állítása; 

az ország oktatásügyi eredményei valóban impozánsak, sok kérdést mégsem tesznek fel. A tanárok 

például nagyfokú autonómiával rendelkeznek, mesterfokozatuk van, ugyanakkor a valós hétköznapi 

tanításban ők éppúgy gondokkal küszködnek, mint a kollégáik más országokban. 

A finn oktatás sikereiben jelentős szerepe van annak, hogy az oktatáspolitika ma is tartja magát a 

40 éve kialakított keretekhez (nincsenek sűrű irányváltások), magas a tanári pálya társadalmi 

elismertsége és ezzel szoros összefüggésben az anyagi megbecsültsége (Sahlberg 2012). 

 

2. A finn tanárképzés jellemzői 

 

                                                           
1https://www.academia.edu/8878170/Identity_agency_and_community_Reconsidering_the_pedagogic_re

sponsibilities_of_teacher_education (Utolsó letöltés: 2015. 02. 02.) 
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A finn tanárképzés alapvetése az, hogy professzionális tanárt képeznek, míg más országokban 

hatékony tanárokat szeretnének képezni. (A hatékony alatt azt értve, hogy a PISA-teszteken jó 

eredményeket ér el. Finnországban csak a tanárok 15%-a gondolja úgy, hogy a PISA-eredmények a 

tanári hatékonyságot mutatják.) Finnországban az oktatáspolitika ugyanúgy beszél, ugyanazt mondja, 

mint az iskolák és a tanárképzők. A tanárjelölt a képzés során a saját tanítási stílusát dolgozhatja ki, 

támogatják ebben. Azt gondolják, mindenki a saját stílusában, saját módszerével tud jó tanár lenni2. 

A finn tanárképzési szakemberek abban hisznek, hogy alapos felvételi eljárással kell kezdeni a 

tanárszakra jelentkezők kiválasztását. Nagyon nagy a túljelentkezés, ezért tudnak a hallgatók között 

válogatni: kb. 3000 jelentkezőből 120 pedagógusjelölt kezdi meg a tanárképzésben való részvételt3. A 

tanárképzésbe való bejutás bonyolult, többlépcsős folyamat. Első körben szövegértési feladatokkal 

szűrik ki a jelentkezők számottevő részét (email-en megkapják a felvételi előtt 1 hónappal a 

neveléstudományi kutatásokról szóló cikkekből összeállított szöveggyűjteményt), majd 5-6 fős 

csoportokban megnézik a szövegértési feladatot megfelelően teljesítő jelölteket (kb. 300 személyt), 

hogy egy kvázi iskolai helyzetben hogyan dolgoznak együtt – meghallgatják-e egymást, 

összedolgoznak-e, udvariasak-, konstruktívak-e stb. (3 tanár figyel egy csoportot!). Ezután 

egyénenkénti interjú következik (motiváció, háttér, IQ stb.)4. 

A képző intézmények nagyfokú tartalmi önállóságot élveznek. A 8 tanárképző egyetem 

mindig több elsőst szeretne felvenni, ezt azonban a minisztérium szigorúan korlátozza. Nincs hiány, 

bár tény hogy a túljelentkezés kisebb a természettudományos szakokra. A lemorzsolódás minimális, 

sőt aki valamilyen ok miatt kimarad, azt külön megkeresik, hogy nem volna-e lehetőség 

tanulmányainak folytatására. A hallgatók többségének elhivatottsága, szakmai érdeklődése igen magas 

szintű. Nincs korlátozva az államilag támogatott félévek száma – elvileg 6-8-10 év elteltével is lehet 

folytatni a tanulmányokat az állami költség terhére. A féléves kreditszám 60, a teljes képzés 300 

kredites, elég jelentős különbség van a főszak és a minor szak kreditszámai között. 

Az intézmények egy központilag meghatározott keretszámot kapnak, annál többet nem vehetnek fel, 

de ezt a létszámot kötelezően fel kell tölteniük. A képzés államilag finanszírozott, vagy lehetőség van 

magán főiskolákon, egyetemeken tanulni. Az állami képzésbe azokat veszik fel, akik a legjobbak és 

                                                           
2Sahlberg, Pasi (2012): PISA 2012 Reinforces the Key Elements of the Finnish Way. 

http://pasisahlberg.com/pisa-2012-reinforces-the-key-elements-of-the-finnish-way/ (Utolsó letöltés: 2015. 02. 

01.) 

3http://www.helsinki.fi/teachereducation/step/information/qualifications/(Utolsó letöltés: 2015. 02. 08.) 

4https://www.academia.edu/8878170/Identity_agency_and_community_Reconsidering_the_pedagogic_respo

nsibilities_of_teacher_education (Utolsó letöltés: 2015. 02. 02.) 
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https://www.academia.edu/8878170/Identity_agency_and_community_Reconsidering_the_pedagogic_responsibilities_of_teacher_education
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leginkább elkötelezettek a pedagógusképzés és a pedagóguspálya iránt. A lemorzsolódás ezért 

elenyésző: 1-2 fő évfolyamonként a képzés végére. Hasonlóan elenyésző a lemorzsolódás a praxis 

során: aki tanári diplomát kap, tanárként kezd el dolgozni, és tanár is marad élete során. 

A középiskolai és általános iskolai tanárok mesterdiplomával rendelkeznek - a mesterfokozat 

megszerzése elengedhetetlen feltétele a tanári állás betöltésének (Sahlberg, 2012). A pedagógusok 

képzése egyetemi szintű - még az óvónőké is -, a pedagógusoktól alapos szakmai tudást várnak. 

 

3. A tanári életpályamodell hiánya 

Finnországban nincs kifejezett tanári életpályamodell, helyette többféle pedagóguskompetencia-

értelmezést is elfogadnak. A pedagóguskompetenciák szempontrendszerében azonosítják a 

pedagógusok legfőbb szerepeit és - ezeken belül - a konkrét tevékenységeket. A pedagógust a tanulás 

és a fejlődés vezetőjének, szakértőnek tartják, aki képes átlátni szakterületének rendszerét, fejleszti és 

értékeli saját tevékenységét, értékek közvetítője, teljes ember. 

Létezik kerettanterv – az iskolai tantervek kialakítása nem az állam, hanem a helyi iskola, és 

elsősorban az ott oktató tanárok feladata. A saját diákjaik értékelési módszereinek meghatározása 

szintén az ő feladatuk. Ez alapján látszik, hogy a finn tanároknak a munkájuk során nagyon nagy 

autonómiájuk van. Nincsen sem tanárértékelési rendszer, sem tanfelügyelet. Sahlberg szerint ehelyett a 

tanárok, mivel az idejük engedi, sokat beszélgetnek egymással, rálátnak egymás munkájára, és ha úgy 

adódik, akkor a iskolaigazgatókkal együtt ki is javítják egymás munkáját (Sahlberg, 2012). Elsősorban 

ez a szakmai autonómia az, amely a fiataloknak a legszimpatikusabb a tanárképzésben. A finnek 

többféle pedagóguskompetencia-értelmezést is elfogadnak. A pedagóguskompetenciák 

szempontrendszerében azonosítják a pedagógusok legfőbb szerepeit és - ezeken belül - a konkrét 

tevékenységeket. A pedagógust a tanulás és a fejlődés vezetőjének, szakértőnek tartják, aki képes 

átlátni szakterületének rendszerét, fejleszti és értékeli saját tevékenységét, értékek közvetítője, teljes 

ember. A későbbiekben sem értékelik formalizáltan a pedagógusok tanítását, a pedagógusok 

kompetenciáit. 

 

 

4. A tanári élet- és munkakörülmények jellemzői 
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Finnországban a pedagóguspálya vezeti a foglalkozások népszerűségi listáját5. Minden negyedik finn 

fiatal tanár szeretne lenni, az egyetemek tanárképző karain legalább tízszeres a túljelentkezés. Ez csak 

részben tulajdonítható az anyagi megbecsülésnek, legalább ekkora szerepe van a képzés presztízsének, 

minőségének. A finn tanárokat nemzetközi hírű kutatók képezik, a tudományos eredmények 

közvetlenül áramlanak be a tanárképzésbe. A tanárok maguk is elsajátítják a kutatási módszereket, 

képesek a szakirodalom követésére, kísérletezésre, és így munkájuk folyamatos fejlesztésére. 

A tanárok éves kötelező óraszáma 550, lényegesen kevesebb az OECD országok átlagánál. A 

finn tanárok jövedelme nem magasabb, mint az OECD-átlag, de nem elsősorban ezért népszerű a 

pálya6. Néhány éve megváltoztatták a pedagógusbérezési rendszert, melyben - új elemként - a 

kompetenciák értékelése is megjelenik. A fizetés megállapításánál figyelembe veszik - többek között - 

a pedagógus egyéni kompetenciáit és teljesítményét, ami lehetőséget teremt a fizetések helyi szintű, 

rugalmas kialakítására; a magas kezdő fizetések és a maximum fizetések közti különbség azonban 

csupán 18 százalék. A vonzerőt a megbecsültség adja, ami abból fakad, hogy a társadalom tudja és 

elismeri, hogy ez egy nagyon komoly felkészültséget, tudást, innovatív, alkotó munkát elváró pálya. 

Bár ugyanabban az állásban a férfiak és a nők megközelítően egyenlően keresnek 

Finnországban, az átlagnál jobban jövedelmező szakmákat jellemzően férfiak választják, így jóval 

több a női tanár, mint a férfi. Annak érdekében, hogy ezen a helyzeten változtassanak, a jyväskyläi 

tanárképzésben speciális képzéseket indítottak férfiak számára, hogy fokozzák érdeklődésüket a 

szakma iránt7. A mintegy tíz évvel ezelőtti kezdeményezés azonban rövid életű volt, mivel a finn 

szabályozás semmilyen célból és semmilyen előjellel nem támogatja a nemi alapú diszkriminációt. 

A finn oktatási dolgozók 95%-a tagja az adott szakszervezetnek, amely igen aktív, hatékony 

képviselője a dolgozók munkahelyi körülményeit (pl. óraterhelését), karrierkilátásait (pl. tudományos 

fejlődését), illetve bérhelyzetét érintő tárgyalásokon. Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) a 

legjelentősebb pedagógus szakszervezet, ami aktív érdekképviseletet képvisel és számos kutatást 

végeznek a tanári pályával és az oktatással kapcsolatban. 120 400 taggal rendelkeznek az alapfokú 

oktatásban dolgozó tanároktól kezdve egyetemi tanárokig. 

 

 

                                                           
5http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/11225-quarter-of-applicants-accepted-to-

university.html?ref=uutiskirje (Utolsó letöltés: 2015. 02. 01.) 

6 http://www.oecd.org/edu/school/5328720.pdf (Utolsó letöltés: 2015. 01. 29.) 

7 http://kielikampus.jyu.fi/news/15-9-seminar-on-language-education-clil-and-language-teacher-education-in-

finland/ 

http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/11225-quarter-of-applicants-accepted-to-university.html?ref=uutiskirje
http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/11225-quarter-of-applicants-accepted-to-university.html?ref=uutiskirje
http://www.oecd.org/edu/school/5328720.pdf
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5. A tanárrekrutáció módszerei és a képzés jellemzői 

 

A tanári ellátottság Finnországban igen magas szintű, sok esetben az újonnan végzett tanárok többen 

vannak, mint a rendelkezésre álló szabad tanári pozíciók, így gyakran a betöltendő tanári állásokat a 

végzettek elitjéből verbuválják, és egy egymást kölcsönösen erősítő egyensúlyt hoznak létre az 

erőteljes szelekció és a vonzó munkahelyi feltételek között (Sahlberg 2012). Finnországban a 

pedagógusképzés gyakorlati része az állam által fenntartott 13 gyakorlóiskolában történik, melyek az 

egyes egyetemekkel állnak szakmai kapcsolatban, de a gyakorlatok nem csak ezekben folynak, 

ugyanis a tanárképző intézmények arra törekszenek, hogy a tanárjelöltek ne csak egy típusú iskolát 

lássanak. A gyakorlóiskola tanárai és az egyetemi oktatók szorosan együttműködnek a 

pedagógusképzésben. Általában helyileg is igen közel van az egyetem és a gyakorlóiskola, ami 

elősegíti a mindennapi kapcsolat kialakítását és fenntartását. A gyakorlóiskolai tanárok a kezdetektől a 

képzés végéig részt vesznek a pedagógusképzésben: már a felvételiztetésben is szerepet kapnak, és az 

utolsó évben a hallgatók tanítási gyakorlatát is ők vezetik. A fő elméleti tanulmányokat követően a 

finn tanárképzős hallgatók minden évben 5–6 hetes tanítási gyakorlatra mennek. A gyakorlóiskola 

előadói vagy tanórákat vezető tanárai és az egyetemi oktatók is mind felügyelik a hallgatók gyakorlati 

tevékenységét, hogy azok lássák a különböző tanárok közötti együttműködés modelljét, és átfogóbb 

véleményük alakuljon ki a heterogén osztályokban való tanításról. Gyakran előfordul, hogy a 

tanárjelölteket saját társaikkal helyezik egy tanítási csoportba, hogy ily módon első kézből szerezzenek 

tapasztalatot az együtttanításról. A tanítási gyakorlat ideje alatt vagy után általában egy pedagógiai 

vagy didaktikai szemináriumra kerül sor az egyetemen, ahol a hallgatók e tanításkísérő kurzus 

keretében végiggondolják és megbeszélik a tanítási gyakorlat során és az egyes különböző iskolákban 

tett látogatásuk közben szerzett tapasztalataikat. Ezt a végiggondolást, utólagos értékelést a szakmai 

fejlődés fontos állomásának tartják. A tanárjelölt hallgatók lépésről lépésre építik fel elméletüket, hogy 

alátámasszák saját tanítási gyakorlatukat, mert így tudatosul bennük saját tanári oktatási filozófiájuk és 

azonosságuk. Az effajta megközelítés azt a nézetet erősíti, amely szerint a gyakorlás kétirányú 

folyamat, amely nem csupán megengedi a tanárjelölteknek, hogy a kurzus során szerzett ismereteiknek 

és tudásuknak értelmet adjanak, hanem befolyásolja saját elméleti ismereteik megszerzését és 

használatát is. 

A finn pedagógusképzés egyik erőssége az, hogy központi szerepet tölt be benne a tanári 

identitás fejlődésének támogatása, a tanítási gyakorlatok lépcsőzetessége (elsősorban a tanítóképzésre 

jellemző), a tanítás és a kutatás összekapcsolása. A tanárképzés során nagy hangsúlyt helyeznek a 

kutatómunkára. A gyakorlóiskola és az egyetem kooperációja ezekben az iskolákban természetes. 

Nyugodt és kiegyensúlyozott pedagógusok és diákok, jó szervezettség, a gyerekek önállósága és a 

nekik adott bizalom, a rendszer, a tanulási környezet nyitottsága jellemzi ezeket az oktatási 

intézményeket. 



6 
 

Figyelemreméltó a finn kutatásalapú pedagógusképzés azon szemlélete, miszerint a leendő 

pedagógusoknak azért van szükségük kutatás-módszertani ismeretekre és kutatások végzésére, hogy a 

pályájuk során jelentkező szakmai döntéseiket megalapozottá és felelősségteljessé tudják tenni, mivel 

a tanári pályával nagy felelősség, ugyanakkor nagy szabadság is jár. A kerettanterv szerint a tanár 

maga dönthet a tanmenetről, amelyet még az iskola igazgatója sem bírálhat felül. A településeknek 

jogukban áll saját tantervet csinálniuk, illetve maguknak az iskoláknak is; mindenki számára kötelező, 

egységes nemzeti tanterv tehát nincsen. Nagyon nagy a szabadság a tananyag elrendezését tekintve is, 

több évfolyam tananyagát szabadon, tetszőleges sorrendben taníthatják a pedagógusok. Az 

érdemjegyekkel való osztályzás csak 8. osztálytól kötelező, aminek nagy jelentősége van a gyerekek 

pozitív énképének kialakulásában. A tanárok és a diákok közel egyenrangúak, ami ugyan sok 

fegyelmezési problémával jár, de a fiatalok viszonylag egészséges önérzettel kerülnek ki az iskolából. 

A tantárgyak tanításában gyakorlatias megközelítésmód érvényesül, ez lehetővé teszi a tárgyak 

integrációját, tehát sokszor jelenségeket tanulmányoznak a gyerekek, ahol több tantárgy elemei is 

megtalálhatók. Projektalapú oktatásra is lehetőség van a tanterv szerint, bár viszonylag kevés 

pedagógus él vele. A finn gyerekeknek van a világon a legkevesebb tanórája, tehát kevésbé vannak 

leterhelve, több energiájuk és kapacitásuk marad a játék során való természetes, gyakorlatias tanulásra.  

A finn iskolák tehát talán jobbak, mint máshol, de sok dolog ott is változtatásra szorul, ugyanis 

hiába a rendszer rugalmassága, kevés iskola használja azt ki valóban. Fontos megemlíteni, hogy az 

esélyegyenlőségre nagyon figyelnek, az alapfokú oktatásnak az egész ország minden intézményében 

ugyanolyanak kell lennie. Számos finn szülő és tanár szerint problémát jelent a szociáldemokrata 

elvek túlzott jelenléte az oktatásban, nevezetesen, hogy a tehetséggondozásra nem nagyon figyelnek, 

mindenkit ugyanolyan szintre igyekeznek eljuttatni, és ezzel egyen-társadalmat nevelnek8. Ezt igazolja 

az a tény, amikor a finnek összetalálkoznak a világban, nagyon jól megértik egymást generációtól és 

lakóhelytől függetlenül. Nagyon erős alapokat ad az alap- és középfokú oktatás gondolkodásmód, 

szemlélet szempontjából. Ezzel egyben igyekeznek kivédeni a nagy társadalmi különbségeket is. 

 Az internethez való hozzáférés az állampolgári jogokhoz tartozik, 100Mb internethez 

minden lakosnak joga van anélkül, hogy a szolgáltató ezzel járó költségeit megtéríteni lenne köteles. 

Újság, telefon és internet előfizetés a legszegényebbeknek is jár: ha nincs rá keret, az állam hozzájárul. 

Ezzel igyekeznek közügyekkel foglalkozni tudó és akaró állampolgárokat "fenntartani". Így a finnek 

alapvetően nagyon tájékozottak a közügyeiket tekintve, és a részvételi demokrácia, mint olyan, 

valóban működik. Értik, hogy ha valami nem jó, akkor csak ők egyedül tudják ezt megváltoztatni 

véleménynyilvánítással, érvekkel. Ez nagyon érezhető a munkahelyeken is: ki-ki a saját módján, de 

bátran elmondja, mi a probléma konstruktív, problémamegoldó attitűddel. A finnek nagyon jól tudnak 

                                                           
8Koskinen, Marko (2014): A demokrácia kultúráját az iskolában kell megtanulni 

http://www.demokratikusneveles.hu/index.php/cikkek/13-egyeb-szerzok/263-koskinen-demokracia 
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higgadtan, objektíven véleményt cserélni, és meghallgatják a másikat, még ha a véleményük 

gyökeresen különbözik is. 

 

6. A JULIET program ismertetése: 

A Jyväskyläi Egyetem tanárképző tanszékének programja, olyan tanárszakos hallgatók számára 

készült, akik elsősorban kéttannyelvű iskolában szeretnének tanítani, illetve szaktárgyakat tanítanak 

idegen, elsősorban angol nyelven. Számukra a JULIET programban kiemelt téma a nyelvoktatás és a 

szaktárgy-pedagógia integrációja9. 

A jyväskyläi tanárképzés reformjának részeként a 2014/2015-ös tanévtől kezdve a 

diákoknak nagyobb beleszólásuk van az órák, gyakorlatok menetébe. Egy-egy jelenséggel foglalkozva 

témákat, megközelítéseket javasolhatnak, illetve az oktatóval együttműködve közösen alakítják ki az 

értékelés rendszerét: mi legyen fontos, milyen súlyozással, és ki legyen felelős az értékelésért. Ez 

minden résztvevő számára új kihívásokat tartogat, az új környezet alkalmat nyújt arra, hogy diákok és 

oktatók egyaránt rákérdezzenek saját tevékenységeikre, szerepükre, és párbeszédet kezdeményezzenek 

arról, mit tudnának tenni a finn oktatás fejlesztése érdekében. A diákok és a kutató-oktatók párbeszéde 

szervezett formában, akciókutatás keretében zajlik. A diákközpontúság és a különböző 

ismeretterületek integrációja régóta jól hangzó szlogenek a pedagógiában, következetes 

megvalósításukra azonban kevés kísérlet születik, ezért is érdemes átgondolni, mit jelent a 

gyakorlatban, ha megváltozik a tanítás szervezése és szabályozása. A JULIET programban például 

korábban külön nyelvtankurzus volt, most viszont a nyelvtan be van építve az egyes tárgyakba. A 

kiejtési gyakorlatok is el voltak szigetelve más tevékenységektől, a nyelvi stúdióban zajlottak, 

fejhallgatókkal. Miközben a képzési program olyanoknak szólt, akik munkájuk során integrálni fogják 

a nyelv- és szaktárgyoktatást, a képzés maga mégis meglehetősen elkülönülten kezelte a nyelvet, a 

nyelvtant és a szaktárgyi – pedagógiai – képzést. Ennek alapja, hogy nemcsak másoknak, hanem 

másokért is felelős vagy, és magadért is. A korábbi modell elsősorban a „felelősség másoknak” 

megközelítésre épült, tehát a hallgatók jóval inkább diákszerepben maradtak végig. 

A tanárjelölteknek tehát meg kell szokniuk, hogy felelős, önálló döntéseket hozzanak, hogy 

autonóm módon szervezzék a saját munkájukat, és ne mindig diákként viselkedjenek. A szakmai 

érettségért azonban meg kell dolgozni: oktatónak, hallgatónak, gyakorló tanárnak egyaránt 

folyamatosan kérdéseket kell feltennie, reflektálnia kell a saját munkájára, önmaga előtt, önmaga 

számára értelmezni és értékelni a saját munkáját. A hallgató a képzés és saját munkája során 

fokozatosan kerül át a diák szerepéből a tanár szerepébe. Ugyanakkor fontos, hogy már a kezdetek 

kezdetén is tud tanítani a diák, és akkor is képes tanulóként viselkedni, amikor elsősorban tanárként 

határozza meg magát. 

 

                                                           
9 https://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/opiskelu/sivuaineet/juliet/en/intro/what 

http://www.nyest.hu/hirek/a-szabadsaghoz-is-hozza-kell-szokni
http://www.nyest.hu/hirek/a-tukorbol-olvasast-gyakorolni-kell
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II. Hollandia 

 

A következőkben a hollandiai helyzetet tekintjük át a tanári pálya vonzóvá tételével, a 

tanárrekrutációval és a tanárok pályán tartásával összefüggésben. Kiemelt szempontjainknak 

megfelelően e tanulmányrészben a holland tanári életpályamodell, a tanárrekrutáció, a tanárképzés és a 

tanártovábbképzés jellemzői, majd a levonható következtetések képezik a strukturális egységeket. 

 

1. A tanári életpályamodell sajátosságai Hollandiában 

A tanári pálya vonzóvá tételéhez a bérek növelésének támogatásán keresztül hozzájárulhat a tanári 

minőség fejlesztése, mely a szakmai gyakorlatban eltöltött évekhez és a szakmai fejlődési 

állomásokhoz kötötten valósul meg. Ez ma már nem szokatlan elgondolás. A kompetencia sztenderdek 

végeredményben ezt a kettős célt szolgálják.  

A sztenderdek alapján értékelt tanári teljesítménynek Hollandiában is nagy jelentősége van, 

hiszen az újonnan bevezetett fizetési kategóriák is ehhez kötődnek (Major 2011). Reich (2013) 

bemutatja, hogy a holland tanárok különböző fizetési lépcsőfokokon haladhatnak végig, magasabb 

pozíciókba kerülhetnek, lehetnek igazgatók, igazgatóhelyettesek, vezetőtanárok. Ha valaki a tanári 

pályáján végig az osztálytermi tanításnál marad, akkor is előléptethetik, szenior tanári pozíciót 

szerezhet, és így a fizetése elérheti a kezdő fizetése 175%-át. Ugyanakkor a tanárok pályára lépésük 

idején a minimálisan adandó alapbérnél magasabb bérre is jogosultak lehetnek, ha figyelembe veszik 

más területen szerzett szakmai tapasztalataikat. A szakma vonzereje szempontjából ez igen fontos 

tényező, mivel így könnyebbé válik a más szektorban dolgozók átkerülése az oktatásba.  Az új tanárok 

bérskálán történő elhelyezésénél a legutolsó fizetést használják indikátorként, ami voltaképpen a 

korábbi szakmai gyakorlat teljes elismerését jelenti, s mellyel Hollandia egyedülálló gyakorlatot 

valósít meg. Fontos szempont az is, hogy az iskolák jelentős autonómiájának köszönhetően az iskola 

vezetése dönt az előléptetésekről. 

 

2. Oktatáspolitikai célkitűzések – tanárrekrutáció  
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Az Európai Bizottság megrendelésére készült Teaching Profession10 tanulmánykötet Hollandiával 

foglalkozó fejezete kiemeli, hogy az oktatásért felelős minisztérium (MOECS) tudatában van annak a 

kulcsfontosságú kérdésnek, hogy az oktatás hatékonyságának és a nemzetközi méréseken való 

eredményesség növeléséhez szükség van kvalifikáltabb tanárokat bevonzani az oktatási rendszerbe. 

Ennek érdekében három fő célkitűzést határoztak meg: a tanárok és iskolavezetők minőségének 

javítását, a professzionális kultúra erősítését az iskolában, valamint megfelelő számú új tanár 

rekrutációját, fejlesztve az alap- és továbbképzésüket egyaránt. A főbb intézkedéseket figyelembe 

véve a tanári pálya előmeneteli rendszerének gyorsítását idézhetjük, és nagyon kevés kísérleti reformot 

a rekrutációra, az alapképzésre és a tanári teljesítmény értékelésére mint a specifikus juttatások 

alapjára. Jelenleg a fizetések alapvetően az életkor alapján növekednek, de hatévente meghatározott 

szintű továbbképzési részvétel demonstrálása esetén az iskolák kezdeményezésére is növelhető a bér; 

igaz, ez nem központilag kötelező eljárás. 

A rekrutációt illetően az utóbbi időkben lezajlott legfőbb változás az, hogy meghirdették és 

megvitatták az új tanárok mesterszintű képzésének alapelvét, de jogszabályi változás még nem történt. 

Nincsenek specifikus pénzügyi eszközök a jövőbeni tanárok számára, eltekintve az általános ösztöndíj 

rendszertől, amit jogszabály rögzít. Ugyancsak dekrétum határozza meg a tantestületbe való 

belépéshez szükséges értékelési eljárást. 

További változások között említhetjük, hogy a tanári alapképzésben a BA szinttől bevezettek 

választható neveléstudományi kurzusokat.  Az újonnan rekrutált tanárok számára az első év, mintegy 

az alapképzés gyakorlati szakaszaként, a mentor támogatásával, ámde a tanár-kiválasztási folyamat 

részeként valósul meg. A gyakorlóévhez hasonlóan ugyancsak az oktatási törvény biztosítja a 

tanártovábbképzéseket a további szakmai fejlődés érdekében, de nem írja elő azok kötelező elvégzését 

a tanárok számára. A nehézségek kezelésére pedig nincsenek specifikus támogató eszközök.   

A tanári professzió megítélése elég jó általában, de kevésbé jó a szakképzésben dolgozó 

tanárok esetében. Az is jellemző, hogy a tanároknak nincs jó képük saját maguk professziójáról, holott 

a jól értékelt foglalkozások között a sebész után a második helyen szerepelt a válaszadók rangsorában 

minisztériumi adatok alapján (MOECS 2011). A szakszervezetek azt hangsúlyozzák, hogy a 

szakmáról kialakult kép azért nem jó, mert a kormányzat inkább kész volt csökkenteni a kvalifikációs 

sztenderdeket, mintsem növelje a fizetéseket, továbbá a média által festett kép is inkább rossz. 

Kommunikációs kampányok az elmúlt években nem voltak, bár nemzeti díjakat adományozott a 

miniszterelnök az év három legjobb tanárának, és az eseményeket a TV-ben és más médiumokban is 

bemutatták. A tanárrekrutációt célozva 2006-ban volt országos kampány, de nem látszott, hogy 

jelentős hatása lett volna.  

                                                           
10 European Commission – IBF (2013) Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching 

Profession in Europe. Volume 2. 
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Nemzetközi projekt a tanárrekrutációról 

 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) oktatási ágazati szervezete az European Trade Union 

Committee for Education (ETUCE) az Oktatásügyi Munkáltatók Európai Szövetségével (European 

Federation of Education Employers, röviden EFEE) karöltve tette közzé projektbeszámolóját, melyben 

társadalmi párbeszéd kérdéseként is tárgyalja a munkaerő toborzás és megtartás problematikáját az 

oktatási ágazatban11.  

 

Az ETUCE-EFFE projekt  

A projekt célja az volt, hogy megvizsgálja a jelenlegi helyzetet Európában az oktatási szektorban a 

tanárrekrutáció és a tanárok pályán tartása szempontjából, figyelve a nemzeti politikákra a területen. A 

projekt további célkitűzése a rekrutációs és tanármegtartó politikák és a társadalmi partnerek 

bevonását megvalósító lehetséges jó gyakorlatok azonosítása. A fent említett jelentés alapját az a 

kérdőíves kutatás alkotja, melynek fókuszában az EU tagországok munkaerő tervezése és a 

tanárrekrutáció nemzeti politikáinak vizsgálata szerepelt. A projektjelentés hat jelentős terület 

áttekintését adja a kérdőíves kutatás keretében kapott válaszok alapján. Ezek: a nemzeti oktatási 

ágazatok munkaerő jellemzői, a munkaerő-tervezés és a rekrutációs politikák, a tanárrekrutációs 

folyamat, intézkedések a tanárok ágazatba vonzására, valamint intézkedések a tanárok ágazatban való 

megtartására. A területeken szerzett legfontosabb tapasztalatokat Hollandia vonatkozásában lentebb 

bemutatjuk, azonban ezt megelőzően a projekt alapját adó kutatás néhány jellemzőjét vázoljuk. 

 

A kutatás és a válaszok általános jellemzői 

A kérdőíves kutatásra válaszolók lényegében az ETUCE és EFFE tagszervezeteinek soraiból kerültek 

ki. A ténykérdésekre adott válaszokat országonként elemezték és hasonlították össze, míg a 

véleménykérdéseket szervezeti szinten elemezték a két nagy európai szervezet relációjában, illetve 

ETUCE szervezeti szinteken. Az adatok elemzését behatárolta, hogy a ténykérdések esetében hiányzó 

adatokkal is találkoztak, például, hogy mennyi tanár hagyja el az ágazatot nyugdíjba vonulás miatt, 

és/vagy mennyi jövőbeni tanár kezdi el a professziót. Sok szervezet jelentette, hogy nem jut hozzá 

                                                           
11 Recruitment and retention in the education sector: a matter of social dialogue. 

http://etuce.homestead.com/Social_Dialogue/VP-2011-001-0160_Technical_Report_EN.pdf (Letöltés: 
2015.03.01.) 

http://etuce.homestead.com/Social_Dialogue/VP-2011-001-0160_Technical_Report_EN.pdf
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adatokhoz, ami arra mutat, hogy nincs központi adatgyűjtés az érintett kérdésben, vagy ha igen, azok 

nem hozzáférhetők számukra. A véleménykérdések esetében a válaszok mind a munkáltatók, mind 

pedig a munkavállalók szervezeteinek válaszait reprezentálják, melyek egyben elemzik az országaik 

nemzeti politikáit és gyakorlatait a tanárrekrutációval és a tanárok pályán tartásával kapcsolatban, így 

szolgáltatva hasznos bepillantást a különböző társadalmi partnerek pozícióiba és nézőpontjaiba.   

 

 

A vizsgálati területek tapasztalatai 

 

A tanárokat az alsó fokú, az alsó középfokú és a felső középfokú oktatásban köztisztviselői vagy 

közalkalmazotti jogviszony létesítésével nevezik ki az adott állás betöltésére. Az állami fenntartású 

iskolák mintegy 30%-át teszik ki az összes iskolának, s az itt dolgozó tanárok köztisztviselőként látják 

el feladataikat. A magán fenntartású, de államilag finanszírozott iskolákban a pedagógusok aláírnak 

egy munkaszerződést az iskolát irányító jogi személlyel, s munkavállalóként a közszférában dolgozók 

státuszán osztoznak, jogállásuk közalkalmazotti.  

A vizsgálatban résztvevő szervezetek egyértelműen és egyöntetűen foglaltak állást - mind 

Anglia és Németország, mind pedig Hollandia esetében -, amellett, hogy alsó- és felsőközépfokon a 

matematika, természettudományok, a nyelvek és művészetek, valamint a technikai tárgyak tanításában 

tanárhiány van. A munkaerő-tervezésben olyan intézkedéseket próbálnak megvalósítani, melyekkel a 

tanári professzió vonzóbbá tehető. Hollandiában megpróbálják a tanárképzésben résztvevők számának 

növelését elérni a karrierperspektívák kiszélesítésével és a szakmai fejlődés lehetőségeinek 

bővítésével. A rekrutációs politikák kialakításában és a munkaerő-tervezésben osztott felelőssége van 

a minisztériumnak, a helyi önkormányzatoknak és az iskolai testületeknek. A tervezésben és a 

politikák fejlesztésében gyakran háromoldalú tárgyalások folynak a kormányzat, a szakszervezetek és 

a munkáltatói szervezetek, továbbá a tanárképző intézmények között. A tanárrekrutáció folyamatában 

az egyes iskolák szintjén történik a tényleges felvétel, ami megfelel a tanárok közalkalmazotti 

státuszának. A tanári álláshelyeket nyilvános álláshirdetésekben teszik közzé, gyakran tanári toborzó 

weboldalakon. Az iskolák szintjén a rekrutációs folyamat adekvát, de sok tanárt szerződéses alapon 

vesznek fel, viszont mivel ez a rendszer nem nyújt kellő biztonságot, sok fiatal tanár idő előtt elhagyja 

a pályát. 

 

A tanári pálya vonzóvá tételének nehézségei és a tanárok megtartása 
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Alapvető problémaként jelezték a válaszolók, hogy nehézségekbe ütközik a férfi tanárok bevonzása az 

alapfokú oktatásba. A férfi tanárok inkább a középfokú oktatást célozzák meg, ahol több lehetőség van 

a karrierépítésre és magasabbak a fizetések. Az alapfokra történő tanárképzésben egyébként mind a 

női hallgatók, mind pedig a férfi hallgatók hiányáról számolnak be. Ugyancsak nehézségek 

tapasztalhatók az alsó középfokú oktatásban a tanárok pályára vonzásában, de a felső középfokon is. 

Utóbbi területen főként bizonyos tárgyak, a matematika és a természettudományok, illetve a nyelvek 

estében látszik ez. Szintén problémák figyelhetők meg e tekintetben egyes városi körzetekben és 

vidéken.  Mindent összevetve mind a nő tanárok, mind a férfi tanárok esetében az alacsony státusz, az 

alacsony fizetés, a magas elvárások és a nagy munkaterhelés a legfőbb akadályozó tényező. 

Szembeötlő, hogy a minisztériumi jól értékelt foglalkozások rangsoradataival szemben az 

érdekképviseletektől begyűjtött adatok hangsúlyozzák a tanári foglalkozás alacsony státuszát. 

A hiányok pótlására számos intézkedés született, amelyek közül az egyik legfontosabb, hogy a 

más ágazatokból érkezők mobilitását, belépését elősegítsék az oktatási szektorba. A legfőbb 

követelmény velük szemben, hogy felsőfokú végzettséggel rendelkezzenek, és fejezzenek be egy 

professzionális tanári képzést, ami részidőben és/vagy munka mellett vállalható. 

A tanárok megtartására irányuló politikák kialakításában az egyes iskolák igazgatói, a 

menedzsment vagy a fenntartói testület bír felelősséggel. A szociális partnerek mind a pálya 

vonzerejének növelésében, mind a tanárok megtartásában a folyamatos idejű munkaszerződéseket, a 

tanárok számára adott karrierlehetőségek támogatását tartják fontosnak.  

A kutatási projekt eredményein és javaslatain túlmenően látnunk kell, hogy a holland 

oktatásügy kulcsszereplői, azaz a munkaadók, a szakszervezetek és a tanári szakmai szervezetek 

eleddig is közösen alakítottak ki átfogó intézkedéseket az oktatás minőségének javítása és a tanárhiány 

leküzdése érdekében (MOECS 2011; Reich 2013). 

 

Tanárjelöltek rekrutációjának egy módja 

A fentiekben láthattuk, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie az oktatási ágazatnak, ha több 

tanárt szeretnének viszontlátni a professzióban. Az első lehetséges lépés ezen az úton a diákok 

tanárképzésbe történő bevonzása. Az egyik nem szokványos megoldás erre vonatkozóan a nemzetközi 

diákokat elérni szándékozó angol nyelvű keresőportál működtetése12 mely az összes felsőoktatási 

képzési kínálatot – a holland és az idegen nyelven folyókat is – igyekszik megjeleníteni, de ezen belül 

értelemszerűen a tanárképzési kínálatot is. A portál használóit arra bátorítják, hogy látogassák meg az 

                                                           
12 http://www.educationfair.nl/ (Letöltés: 2015.03.01.) 

http://www.educationfair.nl/
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egyetemek virtuális információs standjait, és vegyék fel a kapcsolatot velük a közösségi médián 

keresztül. 

A portál lehetővé teszi a keresést a tanulmányi szint (BA/BSc, MA/MSc, PhD, rövid, ill. nyári 

kurzusok), a tudományterület és a tanítás nyelve (angol, holland, német, francia, egyéb) szerint. A 

keresés eredményeként megjelenő képzések és intézmények közül kiválasztva egyet, megjelenik a 

képzés szintje, időtartama, a tanítás nyelve, az oktatás típusa (miszerint teljes idős vagy részidős a 

képzés), a tandíjra, a program kezdésére és a jelentkezés idejére vonatkozó információ. A képzési 

program rövid leírása szintén olvasható, akárcsak a hallgatói értékelések, az ösztöndíj lehetőségek és a 

kapcsolódó képzési programok. Elérhető innen az egyetem weblapja is, de elolvasható egy intézményi 

profil is az oldalon. Az intézmény székhelyének rövid jellemzése szintén megtekinthető egy kattintásra 

előugró ablakban. Itt az átlagos havi albérleti díjat is látjuk, de a lakosság és a diákok számát is, illetve 

linket a városi információkhoz, eseményekhez és kiadó szobákhoz.   

 

3. A tanárképzés néhány jellemzője 

A hollandok a tanári szakmai szervezetekre úgy tekintenek, mint amelyeknek kulcsfontosságú 

szerepük van ebben a folyamatban. Az iskoláknak úgyszintén, hiszen kiterjedt autonómiával bírnak, a 

döntések túlnyomórészt iskolai szinten születnek, amivel az ország kiemelkedik az OECD tagállamok 

közül. A kormányzati oktatáspolitikai elképzelések megvalósításához tehát széleskörű együttműködés 

szükséges a tanárok szakmai szervezeteivel. A minisztérium és a szakmai szervezetek a tanítási 

sztenderdek emelése érdekében bátorítják a tanárokat, hogy tanuljanak egymástól, saját kollégáiktól, 

egy szakértői értékelési folyamatban13. A tanári szervezetek által létrehozott testület működteti az 

országos tanárregisztert, s monitorozza a szakmai minősítéseket. A tanárregiszterhez való csatlakozást 

fokozatosan követelik meg a tanároktól.  

Minisztériumi és szakmai szervezetek szerint 2018-ig mindenki bekerül a rendszerbe, s 

szándékaik szerint a regiszter arra indítja a tanárokat, hogy dokumentálják saját képességeik 

fejlődését. Amit látni szeretnének, az az, hogy a tanár kvalifikált, kompetens, s hogy valóban befektet 

saját szakmai fejlődésé be, amint azt a portálon látható kisfilmben Frank Jansma az Oktatási 

Kooperáció szervezet képviselője hangsúlyozza14.  

A tanárjelölteket a mesterszintű tanulmányok elvégzésére bátorítják, továbbá az 

iskolafelügyelet felelősségi körét kibővítették a tanári képességek értékelésével. A különböző nevelési 

                                                           
13 Ez az értékelési folyamat alapvetően formatív jellegű, egymás támogatásáról és a közös tanulásról szól. Az 

egyik kolléga, aki ugyancsak az intézményben tanít, megfigyelőként vesz részt a kolléga óráján, papír alapú vagy 
akár videós dokumentációt végez, majd értékelik, megbeszélik a történteket és az alkalmazott módszereket a 
fejlesztés szándékával.  
14 http://www.pearsonfoundation.org/oecd/netherlands.html (Letöltés: 2015.02.15.) 

http://www.pearsonfoundation.org/oecd/netherlands.html
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igényűek – közöttük mind a tanulási nehézségekkel küzdő, mind pedig a tehetséges jól teljesítő tanulói 

csoportok – számára adaptív tartalmi és módszertani változtatásokkal céloznak teljesítménynövekedést 

(SPSRE 2013). 

  A fentebb említett kisfilmben bemutatnak egy katolikus középiskolaként működő 

gyakorlóiskolát. A tanárképzés során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy megtalálják az egyensúlyt a 

direkt tanítás és a diákok irányította projekttevékenységek között. Amit az iskola elsőként megkövetel 

tanáraitól, az az, hogy a szaktárgyukra vonatkozó szaktudással rendelkezzenek, másodikként pedig azt, 

hogy legyenek nyitottak az új fejlesztésekre, és arra, hogy megtalálják a legjobb utat a tanulókhoz. Az 

iskola igazgatója szerint mindez azért van, mert a szaktárgyi tudás csak egy dolog, de a tanítás a tudás 

és a képességek közvetítését és alakítását vonja maga után. A szakértői értékelés alkalmazása, s hogy 

ezen keresztül a kollégák látogatják egymás óráit, fontos visszajelzés a diákoknak, hogy a tanárok 

komolyan veszik a munkájukat, az óráikat, s ez arra indítja őket, hogy ők is így tegyenek. Mi több, 

látják, hogy a tanárok tanulnak, s ez is jó példa a számukra.  

  

A tanárképzésbe bekerülők 

A pedagógusképzésekre (HBO) azok a diákok kerülnek be, akiknek általános felső középiskolai 

(HAVO), egyetemi előkészítő középiskolai (WWO) vagy szakközépiskolai (MBO) végzettségük van. 

A képzés elkezdéséhez nem feltétlenül szükséges felvételi vizsga. A 21 évnél idősebb jelentkezők, 

vagy az előképzettséggel nem rendelkezők felvételi beszélgetéssel kerülhetnek be. Központilag nem 

szabályozott a felvehetők száma. Az első év után sokan kiesnek a képzésekből, a lemorzsolódási arány 

néhol az 50%-ot is elérheti, miután a bevezetett nyelvi és egy matematikai készségteszttel felmérik a 

hallgatók tudását. Az eredményeket helyi szinten adminisztrálják és értékelik és helyi szinten 

kompetencia alapú értékelés is történhet, de ez nem kötelező (Major 2011). 

 

Alternatív utak – oldalági belépés a tanárképzésbe 

A tanárhiány ellensúlyozására a kormány lehetővé tette, hogy más utakon is lehessen tanári diplomát 

szerezni. Az erre vonatkozó törvény értelmében bárki, aki alkalmazott tudományegyetemi, vagy 

tudományegyetemi diplomával rendelkezett és sikeres alkalmassági vizsgát tett, taníthatott, miközben 

elvégzett egy kétéves képzést. Az alkalmassági vizsga a kritikusai szerint túl elméleti volt, kevés 

megfigyelésen alapult, és nem eléggé voltak bevonva az iskola szakos tanárai.  A képzések 

kiegyensúlyozatlanok voltak színvonalukban, de itt volt példa először a kompetencia sztenderdek 

szerinti, fejlődési terven alapuló értékelésre. A képzésekből 2005-ig 2000 általános iskolai és 1500 
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középiskolai tanár kapott diplomát, viszont végül tanári pályán csak 1500, az általános iskolai tanárok 

közül csak 1500, a középiskolai tanárok közül pedig összesen 800 maradt a pályán (Major 2011). 

  

 

4. Tanártovábbképzés 

Törvényi elvárás az iskoláktól a támogató programok és a tanári továbbképzések, valamint bevezető 

programok alapítása és megszervezése az új munkavállalók számára. Az Oktatás, a Kultúra és a 

Tudomány Minisztériuma (MOECS) pénzügyi alapot hozott létre, hogy ezzel biztosítsa a tanárok 

egyéni képzési ösztöndíjait a költséges, ámde magasabb és specializált képzésekben való részvételhez. 

A pénzügyi alap lehetővé teszi a helyettesítő tanárok költségeit is, akikre a továbbképzésben 

résztvevők pótlása miatt van szüksége az iskolának. Az átfogó intézkedéseket a munkaadók, a 

szakszervezetek, a tanárok szervezetei közösen alakították ki. A 2008. július 1-jén létrehozott 

„Hollandia tanára" egyike a közös intézkedéseknek, ami megegyezés egy új típusú tanári ösztöndíjról, 

amelynek célja a tanárok szakmai fejlődése, szaktudásuk mélyítése, illetve további specializálódása. 

Az ösztöndíj akár maximálisan 3 évre is adható, egy tanárnak 3500 euró értékben. Az összeg a 

képzések költségeire, utazásra, illetve a helyettesítésére költhető. Eddigi adatok alapján a tanárok nagy 

része BA- vagy MA-szintű végzettséget adó tanárképző programokra iratkozott be (Reich 2013). 

 

Összegzés 

 

Tanulmányunkban a tanári életpályamodell sajátosságaival, a tanárrekrutáció oktatáspolitikai 

dimenziójával, a tanári pálya vonzóvá tételének lehetőségeivel, a tanárok megtartásával foglalkoztunk. 

Az utóbbi kérdések szorosan összefüggenek egymással, egyben megkerülhetetlenek az oktatáspolitikai 

térben, hiszen a migráció és a gazdasági fejlődés lassulásának következményei olyan kihívásokként 

jelentkeznek a társadalom és a politikai szereplők számára, melyekre oktatási rendszer szintű 

válaszokat szükséges adni. 

Az oktatáspolitikai válaszok, mint láttuk, felölelik a tanárok és az iskolavezetők szakmai 

minőségének növelésére, a professzionális pedagógiai kultúra erősítésére, továbbá a megfelelő számú 

új tanár rekrutációjára irányuló törekvéseket. A tanárhiány problémája, továbbá az oktatás 

eredményességének növelése szükségessé teszi a tanárok pályán tartására irányuló politikák 

kialakítását is. Utóbbihoz tartozóan kétségtelenül a nyugdíjazás időpontjának későbbre halasztása 

fontos és szükséges lépés, de a pályaelhagyók számának csökkentése szintén fontos cél. Ehhez, s az új 
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tanárok rekrutációjához kétségtelenül jelentősen hozzájárulhat az életpályamodell bevezetése. Az új 

fizetési kategóriákkal a bérek növekednek, ami a pályán dolgozó pedagógusok jó része szerint 

megnöveli a pálya vonzerejét. 

A rekrutációs módszerek, illetve a pálya vonzerejének növelésére alkalmazott egyéb 

megoldások között kell kiemelnünk a nem tanári diplomával rendelkezők számára tervezett és 

szervezett tanárképzési programokat, a tanári munkakörbe felvettek munkaszerződésében a bérskála 

mellett rugalmasan megemelhető bért, a tanárok számára bevezetett ösztöndíjrendszert, ami hozzájárul 

a karrierlehetőségek kiaknázásához, továbbá a nyilvános álláshirdetéseket és tanári toborzó 

weboldalak működtetését, végül a képzőhelyek reklámjait.  
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