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I. DUÁLIS KÉPZÉS
CISL

Kinti segítőnk, kalauzunk, koordinátorunk: Pusztai Gabriella, a „CISL Toscana” munkatársa vezetett be
bennünket az OLASZ ISKOLARENDSZER sajátosságaiba

(CISL: a pedagógus szakszervezet központja, sokrétű tevékenység)

 Tankötelezettség: 6-16 éves korig (szakmai képzési kötelezettség: 6-18)

 Iskolatípusok : „elemi” (6-11), „középiskola” (11-14), „felső iskola” (14-19), felsőoktatás, egyetem
(19-)

A „felső iskola” (magyar középiskola) típusai: - szakképző (3 év), gimnázium (5 év, mindegyik
szakosodik), technikum (5 év, tudományos-technológiai szakirány), szakmai középiskola (5 év
szolgáltató szektor, kézművesség)



AZ OLASZ ISKOLARENDSZER TOVÁBBI SAJÁTOSSÁGAI

 A középiskola típusai átjárhatóak

 Nincs felvételi eljárás

 Nincs államilag meghatározott maximális létszám (mindenkit fel kell venni, aki

az adott intézménybe jelentkezik)

 Sok iskolában szombaton is tanítás van

 Óraszámok: 27-35 (6 napra elosztva!)

 A hátrányos helyzetűeket, bármilyen fogyatékkal élőket nagyon
támogatja, felkarolja az iskolarendszer!

(pl. Nem „láthatatlanok”: bármilyen az állapotuk, ott vannak az iskolában,
tagjai a közösségnek; pedagógiai asszisztens van mellettük; egyénhez
igazodik a követelmény; részképesítést kaphatnak, stb.)
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SZAKMAI OKTATÁS

2015-ig: elsősorban iskolai környezetben oktatták a szakmát
(tanműhelyek, „laboratóriumok”)

2015-tól: - törvényileg előírt a külső helyszínen szerzett gyakorlat
(gimnázium: 200 óra, szakközépiskola: 400 óra – ezt az új kormány
csökkentette)

 nyitás a duális képzés felé

 a szakmai képzés utolsó két évében nagy hangsúlyt kap a
menedzserszemlélet kialakítása!
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„INSTITUTO TECNICO MARCO POLO” (Turisztika szakközépiskola, Firenze) 
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„INSTITUTO TECNICO MARCO POLO” (Turisztikai szakközépiskola, Firenze)

Ami nagyon tetszett nekünk:

 Az igazgató szemlélete

 Az iskola külső-belső egyedi festése

 A közösségi terek („Libera Mente”)

 Tanítás a szabadban
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„IPSSAR Matteotti” (Turisztikai és vendéglátóipari középiskola, Pisa)
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„IPSSAR Matteotti” (Turisztikai és vendéglátóipari középiskola, Pisa)

Szakirányok:

 Turisztika

 Vendéglátás (szakácsok, cukrászok, felszolgálók)
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„IPSSAR Matteotti” (Turisztikai és vendéglátóipari középiskola, Pisa)

Gyakorlati képzés, oktatás: úgynevezett „laborokban” (ezek tulajdonképpen
szimulált, valósághű vendéglátó egységek, a legmodernebb eszközökkel)

Például: büfé, bár, étterem, cukrászműhely, tankonyha
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A „FARMHÁZ-SZEKTOR”

 Első törvény: 1985

 Családi vállalkozások

 Profiljuk: (elsősorban) termelő tevékenység, mellette szolgáltatás
(szállás, vendéglátás, étkeztetés, szabadidős tevékenységek)

II. „AGROTURISMO”



Az általunk meglátogatott farmház: CERCINA VECCHIA

II. „AGROTURISMO”



Múzeumi élményeink, tapasztalataink

FIRENZE: „KULTÚRSOKK”, DE NAGYON IMÁDTUK!

Uffizi Képtár, Pitti Palota (Palazzo Pitti), Galleria dell’Accademia

III. MÚZEUMPEDAGÓGIA



VÁLTOZATOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK
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