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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0567/2011 dėl Italijos švietimo ministerijos atsisakymo 
patvirtinti, kad „Diploma di maturità magistrale“ (bendrojo lavinimo 
mokyklos mokytojo rengimo kurso baigimo pažymėjimas) atitinka 
Direktyvos 2005/36/EB nuostatas, kurią pateikė Italijos pilietis Fabio 
Albanese

1. Peticijos santrauka

2010 m. lapkričio 26 d. peticijos pateikėjas Švietimo ministerijai pateikė prašymą išduoti 
dokumentą, kuriuo būtų patvirtinama, kad „Diploma di maturità magistrale“ atitinka 
Direktyvoje 2005/36/EB pateiktą apibrėžtį. Šio prašymo tikslas – galima procedūra 
dokumentais pagrįsti peticijos pateikėjo kvalifikacijas, kad jas pripažintų valstybės narės. 
Italijos švietimo ministerija atsisakė išduoti tokį pažymėjimą remdamasi tuo, kad norint tapti 
mokytoju būtina turėti atitinkamą bakalauro laipsnį. Peticijos pateikėjo manymu, šiuo 
atsisakymu prieštaraujama Direktyvai 2005/36/EB.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad Italijos švietimo, universitetų ir mokslinių tyrimų ministerija,
remdamasi peticijos pateikėjo pažymėjimu „Diploma di Maturità Magistrale“, atsisako 
patvirtinti, kad jo kvalifikacijos visiškai pakanka dirbti auklėtoju ir (arba) mokytoju Italijos 
vaikų darželiuose ir pradinėse mokyklose. Peticijos pateikėjas paaiškina, kad ši institucija 
tvirtina tik tas profesines kvalifikacijas, kurios suteikia teisę dirbti mokytoju pagal nuolatinę 
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sutartį Italijos valstybinėse mokyklose. 
Kadangi peticijos pateikėjas nėra laikomas turinčiu pakankamą mokytojo kvalifikaciją, jis taip 
pat negali dirbti darželio auklėtoju ar pradinės mokyklos mokytoju Jungtinėje Karalystėje. 
Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo netaikoma tais atvejais, kai 
specialistas savo valstybėje narėje nėra pripažįstamas turinčiu pakankamą kvalifikaciją.

Norėdama nustatyti, ar Italijos valdžios institucijų pozicija pagrįsta, Komisija siekė gauti 
daugiau informacijos apie tai, kaip Italijoje reglamentuojamos darželio auklėtojo ir pradinės 
mokyklos mokytojo profesijos. Šiuo tikslu Komisija su Italijos valdžios institucijomis 
apsikeitė keliais raštais, daugiausia per projekto „EU Pilot“ sistemą (informacijos mainai ir 
problemų sprendimas tarp Komisijos ir valstybių narių). 

Savo atsakymuose Italijos valdžios institucijos paaiškino, kad, vadovaujantis Italijos teisės 
aktais, pažymėjimo „di Maturità Magistrale“ turėtojai gali būti įdarbinami valstybinėse 
mokyklose pagal terminuotas darbo sutartis, taip pat jie gali dirbti privačiose mokyklose pagal 
terminuotas ar neterminuotas sutartis. Tačiau, norėdami valstybinėse mokyklose eiti 
nuolatines pareigas, šių diplomų turėtojai turi dalyvauti konkurse ir išlaikyti kvalifikacinį 
egzaminą.

Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Komisija yra įsitikinusi, kad pažymėjimų „di 
Maturità Magistrale“ turėtojai yra pakankamai kvalifikuoti dirbti mokytojais Italijoje ir kad 
konkursas tėra įdarbinimo procedūra, reikalinga norint eiti nuolatines pareigas valstybinėje 
mokykloje. 

2013 m. gegužės 31 d. Komisija šiuo klausimu išsiuntė raštą Italijos valdžios institucijoms per 
programos „EU Pilot“ sistemą. 

Komisija informuos Europos Parlamentą apie Italijos valdžios institucijų atsakymą.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2014 m. sausio 31 d.

Peticijos pateikėjas skundėsi, kad Italijos švietimo, universitetų ir mokslinių tyrimų 
ministerija, remdamasi jo pažymėjimu „Diploma di Maturità Magistrale“, atsisakė patvirtinti, 
kad peticijos pateikėjo kvalifikacijos visiškai pakanka dirbti auklėtoju ir (arba) mokytoju 
Italijos vaikų darželiuose ir pradinėse mokyklose, nes ši institucija tvirtina tik kvalifikacijas, 
suteikiančias teisę dirbti mokytoju pagal nuolatinę sutartį Italijos valstybinėse mokyklose. 
Todėl jo kvalifikacija negalėjo būti pripažinta Jungtinėje Karalystėje.

Išanalizavusi Italijos įstatymus Komisija padarė išvadą, jog „Diploma di Maturità Magistrale“ 
turėtojai yra visiškai kvalifikuoti dirbti mokytojais Italijoje ir kad konkursas yra tik 
įdarbinimo procedūra norint gauti pastovią darbo vietą valstybinėse mokyklose. 

2013 m. gegužės 31 d. Komisija šiuo klausimu išsiuntė raštą Italijos valdžios institucijoms per 
programos „EU Pilot“ sistemą. Italijos valdžios institucijos atsakė 2013 m. rugpjūčio 21 d. Jos 
pripažino, kad konkursas tėra įdarbinimo procedūra. Atsižvelgdamos į tai, jos išdavė peticijos 
pateikėjui patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad jis yra kvalifikuotas dirbti mokytoju Italijoje, 
ir patvirtino tai JK valdžios institucijoms.   

Išvada
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Remdamosi šia informacija JK valdžios institucijos pripažino peticijos pateikėjo kvalifikaciją. 
Todėl jam dabar leista dirbti mokytoju Jungtinėje Karalystėje. 


