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Falus Iván
A pedagógus pályára bocsátás feltételeire, a
sztenderdekre vonatkozó nemzetközi tapasztalatok
elemzése1
A jelen kötet egy átfogó kutatás egyik részletének eredményeit tárja az olvasó
elé. A 2000-es évek közepén az ELTE Neveléstudományi Tanszékén tettük meg
az első lépéseket a tanári kompetenciák feltárására. Az akkor kidolgozott 8
kompetencia beépült a 2005-ös miniszteri rendelet mellékletébe, és jelentős mértékben meghatározta a tanárszak szakindítási kérelmeinek tartalmát.
A 2005-ben kidolgozott kompetencialistára alapozva kezdtük meg 2008-ban
az Eszterházy Károly Főiskolán (több ELTE-n és más intézményben dolgozó
kollégával közösen) a kompetenciák szintjeinek, a sztenderdeknek a kidolgozását, és az ezek értékelésére alkalmas eszközök elkészítését, összegyűjtését. Ennek a munkának az eredményeit egy külön kötetben tettük közzé. A kötet nem
csupán a pedagógusképzésben elérendő sztenderdeket öleli fel, hanem kísérletet
tesz a sztenderdek olyan rendszerének a kidolgozására is, amely alapul szolgálhat a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatására, egyfajta pályamodell
keretében történő előrehaladás, előmenetel értékelésére, a szintek elérésének
megállapítására.2
A hazai sztenderdek kidolgozását megelőzte egy, a nemzetközi tapasztalatok
feltárását célzó vizsgálat. Úgy gondoltuk, hogy ennek a területnek a fejlesztését,
mint ahogy egyetlen pedagógiai reformnak, változtatásnak a megvalósítását sem
célszerű anélkül megkezdeni, hogy ne néznénk körül a világban, és főként Euró-

1

2

Ez a bevezető tanulmány a kötetben szereplő országtanulmányok és az elmúlt két évben szervezett műhelyviták anyagára épül. Az országtanulmányokban felhasznált források jegyzékét ennek
a tanulmánynak a végén nem ismételjük meg, azok az országtanulmányok végén találhatók.
A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei, Szerkesztette: Kotschy Beáta, EKF,
Eger, 2011

5

pában a már meglévő tapasztalatok, kutatások, fejlesztések számbavétele érdekében.
A vizsgálat alapvető célja, hogy 10 ország tapasztalatai alapján összehasonlítsa a Magyarországon kidolgozott képesítési követelményeket az USA-ban és a
különböző európai országokban kidolgozott kompetenciákkal, sztenderdekkel. A
vizsgált országok: Anglia, Ausztria, Finnország, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország és az Egyesült
Államok voltak.3
Az országok kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy az európai helyzetet viszonylag jól érzékeltető, eltérő kulturális hagyományokkal rendelkező országok
tapasztalatai alapján tárjuk fel.
Anglia kiválasztásához nem fért kétség, hiszen témánk szempontjából a leglényegesebb fejlemények ott tapasztalhatók, feltételezésünk szerint az ottani
fejlesztésből tanulhatjuk a legtöbbet. Az Egyesült Államok az egyetlen nem
európai ország. Kiválasztását az indokolja, hogy a sztenderdek kidolgozás ott
kezdődött meg a legkorábban, a legnagyobb kutatási háttérrel, és az ottani eredmények jelentős hatást gyakoroltak az európai országokra.
A finn, a svéd és a holland gyakorlat azért került érdeklődésünk középpontjába,
mert a nemzetközi vizsgálatok eredményeiből arra lehetett következtetni, hogy a
pedagógusképzés ezekben az országokban jó hatásfokú. Franciaországban a kompetencia-alapú szemlélet igen elterjedt, és kíváncsiak voltunk még két mediterrán
ország tapasztalataira is. Németország és Ausztria hagyományosan hatással van a
hazai pedagógiai fejlődésre, így nem hagyhattuk ki ezt a két országot sem.
Szerettük volna néhány környező, „volt szocialista” ország fejlődését is áttekinteni. Korlátozott lehetőségeink miatt be kellett érni egyetlen országgal. Románia viszont igen izgalmas példának mutatkozott, mivel ott a pedagógusok
előmeneteli rendszerének, a különféle szakmai vizsgáknak jelentős hagyományai
vannak.
Annak érdekében, hogy az egyes országokra vonatkozó tanulmányok azonos
szempontok szerint tekintsék át a vonatkozó dokumentumokat és a szakirodalmat, a vizsgálódás kezdetén egy egységes szempontsort bocsátottunk a szerzők
rendelkezésére:
1. Van-e az adott országban pályaalkalmassági vizsgálat?
2. Ha igen, miből áll, milyen mértékben veszik figyelembe, hogy a vizsgált
személy milyen életkorú tanulókat fog tanítani?
3. Vannak-e meghatározott kompetenciák/sztenderdek?
3
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Az egyes országok sztenderdjeinek kidolgozása igen eltérő képet mutatott. Angliában olyan
alaposan kidolgozták a sztenderdeket, és az azok alkalmazásával összefüggő tevékenységeket,
hogy két külön tanulmányban foglaltuk össze ezeket, míg Spanyolországban nem sikerült kellő
mennyiségű és tartalmú dokumentumot találni, ezért eltekintettünk a spanyol tapasztalatok önálló tanulmányban történő közreadásától. A Spanyolországból származó érdekes információkat
ugyanakkor felhasználtuk ebben a bevezető tanulmányban.

4. Melyek ezek?
5. Milyen forrásból, hogyan határozták meg azokat? A pedagógiai kutatóknak, tanárképzőknek, tanároknak volt-e ezekbe beleszólásuk?
6. Milyen a kompetenciák/sztenderdek elfogadottsága?
7. A tanárképzés és a tanári pálya mely szakaszaira dolgozták ki ezeket?
8. Mire használják őket? Használják-e például olyan területeken, mint a tanárképzés programjának kialakítása, a tanárképzés során értékelési kritériumok kialakítása, a hallgatók munkájának irányítása, tanárértékelés, tanári előmenetel kritériumai? Ha igen, mindezekben hogyan használják?
9. Mióta alkalmazzák, milyen széles körben elterjedtek?
10. Foglalkozik-e az adott ország pedagógiai szakirodalma a kérdéssel?
11. A bevezető szakasz (induction) végén szerepelnek-e valamilyen sztenderdek?
12. A továbbképzés illeszkedik-e valamilyen módon a sztenderdekhez?4
Az összehasonlító elemzés végül az alábbi fő kérdésekre tért ki:
1. Az egyes országokban alkalmazott kompetenciák tartalma
2. A kompetenciák szintjeinek meghatározására tett kísérletek
3. A kompetenciák alkalmazásának területei, kontextusa
I. Az egyes országokban alkalmazott kompetenciák tartalma
A kompetenciák elemzése alapján megállapítható, hogy minden országban
(az ausztriai tanulmányból nem derül ki egyértelműen) kidolgozták a kompetenciáknak valamilyen rendszerét, amelyek szerepet játszanak a tanári felkészültség
megítélésében. A kompetenciák tartalma és részletezettsége igen eltérő képet
mutat. Az azonban egyértelműen kiderül, hogy néhány közös kompetencia minden ország listájában megtalálható.
A közös kompetenciák között említhetjük a hazai kompetenciarendszerben
kidolgozott kompetenciák többségét.
− az egyes tanulók megismerése, fejlődésének előmozdítása,
− a csoportok megismerése, fejlődésük előmozdítása,
− a szaktudományos ismeretek megléte és integrálása a tanulók személyiségfejlődése érdekében,
− a pedagógiai folyamat tervezése,
− tanítási tevékenységek széles választékának felhasználása, az oktatási
folyamat irányítása,
− a pedagógiai folyamat értékelése,
4

A szempontsort és az annak megfelelő szerkezetet az egyes tanulmányokban a rendelkezésre álló
dokumentumok jellege, a téma kidolgozottságának eltérő mértéke következtében különböző
szinten sikerült követni.
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kommunikáció, kapcsolattartás a pedagógiai folyamat többi résztvevőjével,
felelősségvállalás a tanárok saját szakmai fejlődéséért.

1.1. Az egyes országok kompetenciarendszerének sajátosságai
Az alábbiakban kiemeljük azokat a kompetenciákat, amelyek az egyes országokban a fenti, közös alapnak tekinthető listán túlmutatnak, illetve, amelyek a
magyar kompetenciarendszerben szerepelnek ugyan, de az egyes országok kompetenciarendszerében kiemeltebb szerepet kapnak.
A francia kompetenciarendszerben a többi országra jellemző kompetenciákon kívül különös hangsúlyt kapnak:
− a pedagógussal, mint közalkalmazottal szembeni elvárások, a semlegesség, közalkalmazotti etika, a titoktartás, a szólásszabadság biztosítása, a
francia nyelv kiváló ismerete, valamint az IKT alkalmazásának a képessége
Az olasz kompetencialista is lényegében egyező képet mutat a magyarral, kiemelten kezeli azonban: a tanár társadalmi szerepének elsajátítását, elfogadását,
− az idő, a tér, az eszközök megfelelő szervezését, alakítását, a multimédia
használatát, a nyitott, kritikus szemléletmódot.
A spanyol kompetenciarendszer nem mutat lényeges eltérést a többitől, viszonylag részletesebb bemutatását az indokolja, hogy szinte minden kompetencia esetében a kompetencia valamely aspektusára, elemére nagyobb hangsúlythelyez, mint ahogyan azt a többi országban teszik.
− Diszciplináris és szakmódszertani tudás
– Tervezési, fejlesztési, értékelési kompetencia, mely által az adott
tárgyakhoz tartozó kompetenciák elsajátítását lehetővé tévő oktatási
folyamatokat tud létrehozni, alkalmazkodva a tanulók előzetes
szintjéhez, képzéséhez, érdeklődéséhez.
− Az együttműködés képessége más tanárokkal és szakemberekkel
– Információt keresni, megtalálni és kommunikálni sokféle módon
(pl. digitális úton), átalakítani a tanítás folyamatai számára
– Konkretizálni a tantervet, részt venni a közös tervezésben, egyéni és
csoportos didaktikai módszereket alkalmazni, mely tekintettel van a
tanulók különbségeire
– Olyan tanulási környezet teremtésének képessége, amely különösen
figyel az egyenlőség kérdésére, a férfiak és nők egyenlőségére, az
emberi jogok tiszteletére, a társadalmi életre, állampolgárságra és a
fenntartható jövőre
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Olyan stratégiák elsajátítása, amelyekkel a tanulókat arra tudják indítani, hogy képesek legyenek magukban és másokkal együtt tanulni, gondolkodni, olyan döntéseket hozni, melyek az autonómiát, a
bizalmat és a személyes kezdeményezéseket segítik elő
Az osztálytermi környezet interakcióinak és kommunikációinak ismerete, és a megfelelő szociális képességek e környezet megfelelő
(tanulást előmozdító) alakítására: fegyelem, együttélés, konfliktusmegoldás
Olyan formális és nem formális tevékenységek megvalósításának
képessége, amelyek az oktatási intézményt a helyi közösségben,
kultúrában résztvevővé teszik; a tanulók tutorálásának, mentorálásának képessége; részvétel a tanulási-tanítási folyamat értékelésében, felülvizsgálatában és innovációjában
Az oktatásra vonatkozó normatíva ismerete
A tanítás történeti jellegzetességeinek ismerete és elemzése
Informálni és visszajelezni a családoknak a gyermekeik tanulási folyamatáról

Az angol rendszer külön tárgyalja az attitűdöket, az ismereteket és a képességeket. A többi rendszerben is sor kerül ezeknek a kompetenciakomponenseknek
a részletezésére, azonban ez nem az általános leírásban jelenik meg. Ugyancsak
jellemzője az angol rendszernek, hogy viszonylag átfogóbb kategóriákat tartalmaz, mint az eddig megismert rendszerek.
A) Pedagógiai attitűdök (kapcsolat a diákokkal és a fiatalokkal, feladatok és
kötelezettségek ismerete, kommunikáció és együttműködés, a személyes szakmai fejlődés iránti igény)
B) Pedagógiai ismeretek és tudatosság (a tanítással és a tanulással kapcsolatos elméleti ismeretek, az értékeléssel és az ellenőrzéssel kapcsolatos elméleti
ismeretek, szaktárgyi és tantervi ismeretek, alapműveltség és kommunikációs
ismeretek, neveléstudományi ismeretek és a speciális nevelési igények iránti érzékenység, a fiatalok egészséges fejlődésével és a gyermekvédelemmel kapcsolatos ismeretek)
C) Szakmai képességek (tervezés, tanítás, értékelés, ellenőrzés és visszajelzés,
a tanítás hatékonyságának és a tanulók fejlődésének nyomon követése, figyelem
a megfelelő tanítási körülmények kialakítására és fegyelmezés, csapatmunka és
együttműködés)
A holland kompetenciarendszerben 7 kompetencia szerepel, amelyeket megkülönböztetnek aszerint, hogy az adott kompetencia hatása kire, illetve, mire
irányul: a tanulókra, a kollégákra, a környezetre, vagy magára a pedagógusra. A
tanulókra irányuló kompetenciákat tovább rendszerezik annak függvényében,
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hogy a pedagógus milyen szerepet tölt be a tanulókkal kapcsolatban, interperszonális, pedagógiai, módszertani vagy szervezési feladatot lát el.
Ezek a kompetenciák lényegében illeszkednek a korábban megismertekhez,
pusztán a rendszerezésük egyedisége miatt mutatjuk be ezeket külön is.
1. táblázat: A hét pedagógus kompetencia
A kompetencia
leírása
A négy szerep
Interperszonális
Pedagógiai
A tantárgy és a tanítási módszerek szakértője
Szervezési

A négy kontextus
A tanulókkal
1
2
3

A kollégákkal

A munkahelyi
környezettel

Önmagával

5

6

7

4

A német kompetencia- és sztenderdrendszer meglehetősen differenciált és
sokrétű, amely a német képzés kétfázisú jellegével függ össze.
A sztenderdeket négy tartalmi területre osztották fel:
I. Oktatás
1. A tanárok szakszerűen tervezik és hajtják végre az oktatási feladatokat.
2. A tanárok tanulási szituációk alakításával támogatják a diákok tanulását.
Motiválják a diákokat, és képessé teszik őket arra, hogy összefüggéseket
teremtsenek, és a tanultakat hasznosítsák.
3. A tanárok segítik a tanulók önálló munkára és tanulásra való képességének
kibontakoztatását.
II. Nevelés
4. A tanárok ismerik a tanulók szociális és kulturális hátterét, és az iskola keretében befolyásolják ezek egyéni fejlődését.
5. A tanárok értékeket és normákat közvetítenek, támogatják a tanulók önszabályozó ítéletalkotását és cselekvését.
6. A tanárok megoldásokat találnak az iskolában és az oktatásban fellépő nehézségek és konfliktusok kezelésére.
III. Értékelés
7. A tanárok diagnosztizálják a tanulók tanulási előfeltételeit és tanulási folyamatait, célzottan segítik a tanulókat, tanácsokat adnak nekik és szüleiknek.
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8. A tanárok a tanulók teljesítményét átlátható értékelési kritériumok alapján
végzik.
IV. Innováció
9. A tanárok tisztában vannak a tanári pálya különleges kihívásaival. Hivatásukat különleges felelősséggel és elhivatottsággal járó közszolgálatnak tekintik.
10. A tanárok szakmájukat folyamatos tanulási feladatként értelmezik.
11. A tanárok részt vesznek iskolai projektek és tervek kidolgozásában és
megvalósításában.
A német kompetencialista nagyobb hangsúlyt helyez a tanárok önismeretére,
önképzésére, innovatív tevékenységére.
A végzősök számára kidolgozott sztenderdek az 1. és a 2. képzési szakaszban
különbözőek. Egyrészt tartalmi területekre irányulnak, másrészt a kompetenciák
különböző síkjaira. Látható, hogy a sztenderdek belső struktúrája eltér egymástól
az első és a második képzési szakasz végén. Az első képzési szakaszban a kommunikációt tekintik a kompetencia egyik elemének a tudás, a reflexió és az értékelés mellett, míg a második szakasz végén helyette a képesség jelenik meg.
Ugyancsak sajátos vonása a német rendszernek az, hogy a sztenderdeket külön
sorolják fel a pedagógusképzés négy fő területének (szaktárgyak, szakmódszertanok, pedagógiai tárgyak, iskolai gyakorlati tanulmányok) megfelelően.
A sztenderdeknek ilyen feldarabolása és részletezése kétségkívül azzal az
előnnyel jár, hogy minden képzési szakaszban világosan megjelennek az egyes
területeken folyó oktatás eredményeként elvárható sztenderdek, ugyanakkor
hiányzik az az áttekintő rendszer, amely integrálná a különböző területeken végzett munka közös eredményét.
Finnországban nincs országosan egységes kompetenciarendszer. Az alábbiakban azt a szempontrendszert ismertetjük, amelyiket a Jouensuu-i egyetemen
dolgoztak ki. Sajátossága az, hogy különböző szerepek szerint sorolja fel a kompetenciákat (ebben részben hasonlít a német, illetve a holland rendszerhez), és
olyan személyiségvonásokat is említ, amelyek a sikeres pedagógiai tevékenységhez hozzájárulhatnak.
Pedagógus:
− A tanulás és a fejlődés irányítója
− Támogatja a tanulók és a hallgatók gondolkodását
− Bevezeti őket a tanulás világába
− Támogatja és értékeli a tanulást
− Elfogadja annak felelősségét, hogy segítenie kell minden tanuló tanulási
folyamatát
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Szakértő:
− Szakterületének rendszerét képes átlátni
− A tantárgyi tartalmak alkotásának és a fejlesztési képességeinek birtokában van
− Vezeti a tanulók, hallgatók tudásának konstruálását és képességeiknek
kibontakoztatását
− Kutatja, fejleszti és értékeli a saját tevékenységét
− Közvetíti, fejleszti a kultúrát
Teljes ember:
− Empatikus beszélgetőtárs
− Bátorít és támogatást nyújt
− Elfogadja és megérti a sokféleséget
− Érti az élethosszig tartó tanulás koncepcióját
− Ismeri a saját lehetőségeit és korlátait
− Felelősséget vállal a saját érzelmeiért
− Tisztában van az emberi természetre vonatkozó saját elképzeléseivel
– Reszponzív, felelősséget vállaló felnőtt
− Aktívan dolgozik az oktatási intézmény közös céljaiért
− Kooperációra nevel
− A szociális képességek irányítója, jó modorú
− Segíti az oktatási intézmény fejlődését annak érdekében, hogy tanuló
szervezetté váljék
– Értékek közvetítője
− Segíti a tanulókat, hallgatókat a fejlődésben és az értékeik tisztázásában
− Támogatja az etikai választások meghozatalát
− Támogatja a tanulókat a saját világképük megkonstruálásában
− Aktív állampolgárként dolgozik
− Érti munkájának szociális befolyását
A tanulási tevékenység irányítója:
– Felelős a konstruktív munkához szükséges biztonság és légkör
megteremtéséért
– Tanulási környezetet alkot
– Különböző tanulási stílusokat támogat
(Teacher Training School, 2008, Jouensuu)
A svéd kompetencialista nagy jelentőséget tulajdonít a kritikus szemléletmód
fejlesztésének és a különböző életkorú tanulók tanítása közötti kapcsolat megteremtésének. Ugyancsak sajátos vonása az, hogy a tudás és a képességek mellett
nem attitűdökről, hanem ítéletekről és megközelítésekről szól.
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Svédország (2001)
1. Tudás és megértés
A pedagógus képzettséggel rendelkező hallgatónak be kell tudnia bizonyítani,
hogy
− a tanítás területéhez szükséges tantárgyi vagy műveltségterületi tudással rendelkezik, ebbe beleértve a tantárgy, műveltségterület tudományos megalapozását, releváns módszereit és aktuális kutatási témáit;
− a tanulásról és tanításról megfelelő tudással rendelkezik;
− a gyerekek és tanulók tudásszerzésében ismeri az olvasni, írni és számolni tanulás fontosságát;
− a témák bemutatásakor és a nevelési-oktatási tevékenységekben tisztában van a nemek társadalmi perspektívájának fontosságával;
− a korai nevelés (early years education) és az alap szintű oktatás
(primary) esetében az olvasás, írás és számolás képességének fejlesztésére vonatkozó magas szintű tudással rendelkezik;
− az alap szintű (primary), középfokú (secondary) és felső középfokú
(upper-secondary) oktatás esetében magas szintű tudással rendelkezik
a tanulók tanulásának elemzéséről, értékeléséről és az osztályzásról.
2. Kompetenciák és képességek
A pedagógus képzettséggel rendelkező hallgatónak be kell tudnia bizonyítani,
hogy
− képes a tantárgyi vagy műveltségterületi és a tanulásról, tanításról
szerzett tudását felhasználni a tanítási helyzetekben annak érdekében,
hogy minden gyerek vagy fiatal tanulhasson és fejlődhessen;
− képes alapvető szociális és demokratikus értékeket közvetíteni és kialakítani;
− képes közvetíteni, kialakítani és felhasználni a megfelelő szabályokat
annak érdekében, hogy megelőzze és ellensúlyozza a diszkriminációt és
más, a gyerekekkel, tanulókkal szembeni méltánytalan bánásmódot;
− képes a tanítást és más nevelési-oktatási tevékenységet önállóan és
másokkal közösen is tervezni, végrehajtani, értékelni és fejleszteni, és
képes részt venni e tevékenységek menedzselésében;
− képes elemezni, dokumentálni, értékelni a tanulók tanulását és fejlődését a nevelési-oktatási célokkal összefüggésben, s e területen képes
tájékoztatni a szülőket, illetve gyámokat és együttműködni velük;
− képes az információs technológia használatára a nevelési-oktatási tevékenységekben, s felismeri a különböző médiumok szerepét e tekintetben;
− képes arra, hogy kritikus és önálló módon alkalmazza, rendszerezze és
reflektáltan elemezze saját és mások szakmai tapasztalatait csakúgy,
mint a releváns kutatási eredményeket, abból a célból, hogy a szakmai
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fejlődéshez és tantárgyában vagy műveltségterületén a tudás növekedéséhez hozzájáruljon.
Továbbá a mesterképzésen szerzett pedagógus képzettséghez, mely 240, 270,
300 vagy 330 kreditet jelent, a hallgatónak be kell tudnia bizonyítani, hogy
− rendelkezik azokkal a speciális képességekkel, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy kritikus és önálló módon alkalmazza, rendszerezze és reflektáltan elemezze saját és mások szakmai tapasztalatait csakúgy,
mint a releváns kutatási eredményeket.
3. Ítéletek és megközelítések
A pedagógus képzettséggel rendelkező hallgatónak be kell tudnia bizonyítani,
hogy
− öntudatos és empátiára képes;
− képes saját nevelési-oktatási gyakorlatában úgy értékelni, hogy az releváns fegyelmezési, szociális és etikai szempontokon alapuljon, különösen az emberi jogok figyelembe vételére építve;
− képes szakmai megközelítéseket alkalmazni a gyerekekkel, tanulókkal
és szüleikkel vagy gyámjaikkal;
− képes azonosítani, ha további tudásra vagy szakmai fejlődésre van
szüksége pedagógusként.
A romániai kompetenciákat egy 2004-ben a gyakorló pedagógusok kompetenciáit leíró, és ma is érvényben lévő miniszteri rendelet tartalmazza. A 2004-es
miniszteri rendelettel jóváhagyott kompetencialisták mindamellett, hogy többnyire általános célok formáját öltik és az egyes pedagógusi funkciók, feladatkörök szerint sem eléggé differenciáltak, azt sem veszik figyelembe, hogy kezdő
vagy tapasztalt pedagógusról van-e szó. A konkrét gyakorlatban való használhatóságig tehát még hosszú út vezet: szükség van az alapelvek, irányvonalak minél
szélesebb körű megismertetésére a legérintettebbekkel, továbbá olyan gyakorlati
útmutatók, segédanyagok kidolgozására, melyek megfelelő támpontot adhatnak
az egyes pedagógusoknak, a pedagógusképzésben, a pedagógustovábbképzésben dolgozó szakembereknek a listák további operacionalizálására,
az elérendő sztenderdek megfogalmazására, tantárgyi adaptációjára.
Egy Phare program keretében kidolgozott, úgynevezett Nemzeti Kompetenciakeret az oktatási tevékenység alapkompetenciáit sorolja fel. Ezek a kompetenciák valóban az oktatási tevékenységre koncentrálnak, nem térnek ki a szakmai, szaktudományos kompetenciákra és a tanulók megismerésével, személyiségfejlesztésével kapcsolatos tudásra:
− A tanulókra koncentráló, innovatív tanítási-tanulási folyamatok szorgalmazása
− A tanítási-tanulási folyamat eredményeinek értékelése és monitorozása
− Tantervek, fejlesztési eszközök, módszerek tervezése és alkalmazása

14

−
−

Partneri együttműködés az iskolában és iskolán kívül
A személyes és szakmai fejlődésbe való beavatkozás.

Az Egyesült Államokban a 90-es évek elején publikált sztenderdlista tekinthető a legtöbb európai kompetenciajegyzék „ősforrásának”. Ennek a 10 elemből
álló általános sztenderdlistának az alapján készültek el az egyes tantárgyak pedagógusainak minősítésére és fejlesztésére szolgáló tantárgyi sztenderdek is.
Az amerikai lista a következő elemekből áll:
− A tantárgy ismerete
− Az emberi fejlődés és tanulás ismerete
− Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez
− Többféle oktatási stratégia alkalmazása
− Motivációs és tanulásszervezési készségek
− Kommunikációs készségek
− Tervezési készségek
− A tanulás értékelése
− Szakmai elkötelezettség és felelősségvállalás
− Együttműködés (INTASC, 1992)
II. A kompetenciák szintjeinek meghatározására tett kísérletek
A kompetenciák tartalmának leírására szinte minden országban törekedtek, a
kompetenciák szintjeinek meghatározására azonban már sokkal kevesebb helyen
vállalkoztak. Még azokban az országokban sem dolgozták ki a kompetenciák
szintjeit, sztenderdjeit, amelyekben a pályamodell kiépítésére komoly gondot
fordítottak. A magyar körülmények között arra törekszünk, hogy a pályamodell
kiépítése szorosan kapcsolódjék a kompetenciák szintjeihez, a sztenderdekhez.
Ezzel elő kívánjuk mozdítani azt, hogy az alap-, a bevezető és a továbbképzés
koherens elméleti rendszeren alapuljon. Amennyiben módot adunk arra, hogy a
bevezető képzés (induction period) tartalmát annak alapján lehessen meghatározni, hogy a kezdő tanár személyes felkészültségében milyen hiányosságok
tapasztalhatók a kinevezett, a gyakornoki időszakon túljutott tanártól elvárt
kompetenciákhoz képest, akkor lehetővé válik a kezdő tanárok egyéni igényekhez igazított segítése. Amennyiben világossá válik a tanárok számára a tapasztalt, a kiváló és a mestertanári szint elérésének kritériumrendszere, akkor céltudatosan úgy irányíthatják folyamatos szakmai fejlődésüket, hogy azzal elérhessék a következő szintet. Ezek a világos kritériumok a továbbképzések szervezőit
is eligazíthatják a szakmai fejlődést célirányosan segítő kurzusok, programok
tervezésében. Végül pedig a kritériumok segítségével megítélhető, hogy a előmeneteli rendszerben valaki elérte-e az elvárt szintet. A sztenderdekre épülő
tanárértékelés, pedagógus-továbbképzés, szakmai önfejlesztés és előmeneteli
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rendszer képezheti a pedagógus pályamodell viszonylag objektív, szakmailag
megalapozott alapját, kritériumrendszerét.
Az egyes országok pályamodelljének elemzésével azt kíséreltük meg feltárni,
hogy milyen mértékben sikerült létrehozni a sztenderdek szintjeit, és azokat a
pályamodell alapjává tenni.
A tanári sztenderdek és a pedagógus pályamodell kérdésében a különböző országokban rendkívül eltérő megoldásokat találhatunk. Legtöbb helyen törekednek valamilyen szakaszolásra és az egyes szakaszok elérésének honorálására, de
kidolgozott rendszerről nem beszélhetünk, csak az angolszász területen. Van
olyan ország (Finnország), ahol a szaktudományos, kutatási tevékenység eredményeit veszik figyelembe, van, ahol szigorú vizsgarendszer képezi/képezte az
előlépés feltételét (Románia). Szinte minden országban figyelembe veszik a
pályán eltöltött gyakorlati éveket, mint az előmenetel egyik feltételét. Automatikus feljebbsorolással nem igen találkozunk.
Finnországban újabban a kompetenciák értékelése megjelenik a pedagógusok bérezése kapcsán is. Néhány éve ugyanis megváltoztatták a pedagógusok
bérezési rendszerét. A fizetés megállapításánál figyelembe kell venni a munka
követelményeit és a pedagógus egyéni kompetenciáit és teljesítményét a munkájában. Ezért lehetőség nyílt a fizetések helyi szintű rugalmas kialakítására.
Mindemellett nem beszélhetünk arról, hogy egy világos sztenderdrendszer szolgálna minden bérezési kategória meghatározásának alapjául.
Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok rendelkezik leginkább kidolgozott pályamodellel. A kötet idevonatkozó tanulmányaiban az olvasó részletesen megismerkedhet ezekkel a modellekkel.
Az alábbiakban táblázatos formában összegeztük ezeknek az országoknak a
modelljeit. A táblázatban található rendszer felvázolásakor már figyelembe vettük a 2001–2002-ben megindult hazai munkálatokat is, valamint a jelenlegi
helyzet realitásait.
A táblázatból is világosan látszik a fejlődési szinteknek az a sajátossága,
hogy amíg az első három szint esetében egyértelműen arról van szó, hogy a
kompetenciák fejlődése az adott tanár közvetlen tanítási nevelési tevékenységében regisztrálja a kompetenciák fejlődését, addig a 4. és 5. szint esetében a kompetenciák alkalmassá teszik a pedagógust arra, hogy tudását ne csupán a saját
tanulóival, az osztály, illetve az iskola keretében kamatoztassa, hanem „hatósugarát” növelje iskolai, helyi szintűről országos, de legalábbis regionális szintűvé.
Sajátos helyük van ebben a rendszerben a vezető beosztású (igazgató, ig. helyettes) kollégáknak. Ezek a pozíciók önmagukban nem jelentik a magasabb szint
elérését a pályamodellben, csak akkor, ha a kinevezés feltétele eleve a „kiváló
tanár” vagy „mestertanár” szint elérése.
Az egyes szinteket elérő pedagógusok minősítettségét egyrészt az elnevezésük, másrészt a magasabb szintű fizetési kategóriába sorolás jelenti.
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Pedagógus pályamodell
Megszerzés
módja és
helye
Képzés, képzőintézménybe
n és gyakorló
helyeken

Döntési
szintek

kompetenciák

Képzőhely a
gyakorlóhely bevonásával

A tanári
kompetenciák elméleti tudásanyaga,
néhány
attitűd és
képesség
fejlődésének megindulása
Minden
követelmény
teljesítése
(természetesen nem
azonos
szinten),
néhány
kompetencia elem
fejlődésének megindulása
(ld. Interjúk összefoglalójamelléklet)
A tanári
kompetenciák teljes
mértékű
elsajátítása

szintek

megnevezés

1.
szint

Diplomás
tanár

Tanári diploma
(3+2+1év)

2.
szint

Véglegesített
tanár

2 év gyakorlat

A gyakorlóévek teljesítésével és a
megfelelő
szakmai szint
elérésével
minden pedagógus megkapja. Kiemelten
fontos szempont az önreflexió képességének kialakulása, mint a
további fejlődést alapfeltétele.

helyi, intézményi
szint (szakmai munkavezető,
igazgatók)

3.
szint

Tapasztalt tanár

Iskolai feladatok vállalásával és továbbképzésben való
részvétellel

helyi, intézményi
szint

4.
szint

Kiváló
tanár

Min. 5 év gyakorlat,
igazolt szakterületi
jártasság, valamelyik
választott pedagógiai
területen kiemelt
tudás megszerzése
továbbképzés és
alkalmazása az iskolai gyakorlatban
Feltétel a tapasztalt
tanári szint megléte,
az iskolai munkában
általában és egy adott
szélesebb speciális

Egyéni jelentkezés alapján
pályázható, a
teljesítmények
dokumentálá-

Külső és
belső bíráló
(külső bíráló lehet a
képzőin-

feltétel

Adott
kompetenciák kiemelt
szintű
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szintek

megnevezés

feltétel
feladatkörben kiváló
szakmai teljesítmény.
(pl. mentortanár,
tananyagfejlesztő,
gyermekvédő stb.)

5.
szint

Mestertanár

Elméleti és/vagy
gyakorlati pedagógiai/szaktudományos
fejlesztésben való
eredményes részvétel, publikációval
igazolt vagy tudományos szakmai tevékenység, lehetőleg a
tanárképzésben való
részvétel

Megszerzés
módja és
helye
sával

Egyéni jelentkezés alapján
pályázható

Döntési
szintek

kompetenciák

tézmény
vagy külső
szakmai
testület
tagja, akár
az iskolaszék vagy
szülői képviselők)
Belső és
külső szakmai bizottság bírál

fejlettsége

III. A kompetenciák és sztenderdek bevezetésének folyamata,
alkalmazásuk kontextusa
Az előző fejezetekben kiemeltünk két kérdést, amelyek a jelen kutatás és kötet fő témaköreit jelentik. Világosan kell látnunk azonban, hogy sem a kompetenciák tartalma, sem pedig a kompetenciák szintjei, a sztenderdek nem légüres
térben funkcionálnak, hanem az adott országok kulturális, oktatási hagyományainak közegében. Az a pedagógusképzési gyakorlat, a pedagógusok folyamatos
szakmai fejlődésének rendszere, amely az egyes országokat jellemzi, illetve a
pedagógusképzési reformmunkálatok jellege mind olyan tényezők, amelyeknek
ismerete segíti a pedagógussá válás és szakmai fejlődés értékelésének és támogatásának megértését, az ezzel kapcsolatos tapasztalatok felhasználását. A finnországi anyaggal kapcsolatosan fogalmazódott meg, de általában is igaz, hogy
nagyon körültekintően kell bánnunk a különböző országokban bevált gyakorlatok átvételével, ugyanis könnyen lehet, hogy más kontextusban egészen más lesz
a hatásuk. Talán nem nehéz belátni, hogy egy olyan országban, ahol egy pedagógus hallgatói helyre 6–10 jelentkezőből lehet kiválasztani a felveendő hallgatót, más elvárásokat lehet megfogalmazni, mint ott, ahol nincs elegendő jelentkező. Ugyancsak eltérő a pedagógusértékelésnek és a szakmai előmenetel érté-
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kelésének a kontextusa ott, ahol a pedagógusok státusza stabil, jó munka esetén
a nyugdíjig szól, mint ott, ahol könnyen elveszítheti állását a pedagógus.
Hasonlóképpen ahol a pedagógus a többi értelmiségivel bérében is azonos
módon megbecsült, mások lehetnek a követelmények, mint ott, ahol az értelmiségi bérnek esetleg csak a 60 százalékát kapja.
Már korábban említettük, hogy az angol rendszer igen sok hasznosítható tapasztalatot szolgáltathat a számunkra is. Angliában dolgozták ki a sztenderdek
legátfogóbb rendszerét, és ezt kapcsolatba is hozták a pedagógusok előmenetelével. Ezen túlmenően az angol reformról elmondható, hogy valóban rendszerszintű fejlesztést valósítottak meg, amelyet egyrészt a legfelsőbb szinttől a tanteremig, másrészt az értékeléstől a támogatásig, mentorálásig, a finanszírozásig
mindenre kiterjedő átgondoltság jellemez. A nagyfokú rugalmasság, a pedagógusok felelősségvállalása saját fejlődésükért, az egész rendszer folyamatos monitorozása, az eredmények visszacsatolása, a fejlődés különféle segédanyagokkal
(pl. teacher‟s tv) történő támogatása, mind lényeges összetevői annak a rendszernek, amelynek keretében az elmúlt évtizedben a kompetenciák és sztenderdek alkalmazásának hatására az angliai pedagógusok felkészültsége jelentősen
fejlődött.
Az angol rendszerben következetesen valósul meg az Európa szerte elvileg,
és sok helyen a gyakorlatban is megvalósuló szemlélet, amely a pedagógusok
alapképzését és folyamatos szakmai fejlődését (beleértve a bevezető szakaszt is)
egy egységes rendszerként fogja fel, amelyet az egymásra épülő sztenderdek, és
a hozzájuk illeszkedő tananyagok szervesen kapcsolnak össze. Ebben a folyamatos fejlődésben az elmélet és a gyakorlat kapcsolatára is különös gondot fordítanak.
A finn rendszerből levonható tanulságok hasonló vonásokat mutatnak. Itt is
jellemző a folyamatos szakmai fejlődés mindenre kiterjedő, mindent átfogó jellege. A szakmai fejlődésben a folyamatos értékelésnek, amely a mentorokon
kívül a csoporttársaktól, kollégáktól, a tanulóktól is származik, fontos szerepe
van. A hallgatók, illetve a pedagógusok egyéni fejlesztési terveket készítenek, és
a visszajelzéseket ezek fényében hasznosítják, szakmai fejlődésüket az adott
állapot értékelése alapján határozzák meg. Sajátosságként említhető, hogy a
szakmai fejlődésben három komponens egymást segítő érvényesülésére, a személyes, a pedagógus szakmai és a tudományos fejlődés összehangolására nagy
gondot fordítanak. A finn pedagógusképzés eredményességének egyik, ha nem a
legfontosabb előidézője a pálya magas presztízse, a munkahely biztonsága, a
jelentkezők nagy száma, és ebből következően a szigorú szelekció. A tapasztalatok hazai átvételénél nagyon kell ügyelni erre a sorrendre: csak a presztízs emelése után lehet azt elérni, hogy a legjobb jelöltek válasszák a pedagóguspályát.
Amennyiben a finn gyakorlatból minél többet szeretnénk kamatoztatni, aligha szabad megfeledkeznünk a képzési és továbbképzési rendszer folyamatos
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alakításának módszeréről: kis lépésekben történnek az átalakítások, akkor, amikor a változtatás tudományos evidenciái rendelkezésre állnak. Minden változtatáshoz megnyerik az abban részt vevőket, a képzés és továbbképzés folyamatát
folyamatosan értékelik, elemzik, és az újonnan felgyülemlett kutatásokkal alátámasztott innovációkat valósítják meg. Az értékelések, elemzések megalapozottsága érdekében gyakran vonnak be külföldi szakembereket is ebbe a munkába.
A svéd rendszer a magyarországihoz hasonló gondokkal küzd: egységes legyen-e a tanárképzés, milyen legyen a diszciplináris és a pedagógus szakmai
rész viszonya stb. Számunkra hasznos lehet az, hogy következetesen a kimeneti
követelményekre alapozzák a képzést és a továbbképzést, a formális képzésben
megszerzett képesítések mellett figyelembe veszik az informális képzésből, a
tapasztalatból származó tudást is. A továbbképzések érdekében mind a pedagógust, mind pedig az iskolát támogatja az állam, s a fejlesztéseket a neveléstudományi kutatások eredményeire alapozzák.
A francia iskolarendszernek lényeges sajátossága, hogy sokféle, a tanítási
órán túlmutató feladatot vesz át a családtól, és ezekre a feladatokra speciálisan
erre képzett szakembereket alkalmaz, vagyis a pedagógusok elsősorban az alapfeladatokat látják el, az egyéb feladatok alól pedig az iskolában alkalmazott
szakemberek (sok esetben speciális képzést szerzett pedagógusok), szakasszisztensek mentesítik őket. A képzési profil ennek megfelelően differenciált, nemcsak tantárgyi pedagógusokat képeznek. A továbbképzések célszerű rendszerbe
rendezése jelenleg kiemelt feladat.
Hollandiában látszólagos ellentmondás tapasztalható a nagyfokú autonómiát
biztosító oktatási és felsőoktatási rendszer, valamint a sztenderdek centralizáló
jellege között. Az eredmények a nagy gonddal kidolgozott rendszer hatékonyságát igazolják. A tanári kompetenciák és a sztenderdek több éven át kidolgozott
változata minden tanárképző intézmény szemléletére hatott, ugyanakkor megfelelő autonómiát kaptak a sztenderdek alkalmazásában. A kompetenciaalapú értékeléshez alkalmazott eszközök közül kiemelkedik az e-portfolió, de folyamatosan dolgoznak a tanítás értékelésére alkalmazható további megfigyelési eszközökön is. Ezek használatához jelentős központi segítség áll rendelkezésre.
A Németországról szóló tanulmány szerzője a német tanárképzést eredményesebbnek ítéli, tapasztalatai szerint a német sztenderdek jóval magasabb követelményeket támasztanak, amelyeket a magyar tanárjelöltek nem tudnának teljesíteni.
Ennek legfőbb okai a következők:
− Németországban a képzés átalakítása fokozatosan, átgondoltabban valósult meg,
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−
−
−
−
−

megőrizték a két egyenértékű szakos képzést,
a német képzés gyakorlatiasabb, a képzés keretében is gyakorlatias, kooperatív munkaformákat alkalmaznak,
a hosszabb képzési idő, a végzősök magasabb életkora következtében
érettebbek a német tanárjelöltek,
a német közoktatásban gyakrabban alkalmazzák a kutató jellegű, projekt
jellegű módszereket, amelyek jó alapot biztosítanak a tanárképzés számára,
a pálya magasabb presztízse vonzóbbá teszi a képzést, motiválja a hallgatókat
a multikulturális német társadalom változatos értékrendet, toleranciát
alakít ki a fiatalokban

Olaszországban és Spanyolországban törekszenek az európai folyamatok követésére, a képzés gyakorlatiasabbá tételére, a kimenet-orientált képzés meghonosítására, a kompetenciák kidolgozására. A fejlesztések eddigi eredményei
között kevés olyan van, amelyek magyarországi hasznosítása feltétlenül indokolt
volna.
Romániában a tanári előmenetel teljesítményhez, vizsgákhoz kötésének jelentős hagyományai vannak. Egyéb területen elsősorban a 2000-es évek kezdete
óta mentek végbe jelentős strukturális és tartalmi változások, legalábbis a törvények, a szabályozás, a kutatási eredmények területén. Romániában igyekeztek
megvalósítani mindazokat a törekvéseket, amelyek az Európai Unióban a tanárképzésre vonatkozóan megfogalmazódtak (Bolognai rendszer, kompetenciaalapú képzés, folyamatos szakmai fejlődés biztosítása stb.) A tapasztalatok
azonban arról tanúskodnak, hogy az elképzeléseknek a széleskörű gyakorlatban
történő elterjedése – főként az anyagi feltételek korlátozott volta miatt – viszonylag lassú folyamat.
Az Egyesült Államok tapasztalataihoz különös módon kell viszonyulnunk.
Egyfelől, a pedagógusképzésben a kompetenciáknak, sztenderdeknek a kidolgozását és alkalmazását az Egyesült Államokban kezdték el a kilencvenes évek
elején. Az európai fejlesztések jelentős mértékben támaszkodtak ezekre a jelentős kutatási bázison nyugvó fejlesztésekre. Az amerikai gyakorlat, már az ország
méreténél fogva is, sokféle eszközt, értékelési, mérési módszert kínál, és a tapasztalatok elemzését, a fejlesztést nagyszámú, jól képzett kutatókból álló központ végzi. Másfelől viszont a két ország eltérő léptéke, kultúrája, oktatási rendszere óvatosságra int a megoldási módok közvetlen és mechanikus átvételével
kapcsolatban.
Figyelemre méltó például a tanári pályára bocsátás kettős rendszere. Először
egy belső értékelés után ideiglenes, majd külső értékelés alapján végleges mű-
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ködési engedélyt kap a kezdő tanár. (Ezt a rendszert érdemes figyelemmel kísérni, hiszen rokon vonásokat mutat azokkal a törekvésekkel, amelyek most hazánkban is kezdenek érvényesülni a gyakornoki státusz és a véglegesítési gyakorlat bevezetésével.)
A tanárképzési programon belüli teljesítményértékelés során: az értékelés célja az ideiglenes vagy kezdeti tanári működési engedély megszerzése. Az alapul
vett sztenderdek általában az INTASC5 vagy az INTASC sztenderdekre épülő
intézményi sztenderdek, de lehetnek állami sztenderdek is. A sztenderdeknek
való megfelelést a teljesítmény alapú értékelés valamilyen módszerével, vagy
módszereinek kombinációjával mérik. (Darling-Hammond és Synder, 2000). Az
értékelést végezheti belső, a tanárképzési intézmény bizottsága vagy külső értékelő bizottság
A rendes tanári működési engedélyek megszerzése során: a rendes tanári
működési engedély megszerzéséhez több állam valamilyen tanári teljesítményértékelést ír elő. Ezen az értékelésen vagy az adott állam által elfogadott vizsgaközpont sztenderdjeinek vagy az adott állam által megalkotott sztenderdeknek
kell megfelelni.
A sztenderdekre alapozott értékelésről és az ehhez kapcsolható tanári előmeneteli és bérezési rendszerről több tanulság is levonható. Mindenekelőtt az, hogy
a sztenderdekre alapozott értékelési rendszer és bérezés elfogadtatása még az
alapvetően teljesítményorientált amerikai társadalomban élő pedagógusokkal is
nehéz, ott is csak az utóbbi évtizedben történtek ilyen irányú kísérletek. Egy
ilyen rendszer elfogadtatása a gyökeresen más munkakultúrához szokott pedagógustársadalommal csak akkor lehetséges, ha a rendszer átlátható, az értékelők
képzettek, az értékelés érvényes és megbízható. Valószínű továbbá, hogy a tanárok inkább elfogadnának egy szaktárgy specifikus és az egyes korosztályok tanításához illeszkedő modellt, mint a tanári munka általános leírását adó sztenderdekre épített rendszert. A reformot még így is csak fokozatosan lehetne bevezetni, megfelelő időt biztosítva az átállásra.
A másik fontos tanulság, amire több kutató is felhívta a figyelmet, az, hogy
nagyon sok múlik a bevezetés módján. Egy pedagógusértékelési rendszer bevezetése, főleg országos szinten, komplex reform, amely jelentős költségvetési
kihatásokkal jár, ugyanis nemcsak a tanári teljesítmény értékeléséről, a sztenderdek kidolgozásáról kell intézkedni, hanem a mentorok, az értékelők képzéséről,
munkájuk megfizetéséről, a munka tisztes elvégzéséhez órakedvezményről is.
Ugyanakkor a mentori és értékelői munka sztenderdjeit is le kell fektetni. Az
értékelés elfogadása a tanároktól csak akkor várható el, ha a bevezetett rendszer

5

Az Egyesült Államokban leggyakrabban használt, egy államok közötti konzorcium által kidolgozott sztenderdrendszer, amelyet Európa több országában is felhasználtak. Részletes ismertetése
az USA-val foglalkozó fejezetben található.
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és az azt irányítók saját magukra, a rendszerre és a rendszer működtetésére nézve is magas sztenderdeket dolgoznak ki és alkalmaznak következetesen.
Harmadszor: az értékelés elsősorban a tanári fejlődést elősegítő eszköz kell
hogy legyen. A mesterségesen létrehozott karrierlépcsők és hierarchia esetén
ügyelni kell arra, hogy a pedagógusokat ne fejlesztendő gyermeknek, hanem
önálló, autonóm értelmiséginek tekintse, másrészt pedig arra, hogy összeegyeztethető legyen a tanári közösség kollaboratív kultúrájával. Ha az iskola tanári
kara képes arra, hogy megalkossa az iskola pedagógiai programját, akkor ehhez
illeszkedve egyedül vagy teamben minden pedagógus meg tudja alkotni saját
fejlődési tervét is, amelynek végrehajtását évenkénti fejlesztő és pár évenkénti
átfogó értékelésen lehet ellenőrizni.
Bevezetőnkben arra tettünk kísérletet, hogy egy több száz oldalas kutatási beszámoló fő tanulságait emeljük ki. 10 ország pedagógusképzési rendszerét elemeztük különös tekintettel a kompetenciák és sztenderdek alkalmazására mind
az alapképzésben, mind pedig a folyamatos szakmai fejlődés egészében. A kötetben megjelenő tíz országtanulmány is csak részben fedi le a teljes összegyűjtött anyagot. Elsősorban a rendkívül gazdag és érdekes mellékletekből kellett
terjedelmi okokból válogatnunk. Ezek a források is megtalálhatók azonban a
www.epednet.ektf.hu portálon a Kimenet menüpont alatt a 13. alprojektnél.
A kötet tartalma és az internetes háttéranyag – reményeink szerint – hozzájárulhat a pedagógusképzéssel és továbbképzéssel foglalkozó szakemberek látókörének a szélesítéséhez, a pedagógusok értékelésével, a pályamodellel foglalkozó iskolavezetők és egyéb szakemberek munkájának megalapozásához.
Kötetünket ebben a reményben bocsátjuk útjára.
A kötet tartalmára jelentős mértékben támaszkodtunk, amikor kidolgoztuk a
hazai pedagógus kompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslatunkat, amelyet egy önálló kötetben jelentettünk meg. (A pedagógussá válás és a
szakmai fejlődés sztenderdjei, Szerkesztette: Kotschy Beáta, EKF, Eger, 2011).
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Király Zsolt
A tanári teljesítmény értékelése és a tanárok
előmeneteli rendszere az angol közoktatásban
1. A tanári teljesítmény értékelésével kapcsolatos legvitatottabb kérdések
áttekintése
Az oktatással kapcsolatos viták az elmúlt évtizedekben – a költségvetési források ellenőrzésével és elosztásával kapcsolatos politikai figyelem fokozódásával – mind a brit szakmai, mind pedig a laikus közvéleményben igazi kedvencnek számítottak. Ez persze nem meglepő, hiszen a kérdés így vagy úgy szinte
mindenkit érint, és az érintettség okán mindenki ért (vagy úgy gondolja, hogy
ért) hozzá valamelyest. Számtalan újságcikk és szó szerint könyvtárnyi szakirodalmi mű jelent meg a témáról, és ezek között – az elszámoltathatóság fogalmának előtérbe kerülésével – a legnépszerűbb éppen a minőség kérdése volt, ami
elkerülhetetlenül felkeltette az értékelés iránti figyelmet. A viták középpontjában
olyan örökzöld témák voltak – és vannak a mai napig – , mint az értékelés alapvető célja(i), és ezzel összefüggésben, a legvitatottabb mellékszálként, az értékelés és a tanári munka teljesítményalapú javadalmazásának kérdése, valamint a
tanári hatékonysággal kapcsolatos kérdések (Melyek a jó tanár és a jó oktatás
ismérvei?), a tanári készségek fejlesztésével összefüggő kérdések (Hogyan lehet
valakiből jobb tanár, mint amilyen volt?) és végül, de nem utolsósorban, magával a tanári teljesítmény mérésével foglalkozó tartalmi és módszertani kérdések
(Mit, mikor, ki, milyen kritériumok alapján, milyen módszerekkel mérjünk? Mi
az, ami mérhető, és mi az, ami nem? stb.)
Ezek a legfajsúlyosabb vitatémák az értékelés témakörében, de természetesen
ezeken kívül számtalan egyéb kérdés is létezik – elsősorban az értékelés lebonyolításával kapcsolatos olyan morális és/vagy gyakorlati kérdések, mint például
Az angol és a brit mellékneveket ebben a dolgozatban a szabatosnál egyszerre tágabb és szűkebb
értelemben használjuk: valójában - az esetek többségében - (csak) Angliát és Walest értjük alatta.
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az értékelés általános stratégiái, a kérdés etikai, valamint a technikai lebonyolítással, a dokumentációval stb. kapcsolatos vonatkozásai. Ez utóbbiakkal azonban
itt most csak érintőlegesen fogunk foglalkozni, mert – szerencsére – ezekkel
kapcsolatban sokkal nagyobb a konszenzus mind a brit közvélemény, mind pedig a tanárok és az oktatás elméleti szakértőinek körében.
1.1. Az értékelés céljával kapcsolatos viták
Minden értékeléssel kapcsolatos brit szakmai vita központi kérdése az értékelés alapvető célja (vagy céljai), mert ez, illetve az ezzel kapcsolatos állásfoglalás
meghatározó jelentőségű az értékelési rendszer egészére nézve.
A szakirodalomból világosan kirajzolódik, hogy az oktatási minőség bármilyen hiteles modern definíciójának feltétlenül figyelembe kell vennie a „fogyasztói” követelményeket. Tudomásul kell venni azonban, hogy a különböző fogyasztóknak (és ezekből meglehetősen sokféle van: a tanulók, azok szülei, a
politikai pártok, az oktatási kormányzat, az iskolavezetés stb.) azok egyéni érdekei és sajátos szakmai és/vagy filozófiai/ideológiai meggyőződése szerint meglehetősen különböző nézeteik és – ennek megfelelően – eltérő elvárásaik lehetnek (és vannak) az oktatás minőségét, így a színvonal emelését és – ebből következően – a tanári tevékenység hatékonyságának javítását illetően. Az ezekben
a kérdésekben elfoglalt álláspontok meg fogják határozni az egyes fogyasztók
követelményeit az értékelés kívánatos célját/céljait illetően, amelynek aztán
közvetlen hatása lesz az alkalmazott módszertan, eljárások és eszközök tekintetében. Így az egyik legfontosabb dolog annak eldöntése lesz, hogy főleg és elsősorban kit, melyik fogyasztói csoportot akarjuk kiszolgálni az értékeléssel. Mivel
minden fogyasztó legitim igénnyel lép fel, a döntés alapvetően szakmai meggyőződésen, szakmai ítéletalkotáson vagy egyszerűen csak valamilyen érdek
mentén történhet, így a végső felelősség az értékelési rendszer kidolgozójának,
illetve a kidolgozás megrendelőjének a kezében van. Ennek megfelelően mindig
indokolt a témával kapcsolatban a „Qui prodest?” (Kinek az érdeke?) kérdés
feltétele.
Az angol szakmai közélet az értékelés két generikus célját a minősítő célzatú
és fejlesztő célzatú értékelésben határozza meg. Winter (1989) szerint két, egymással szemben álló stratégiai érdek ütközik itt: a hagyományos bürokratikus
elv és a professzionális elvek. A bürokratikus elv a bürokrácia azon ősi szerepében gyökeredzik, amely a központi hatalom minél nagyobb területen való érvényesítését célozza. A fő cél az, hogy igazolni lehessen a központi adminisztratív
döntéseket, hiszen a bürokrácia közpénzekkel gazdálkodik, amelyekkel el kell
számolnia. Ennek megfelelően, jellegzetesen hierarchikus struktúrában működik,
amelyben az elszámoltathatósággal kapcsolatos végső felelősséget a hierarchia
lehető legalacsonyabb szintjére akarják helyezni, és amelyben az információk
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„felfelé” haladnak, hogy aztán a „megalapozott” döntések „lefelé” haladhassanak.
Ezzel szemben a professzionális elv azon a meggyőződésen alapul, hogy a
„szakemberek” – ellentétben a bürokratákkal, akik hatalmukat felülről (végső
soron az államtól) kapják – döntési felhatalmazásukat a szakmai tudásukból
merítik. Ennek megfelelően, ők elsősorban nem „felfele”, hanem „lefele” (a
tanulók és szüleik iránt), valamint „befele”, azaz saját szakmai meggyőződésüknek, hivatástudatuknak tartoznak elszámolással, ami azt jelenti, hogy egy adott
helyzetben döntéseiket szaktudásuk alapján hozzák meg, és nem pedig felülről
jövő általános irányelvek alapján. Smith (1989) a következőképpen mutatja be a
két megközelítés közötti különbséget:
Mi az ön filozófiai megközelítése?
ELSZÁMOLTATHATÓSÁG
ALKALMATLANSÁG

SZAKMAI FEJLŐDÉS
ALKALMASSÁG
SZAKMAI EGYÜTTMŰHIERARCHIKUS RENDSZER
KÖDÉS
A MÚLT FELÉ TEKINTÉS
JÖVŐ FELÉ TEKINTÉS
HALLOMÁSBÓL SZERZETT
KÖZÖS TAPASZTALAINFORMÁCIÓK
TOK
GYANAKVÁS
BIZALOM
AZ ÉRTÉKELT RÉSZVÉTELE AZ
+
ÉRTÉKELÉS FOLYMATÁBAN
AZ ÉRTÉKELT HOZZÁFÉR A
RÓLA GYŰJTÖTT INFORMÁCI+
ÓKHOZ

1. ábra: Smith ábrája az értékelés két alapvető dimenziója közötti különbség
szemléltetésére
(Smith, 1989, p. 164.)
Hasonló logika alapján viszonyulnak az oktatásügyben érdekeltek a teljesítményértékelés és a teljesítményalapú bérezés összekapcsolásának koncepciójához is. Bár a XIX. században egy rövid ideig működött ilyen rendszer, a kérdés –
a neveléstudományi szakemberek, a pedagógusok és a szakszervezetek ellenállása miatt – egészen a nyolcvanas évek elejéig (a konzervatív Thatcher-kormány
hatalomra kerüléséig) szinte tabunak számított. Azóta azonban – a költségvetési
források ellenőrzésével és elosztásával kapcsolatos kormányzati intervenció
egyre erősebbé válásával a közoktatásban – fokozatosan teret nyert a bürokratikus szemlélet, és egyre több kísérlet történt az értékelés és egy tanári pálya- és
fizetés-előmeneteli modell bevezetésére, mígnem az összekapcsolásra végül
2006-ban formálisan is sor került. (Lásd részletesebben a 2. pont alatt.)
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A brit szakirodalom nagy többsége a mai napig azon a véleményen van, hogy
a minősítő célzatú és fejlesztő célok közötti ellentmondás feloldhatatlan, és erős
fenntartásokat hangoztat az értékelés fizetés-előmeneteli célokra való felhasználásával kapcsolatban. Fő érve az, hogy a minősítő célzat elkerülhetetlenül kioltja
a rendszerben potenciálisan meglévő fejlesztő lehetőségeket, amelyet elsősorban
azzal magyaráz, hogy a minősítő szándék félelmet generál, és így ellenszenvet
kelt a rendszerrel szemben. Néhány kutató azonban úgy gondolja, hogy mégsem
lehetetlen a két cél együttes kitűzése, feltéve, hogy a rendszer elsősorban fejlesztő
szándékú, és garantáltan korrekt és méltányos az eljárás. Olyan vélemény is előfordul, amely szerint kifejezetten kívánatos néhány minősítő elem beépítése, mert
csak így biztosítható, hogy az értékelést komolyan fogják venni az érintettek.
1.2. A tanítás mint tevékenység megítélésével kapcsolatos viták
Egy következő nagyon fontos – és ennek megfelelően sokat vitatott – kérdés
a brit közvéleményben és az értékeléssel kapcsolatos szakirodalomban az, hogy
hogyan értelmezi valaki a tanítást mint tevékenységet.
Az értékelés tartalmi hitelessége (azaz, hogy tényleg azt méri a rendszer,
amit mérni szándékozik) alapvetően a rendszer konstrukciójának hitelességétől
(azaz attól, hogy tudományosan helytálló, vagyis az elméletileg igazolt és elfogadott elveken nyugszik, és ezeknek megfelelően állították össze) függ – valamint attól, hogy hitelesnek is látszik –, (azaz attól, hogy az érintettek megítélése
szerint is alkalmas a kitűzött céloknak megfelelni). Mivel ezeknek a kritériumoknak a megítélése alapvetően személyes vélemény (vagy éppenséggel stratégiai érdek) kérdése, és nem valamiféle mérés alapján történik, nagyon fontos az,
hogy a rendszerről ítéletet alkotó személy hogyan értelmezi a tanítást mint tevékenységet, és milyen elképzelési vannak arról, hogy pontosan mit is ért hatékony
tanításon.
Az amerikai szakirodalomból (Wise és társai, 1984) származik az a felosztás,
amely a tanítási tevékenységet négy különböző filozófiai szempont szerint értelmezi: munkaként (állásként) [labour], szakmaként [craft], hivatásként
[profession] vagy művészetként [art]. Nem nehéz belátni, hogy egészen máshogy fog valaki közelíteni a minőség kérdéséhez, ha a tanítást egyszerűen csak
egy „állásnak” tekinti – ez esetben a minőséget egyszerűen munkafegyelmi kérdésként fogja értelmezni –, megint máshogy, ha „szakmának” – ebben az esetben a módszertani és szaktárgyi szakszerűség kerül az értékelés fókuszába, míg
a „hivatásként” való értelmezés esetében elvárhatjuk az elhivatottságot, az érzelmi azonosulást, a pedagógiai szemléletű hozzáállást, a „művészetként” értelmezett tanításnál pedig már elvárás lehet például a kreativitás is. Ebben a kérdésben a brit közvélemény/szakirodalom szerint a „hivatás” lehet a legmegfelelőbb – leginkább elvárható és elvárandó – kiindulási pont, de olyan értékelési
rendszert szeretnének, amely értékeli a tevékenység „művészetként” való értel-
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mezését is. Óvnak attól, hogy az értékelés kizárólag olyan alacsony szintű, akár
egy munkaköri leírásban is megfogalmazható – de jól mérhető és könnyen azonosítható – elvárásokon alapuljon, mint például az adminisztrációs kötelezettségek maradéktalan végrehajtása, a továbbképzési feladatok teljesítése, a pályán
eltöltött évek száma stb., mert ezzel csak egyszerűen „állásként” értelmeznénk a
tanári munkát.
1.3. A tanítás minőségének megítélésével kapcsolatos viták
Ha a tanítás mint tevékenység ennyire különbözően közelíthető meg, nem
meglepő, hogy a tanítás minőségének és a tanári hatékonyságnak a megítélésében is komoly különbségek vannak mind a brit közvéleményben, mind pedig a
pedagógiai irodalomban.
A „jó” és „gyenge” minőségű oktatás ismérveinek meghatározása mindig is
heves vitákat váltott (és vált) ki mindenhol a világon. Természetes, hogy NagyBritanniában is ez volt az egyik legmegosztóbb kérdés az elmúlt évtizedekben,
heves vitákat kiváltva, amelyek nem voltak mentesek az erős ideológiai, politikai, sőt gazdasági felhangoktól sem.
A tanári munka komplexitásából következik, hogy nagyon nehezen mérhető
– nyilvánvaló, hogy az, hogy hogyan definiálja valaki a minőséget az oktatásban, milyen nézetei vannak a tanítással mint tevékenységgel kapcsolatban, milyen elméleteket fogad el a tanítás minőségének mutatóival kapcsolatban és az,
hogy a minőséget önmagában vagy a tanítás adott kontextusában szemléli-e,
döntő hatással lesz arra, hogy hogyan viszonyul az értékeléshez.
Hargreaves (1989) három alapvető hagyományos elméleti megközelítést azonosított ezen a területen: a tanításra alkalmassá tevő személyes tulajdonságokon
alapuló szemléletet, a tanításhoz szükséges módszertani és technikai ismereteken
alapuló szemléletet, valamint a tanítandó tárgy szakmai ismeretén alapuló szemléletet. Bár a valóságban mindig ezek valamilyen arányú ötvözetéről van persze
szó, a pusztán ezeken alapuló szemléleteket súlyos kritika érte NagyBritanniában, mondván, hogy az ilyen alapon működő értékelések egyrészt a
felelősséget kizárólag az egyénre (a tanárra), illetve az őket képző intézményekre helyezi, másrészt pedig egy olyan deficit-szemléletű tanítási modell létezését
sugallják, amelyben az oktatás gyenge minősége egyszerűen a tanárok személyiségével kapcsolatos problémákkal, a módszertani ismeretekben mutatkozó hiányosságokkal, valamint a tanárok gyenge szaktárgyi tudásával magyarázható,
ami nyilvánvaló, hogy így önmagában nem lehet igaz.
Számos brit elemző kimutatta, hogy a kontextuális tényezők több szempontból is nagyon fontos szerepet játszanak a minőség definiálásában, amelyeket
feltétlenül figyelembe kell venni a különböző értékelési szisztémák tervezésénél.
Ez részben azért fontos, mert a kontextus figyelmen kívül hagyása elkerülhetetlenül befolyást gyakorol mind az értékelő, mind pedig az értékelt tanár értéke-
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léshez való viszonyára, ahhoz való hozzáállására, másrészt pedig azért, mert az
értékelés hitelessége múlhat azon, ha egy tanár értékelése kizárólag a teljesítmény értékelésére szorítkozik a kontextus figyelembevétele nélkül. Azt is kiemelik, hogy az sem mellékes, hogy adott esetben az értékelés maga is visszahathat a kontextusra (azaz javíthat rajta).
Ezért a hagyományos megközelítések helyett Hargreaves és mások is egy
szociológia(ibb), a hozzáadott értékre koncentráló megközelítést javasolnak,
amely figyelmet szentel az oktatás körülményeire is – beleértve a helyi, intézményi adottságokat és a tágabb értelemben vett gazdasági és politikai környezetet egyaránt –, és amely a tanár tevékenységét ebben a környezetben próbálja
értelmezni és értékelni. Ez a szemlélet a körülmények javítására, az oktatáspolitika és oktatásszervezés színvonalának emelésére, az anyagi erőforrások ésszerűbb felhasználására és a tanárok tanítási és munkakörülményeinek javítására a
hagyományos megközelítéseknél sokkal több figyelmet fordítana.
1.4. A tanári készségek fejlesztésével kapcsolatos viták
Mivel az ön- és továbbképzés az összekötő kapocs a tanári munka hatékonysága (minősége) és az értékelés között, álláspontunk ebben a kérdésben is – az
értékelés konkrét kontextuális tényezői mellett – meghatározó lesz az értékelés
alapvető elveit, céljait és az ezekből fakadó kritériumrendszerek, eljárások, mérőeszközök és az értékelés lebonyolításának mikéntjét illetően.
Ha az értékelést abból az ideológiai megközelítésből szemléljük, hogy annak
legfontosabb értéke a benne meglévő fejlesztési potenciálban rejlik, akkor világosan kell definiálnunk, hogy mit értünk fejlődésen egy tanár esetében, és meg
kell tudnunk egyezni egy olyan pragmatikus megközelítésben, amely megfelel
ennek a célnak. Máshogy fog valaki az értékeléshez viszonyulni, ha a fejlődés
lehetőségét elsősorban a központilag szervezett pedagógiai, szakmódszertani és
tantárgyszakmai továbbképzésekben látja, és megint máshogy, ha a fejlődés
elsődleges zálogának az önfejlődésre való belső igényt és képességet tartja.
1.5. Az értékelés tartalmi és módszertani kérdéseivel kapcsolatos viták
Nyilvánvaló, hogy az előző kérdésekben kialakított nézeteknek alapvető befolyása lesz olyan vitatott kérdések megítélésében is, mint az értékelés módszertana, azaz értékelés kritériumai, a különböző eljárások, eszközök alkalmazása és
az egész értékelés lebonyolítása.
A módszertan, azaz az értékelés jellegét meghatározó általános elvek összessége, a folyamat központi kérdése, és számos olyan fontos elméleti problémát
vet fel, mint a minőségi-mennyiségi feszültség az adatgyűjtésnél vagy az, hogy a
produktum vagy a folyamat szemléletű értékelés mellett tesszük-e le a voksunkat. Az értékelés kritériumrendszerével kapcsolatos viták felvetik a kritériumok
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szelekciójának és egyáltalán a kritériumok forrásának kérdését, valamint ezek
hitelességének (validitásának) és megbízhatóságának kérdését, míg az eljárásokkal kapcsolatos viták, azaz, hogy az értékelés milyen rendszeren alapul és
hogyan történik a lebonyolítása, felveti az értékelés fókuszálásának és a gyűjtendő információk jellegének kérdését.
A brit szakirodalomban egyetértés mutatkozik abban, hogy az értékelés kritérium alapú legyen, és hogy az alkalmazott kritériumok lehetőleg minél több
forrásból származzanak, azaz a pedagógiai kutatásból, a pszichológiából, a tanári
tapasztalatból és az aktuális egyéni és iskolai szintű pedagógiai célokból egyaránt. Előrebocsátva, hogy nem léteznek tökéletes listák, fenntartásokkal ugyan,
de kiindulópontnak elfogadják az egyeztetett készség- és sztenderd-listák vagy a
helyileg kialakított minőségi indikátor-listák alkalmazását, elismerve, hogy ezek
alkalmasak lehetnek az adatgyűjtés legfontosabb területeinek azonosítására és az
értékeléshez szükséges kritériumok meghatározására. Abban is egyetértés van,
hogy az oktatás komplex jellege és a méltányos, megbízható információgyűjtés
megköveteli azt, hogy mind kvalitatív, mind pedig kvantitatív információk rendelkezésre álljanak a teljesítményről, és azt is, hogy ezeket a lehető legkülönbözőbb forrásokból és a legváltozatosabb módszerekkel nyerjük. A legmegfelelőbb
módszerek kiválasztása alapvetően a gyűjtendő adatok jellegétől függ, de mivel
minden technikának megvannak a maga gyengeségei, a végső döntésnél figyelembe kell venni az olyan tényezőket is, mint a konkrét kontextus vagy éppen a
helyi hagyományokat. A kutatók a különböző technikák kombinált alkalmazását
tartják a leghelyesebbnek, így a tanulói teljesítmények vizsgálatát, az óralátogatást (nagyon sok figyelmeztetéssel a technikai oldal számtalan butatójával kapcsolatban – ez az egyik legvitatottabb kérdés az irodalomban), az értékelő beszélgetést (interjút), az önértékelést, a tanulói visszajelzések értékelését, a tanórán kívüli tanári munka értékelését, valamint a különböző iskolai dokumentumok elemzését. Elvárják, hogy az értékelési rendszerek alkalmazzák a triangulációt, mint alapkövetelményt, valamint, hogy gyakorlatiasak legyenek, azaz ne
rakjanak túl nagy terhet az abban résztvevőkre.
Szintén erősen vitatott az értékelés eszközeinek kérdése, azaz azok a konkrét
technikák, amelyek segítségével be lehet gyűjteni a szükséges adatokat: például,
hogy miként ítéljük meg a külső értékelők vagy éppen a kollégák bevonását az
értékelésbe, milyen módon mérjük (ha mérjük) a tanulók teljesítményét, hogyan
bonyolítjuk le az óralátogatást, hogyan zajlik le a tanárral az értékelő beszélgetés, hogyan gyűjtünk (ha egyáltalán gyűjtünk) adatokat a tanulóktól, a tanórán
kívüli tanári tevékenységekről, vizsgálunk-e és hogyan különböző dokumentumokat stb.
A brit szakirodalom – mivel alapvetően a fejlesztő jellegű értékelés pártján
áll –, előnyben részesíti a belső értékelők alkalmazását a folyamatban. Sok szakértő azt tartaná kívánatosnak, ha az értékelés nem „felülről lefele” irányuló folyamat lenne, de a kutatások azt igazolják, hogy a tanárok többsége könnyebben
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elfogadja az ilyen hierarchikus alapon működő rendszerek alkalmazását. Hangsúlyozzák azonban, hogy az értékelés szakszerű lebonyolítása érdekében mindenképpen szükség van valamilyen képzésre.
2. Az értékelés helye és jelentősége a brit közoktatásban az elmúlt
évtizedekben
Rendkívül tanulságos röviden áttekinteni azt, ami a brit (ez alatt most elsősorban az angol és a welszi történéseket értjük) oktatáspolitikában a tanári teljesítmény mérésével kapcsolatban az elmúlt mintegy harminc évben történt, mert a
kérdéssel összefüggő szakmai – és természetesen politikai – viták rendkívül
értékes, már-már tankönyvszerű áttekintést kínálnak az értékelés legvitatottabb
elméleti kérdéseivel kapcsolatban.
Annak ellenére, hogy Angliában az utóbbi évtizedekben a tanári teljesítmény
vizsgálatával kapcsolatban tett kormányzati lépések kiváltó okai és mozgatórugói meglehetősen hasonlítottak az Egyesült Államokban és Európában már korábban bevezetett intézkedéseket magyarázó indokokra, számos történelmi és
társadalmi körülmény folytán a brit oktatásban a bevezetett értékelési rendszerek
eleinte többnyire és elsősorban fejlesztő célzatúak voltak. „Többnyire és elsősorban”, mert az elmúlt mintegy három évtizedben Angliában és Walesben alkalmazott különböző tervezetek – mint azt később látni fogjuk – soha nem voltak teljesen tisztán fejlesztő szándékúak, és „eleinte”, mert az idő múlásával
egyre határozottabban jelentek meg ezekben az értékelési rendszerekben a jellegzetesen minősítő jellegű elemek.
Angliában az értékelés modelljei sokkal többet merítettek az ipari és kereskedelmi hagyományokból (ahol az értékelést alapvetőenpozitív és fejlesztő jellegű
eszköznek tekintették), mint a legtöbb közép- és kelet-európai és különösen pedig az egyesült államokbeli felügyeleti és képzési indíttatású értékelési szisztémákból. Angliában az értékelést alapvetően olyan eszköznek tekintették, amely
elsősorban arra szolgál, hogy elősegítse a tanterv tökéletesítését, az intézményi
önértékelést, a szakmai fejlődést, és az volt az általános nézet, hogy az értékelés
legfontosabb célja bármely intézmény esetében mindenekelőtt a jobbító szándék
lehet.
2.1. Az 1991-es Oktatási Rendelet (A tanári teljesítmény értékelése) és
előzményei
Az első komoly változások nem sokkal Margaret Thatcher kormányának hatalomra lépése után – nyilvánvalóan politikai indíttatásra –, a nyolcvanas évek
elején következnek be, amikor egyre erősebbé válik a költségvetési források
ellenőrzésével és elosztásával kapcsolatos kormányzati intervenció az oktatásban

32

is, és mivel ennek egyik fő eszközét a konzervatív kormány a tanári teljesítmények értékelésében látta, a témavezető helyre került a pedagógiai vitákban.
Az offenzíva 1983-ban indult, amikor is Sir Keith Joseph, az akkori oktatási
miniszter kiadta híres-hírhedt Fehér Könyvét (White Paper on Teaching Quality)
(DES, 1983), amelyben mindenekelőtt az egyes tanárokat teszi felelőssé az oktatás gyenge színvonaláért, és a teljesítményértékelést nevezi meg a probléma
orvoslásának legfontosabb eszközeként. A Fehér Könyv nem hagy kétséget a
felől, hogy a kormányzat alapvetően adminisztratív szerepet szán az értékelésnek, és fő céljának a tanárok (tovább-)képzésével, alkalmazásával és elbocsátásával kapcsolatos információk gyűjtését tekinti. Nem teljesen explicite ugyan, de
jól érezhetően ott lapul a Fehér Könyvben a két – eddig külön szálakon futó, és a
szakma, illetve a szakszervezetek által tabunak tekintett – elképzelés, a teljesítményértékelés és a teljesítményalapú bérezés összekapcsolásának koncepciója is.
Az első komoly kísérletet arra, hogy áttekintsék az elszámoltatást segítő értékelési rendszerekre vonatkozó nemzetközi tapasztalatokat az Oktatási és Tudományos Ügyek Minisztériuma által felállított Suffolki Oktatási Osztály szakemberei tették meg. Az „Akiknek fáklyájuk van…” (Those having torches …) című
tanulmányukban (Graham, 1985) elsősorban az Egyesült Államokban bevezetett
értékelési rendszerekre koncentráltak, amelyekből aztán ajánlásokat tettek a
Nagy-Britanniában kidolgozandó rendszerrel kapcsolatban. Arra a következtetésre jutottak, hogy az értékelés fő céljának a tanárok szakmai színvonalának
emelése kell, hogy legyen, mindenekelőtt az egyes alapvető tanári készségek
fejlesztésén keresztül. Közben a Tanácsadó, Békéltető és Egyeztető Szolgálat
(Advisory, Conciliation and Arbitration Service – ACAS) elnevezésű, közvetítő
szerepet játszó szervezet ún. Független Tanácsa (Independent Panel) nekilátott
egy, a teljesítményértékelés alapelveire vonatkozó javaslat kidolgozásának az
érintettek, azaz a szakszervezetek, a kormány és a helyi önkormányzatok oktatási tisztségviselői számára.
Az ún. „Burnham tárgyalások” és az 1986-os bérmegállapodás nyomán aztán
kis híján bevezetésre került egy olyan értékelési rendszer, amelynek eredményeit
felhasználták volna a bérezéssel és előmenetellel kapcsolatos döntések meghozatala során, és amely adott esetben fegyelmi következményeket vont volna maga
után, beleértve asz elbocsátás lehetőségét is. Az elképzelés szerint – egy hároméves próbaidőszak után – minden tanár szakmai előmenetele és fizetésemelése
az értékelés eredményétől függött volna. Az értékelés lebonyolítását a tervezet
az iskolaigazgatókra bízta volna, akiket helyi szakfelügyelők („tanácsadók”)
segítettek volna, mint moderátorok.
A tervezettel kapcsolatos heves szakmai és szakszervezeti reakciók, valamint
a Graham tanulmány és különösen az 1986-ban kiadott ACAS jelentés (ACAS
Independent Panel, 1986) azonban alaposan felpuhították ezeket a kemény elképzeléseket. Az ACAS jelentésben megfogalmazott hat „alapelv” ugyanis öszszességében alapvetően úgy tekint az értékelésre, mint ami elsősorban tovább-

33

képzési és általános fejlesztő célokat szolgál. Bár első látásra ezek a célok nem
térnek el lényegesen a Fehér Könyvben körvonalazott céloktól, alapvető különbség az, hogy az ACAS dokumentum javaslatában egyértelműen leszögezik, hogy
az a helyes, ha a fegyelmi eljárások teljesen függetlenek maradnak az értékeléstől, így például a dokumentum nem tekinti az elbocsátást az értékelés lehetséges
következményének. A heves viták és az ACAS jelentésben megfogalmazottak
következményeképpen aztán a tervezetet az utolsó pillanatban elvetették.
A következő évek az értékelés alapelveivel összefüggő elméleti vitákkal, valamint a munkaügyi kérdésekkel kapcsolatos, a szakszervezetek és a kormány
közötti birkózással teltek, majd 1991-ben az akkori Művelődésügyi miniszter,
Kenneth Clarke nyilvánosságra hozta az Értékelési Rendelet (A tanári teljesítmény értékelése) (Education [School Teacher Appraisal] Regulations, 1991)
(HMSO, 1991) című rendeletet és az annak végrehajtására vonatkozó miniszteri
utasítást (Circular 12/91) (DES, 1991). Ez a rendelet és utasítás előírja, hogy – a
kormány által fenntartott iskolák esetében – a helyi Oktatási Hatóságok (LEA), a
nem költségvetési oktatási intézményekben pedig az iskolaszékek vezessék be a
tanári teljesítmény értékelését. A dokumentum szerint az értékelés elsődleges
célja az oktatás színvonalának emelése, azáltal, hogy
− elismeri a tanári teljesítményeket és segíti őket abban, hogy maximális
teljesítmény tudjanak nyújtani, valamint hogy a feladataikat minél hatékonyabban tudják elvégezni,
− segíti a tanárokat a szakmai fejlődésben és a pályatervezésben,
− segítséget nyújt a szakmai továbbképzés és a tanár, valamint az iskola
speciális igényeinek összehangolásában,
− információkat szolgáltat a tanárok alkalmazására vonatkozóan,
− tanácsadással támogatja a tanárokat,
− adatokat szolgáltat a tanárra vonatkozó referenciák elkészítéséhez.
(DfE, 1991, Regulation 4)
A Rendelet és a hozzá tartozó végrehajtási utasítás négy elemet tesz kötelezővé a két éves értékelési folyamatban: az Előkészítő értekezletet, az Adatgyűjtést, az Értékelő beszélgetést (Interjút), valamint a Visszatekintő megbeszélést.
Az értékelést az iskolavezetés tagjai és/vagy a munkaközösség-vezető(k) feladatává teszi. Az Utasításban támogatják az önértékelés alkalmazását, de nem teszik
azt kötelezővé.
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2. ábra: Az 1991-es értékelési rendszer modellje
(West-Burnham nyomán, 1993, p. 45.)
Az egyes elemek a következőket tartalmazzák:
Az Előkészítő értekezlet
Ennek az elemnek a célja a következő értékelési ciklus teendőinek megbeszélése, amelynek során tisztázni kell az értékelés céljait, a folyamat állomásait és
az értékelő, valamint az értékelt szerepét. További lehetséges célként nevezik
meg a munkaköri leírások áttekintését, az értékelés fókuszának tisztázását és a
lebonyolítás részleteinek (időpontok, határidők stb.) rögzítését.
Az Adatgyűjtés
Ez az elem az elérhető adatok begyűjtését, mindenekelőtt pedig az óralátogatásra vonatkozó előírásokat tartalmazza. Ezek minimum két látogatást írnak elő,
összesen legalább egy óra időtartamban.
A korabeli kritikusok szerint a Rendeletnek az óralátogatással kapcsolatos
regulái meglehetősen felügyeleti jellegűek, ennek ellenére többségük az adott
kereteken belül sem tartja lehetetlennek egy fejlesztő jellegű látogatás kivitelezését, feltéve, hogy néhány alapvető szabályt azért betartanak az értékelők: például, hogy előre megegyeznek a látogatás fókuszában, az értékelt beleszólhat
abba, hogy mit és mikor látogatnak meg, és abba, hogy hogyan történik az adatgyűjtés, valamint, hogy azonnal a látogatás után visszajelzést kap a meglátogatott a tapasztaltakról. (Smith & Burnham (1993)
Az Értékelő beszélgetés (Interjú)
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Ennek az elemnek a feladata az értékelt munkájának áttekintése, a sikeres,
valamint a javításra szoruló területek és a továbbképzési igények azonosítása,
amely a megbeszélés végén a teendők kijelölésével végződik.
A korabeli kritikusok ezt az elemet találták az értékelési folyamat legnagyobb
stresszet okozó és egyben legbürokratikusabb, legformálisabb elemének. Az
elem sikerének zálogaként a lebonyolítás milyenségét jelölték meg, felhíva a
figyelmet arra, hogy ne legyenek benne meglepetések, és az értékelt elmondhassa a véleményét mindenről, ami szóba kerül az interjú során. A megbeszélés
menetét és a kijelölt célokat az értekezlet után írásban rögzítik (Értékelési Jelentés).
A Visszatekintő megbeszélés
Ez az elem már tulajdonképpen az értékelés lezárulta után következik, és a
célja az, hogy bizonyos idő eltelte után, az értékelési ciklus második évének
vége felé áttekintsék, hogy az Interjú óta eltelt idő alatt meddig sikerült eljutni a
kijelölt célok végrehajtásában.
Mint az jól látható, a fenti célokban keverednek a fejlesztést szolgáló (pl.
hogy segíti a tanárokat abban, hogy maximális teljesítmény tudjanak nyújtani) és
a burkoltan minősítő célzatú célok (pl. információkat szolgáltat a tanárok alkalmazására vonatkozóan), azonban nincs nyílt utalás arra nézve, hogy a rendszer
célja elsősorban a minősítés lenne, sőt inkább a fejlesztő potenciált hangsúlyozzák benne.
A fogadtatás vegyes volt: sok oktatási szakember – úgy tűnik a szakirodalomból, hogy a többség – megértéssel fogadta az elképzelést, de sokan voltak
olyanok is – elsősorban a politikai oldalról –, akik „puhának” minősítették, és
ennek megfelelően heves kritikával illették. Smith és West-Burnham (1993)
valamint Jones és Mathias (1995) például kifogásolják ugyan az Oktatási Rendelet minimalista szemléletét abban a tekintetben, hogy alig ad útmutatást arra
vonatkozólag, hogy hogyan kell az értékelést végrehajtani, és így számos kérdést
a helyi Oktatási Hatóságok és az iskolák a saját szájízük szerint értelmezhetnek,
és így a születő értékelési rendszerek elsősorban a tanulásra koncentráltak. A
rendelet eredeti célja –, azaz, hogy az oktatás minőségét úgy emelje, hogy segít a
tanároknak abban, hogy maximálisan kihasználják a bennük rejlő lehetőségeket,
és hatékonyabb munkát végezhessenek –, ezért aztán sok különálló célként jelent
meg, mint például a teljesítmények elismerésében, a tanítási készségek és a teljesítmények fejlesztésében, az alkalmazással kapcsolatos kérdésekben, a tanácsadással és a továbbképzéssel összefüggő kérdésekben és általában az iskolaigazgatás színvonalának emelésével kapcsolatos kérdésekben. Smith és WestBurnham (1993) hozzáteszik azonban, hogy a célok keveredése – annak ellenére, hogy mivel az értékelés eredménye könnyen használható bérezéssel, előléptetéssel és fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára – potenciálisan veszélyezteti ugyan a Rendelet hatékonyságát, mégis úgy látják, hogy az
egész tervezet integritása nincs veszélyben, mert számos olyan eleme van, amely
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védi az egyéb személyzeti jellegű eljárásoktól: ilyen elemnek tekintik például
azt, hogy az értékelés eredménye nem nyilvános, a folyamat eredményeképpen
fejlesztő jellegű célok születnek stb. Úgy vélik, ezáltal lehetségessé vált, hogy az
értékelés alapvetően fejlesztő célzatú maradjon (azaz a tanulás és fejlődés legyen
a középpontban, és ne a számonkérés), a folyamat egyeztetett (azaz kölcsönös
tiszteleten alapuló partnerségi kapcsolaton nyugodjon), jobbító szándékú (azaz
az eredmények tettekhez és ne ítéletekhez vezessenek), valamint előremutató
legyen (azaz a jövőt hangsúlyozza, ahelyett, hogy leragadna a múltnál).
2.2. A 2000/2001-es Oktatási Rendelet (A tanári teljesítmény értékelése)
és előzményei
A viszonylag kedvező fogadtatás ellenére – vagy éppen azért? – azonban,
mindössze néhány évvel a kötelező értékelés bevezetése után, 1998-ban az új
(munkáspárti) kormány kijelentette, hogy az értékelés nem hatékony, mert –
megfogalmazásuk szerint – „mesterségesen” elkülöníti a bérezés és az értékelés
kérdését, más szóval a rendszer megítélésük szerint túlzottan „puha”, így az
iskolák és a tanárok nem is veszik kellően komolyan.
Javaslatukat az 1998-ban kiadott Zöld Könyvben publikálták, amelynek alcíme „Hogyan felelhetnek meg a tanárok az új kihívásoknak?” (Teachers meeting the challenge of change) (DfEE, 1998), és amely szerint az addigi, már teljesen formálissá és súlytalanná vált értékelési rendszert fel kell váltania egy új –
terminológiájuk szerint – teljesítménymenedzsmentnek, amelynek célja nem
pusztán a pedagógiai fejlesztés, hanem az értékelés eredményének kulcsszerepet
kell kapnia az egyes tanárok bérezésében is. Úgy tűnik, hogy az akkori közhangulat még a tanárok körében is támogatta az erőteljesebb fellépést: egy 1999-es
felmérés szerint a tanárok 57%-a támogatta volna egy olyan rendszer bevezetését, amely kapcsolatot teremt a bérezés és az értékelés között. (NASUWT (National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers felmérés, DfES,
1999.) Ez az elképzelés aztán az új, 2000/2001-es Oktatási Rendeletben
(Statutory Instrument 2001 No. 2855, Education [School Teacher Appraisal]
Regulations, 2001) (DfES, 2001) öltött testet, amelyet eredetileg a módosított
bérstruktúrával együtt vezettek be 2000. szeptember 1-jén. Ezt később, 2001-ben
egy törvénymódosítás – gyakorlatilag a bevezetés egy évvel való elcsúsztatása –
követte, majd az új szabályozás bekerült a 2002-ben elfogadott új Oktatási Törvénybe.
Az új fizetési skála – az előzőhöz hasonlóan – egy alapvetően a képzettségen
és a gyakorlati időn nyugvó kategóriarendszert jelent, azonban az évenkénti
fizetésemelkedést egy – az aktuális értékelés/minősítés során dokumentált –
teljesítményminimum eléréséhez köti, és lehetővé teszi azt, hogy a kiugróan jó
teljesítményeket soron kívüli „kategóriaugrással” honorálják. A törvény az új
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kategóriába kerüléssel kapcsolatos döntést azonban az évenkénti értékeléstől
független eljárásba utalja.
Maga az új értékelési modell nagyon kevéssé különbözik az előző modellnél
leírttól: egyértelmű, hogy az alapvető különbség nem az alkalmazott technikákban vagy a megközelítés újszerűségében, hanem az értékelés új céljában van. Az
értékelési ciklus itt három fázisban történik, a munkaközösség-vezető vagy egy
igazgatósági tag vezetésével, a következő séma szerint:
Első fázis
Tervezés:
A célok kijelölése és egy
egyéni terv elkészítése

Tanár
Munkaközösség-vezető

Harmadik fázis
Visszatekintő beszélgetés
A fejlődés áttekintése
az év végén

Második fázis
Megfigyelés:
Beszélgetések,
óralátogatás(ok)

3. ábra: A teljesítménymenedzsment ciklus szemléltetése az Oktatási Rendeletben
(Education [School Teacher Appraisal] [England] Regulations, 2001)
(DfEE, 2001, p. 6.)
Az egyes fázisok a következő elemeket tartalmazzák:
Tervezés
A tervezési szakaszban a tanár és az értékelő megegyeznek abban, hogy mi
kerüljön a tanár munkájának fókuszába az adott évben. A kiindulópont lehet a
munkaköri leírás vagy a tanár által javasolt bármilyen egyéb dolog, ami a tanulók jobb előmenetelét segítheti.
A cél az, hogy 3-5 olyan konkrét és kihívást jelentő dologban meg tudjanak egyezni, ami hasznos a tanulók számára és a tanár szakmai fejlődését is
segíti. A célokat – a teendőkkel együtt – írásba foglalják (Egyéni terv), és ez a
dokumentum szolgáltatja majd a Visszatekintő beszélgetés során az alapot az
eltelt időszak munkájának értékelésére.
Megfigyelés
Ennek a fázisnak a során az értékelő folyamatosan figyelemmel kíséri a tanár
munkáját, beszélgetéseket folytat vele, és az év során legalább egyszer (egy teljes tanórányi időtartamban) meglátogatja a tanárt. Az óralátogatás során központilag készített megfigyelési lapot használ az értékelésre, amelyben azonban csak
az előre megbeszélt szempontok alapján értékeli a tanár munkáját.
Visszatekintő beszélgetés
Ez az elem alkalmat ad arra, hogy mind az értékelő, mind pedig az értékelt
elmondhassa véleményét a tanár teljesítményével kapcsolatban, és hogy megál-
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lapodjanak abban, hogy mi volt sikeres az elmúlt időszakban, illetve, hogy mi
szorul javításra az elkövetkezendőkben.
A beszélgetés megállapításait a megbeszélés után írásba foglalják, majd
mindkét fél aláírja. Amennyiben a felek nem tudnának megegyezni, az igazgató
dönt, ha pedig éppen ő lenne az értékelő, akkor az iskola Felügyelő Bizottságának (az Iskolaszéknek) az elnöke.
2.3. A 2006-os Oktatási Rendelet (Tanári teljesítménymenedzsment) és
előzményei
A teljesítménymenedzsment kérdése hamarosan ismét előtérbe került a 2003ban aláírt „A színvonal emelése és a tanárok munkaterhelésének szabályozása –
nemzeti megállapodás” címet viselő (Raising standards and tackling workload:
a national agreement) (National Agreement, 2003) a szakmai érdekképviseleti
szervek és a kormány között létrejött megállapodás aláírása utáni – egyébként az
oktatás egészét érintő – változások keretében.
A 2004-ben napvilágot látott „Megállapodás a küszöbszintet elért tanárok és
az iskolavezetés tagjainak javadalmazásáról és ösztönzéséről” (The Agreement
on rewards and incentives for post-threshold teachers and members of the
leadership group) (PSA Agreement, 2004) című dokumentum hangsúlyozza
annak szükségességét, hogy erősebb kapcsolat legyen a teljesítmény és a bérezés, valamint az iskolafejlesztés és a szakmai készségfejlesztés között. A reformelképzelések sürgetik az alapvető tanári standardok újrafogalmazást, és egy
új, átfogó, magas színvonalú teljesítménymenedzsment-rendszer kidolgozását,
amely segítene egy világos és egyértelmű tanári pálya- és a fizetés-előmeneteli
modell létrehozásában.
Az új rendszer kidolgozásával ezután megbízták a Javadalmazási és Ösztönzési Csoport (Rewards and Incentives Group [RIG]) elnevezésű, több szakmai
szervezet képviselőiből álló bizottságot. A RIG aztán – az 1998-as Zöld Könyv
alapelképzeléseiből kiindulva, a 2002-es Oktatási Törvény által megszabott törvényi kereteken belül az egyes tanárok munkaköri leírása és „A Tanárok bérezése és munkafeltételei” (School teachers’ pay and conditions document,
[STPCD]) (DfES, 2003) című dokumentum alapján elkészítette a rendszer tervezetét. (Az STPCD dokumentumot azóta évente aktualizált formában újra és
újra kiadják.)
Az új teljesítménymenedzsmentről szóló Oktatási Rendelet 2006-ban jelent
meg (The Education [School Teacher Performance Management] [England]
Regulations 2006) (HMSO, 2006), a RIG által elkészített Útmutatóval együtt
(Teachers’ and Headteachers’ Performance management Guidance, October,
2006) (RIG, 2006), és 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. Az utolsó módosítások 2009-ben láttak napvilágot, de az új kormány további finomításokat tervez
a rendszeren.
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Első látásra úgy tűnik, mintha mindössze a 2001-ben bevezetett rendszer
enyhén reformált változatáról lenne szó, amely a már működő rendszer öt aspektusát érinti: az Előkészítő Értekezletet, az óralátogatásokat, az értékelésben
résztvevők szerepét és feladatait, a lebonyolítás adminisztratív lebonyolítását és
végül – és itt van az igazi újdonság a rendszerben – az értékelés és a bérezés
viszonyának kérdését. Míg az első négy aspektus mindössze a régi szisztéma
világosabbá, méltányosabbá és hatékonyabbá tételét szolgálja, az ötödik kérdés
valódi változást jelent: világosan leszögezi, hogy közvetlen kapcsolat van az
értékelés és a bérezés között, mert az ennek során keletkezett információk a javadalmazással kapcsolatos (a naptári év végén az elbíráló szervekhez továbbítandó) értékelői ajánlások alapját fogják képezni. Ez azt jelenti, hogy ettől kezdve – bár elvileg az értékelés és az előmenetellel kapcsolatos döntéshozatal továbbra is külön eljárásban történik (sőt, a „kiváló tanár” és a „vezetőtanár” státuszok elbírálása külső és nem is házon belüli értékeléssel történik), az információk felhasználhatóvá válnak a küszöbök átlépéséről történő döntésekben, valamint a státuszok definiálására használt sztenderdek (Professional Standards,
2007) mint referenciapontok szerepelnek az értékelés folyamatában.
A „képesített tanár” (Qualified Teacher Status, QTS) – még a tanárképzés során, a végzettség igazolásával és egy alkalmassági teszt sikeres teljesítésével
megszerzett – szintet követő további, az Oktatásügyi Képzési és Fejlesztési Hatóság (Training and Development Agency for Schools, [TDA]) által definiált
pályaszintek (amelyek egyben fizetési kategóriák is) standardjainak mindegyikére jellemző, hogy minden vizsgált aspektusban megtartják az előző szinteken
megfogalmazott elvárásokat, de egyben meg is haladják azokat. Az alap „tanár”
[Core] szinten a megfogalmazásokban a „képes” és a „tudja” szavak a követelmények kulcsszavai, míg a „küszöb utáni” [Post Threshold] szinten a „kiterjedt”, a „sokrétű” és a „mély” szavak dominálnak, valamint elvárás az iskolán
belüli mentorálás is. A „kiváló tanár” [Excellent] szinten elvárás a vezető szerepek vállalása és a szakértői szintű szaktárgyi, pedagógiai és szervezési ismeretek
megléte, és a „kiváló” lesz az állandó jelző. Az utolsó, „vezetőtanár” fokozatban
[Advanced Skills Teacher] már stratégiai vezető szerepet várnak el a tanártól, és
azon kívül, hogy részt kell vennie a tanárnak az iskola vezetésében, az is követelmény, hogy tevékenysége adott esetben a saját iskolai kereteken kívül is túlmutasson.
Mintegy három évtizedbe telt ugyan, de az angol közoktatásban eljutottak az
alapvetően fejlesztő szándékú tanári teljesítményértékeléstől a – bár kissé bátortalanul beismert, a fejlesztő potenciál érintetlenül maradását ma is erősen hangsúlyozó – nyíltan minősítő célzatú értékelési rendszer bevezetéséig. Úgy látszik,
hogy győzedelmeskedett a bürokratikus megközelítés, azonban az továbbra is
kérdés, hogy akkor most valóban csak vesztett-e, vagy netán mégiscsak nyert is
valamit az új szabályozással a professzionalizmus. Az azóta eltelt idő még nem
teszi lehetővé annak megítélését, hogy hozott-e ez a fejlemény lényeges válto-
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zást az angol oktatási kultúrában és persze mindenekelőtt az oktatás minőségében. Az azonban egészen biztosra vehető, hogy a vitáknak még távolról sincs
végük.
3. A pedagógusok előmeneteli rendszere Angliában
3.1. A nemzeti sztenderdek
Mint láttuk, a 2006-ban megjelent, majd 2007. szeptember 1-jén hatályba lépett (és 2009-ben módosított) új Oktatási Rendelet (The Education [School
Teacher Performance Management] [England] Regulations 2006) (HMSO,
2006) világosan leszögezi, hogy közvetlen kapcsolat van az értékelés és a bérezés között. Ennek a kapcsolatnak a lényege az, hogy – ahogy azt a RIG által
elkészített Útmutató (Teachers’ and Headteachers’ Performance management
Guidance, October, 2006) kifejti - a továbbiakban az értékelés a többszintű
kompetencialisták, azaz konkrétan definiált, egységesített nemzeti sztenderdek
alapján történik, amelyeket hozzárendelnek egy olyan differenciált, többszintű
keretrendszerhez, amelynek egyes stációi a szakmai fejlődés egyes állomásait,
szakmai szintjeit és nem mellékesen az ezekhez rendelt fizetési fokozatokat
reprezentálják a következő séma szerint:
− Pályakezdő tanár (Qualified Teacher Status)
− Tanár (Core Teacher)
− Minősített tanár (Post Threshold Teacher)
− Kiváló tanár (Excellent Teacher)
− Vezetőtanár (Advanced Skills Teacher)
A kezdő stáció, a „pályakezdő tanár” státusz után – amelyet a leendő tanár
még (alapesetben) a tanárképzés során, a végzettség megszerzésével és egy alkalmassági teszt sikeres teljesítésével megkap – a pedagógus az indukció évében
az alapszintű (core) sztenderdek elérésére, és ezzel a „tanár” státusz megszerzésére törekszik. Ezen a minden tanár számára kötelező érvényű kezdő szinten
túl már a fizetési fokozattal is összekapcsolódik a továbblépés, és az értékelés
során keletkezett információk a javadalmazással kapcsolatos (a naptári év végén az elbíráló szervekhez továbbítandó) iskolaigazgatói ajánlások alapját fogják
képezni. Az értékelés folyamatában a státusok definiálására használt sztenderdek
szolgálnak referenciapontként.
Az Oktatásügyi Képzési és Fejlesztési Hatóság (Training and Development
Agency for Schools, [TDA]) által definiált pályaszintek sztenderdjeinek mindegyikére jellemző az, hogy minden vizsgált aspektusban megtartják az előző
szinteken megfogalmazott elvárásokat, de egyben meg is haladják azokat. A
különböző tanári státuszokhoz rendelt sztenderdeket három fő attribútum köré
csoportosították:
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−

Pedagógiai attitűdök
Itt olyan értékeket, attitűdöket és elkötelezettséget körvonalaznak,
amelyek elvárhatók minden képzett tanártól. Ide tartozik a szakmai
kommunikáció, a partnerség elvének elfogadása, az egyéni és intézményi fejlődés támogatása, a szakmai keretrendszerek megismerésnek igénye.
− Pedagógiai ismeretek és tudatosság
Annak világos megértése, hogy az adott tantárgyi keretek miképp járulnak hozzá egy-egy gyermek fejlődéséhez. Annak megértése, hogy a
pedagógusok miképp befolyásolják egy gyermek fejlődését. Ezen elvárásokban egy olyan újfajta tanárképet írnak le, amely szerint a pedagógus magabiztos és irányadó tantárgyának tanításában és tisztában van a
tanuló fejlődésének irányítási folyamataival.
− Szakmai képességek
A fókuszban a tervezésre, ellenőrzésre és értékelésre tanítás, a tanítás
folyamata, az osztálytermi szervezés irányítása. Szoros kapcsolatot mutatnak a fenti két terület elemeivel.
A sztenderdek megfogalmazásakor arra törekedtek, hogy egyértelműen
felvázolják a pedagógusok számára, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelniük a pályamodell egyes stációiban, hogy ennek alapján tervezhető legyen a tanári karrier és az előrehaladáshoz szükséges szakmai fejlődés. Alapvető törekvés
volt az is, hogy az iskolavezetők világos képet kaphassanak a követelményekről,
és ezáltal döntéseik országosan standardizáltak és megalapozottak lehessenek.
Az egyes sztenderdek meghatározásakor pontosan megfogalmazták azok tartalmát, és kiemeltek néhány olyan kérdést, amit a megvalósításkor és az értékeléskor feltétlenül mérlegelni érdemes.
Az alap „pályakezdő tanár” (Qualified Teacher Status) és a mindenkinek kötelező „tanár” [Core] szinteken a megfogalmazásokban a „képes” és a „tudja”
szavak a követelmények kulcsszavai, míg a „küszöbszint feletti”, azaz „gyakorlott tanár” [Post Threshold] szinten a „kiterjedt”, a „sokrétű” és a „mély” szavak
dominálnak, valamint elvárás az iskolán belüli mentorálás is. A „kiváló tanár”
[Excellent] szinten elvárás a vezető szerepek vállalása és a szakértői szintű szaktárgyi, pedagógiai és szervezési ismeretek megléte, és a „kiváló” lesz az állandó
jelző. Az utolsó, „vezetőtanár” fokozatban [Advanced Skills Teacher] már stratégiai vezető szerepet várnak el a tanártól, és azon kívül, hogy részt kell vennie a
tanárnak az iskola vezetésében, az is követelmény, hogy tevékenysége adott
esetben a saját iskolai kereteken kívül is túlmutasson.
Az e sztenderdek alapján lezajló fejlődésre úgy tekintenek, mint a szakmai
tudás kulminálódására, elmélyülésére, vagyis minden szint szervesen egymásra
épül és feltételezi egymást. A rendszer erénye, hogy ösztönzi az önálló felelősség vállalását mind a saját, mind a tanulóik fejlődésének tekintetében, mind az
élethosszig tartó tanulás jegyében; a partneri kapcsolatot az érintettek közt, az
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együttműködést és az egyéni utak elismerését. Formailag tömör, strukturált a
rendszer, fejlődési folyamatok szerint és tematikusan is rendezett. Jól követhetők
az összetartozó tartalmi elemek és azok változása, elmélyülése, valamint a
szakmai életúthoz tartozó kapcsolatuk.
3.2. A pedagógusi pályaszintek és a fizetési fokozatok összefüggése
Államilag finanszírozott oktatási intézményekben az új törvény szerint főállásban csak akkreditált QTS („pályakezdő tanári”) státusszal rendelkező pedagógusok alkalmazhatók. A kezdő tanár ezzel a hatfokozatú ún. Fő Fizetési Skála
(Main Scale) kezdőpontjára, az M1-es fizetési fokozatba kerül. (A földrajzi fekvéstől függően változik a kezdő fizetés (pl. Londonban és környékén az átlagnál
magasabb), de jelenleg (2010) ez minimum évente 21 102 angol font, valamint
5000 fonttal többet kapnak azok a kezdő tanárok, akik megkezdték a szakjuknak
megfelelő mester szintű képzést („golden hello”). Az első, pályakezdő évben az
értékelés célja az, hogy segítse a pedagógust a „tanár” (Core) szint elérésében,
illetve, hogy az értékelés eredményei meggyőzően igazolják ennek a kötelező
alapszintnek az elérését. Az indukciós időszakban a tanár 10 százalék órakedvezményt és mentori segítséget kap. Munkáját minden harmadév végén értékelik, majd az év végén felterjesztik a „tanár” fokozatra. Érdekes, hogy az indukciós év több részletben is teljesíthető, és az sem követelmény, hogy a teljesítés egy
és ugyanazon iskolában történjen.
A továbbiakban a tanár a Fő Skálán a pályán eltöltött idő és a mutatott teljesítmény alapján halad tovább, úgy, hogy az értékelés során igazolt jó teljesítmény esetén, az igazgató döntése függvényében, évente egy-egy fokozattal
léphet előre, sőt, kiváló minősítés esetén kettőt is ugorhat a skálán egy év alatt.
A hatodik (M6) szinten a fizetés jelenleg minimum 30 592 font.
A hat fokozat teljesítésének nincs időbeli korlátja, de a második, a „küszöbszint utáni”, ún. Felső Fizetési Skálára kerülés kérvényezése előtt két egymást
követő évben
a „Minősített tanár” (Post Threshold) pályaszinthez rendelt
sztenderdeknek való megfelelést igazoló sikeres értékelésen kell átesnie. A kérvényt az iskola felügyeleti szervéhez (Governing Body) kell benyújtani az igazgató ajánlásával. A háromszintű progresszív skálán való előrehaladás itt is az
értékelés eredményei és az igazgató javaslata alapján történik, úgy, hogy az
újabb szintre lépést kétévenként lehetséges a felügyeleti szerv döntése alapján.
Az U1 szinten jelenleg garantált az évi 33 412 fontos minimumfizetés, amelyhez
speciális feladatok (Teaching and Learning Responsibility) ellátása esetén 7150
fonttól 12 114 fontig terjedő pótlék adható. A skála harmadik szintjén (U3) a
jelenlegi garantált fizetés 35 929 font.
A „kiváló tanár” (Excellent Teacher) és a „vezetőtanár” (Advanced Skills
Teacher) szintek megítélése már nem az előbbi skála esetében ismertetett módon
történik, hanem a kérvényt egy országos értékelő bizottsághoz (ez jelenleg a VT
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Group nevű szervezet) kell benyújtani, ahol a formai követelmények (pl.
egyebek között az iskolának és a felügyeleti szervnek igazolnia kell, hogy
tudja finanszírozni a fokozattal járó javadalmazást) felmérése után egy külső
értékelőt küldenek ki, aki egy teljes napig tartó vizsgálat során – a jelölttel történő beszélgetés, a benyújtott portfólió alapos vizsgálata, és az igazgatóval való
megbeszélés alapján bizonyosodik meg arról, hogy a jelölt megfelel-e a pályaszintek sztenderdjeinek. Érdekes, hogy a fokozat megítélésének nem feltétele a
Minősített tanári fokozat megléte, és a részmunkaidőben alkalmazott pedagógusok is pályázhatnak. A fizetés (Londonon kívül) a konkrét munka jellegétől
függően 38 804-tól 50 918 fontig terjed a „kiváló tanár” és 36 618-tól 55 669
fontig a „vezetőtanár” kategóriában.
A sztenderdekhez közvetlenül nem kötött igazgatói és iskolavezetői fizetések
36 618 fonttól 102 734 fontig terjednek (Londonon kívül), az iskola méretétől
függően. Itt hétfokozatú skála van, amelyben évente lehet előre lépni a teljesítmény alapján.
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Rapos Nóra
A pedagóguspálya folyamatos szakmai fejlődésre
épülő modellje Angliában1
Az angol tanárképzés átalakulása több évtizeden keresztül mintaként szolgált
az európai képzés számára. Kezdetben – a hetvenes évek végén – a jogi szabályozással elindított központi reformprogram, napjainkban a kompetenciaalapú
képzési rendszer meghonosítása szolgálhat az elemzés tárgyául. Az új pedagógusképzési program jellemzői közt számos mintaértékű, de legalább megfontolásra érdemes sajátosság van:
− a munka világához alkalmazkodva igen rugalmasan alakul;
− többféle bemeneti lehetőséget kínál;
− az iskolák, vagyis a közoktatási intézmények a képzés alapbázisai, természetesen a képző intézmények mellett;
− kompetenciaalapú;
− a tanárrá válás meghatározó részének tekinti a képzés után következő
kezdő tanári szakaszt, amely fejlesztését külön programokkal támogatják, s lehetőséget biztosítanak egyfajta tanári karrier kiépítésére is.
Ebben a tanulmányban abból a szempontból elemezzük az angol pedagógusképzést és szakmai életút-lehetőségeket, hogy miképp jelenik meg bennük a
folyamatos szakmai fejlődés gondolata.
A tanárképzés átalakításának gyökerei a hetvenes évekig nyúlnak vissza,
amikor a brit miniszterelnök a tanárokat tette felelőssé az ország gazdasági teljesítőképességének romlásáért (Nagy, 2004). Az azóta lezajlott, jelen tanulmányban részeletesen be nem mutatott, változtatások nehezen írhatóak le a decentralizálás – centralizálás szélsőséges kategóriával, sem a tanárképzés elsődleges környezetét adó oktatási rendszerre nézve, sem magára a pedagógusképzésre vonat1

Az Egyesült Királyság képzési rendszere sok tekintetben nem egységes, a továbbiakban döntően
Anglia strukturális sajátosságait mutatjuk be.
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kozóan. A tanári munka minőségére vonatkozó elszámoltathatósági igény azonban mindvégig erősen meghatározta a mindenkori fejlesztések irányát, így a
minőség megteremtésnek igénye együtt járt a tanárhiány kezelésére tett törekvésekkel. Ez a kettőség kíséri végig a tanárságról folytatott egyre intenzívebb
politikai, társadalmi diskurzusokat is.
Az elmúlt évtizedek szabályozási és rendszerszintű változásainak részeletes
bemutatása nem célja e tanulmányak, mégis lényeges azonosítani a törekvések
főbb irányvonalait, különös tekintettel a pedagógusképzésre (Organisation of the
education system in the United Kingdom – England, Wales and Northern
Ireland, 2009):
− rugalmas és hatékony pedagógusképzési rendszer (initial techer
training) kialakításra törekednek, a különböző felkészültségű és motivációjú jelöltek számára a képesített tanári státusz (QTS) megszerzéshez,
− egyre nagyobb szerepet kap a későbbi szakmai fejlődés támogatása,
− a közoktatási intézményeknek nagyobb szerepet kínálnak a képzési folyamatban, erősítik a kapcsolati hálót képző és a képzést támogató vagy
folytató iskolák közt (lásd később pl: MTL),
− az akkreditációs eljárások fókuszába a kidolgozott szakmai sztenderdeket állítják, melyek megalapozzák az új tanárok szakmai felkészülését és
egyben támogatják a folyamatos szakmai fejlődést is,
− a képzőintézményeknek, de még inkább a kurzusoknak akkreditáltnak
kell lenniük.
E folyamatok mögött néhány fontos alapelv is kitapintható. Talán a legmarkánsabban látható a fejlődés gondolatának intézményesülése, amely a folyamatos szakmai fejlődés gondolatában ölt leginkább testet:
− a képzés folyamata során a pedagógusképzés (initial teacher education),
a pályakezdés (induction) és a szakmai továbbfejlődés (professional
development) hármasának tudatos összekapcsolásával,
− tartalmában a többszintű és a folyamatos szakmai fejlődést igénylő és
támogató sztenderdeken keresztül, amelyek a rendszer minden szereplőjére nézve érvényesek különböző tartalmakkal (pedagógus, vezető, aszszisztens),
− s rendszerében a változó és folyamatosan alakuló támogató– és ellenőrzőrendszer segítségével (pl.: TTA, TDA, Ofsted, stb).
Ugyanilyen hangsúlyos alapelvként érhető tetten a felelősségvállalás, az egyre pontosabban körülhatárolható szerepvállalás kidolgozása:
− ebben a folyamatban jelen vannak a decentralizálás irányába mutató
elemek, például a pedagógusképzés struktúrájának kialakítása, tartalmának meghatározása terén. Ugyanakkor megfigyelhető egyfajta egységesítésre irányuló törekvés, főként a kimeneti követelmények országos szin-
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tű deklarálásával és ellenőrzésével. Ezt a folyamatot jól szemlélteti történetiségében az 1. sz. ábra (Kálmán – Rapos, 2007).
a szakmai felelősségvállalás másik eleme, hogy megerősödnek a szakmai szervezetek. Jól megfigyelhető, hogy a nagyobb törvényi változásokat egy-egy új, vagy megújuló szervezet létrehozása követte (pl.: sztenderdek, folyamatos szakmai fejlődés támogatása, eltérő képzési utak kidolgozása – TDA). Igaz, ezek alapításában jórészt az állam a kezdeményező és fenntartó, mégis meghatározó ezek szerepe a képzés és a folyamatos szakmai fejlődés támogatásában.

1. sz. táblázat: Kormányzati szerepvállalás az angol tanárképzés átalakulása
kapcsán (Keith Brumfitt nyomán, 2007.)

1970-es
évek
1980-as
évek
1990-es
évek eleje
1990-es
évek vége
2000-es
évek

felvételi követelmények

tartalom

képzési struktúra

kimenet

intézmények

intézmények

intézmények

intézmények

intézmények

kormányzat/
intézmények

kormányzat/
intézmények

intézmények

intézmények

kormányzat

kormányzat

kormányzat

kormányzat

kormányzat

intézmények

intézmények

kormányzat

kormányzat/
intézmények
kormányzat/
intézmények
kormányzat

A partnerség és együttműködés igénye leginkább a közös vonatkoztatási
rendszer kialakításában, a közös nyelv megformálásában érhető tetten:
− hisz több éven át húzódó szándék és fejlesztési folyamat alapján alakultak ki az érvényes sztenderdek, ugyanakkor az egyeztetési folyamat
módszertana kevéssé látható.
− ezen túl az együttműködés egy speciális, de jól azonosítható terepe Angliában a foglalkoztatás alapú képzés, ahol a képzés egészét az iskolába
helyezik, ami szoros kapcsolatot kíván meg a felsőoktatás és a közoktatás szereplői közt.
Az elmúlt évtizedben tovább erősödött a tudományosság igénye (pl.:
evidence based), amely erősen kötődik a mérhetőséghez és a mérések szerepének megerősödésével a pedagógusképzésben és a tanári pályán egyaránt. E vizsgálatok gyakran fonódnak össze egy kutatás – fejlesztés – innováció folyamattá.
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1. A pedagógusképzés rendszere
A folyamatos szakmai fejlődés kérdésének átfogó megértéséhez szükséges
röviden áttekinteni a pedagógusképzés rendszerét, be- és kimeneti követelményeit, az egyéni karriertervezés lehetőségeit, s az azokat mindenhol átszövő
sztenderdek rendszerét. Erre azért is van szükség, mert az angol modellben erős
a törekvés a felsoroltak rendszerben való kezelésére, a fejlődési folyamat általános felvázolására s az egyéni fejlődési utak rugalmas kezelésére, ugyanakkor
azok rendszeres ellenőrzésére is.
A rugalmas haladási feltételeket csak egy differenciált képzési rendszer tudja
biztosítani, amelynek szerkezeti és tartalmi sokszínűsége alapvetőn befolyásolja
a bemeneti és kimeneti követelmények meghatározásnak módját. Mindenekelőtt
ezért első lépésben röviden összegezzük a képzés strukturális jellemzőit, majd az
értékelés szerkezeti és tartalmi sajátosságait a be- és kimenet pontjain. Az érettségire épülő pedagógusképzés a tanári karrier első állomása. Alapvetően öt lehetőséget különböztetnek meg, melyből az utolsó három a már a pályán levő pedagógusok (át)képzésére kínál alternatívát:
− alapképzés, amely során az alapdiplomával együtt tanári képesítés is
szerezhető. Két ilyen képzési forma ismert:
– Bachelor of Education (BEd) courses: egyetemi és főiskolai szinten
is induló képzés, főleg a kezdő szakaszban oktató tanárok felkészítésére irányul, s döntően 3–4 évig tart.
– Bachelor of Arts (BA) or Scince (BSc) with QTS courses: az alapképzést és a QTS-re felkészítő tanári képzést egyesítő képzési forma, általában 3–4 évig tart, egyetemi és főiskolai szinten is hozzáférhető.
− másoddiploma, amely során az alapszakhoz 1–2 év alatt tanári végzettség szerezhető:
– Postgraduate Certificate of Education (PGCE): a szakos diplomával rendelkezők egyéves diploma utáni tanárképzési kurzusa,
amelynek keretében a gyakorlati képzés aránya duplája az elméleti
képzésnek, döntően a tanári képességek fejlesztésére szolgál, s nem
a szaktárgyra, bár az 1–2 évig tartó képzés végére elvárják, hogy
értsen a saját szaktárgya tanításához is a jelölt (H-level). Ez a képzési forma jó alapot és beszámítható krediteket ad a mesterszintű
diplomához is.
– School-Centred Initial Teacher Training (SCITT): a belépés itt is
valamilyen diplomához kötött. Azok számára ajánlják ezt az
egyéves képzési programot, akik a gyakorlatközpontú megközelítést részesítik előnyben, s az elmélet – gyakorlat kapcsolatát iskolai
környezetben szeretnék megérteni.
– Master Education Degree (MEd): Az előbbiektől eltérő módon nem
a tanári diploma megszerzésére, hanem a pedagógiai ismeretek el-
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mélyítésére irányuló forma. A tanári szakmai fejlődés egyik állomásaként tekintenek rá. A pedagógus karrierhez kötötten új mesterprogramot dolgoztak ki 2009-re Masters in Teaching and
Learning (MTL) címen.2
foglalkoztatás alapú képzési formák:
– Graduate Teacher Programme (GTP): olyan felnőtteknek ajánlják
ezt a képzési formát, akik más szakterületről érkeznek, és tanulmányaik alatt is fizetéssel kell rendelkezniük. Az igen rövid (3 hónaptól 1 év) program (egy évig is tarthat), egyben képesítés nélküli alkalmazást is jelent a képzés idejére.
– Registered Teacher Programme (RTP): hasonlóan a GTP-hez, szintén a munka mellett tanulók, vagy a tanári pályát most választók
képzési formája. Ez a struktúra jobban elegyíti a gyakorlati felkészülést és az akadémiai képzési rendszer előnyeit. Általában egy helyi felsőoktatási intézményhez kötődik, s döntően két éven át tart.
– Teach First Programme3: a két évig tartó program már magasabb
bemeneti követelményeket állít, mert a diploma megléte mellett
hangsúlyozza, hogy magas szintű irányítói és kommunikációs képességgel rendelkező, kreatív és kritikai gondolkodással bíró, empatikus jelölteket vár speciális céljaihoz. A kizárólag Londonban és
Manchester egyes speciálisan kiválasztott iskoláiban zajló képzési
program, magas szintű tanári és vezető képességeket, hálózatépítést
és kapcsolattartást fejleszt. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez
egy olyan képzési forma, ahol speciális iskolákban szereznek tapasztalatot a jelöltek.
értékelés alapú programok, amelyek a korábbi szakmai tapasztalat beszámítására épülnek, és a QTS megszerzésre irányulnak:
– QTS assassment: döntően a bementi feltételek tekintetében tér el a
foglalkoztatás alapú egyéb képzésektől. A pályázó korábbi szakmai
tapasztalatait portfólió formájában összegzi, majd ezek felülvizsgálata alapján kerül sor a felvételre.
képzés külföldiek számára
– Overseas Trined Teacher Programme (OTTP): a tanári mobilitást
akár európai szinten is segítő program, amelynek tartalma és ideje
az egyéni előképzettségtől függ.

A fentiek értelmében a képzés iskolafokok szerint más és más, tehát van
alapszintre (kezdőszakaszra) és középfokra felkészítő képzési forma. A gyakorlati képzés minden képzési forma része, de Angliában ennek speciális formái
2
3

Ennek kifejtését lásd később a folyamatos szakmai fejlődés című fejezetben.
http://www.teachfirst.org.uk/
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vannak, hisz nem alkalmazzák a hazánkban kialakult gyakorlóiskolai rendszert.
Az utóbbi évek reformjai megerősítették a közoktatási intézményeket a képzés
részeként, így az iskolák maguk sok esetben a képzés színhelyei. A képzési formákat ebből a szempontból két nagy csoportra bontják:
− School-based training, például a SCITT, GTP, RTP,
− Egyetemi, főiskolai alap- vagy posztgraduális képzés.
A nem iskola alapú képzési formák tekintetében is van gyakorlati idő, amely
legalább 18 hét, de egyes képzési formák esetében akár 32 hét is lehet, s további
feltétel, hogy legalább két különböző iskolában kell azt eltölteni szakmailag
támogatott és ellenőrzött keretek közt. A posztgraduális képzés megkezdése előtt
is van lehetőség un. pre-training kurzuson részt venni, s csak aztán bekapcsolódni a képzésbe (ITT). Ez a rendszer a képző intézmények és az iskolák közt
nagyon stabil és hatékony szakmai kapcsolatot feltételez.
A pedagógusképzés tartalmának meghatározása, kidolgozása ugyan intézményi autonómia, ugyanakkor mind a korábban deklarált képesített tanári státusz
(QTS), mind a 2007-ben bevezetett, s azóta is folymatosan formálódó sztenderdek meghatározzák a képzés tartalmi mozgásterét is. A jelenlegi szabályozás
szerint minden képző intézménynek biztosítani kell a képesített tanári státuszra
való felkészülést, amelyet az Ofsted (Office for Standards in Education) szigorú
követelmények alapján ellenőriz. Ha az elvárások nem teljesülnek, az az akkreditáció visszavonásával járhat. A képző intézményekre az alábbi előírások vonatkoznak4 (2. sz. táblázat):
2. sz. táblázat: A képző intézmények értékelésének irányelvei – QTS szempontból
Belépési követelmények
érettségi megléte
diplomát adó képzés
alkalmassági követelmények:
interjú, erkölcsi bizonyítvány,
regisztráció a GTC-be, annak
vizsgálata, hogy szellemi és
fizikai tekintetben alkalmas
lesz pedagógusnak (QTS)

4

Képzési követelmények
a program kialakítása
biztosítja a QTS-re való
felkészülést
rendelkezik az Ofstedtől kielégítő minősítéssel
sokféle forrást biztosít a
fejlődéshez

Minőségirányítási követelmények
tisztázza a partneri szereplőket és azok kapcsolatát, jogait
megfelel minden jogi
szabályozásnak és előírásnak
rendelkezik olyan eljárással, ami a fegyelmi
vétségeket szabályozza

az egyéni utakat is preferálja, lehetővé teszi

rendelkezik külső és belső értékelési rendszerrel

http://www.tda.gov.uk/partners/mtl.aspx
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Belépési követelmények

Képzési követelmények
biztosítja az egyenlő
hozzáférés elvét
megfelelő tájékoztatást
és támogatást nyújt az
indukciós szakaszra
való felkészülésre
legalább két életkori
szakasz oktatására –
nevelésére felkészít
biztosítja a szabályozásban előírt iskolában
töltendő időt
biztosítja, hogy a jelölt
legalább két iskolából
támogató nyilatkozatot
kaphasson a QTS-re

Minőségirányítási követelmények
megfelelő szakembergárdával rendelkezik

A strukturális és tartalmi jellemzők alapján elmondható, hogy az angol képzési forma:
− alapvetően akkreditált program, amely képesített tanári státuszhoz
(QTS), azaz tanári minősítéshez, diplomához vezet.
− a képzés alapvetően még a BA szinthez kötődik, de törekvések vannak
annak MA szintre emelésre.
− a kimeneti sztenderdek meghatározóak a képzés tartalmára nézve.
− a képzési programokat (ITT) egyrészt a felsőoktatási intézmények, másrészt a több iskolából álló iskolaszövetségek biztosítják.
− korábbi diploma nélkül általában párhuzamos képzési rendszerben
vesznek részt a hallgatók (szakos és pedagógiai).
− a tanári diplomát továbbképzési forma keretében is meg lehet szerezni.
2. Bemeneti és kimeneti követelmények
2.1. A pedagógusképzésbe lépés feltételei
A képzés sokszínűségéből fakadóan a bemeneti rendszer is igen változatos.
A követelmények módszertani meghatározása az intézményi autonómia részét
képezi, ezért egységes megjelenítésük nem lehetséges. Alapvetően mégis néhány
közös követelmény köszön vissza:
− érettségi/diploma megléte,
− egészségügyi és jogi igazolás (erkölcsi bizonyítvány),
− bemeneti interjú vagy beszélgetés (lásd 1., 2. sz. melléklet):
– motivációs indokok,
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pályakép, a tanári pályáról alkotott személyes elképzések,
a pedagóguspályán elvárható (a kimenti sztenderdekben is rögzített)
attitűdök,
bizonyos képzési formáknál alapvető szaktárgyi tudás,
korábbi szakmai tapasztalatok megléte és értelmezése.

Míg a formális követelmények (érettségi, diploma, nyelvvizsga stb.) vizsgálata szinte azonos szisztémájú, mint a hazai felvételi rendszer addig a többi tényezők szerepének ilyen mértékű hangsúlya eddig hazánkban kevéssé volt jellemző.
A formális képzésben megszerezhető feltételek vizsgálata:
Az alapképzésbe való belépés minimum feltételei a közoktatásból kilépő diákok számára az érettségi követelményekhez kötött. A legalább C minősítésű
vagy annál jobb angol, matematika és egy természettudományos tárgyból megszerzett érettségi biztosíthatja az alapot a jelentkezési procedúra elindításához.
A posztgraduális képzések esetén valamilyen felsőoktatásban szerzett végzettség igazolása kötelező.
Mivel e rugalmas képzési rendszerben támogatják a különböző tanulási utakat, s a pedagógusképzésben különös figyelmet fordítanak a már diplomával
rendelkező, de pedagógiai végzettséggel nem bíró jelentkezők tanári pályára
való beengedésére, így külön segítik a jelentkezőket diplomájuk beszámítási
folyamatába.
Ezen túl létrehoztak egy olyan on-line támogató rendszert5, ahol az év teljes
képzési kínálata megtalálható a bemeneti feltételek részletes leírásával
(Graduate Teacher Training Registry, GTTR). A felvételi eljárásokkal foglalkozó oldalon így minden kurzushoz megadják a követelmények rendszerét, a szelekció szempontjait, stb. (3. sz. táblázat), amely jó orientáció a jelentkezőnek a
felvételi elvárásokkal és folyamattal kapcsolatban.

5

http://www.gttr.ac.uk/students/apply/
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3. sz. táblázat: Példa a felvételi követelmények rendszerére – 7–13 éves korosztály tanításához (University of the West of England, Bristol)
Bementi követelmények
diploma
(ami az általános iskolai
tanításhoz szükséges)
érettségi
(matematika, angol és egy
természettudományos tárgy
legalább C fokú)

Mit keresünk?
szakmai tapasztalat általános iskolai korosztállyal
(legalább 10 nap)
képes önálló tevékenységre és csoportban való
együttműködésre

Hogyan szelektálunk?
megfelelő képzettség

jó kommunikációs
készség

tapasztalatok és azok
elemzése az adott életkorú gyermekekkel
széleskörű érdeklődés és
tevékenység bizonyítása
sikeres interjú

elköteleződés a tanítás
iránt
az IKT eszközök biztos
alkalmazása
türelem, a bizonytalanság
kezelésének képessége
jó szervezőkészség

jó szóbeli és írásbeli
kommunikáció

testi, mentális egészség
bizonyítása
erkölcsi bizonyítvány

A bemeneti interjúk, beszélgetések:
A jelentkezők szóbeli meghallgatásával szinte minden intézmény él a felvételi folyamat során. Mivel megvalósítási módja intézményenként eltérő, ezért a
bemutatás során arra törekedtünk, hogy minél szélesebb tartalmi és módszertani
palettáját mutassuk be a felvételi eljárás e formájának. A megvalósítást tekintve
azonban számtalan forma ismert.
A posztgraduális képzés esetén egyfajta személyes nyilatkozatot, motivációs
levelet (personal statements) is várnak a jelentkezőtől, amelyben össze kell
foglalnia:
− a pálya- és kurzusválasztás okait,
− főbb szakmai tapasztalatait és az azokat igazoló dokumentumokat,
− személyes képességeit, különös tekintettel erősségeire.
E felvételi beszélgetések tartalmukat tekintve alapvetően a következő elemek vizsgálatára térnek ki:
− személyes elköteleződés és a tanári szerepek pontos megértése,
− jó szociális, intellektuális és kommunikációs készség,
− pozitív attitűd a gyermekek és a gyermekekkel való munka iránt,
− elköteleződés és felkészültség egy tantárgy és a tanítás iránt,
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− kifejező és jól érthető angol beszéd.6
A PGCE interjúkat gyakorta megelőzi:
− a kezdő szakaszhoz egy alapvető matematikai, helyesírási, nyelvtani,
IKT teszt,
− középiskolai tanári végzettség megszerzésénél egy tantárgyi teszt.
Módszerét tekintve ezek az alkalmak tartalmazhatnak egyéni elbeszélgetéseket, panelvitákat, teszteket, swot – analízist vagy akár ezek kombinációját. Az
intézményi megvalósítások közt megtalálhatók az egy–két órás személyes beszélgetések és az egész napos, akár csoportos feladatmegoldást váró helyzetek is.
A bementi szabályozásról általánosságban elmondható:
− Van bemeneti szelekció a pedagógusképzésbe.
− A bement szabályozásának módszertani megvalósítása az intézményi
autonómia része.
− Hangsúlyos szerepet kap a formális bemeneti feltételeken túl a pedagógiai szempontok vizsgálata.
− Ez utóbbiak általában személyes felvételi eljárás keretében zajlanak.
− Tartalmukat tekintve nem szabályozottak, de a vizsgált területekben már
megjelennek a későbbi QTS elemei.
− Módszertani szempontból változatosak, gyakran késztetik a jelölteket
önelemzésre, reflektálásra.
− A folyamat és az elvárások jól dokumentálva vannak.
2.2. A pedagógusképzés kimeneti szabályozása
A pedagógusképzés kimeneti követelményei központilag szabályozottak
Angliában, a képesített tanári státusz (qualified teacher status, QTS) elérése
mindenki számára kötelező. Az 1998-ban (Teachers meeting the challenge of
change, 1998) deklarált alapok több értelmezésen és tartalmi bővülésen estek át.
Ma a minősített tanári státusz elérése tulajdonképpen a folyamatos szakmai fejlődés első állomásának is tekinthető, hiszen annak megszerzésekor egyben azt is
vállalja a jelölt, hogy rögzíti a következő évi szakmai fejlődésének tervezett
irányait. Másrészről a QTS az első állomása annak a keretrendszernek, amely a
szakmai fejlődés egyes állomásait jelzi:
− Qualified Teacher Status (QTS) (Q) – pályakezdő tanár
6

A TDA honlapján olvasható a felkészülést segítő interjúkérdéseket lásd 1. sz. melléklet.
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&u=http://www.tda.gov.uk/Recruit/thetraining
process/makingyourapplication/theinterview.aspx&ei=PmxxS4_0EaDwmwOlipybCw&sa=X&
oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CA0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dtda%2BYo
ur%2Binterview%26hl%3Dhu%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:
hu:official%26hs%3D1Ir. Ezen túl a témában lásd még 2., 3. sz. melléklet.
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−
−
−
−

Teachers on the main scale (Core) (C) – tanár
Post Threshold Teacher (P)– minősített tanár
Excellent Teachers (E) – kiváló tanár
Advanced Skills Teachers (ASTs) (A).7 – vezetőtanár

A minősített tanári státusz megszerzésének tartalmi elemei a 7. táblázatban
bemutatott kompetenciák alapján körülhatároltak (részletesen lásd 3. sz. melléklet). A QTS megszerzése a fenti sztenderdeken túl képesség teszteket is teljesíteni kell matematika, nyelvi és IKT terülten. A matematikai tesztek alapvető számtani műveletekre, statisztikai információk alkalmazására irányulnak. A nyelvi
terület arra fókuszál, hogy minden pedagógusnak tisztán és érthetően kell kommunikálnia írásban és szóban, így helyesírás, szövegértés és szövegalkotás vizsgálatára épít ez a terület. Mindemellett alapvető IKT használatot vizsgálnak,
például: szövegszerkesztést, prezentáció készítését, elektronikus levelezést,
webkészítést.
2007-től e folyamat – képesített tanári státusz elérése – a szakmai fejlődés
támogatása jegyében kiegészül egy ún. post-minősítési eljárással, a pálya egy
későbbi, de nem túl távoli szakaszán, amely során megkülönböztetnek8:
− Qualified Teacher Learning and Skills státuszt (QTLS)
− Associate Teacher Learning and Skills státuszt (ATLS).
Ez egyrészt differenciálja a szakmai szinteket, másrészt egy új minősítő és
ösztönző elemet épít a tanári pályába. A post- minősítési eljárás során az Institute for Learning nevű, a külső értékelést végző szervezethez benyújtott bizonyítékok alapján döntik el, hogy a pedagógus megfelel-e a követelményeknek, vagyis:
− képes-e hatékonyan alkalmazni a tanárképzés során megszerzett készségeket és ismereteket,
− mindezt az előírásoknak megfelelő szinten teszi-e.
Az értékeléshez benyújtandó dokumentumok egyrészt formai, kötelező elemek (végzettség, diplomamásolat, a számolási- és íráskészségéről szóló dokumentum, támogató nyilatkozat, erkölcsi feddhetetlenség igazolása stb.), másrészt
tantárgyi tudásának és tanítási-tanulási tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok, reflexiók, elemzések, személyes fejlődési terv és elemzése.
A kimeneti szabályozásról mindezek alapján elmondható, hogy:
− bemeneti szabályozásra épül, amelynek tartalmi alapját a sztenderdek
adják,
− törekszik előkészíteni a folyamatos szakmai fejlődést,

7
8

A sztenderdek részletes elemzését lásd az egyéni folyamatos szakmai fejlődésről szóló fejezetben
http://www.ifl.ac.uk/qtls-atls
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−
−

több tartalmi elemre épül, de hangsúlyos bennük a tanári professzió
vizsgálata,
a folyamat és az elvárások jól dokumentáltak és kiadványokkal támogatottak.

3. A folyamatos szakmai fejlődés (FSZF) támogatása Angliában
A folyamatos szakmai fejlődés (continuing professional develpoment, CDP)
gondolata és tartalmi kidolgozása nem csupán a pedagóguspályához kötötten
fogalmazódik meg sem Európában, sem Angliában. Az uniós dokumentumok és
irányelvek mindegyike tartalmazza az élethosszig tartó tanulás gondolatát és a
hozzá kötődő ajánlásait9. Mégis érdemes megkülönböztetni a két fogalmat egymástól. A folyamatos szakmai fejlődés kifejezés többet jelent, mint az oktatási
rendszeren belül vagy azon kívül folytatott tanulási folyamat:
− folyamatos, mert a tanulás korra való tekintet nélkül folytatható;
− szakmai, mert a szakma szabályaira fókuszáló kompetenciák fejlesztésre
koncentrál;
− fejlődés, mert a személyes célokat, karriert kell szolgálnia, ami érthetően
sokkal szélesebb, mint a formális képzés adta lehetőségek.
Ahogy a Continuing Professional Development Institute honlapján fogalmaznak: „A folyamatos szakmai fejlődés az életre szóló tanulás kontextusában
létfontosságú az egyre inkább hálózatba szervezett világunkban, ahol az információs és kommunikációs technológiák folytonosan növekvő szerepe újabb és
újabb határokat old fel.”10
A folyamatos szakmai fejlődés gondolata nem új keletű Angliában sem, de
2001-ben tovább erősödött ez az irányelv11, amikor a pedagógusok számára a
továbbképzés egyes elemeit megerősítették. Két évvel később az Ofsted megállapította, hogy a „hagyományos” tanárképzés és a továbbképzési rendszer, s a
sztenderdek leírása önmagukban nem adnak kielégítő alapot a szakmai fejlődés
támogatására12. Ezt követően kezdett az akkori szaktárca a reformstratégia ki9

az ide kapcsolódó jogszabályok, ajánlások gyűjteményét lásd:
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/index_en.ht
m
10
http://www.cpdinstitute.org/).
11
The Further Education Teachers' Qualifications (England) Regulations 2001; www.englandlegislation.hmso.gov.uk/si/si2001/20011209.htm.
12
The initial training of further education teachers (HMI 1762), Ofsted, 2003;
www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browse-all-by/Education/Teachersand-teacher-training/Phases/Post-compulsory/The-initial-training-of-further-education-teachers2003.
Standards for teaching and supporting learning in further education in England and Wales,
Further Education National Training Organisation, 1999;
home.freeuk.net/aptt/articles/FENTO991.pdf.
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dolgozásába. A ma életben lévő új szabályozás 2007-ben lépett életbe, amelynek
főbb elemei a folyamatos szakmai fejlődés szempontjából például a következők:
− minden új tanárnak el kell nyernie egy új tanári képesítési formát is
(QTLS) 5 éven belül,
− minden tanárnak regisztrálnia kell az Institute for Learning-nél, hogy
követhetővé váljon fejlődésének útja,
− minden tanárnak évente 30 órányi képzést kell igazolnia szakmai fejlődésében (lehet részarányos, de legalább 6 óra).
Az Ofsted 2010-ben közétett elemzése szerint13 a folyamatos szakmai fejlődés érdekében 2007- ben indított reformok egyre szélesebb körben érvényesülnek Anglia-szerte. E reformok céljaként az ágazatban dolgozó szakemberek
szakképzettségének növelését, a pedagógusok regisztrálását és fejlődésük folyamatos követését, továbbá a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségének mindenki számára való hozzáférését tűzték ki célul.
A változás mértékét azonban lassabbnak ítélték a reméltnél, amelynek legfőbb okát abban látták, hogy az intézményi vezetők s más érintett szereplők
ugyan megértették a reformok legfőbb irányelveit, azonban jelentős volt a bizonytalanság a követelmények helyi és egyéni szintre bontásakor, például a
korábbi tapasztalatok és a végzettség beszámításakor, vagyis az ekvivalenciák
terén. Ezen túl az érintettek nem ismerték alaposan a főbb szabályozók tartalmát (pl. Qualified Teacher Learning and Skills, QTLS). További jelenségként
értelmezték, hogy élesen elválik a helyi szintű tervezés az országos irányelvektől, illetve, hogy alacsony az egyéni érdeklődés a támogató rendszerek iránt.
Mindezek után vizsgáljuk meg a folyamatos szakmai fejlődés rendszerét és
néhány hazai szempontból is fontos támogatási formát.
3.1. A folyamatos szakmai fejlődés a rendszerek szintjén
3.1.1. A folyamatos szakmai fejlődés céljai, alapelvei
A folyamatos szakmai fejlődés gondolatának és megvalósításnak egyik záloga a széleskörű nyilvános társadalmi vita, s ahogy a fenti hivatkozás is mutatja, különböző szakterületekhez kötötten Angliában számtalan fórum foglalkozik
e témával és az egyéni fejlődési utak támogatásával. Ebbe a kontextusba illeszkedik a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését támogató program is, amely
ma az egyik legkiemeltebb területe a TDA-nak.14
13

http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browse-allby/Documents-by-type/Thematic-reports/Progress-in-implementing-reforms-in-theaccreditation-and-continuing-professional-development-of-teachers-in-furthereducation

14

A folyamatos szakmai fejlődés történeti aspektusait már érintettük az 1. fejezetben, így a továbbiakban csak a most zajló legfontosabb, FSZF programra fókuszál az elemzés.
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A pedagóguspálya folyamatos szakmai fejlődésének tartalmi meghatározása
az általános alapelvekkel koherensen „… az egyéni szükségeket támogató és
személyes szakmai gyakorlatot javítására irányuló folyamat…”15.
A FSZF alapelemei már régóta jelen voltak az angol fejlesztési programokban, programszerű megvalósulásuk azonban a 2000-es évek elejére tehető. Maga
a megvalósulás, ahogy arra már utaltunk, folyamatosan változik. Korábban az
oktatáshoz kötődően főképp a tanárok képzésére koncentrált, és külső szakmai
szervezetek támogatásával zajlott, mára magában foglalja a teljes iskolai testületet, és egyre inkább az adott intézményhez kötődik. Ezzel párhuzamosan kidolgozásra került a folyamatos szakmai fejlődést támogató személyek számára a
FSZF vezetés rendszere is. A változást jól szemlélteti az alábbi táblázat (4. sz.
táblázat):
4. sz. táblázat: Az FSZF változás folyamata Angliában
korábbi jellemzők
a CDP koordinációnak központi
szerepe volt
a képzés fókuszában a pedagógus
áll
a kínálati rendszer által meghatározott metodika
esetlegesen azonosított igények
az eredmények ad hoc értékelése

a változás iránya
a vezetésre stratégiai szerep hárul
az egész testület részese
az iskola szükségleteihez adaptálható metódusok
az egyéni és az iskolai igények közti kiegyenlítésre törekvés
nyomon követés, rövid és hosszú távú hatások
struktúrát mérése

A ma működő program kidolgozott alapelvei 2006-ban már megismerhetők
voltak, amelyben a nemzeti stratégia kereteit 2008 és 2011 közötti időszakra
dolgozták ki egy hosszabb szakmai egyeztetés során. Céljai jól illeszkedtek az
ekkor futó legmeghatározóbb nemzeti stratégához, a 2004 júliusában kiadott
Ötéves stratégia a gyermekek és a tanulók számára című programhoz16. Mindezeket az új célokat és a feltárt hiányosságokat17 szem előtt tartva az FSZF program legfőbb céljaik közé tartozik:
− a szakmai sztenderdek megismerésének és használatának támogatása,
− a helyi hatóságok, az iskolavezetők és más a folyamatos szakmai fejlődéshez kapcsolódó résztvevők egyeztető folyamatainak támogatása.

15

http://www.teachernet.gov.uk/professionaldevelopment/cpd/)
http://publications.dcsf.gov.uk/eOrderingDownload/Cm-6272.pdf).
17
lásd 14. lábjegyzet.
16
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A nemzeti stratégia az egyéni fejlődést helyezi ugyan a középpontjába, de
már a bevezetés pillanatában hangsúlyozták, hogy a társadalmi igények, az iskolai célok és az egyéni igények összehangolása külön figyelmet követel. Épp
ezért ajánlásokat is megfogalmaztak a fenti időszak főbb tartalmi területeire,
prioritásaira:
− Pedagógiai téren:
– viselkedés-menedzsment,
– tantárgyi tudás fejlesztése,
– a tantervi változások támogatása.
− Egyéniesítés terén:
– egyenlőség és sokféleség témája,
– speciális pedagógiai bánásmód és fogyatékosság,
− Az egyén szintjén:
– együttműködés támogatása más szakértőkkel,
– az iskolai vezetés fejlesztése.
A FSZF program sikerének kulcsát az alábbi tényezőkben látják18:
− a szakmai fejlődés személyes felelősségként és jogként való értelmezése. Vagyis arra törekednek, hogy a pedagógusok és az igazgatók személyes felelősségként éljék meg saját fejlődésüket, amit rendszerszerűen
például az egyéni karriertervek támogatásával kívánnak segíteni.
− A folyamatos szakmai fejlődés valós értékeinek megértése általánossá
váljon. Ezt az INSET (In Service Training) által szervezett rövid kurzusokon igyekeznek elérni. Továbbá szorgalmazzák, hogy az iskolai munkaerő FSZF prioritásait tükrözze vissza az iskola a fejlesztési tervében.
− Alakuljon ki egy FSZF infrastruktúra. A hatékony, folyamatos szakmai fejlődés támogatása egyre több iskolában jelen van. Ugyanakkor
fontos felismerni, hogy gyakran szükség van külső szaktudásra, ehhez
kidolgozás alatt van egy FSZF orientált nemzeti adatbázis.
− Egyenlő hozzáférés a folyamatos szakmai fejlődést támogató rendszerekhez, programokhoz.
− Helyi, lokális támogató rendszerek kialakítása elengedhetetlen.
Összességében a folyamatos szakmai fejlődést egy olyan reflektív tevékenységeknek tekintik, amely meghatározza az egyéni attitűdök változását, a tudás
és képességek fejlődését is. Sok lehetséges forrását azonosították e folyamatnak,
amit az alábbi ábrán (1. sz. ábra) szemléltethetünk.

18

http://www.tda.gov.uk/upload/resources/pdf/c/cpd_letter_to_ministers_annex_b.pdf
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1. sz. ábra: A folyamatos szakmai fejlődés lehetséges forrásai19

A megvalósulást vizsgálva látható, hogy a folyamatos szakmai fejlődés elméleti keretrendszerének megvalósítása több terepen zajlik, például:
Az iskolákhoz kötődően:
− egész napos tréningek, mentorálás, tanárok egyéni értékelése, társmegfigyelés, közös tervezés és értékelés, önértékelés.
Az iskola falain túlmutató megoldások, melyekben megjelennek a hálózatépítés elemei:
− más iskolák meglátogatása, konferenciákon való részvétel, tréningek
más iskolákkal, csatlakozás pedagógiai témát feldolgozó társaságokhoz,
hálózatokhoz.
Az iskolai környezeten kívüli lehetőségek:
− részvétel kereskedelmi és nem profitorientált szervezésű rövid kurzusokon, magasabb szintű diploma megszerzése egyetemeken, bekapcsolódás értékelési folyamatokba, online kurzusok elvégzése.
Szélesebb közösségi, társadalmi szerepvállalás:
− bekapcsolódhat szakmai támogató tevékenységbe (Advanced Skills
Teachers), részt vállalhat a közösségi tanulás támogatásában.
Ahogy fent már utaltunk rá, a folyamatos szakmai fejlődés programjának tartalmi átalakulásával a fókuszpont egyre inkább az iskolákba került, ahol a fejlesztést koordináló vezető irányíthatja ezt a folyamatot, vagyis komoly támogató rendszer kialakítását kívánják biztosítani helyi szinten. Nem szükséges, hogy
ez a személy az intézmény felső vezetésének tagja legyen, de az ajánlás szerint

19

http://www.tda.gov.uk/teachers/continuingprofessionaldevelopment/what_is_cpd.aspx
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jó, ha befolyása van az intézmény működésére. A folyamatos szakmai fejlődést
koordináló, vezető személy feladata, hogy:
− facilitáló környezetet teremtsen,
− állapítsa meg a folyamatos szakmai fejlődésre vonatkozó igényeket:
– vegye számba a testületet érintő helyi vagy nemzeti intézkedéseket,
– állapítsa meg az iskolai önértékelést tükröző iskolai prioritásokat,
– azonosítsa, koordinálja az egyéni igények.
− készítse el az intézményi FSZF programot,
− az egyéni és a csoportérdekeket és igényeket hangolja össze,
− a programot értékelje, és garantálja az újratervezést.
Mivel az FSZF program nagymértékben épít a pedagógusok szakmai sztenderdjeire, így nem csupán a tanárképzés utáni időszakra van hatással, gyakoriak
az utalások olyan elemekre, amelyek a fenti irányelveket és sikerkritériumokat a
pedagógusképzésben is érvényesíteni kívánják.
3.1.2. Masters in Teaching and Learning
Ahogy korábban említettük, a tanárképzési struktúra alapvetően a BA szinten
kezeli a pedagógusképzés lehetőségét Angliában. A folyamatos szakmai fejlődés
támogatásának keretében azonban egyre markánsabban fogalmazódott meg az
igény egy olyan mesterszintű pedagógusképzés iránt, amely valóban fel tudja
készíteni a tanárokat a sztenderdekben is megfogalmazott szakmai professzióra,
kritikai gondolkodásra, a változások kezelésre, munkájuk érdemi elemzésére. A
PGCE struktúrák elemzése és hiányosságainak kimutatása is megerősítette ezt a
fent említett igényt, miszerint felül kell vizsgálni a képzéseket, mert:
− a saját PGCE képzésükben nem tapasztalták meg a hallgatók a reflektív
gondolkodás szükségességét, nem fordítottak elég figyelmet az
íráskészség mesterfokon szükséges fejlesztésére.
− újra kell gondolni, miképp lehet a legjobban támogatni a diákokat a kutatási feladatok, az elemzések és struktúrák megalkotása terén (Sewell,
2007.).
A kormány hosszú távú szándéka, hogy mesterszintre emelje a pedagógusképzést, ezért a TDA, néhány felsőoktatási intézmény, szakmai szervezetek és
számos iskola közös munkája alapján kialakított, egy, a kormány által is támogatott programot a Masters in Teaching and Learning címen20. A moduláris szerkezetű, három szakaszból álló képzés integrálja a tanárok szakmai szenderjeit
(Professional Standards for Teachers) és az Ma szint elvárásait, s ezt a kimeneti
értékelésben is érvényesíti.
Az alapelvek közt kiemelt:
− legyen gyakorlatalapú, miközben a hatékony tanítás – tanulás folyamataira fókuszál,
20

A részletes struktúrát és tartalmat lásd 6. sz. melléklet
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−

a gyakorlatalapú tanulás legyen a képzés központjában (coach – tutorjelölt közti szakmai párbeszéd, egyéni – szakmai karrier és iskolai igények közti kapcsolat),
− építsen a korábbi képzésre (ITT), vagy szakmai tapasztalatra,
− legyen összehangolt az indukciós szakasz egyéb követelményeivel,
− egy olyan háromszintű, személyre szabott tanulási utat kínáljon, amely
progresszíven fejleszti és mélyíti a szakmai tudást, képességeket és attitűdöket,
− a felsőoktatási intézmények és az iskolák egyenlő partnerekként közösen
felelősek a programért,
− az iskolákban coach, a felsőoktatási intézményekben tutor támogatja az
egyén fejlődését, hármójuk közös munkáján alapul a program,
− a program támogatja az egyéni tanulási utakat.
Bár láthatóan a tanári szakma professzionalizálásának támogatása áll e program fókuszában végső célként a kormány a diákok jobb teljesítményének elérését nevezi meg. A fentiekben leírt összefüggéseket szemlélteti a 2. sz. ábra.
2. sz. ábra: Az MTL program szakmai koncepciója

tanulásról való
gondolkodás,
„élethoszig
tanuló”

szakmai fejlődés támogatása

kollabortaív tanulás másokkal
iskolában és azon
túl

fiatalok
teljesítményének
javulása

támogatás a szakmai fejlődés következő lépésének
azonosításában és fejlesztésében

A program tartalmi elemeit tekintve négy fókuszpontra épít (5. sz. táblázat):
tanítás – tanulás, tantárgyi tudás, gyermekek és fiatalok sajátosságai és egyéni
fejlesztése, szakmai vezetés és management (leadership – manegment), melyben
nagy a tér az egyéni fejlődlési utak támogatására.
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5. táblázat: MTL tantervi hálója
1. fázis
2 modul –
40 kredit
2. fázis
4 modul –
80 kredit
3. fázis
2 modul –
40 kredit

1. modul – 30 kr.

2. modul – 10. kr.

reflexió a szakmai gyakorlatra

szakmai készségek fejlesztése

3. modul – 20
4. modul – 20 kr.
kr.
Személyre szabott tanítás, taTantárgyi tudás, tannulás és tanulást
terv, tantervfejlesztés
támogató értékelés
7. modul – 30 kr.
Szakmai gyakorlat – egyéni út 1

6. modul – 20
kr.
Szakmai vezeA gyertés és manamek
gement, máfejlődése,
sokkal való
inklúzió
együttműködés
8. modul – 30 kr.
Szakmai gyakorlat – egyéni út 2
5. modul
– 20 kr.

Látható, hogy a három szakaszra bontott moduláris képzés valójában 3 esztendő alatt elvégezhető. Az első évet az indukciós szakaszhoz ajánlják. A második szakasz a szakmai ismeretek elmélyítésének és beágyazásának ideje, a harmadik szakasz pedig az egyéni igényekre épülő szakosodás terepe. Az MTL a
mindennapi gyakorlathoz kötött szakértőkkel támogatott tanulási folyamatot, a
horizontális tanulást (más MTL diákokkal), a reflektivitást preferálja. A coach
segíti a jelöltet:
− azonosítani a jelölt tanulási igényeit, szükségleteit,
− megtalálni a haladás igazolására szolgáló megfelelő mérési módszereket,
− megteremteni a szakmai tanulási lehetőségeiket (a többi tanár és iskolai
személyzet tagjainál).
A záró értékelés a coach és a tutor közös felelőssége a nyolcadik modul végén, melyhez a diák esszéket, tanulmányi naplót, prezentációkat, akciókutatásokról szóló beszámolókat, esettanulmányokat nyújt be. Vagyis mind a támogatási rendszer, mind az értékelés a szakmai fejlődés támogatását szolgálja.
3.2. A folyamatos szakmai fejlődés az egyén szintjén
3.2.1. A folyamatos szakmai fejlődés állomásai
A szakmai fejlődés támogatásának folyamata éppen úgy, ahogy a képzési
rendszer, igyekszik a személyes utak egyedésigét elismerni. A rendszer szintjén
megkülönböztetik a fejlődési folyamat különböző állomásait, ezzel is nyilvánvalóvá téve, hogy minden szakasz más-más szakmai periódust jelent, és más szakmai támogatást igényel (kezdő pedagógus – Newly Qulifed Teacher, NQT; a
pálya 2., 3. évének szakasza – Early Professional Development; a képzett tanárok szakmai fejlődése – Postgraduate Professional Development;). Ezen túl a
nemzeti és nemzetközi irányelveknek is megfelelően tematikus fejlődési irányo65

kat is biztosítanak a természettudományok és a matematika területét kiemelve
(pl.: Mathematics Development Programme for Teacher; Science Additional
Specialism Programme).
A karrierépítés első állomásai – NQT, CEDP
A képesített tanári státusz birtokában munkába álló pedagógus (Newly
Qulifed Teacher, NQT) szakmai fejlődésében kiemelt támogatásban részesül.
Angliában a 2007 szeptemberétől induló Karrierkezdési és – Fejlődési Profil
(Career Entry and Developmnet Profile - CEDP)21 program a tanári munka első
évében, az indukciós szakasz idején támogatja a pedagógusokat különböző
szempontrendszerekkel a tanárképzési tapasztalatok elemzésében és a pályára
való tudatos felkészülésben (Kálmán – Rapos, 2007).
Az indukciós éveit megkezdő pedagógusokat (NQT, newly qualified teacher)
különböző vizsgálatokkal és szakmai támogatási rendszerrel igyekeznek segíteni, így támogatva a pályán maradást. Részben ehhez a koncepcióhoz kapcsolódik a Career Entry and Developmnet Profile (CEDP). A CEDP-hez kötődő indukciós szakasz tehát az első éve a tanárnak, tutorral támogatott és még kapcsolatot jelent a képző intézménnyel is. A CEDP-ről szóló, on-line formában is
elérhető szakmai segédanyagokban így fogalmaznak a minden valószínűséggel a
kezdetben bizonytalan olvasónak:
„…Minden elemzési ponthoz tartozik egy kérdéssor, amelynek segítségével
átgondolhatja eddigi teljesítményét, valamint a jövőbeni tanulását és fejlődését.
A CEDP az ön profilja, öné a legfőbb felelősség, hogy dolgozzon rajta. Azonban
a tanítás együttműködésen alapuló szakma, ezért a pedagógusképzés során az
oktatói és gyakorlatvezetője segítségével fogják megállapítani azt, hogy miben
kell még fejlődnie, és mire kell ügyelnie munkája során…”
Három kiemelt pontot különböztetnek meg. Mindháromnak külön szerepet
tulajdonítanak, az arra jellemző speciális kérdésekkel. Az első állomás a pedagógusképzés után a diagnózis és tervezés időszaka, a második pont a pályakezdés, a harmadik az év végén a szakasz lezárása, záró értékelése. A tanárképzési
tapasztalatok elemzésére és az indukciós szakaszra való tudatos felkészülésre,
majd annak elemzésére különböző szempontrendszerek hívják fel a hallgatók
figyelmét. Mindezek hozzájárulnak a tudatos egyéni fejlődés megtervezéséhez,
az élethosszig tartó tanulás megértéséhez, s egyben az állandó szakmai megújulás igényét is jelzi a tanárjelöltnek.
A CEDP értékelését portfólióval javasolják megvalósítani. Nem törvényi kötelezettség portfóliót készíteni, de úgy vélik, ez nagymértékű segítséget jelenthet:
21

http://www.tda.gov.uk/teachers/induction/cedp.aspx
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−

az egyéni előrehaladással szemben támasztott szakmai sztenderdek igazolásában,
− a portfólió segítségével az egyén képes lesz összevetni a karrierjében
hosszabb távra előre elképzelt célokat és terveket a megvalósított, kézzelfogható eredményekkel,
− a pálya későbbi szakaszaira nézve is mintaértékű, vagyis felelősségvállalásra, a szakmai fejlődés folymatos dokumentálására késztet,
− a tanár pálya során a nem kifejezetten szakmai célok teljesítésének igazolására is minta lehet.
A szakmai portfólió összeállításának javasolt szempontjai reflexióra ösztönöznek, ráirányátják a figyelmet a fejlődés gondolatára:
− a rövid és középtávú távú szakmai terv meghatározása,
− a megtervezett célok megvalósulása a tanítványok és a saját fejlődésében,
− az egyéni pedagógiai tervek felülvizsgálata,
− a tervezett és a megvalósult célok viszonyáról,
és jól tükrözik a szakmai sztenderdek főbb pontjait is:
− elemzés a diákok munkájának értékeléséről,
− tanítási folyamat értelmezése, elemzések tanítási órákról,
− az egyes iskolai teljesítmények mögött meghúzó különböző tanulási utak
értelmezése,
− a tanórai és az azon kívüli kooperatív munkában való közreműködés
eredményessége,
− a szülőknek és a gondviselőknek adott visszajelzések elemzése.
A fejlődés megtervezése és kivitelezése e pályakezdő szakaszban is önálló felelősségvállalás, együttműködés eredménye, amely irányelvek később a pedagógiai munka alapját képezik majd. Lényeges azonban azt is látnunk, hogy ebben a
fejlődési folyamatban egy támogató, értékelő személy segíti a jelölt munkáját. E
tanulást támogató értékelésnek alapja minden esetben egy akcióterv és az azt
követő önelemző és támogató értékelés.
Az akciótervnek22 igen egyszerű, de annál következetesebben elemezhető részei vannak, amelyeket az 5. sz. melléklet mutat be. Rendkívül fontos eleme az
akciótervnek a célok tisztázása, amelynek hangsúlyozottan a pályakezdők problémáira kell irányulnia, s egyben lehetővé kell tenni, hogy abban a jelölt építhessen az erősségeire. Segíti a folyamatot, ha a célok száma nem túl sok, javasolt
kb. három és öt elem. A folyamat támogatásában kiemelt jelentőségű a folyamat
elemzése, értékelése, amelynek egyik fő módszere a megbeszélés a kezdő szakember és az értékelő személy között. Ezt a megbeszélést, illetve rendszerelemet
22

A CEDP dokumentumokban leginkább az akcióterv kifejezést használják a szerzők. Céljai,
szerkezete lényegében megegyeznek a fejlődési terv kifejezéssel.
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szempontokkal is támogatják a programban (6. sz. melléklet). Az akcióterv és
annak elemzési szempontjai a hazai rezidensképzéshez is adhatnak támpontokat
a tanulást támogató értékelés szempontjából.
A folyamatos szakmai fejlődés23 támogatása azonban változó célokat és támogatási rendszert követel, ennek felismerését jelzi, hogy a különböző életszakaszokban más és más tevékenységre ösztönzik a pedagógusokat a szakmai fejlődésük során:
− Az indukciós szakasz elején, ahogy azt fent láttuk, a tanári státusz megszerzésének első évében (NQT, New Qualified Teacher) mentori támogatás mellett a más tanároktól, vagy más intézményekről szerzett tapasztalatok gyűjtését preferálják, és szorgalmazzák egy szakmai portfólió
elemeinek megalkotását.
− A két-három éve tanító pedagógusokat arra késztetik, hogy folytassák
portfóliójukat, vizsgáljanak meg a gyakorlatban például olyan alapvető
pedagógiai kérdéseket, mint a tanulási stílusok, a házifeladat-adás rendszere. Ebben az időszakban egyre gyakrabban vesznek részt közös tervezési és értékelési folyamatban, s megkezdődik a kurzusok, konferenciák intenzívebb látogatása is (Early Professional Development, EPD).
Ennek keretében támogatják a posztgraduális képzésieket, együttműködést más EPD-s kollégákkal, tantermi kutatások lebonyolítását.
− A négy-öt éve tanító pedagógusok egyre gyakrabban kapcsolódnak be
kollégáik munkájának értékelésébe, megfigyelésébe, válnak osztályfőnökökké, vagy támogatnak kezdő tanárokat. Emellett tovább építhetik
szakmai portfóliójukat, amelyben már figyelemmel lehetnek a threshold
szint megszerzésére is.
− A középvezetőknek (pl: tantárgyi felelős, speciális nevelési igényű tanulók koordinátora stb.) több lehetősége van a szakmai fejlődésre. Szélesebb szakmai kapcsolatrendszert ápolnak, intézményi képzések vezetői,
szakanyagok készítői, fiatalabb kollégák mentorálásában szerepet vállalnak, vezetőképzésbe kapcsolódnak be.
− A kiváló képességű tanárok (Advenced Skill Teacher) eltérő haladási utat
járnak be, mint a középvezetők. Ők a mentorálásban vállalnak nagyobb
szerepet, idejük 20%-át fordítják erre. A vezető menedzsment tagjainak
(Senior Management Team) szerepe, felelőssége átfogó, érinti a költségvetés bizonyos elemeit, a minőségfejlesztés kérdését.
Némely kutatás során úgy látják, hogy általában különböző módon hasznosítják, eltérő tartalommal töltik (8. sz. táblázat) meg a folyamatos szakmai fejlődés
adta lehetőségeket a pedagógusok különböző pályaszakaszaikon (GTC Survey
23

A sztenderdek gyakorlati alkalmazásáról és a bérezéssel kapcsolatos összefüggéseiről lásd
Király Zsolt írását.
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of Teacher, 2009). Egyrészről láthatóan csökken a folyamatos szakmai fejlődés
egyes tevékenységeiben mutatott aktivitás az életkor előrehaladtával, másrészt e
kutatásban megjegyzik, hogy ezzel együtt a ráfordított idő is csökken. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a legkedveltebb formák az intézményen belüli tanulás
formái. Ez azt is jelenti, hogy a folyamatos szakmai fejlődés hatékonysága növelésének egyik kulcsa az intézményi humán tőke növelése.
8 sz. táblázat: CDP tevékenységek korosztályi bontásban (2009)
35 év
alatt
(%)

összesen
(%)
közös tanulási folyamatban részt venni a kollégáimmal
bevezetni egy új tárgyat vagy értékelési formát
mentor vagy coach értékelését kérni a munkámban
bekapcsolódni egy akciókutatásba
posztgraduális képzésben tanulni
bekapcsolódni a Teacher learning Academy –
be

35
felett
(%)

81

88

78

58

64

55

25

44

17

24
7

27
11

23
5

6

9

4

Mindezzel együtt örvendetes adat, hogy a pedagógus munkaterheinek 2009-es
vizsgálatakor az egyéni szakmai fejlődésre fordított idő egyrészt külön vizsgálandó területté vált, másrészt a pedagóguspálya (osztályban dolgozó tanárok) teljes
spektrumán 2,3–2,8 órát töltenek hetente ezzel a kollégák (Angle és mtsai. 2009).
A szakmai fejlődés folymatán és támogatásán túl érdemes még kitérni a
szakmai kompetenciák és sztenderdek szerepére. Az egyéni szakmai tervek
vagy, ahogy nemzetközi irodalmakban nevezik, egyéni szakmai profilok kidolgozása olyan szakmai környezetben válik természetessé, ahol a kidolgozott követelmények és azok mérhető szempontrendszere is ismert, s ezek képezik a
szakmai továbblépés, önfejlesztés alapját. Ehhez természetesen meg kell adni a
szakmai kompetenciák mérhető sztenderdjeit.
3.2.2. A szakmai fejlődés sztenderdjei
A hazai tanárképzés átalakulásának időszakában talán az egyik legizgalmasabb terület az angol kompetencialista(ák) formálódását és tartalmát megvizsgálni. Egyrészt új szakmai megközelítést hordozott a tekintetben, hogy a szakmai fejlődés zálogaként többszintű kompetencialisták kerültek megfogalmazásra. Ezek eltérő időben és különböző kontextusban készültek, így nem alkottak
egységes rendszert, ugyanakkor fokozatosságukkal az élethosszig tartó tanulás
igényét sugallták. Az azóta megújított tanári, szakmai sztenderd 2007. szeptember elsejétől lépett hatályba Angliában. A cél az volt, hogy felszámolják a listák-
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ban mutatkozó különbségeket, így koherens és világos kép alakulhasson ki a
karrierépítés és a szakmai fejlődési terv elkészítéséhez minden pedagógus számára, melynek szintjei:
− Qualified Teacher Status –pályakezdő tanár
− Core Teacher – tanár
− Post Thresold Teacher – minősített tanár – átlépése az igazgató által értékelt
− Excellent Teacher – kiváló tanár – külső minősítési folyamatban
− Adncaed skill Teacher – vezetőtanár – külső minősítési folyamatban
A másik lényeges sajátosság, hogy a sztenderdek a megújult rendszerben is
mindvégig három rendszerező elemre építenek – atribútumok/attitűdök, szakmai
tudás és képességek –, melyek sajátos strukturális vázként segítik a felkészülést
és tervezést is24:
− professional attributes
Olyan értékeket, attitűdöket és elkötelezettséget körvonalaznak, amelyek elvárhatók minden képzett tanártól. Ide tartozik a szakmai kommunikáció, a partnerség elvének elfogadása, az egyéni és intézményi fejlődés támogatása, a szakmai keretrendszerek megismerésének igénye.
− professional knowledge and understanding
Annak világos rögzítése, hogy az adott tantárgyi keretek miképp járulnak hozzá egy-egy gyermek fejlődéséhez, hogy a pedagógusok miképp befolyásolják egy gyermek fejlődését. Ezen elvárásokban egy
olyan újfajta tanárképet írnak le, amely szerint a pedagógus magabiztos
és irányadó tantárgyának tanításában és tisztában van a tanuló fejlődésének irányítási folyamataival.
− professional skills
A fókuszban a tanítás tervezése, ellenőrzése és értékelése, a tanítás
folyamata, az osztálytermi szervezés irányítása áll. Az itt megfogalmazottak szoros kapcsolatot mutatnak a fenti két terület elemeivel.
A kompetenciák tartalmi területei is e hármas tagolás mentén szerveződnek, s
kifejtésükben középponti elem a diákok tanulásának támogatása (7. sz. táblázat).

24

http://www.tda.gov.uk/upload/resources/pdf/q/qualifying_to_teach.pdf. A sztenderdek rendszerét ez alapján lásd 5. sz. mellékletben.
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7. sz. táblázat: Kompetencia területek (2011)25
Atribútumok
Diákokkal való kapcsolat
Szakmi keretrendszerek
Kommunikáció, együttműködés
Személyes szakmai fejlődés

Szakmai tudás
Tanítás – tanulás
Ellenőrzés, értékelés
Tantervi tudás és a szaktárgy tanításának tudása
Irás, olvasás – szövegértés,
számolás, IKT
Adaptivitás – differenciálás
Mentális és fizikai egészség

Képességek
Tervezés
Tanítás
Ellenőrzés, értékelés,
visszacsatolás
Tanítási – tanulási folyamat elemzése
Tanulási környezet megteremtése
Teammunka, együttműködés

A kompetenciák mérhetőségét biztosító szetnderdek megfogalmazásakor
alapvető törekvés volt, hogy az azt alkalmazók, főleg az igazgatók és a pedagógusok számára érthető és használható legyen. Ezért az egyes sztenderdek meghatározásakor minden esetben megfogalmazzák annak tartalmát; néhány alapvető
kérdést, amit a megvalósításkor és az értékeléskor mérlegelni érdemes; példát
adnak a bizonyítékokra; forrásokat kínálnak a szélesebb szakmai tájékozódáshoz; a holisztikus értékelés támogatásához kereszthivatkozásokat jelölnek meg a
sztenderdek közt.
E sztenderdek alapján lezajló fejlődésre úgy tekintenek, mint a szakmai tudás
kumulálódására, elmélyülésére, vagyis minden szint szervesen egymásra épül
és feltételezi egymást.
Az angol pedagógusszakma számára kidolgozott minta erénye, hogy ösztönzi
az önálló felelősség vállalását mind a saját, mind a tanulóik fejlődésének tekintetében, mind az élethosszig tartó tanulás jegyében; a partneri kapcsolatot az
érintettek közt, az együttműködést; és az egyéni utak elismerését. Formailag
tömör, strukturált a rendszer, fejlődési folyamatok szerint és tematikusan is
rendezett. Jól követhetők az összetartozó tartalmi elemek és azok változása,
elmélyülése, valamint a szakmai életúthoz tartozó kapcsolatuk (8. sz. táblázat).

25

A fordítás a kompetencialeírásokat és nem a kompetencia-megfogalmazásokat tükrözi.
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8. sz. táblázat: Sztenderdek az értékeléshez, ellenőrzéshez – szakmai tudás

a képesített tanári
státusz (QTS) megszerzéséhez (Q)

Q11 Ismerje az általa
tanított tárgy tantárgyi
és tantervi értékelési
előírásait, illetve azok
vizsgakövetelményeit.

szakmai tudás
minősített
kiváló
minden pedatanárral
tanárokkal vezető pedagógógusnak
szembeni
szembeni
gusoktól elvártudnia kellene
elvárások
elvárások
ható (A)
(C)
(P)
(E)
értékelés és ellenőrzés
C11 ugyanaz, mint Q11
P3 Legyen felkészült és jól informált az
általa tanított tárgy tantárgyi és tantervi
értékelési előírásaiból, illetve azok vizsgakövetelményeiből.
P4 Legyen naprakész és jól informált a
különböző minősítési, képzési típusokból
és azok egyéni tanulói szükségletekhez
kötött alkalmazhatóságáról.

Q12 Ismerje az értékelés különböző megközelítési formáit, illetve
a fejlesztő értékelés
jelentőségét.

C12 ugyanaz, mint Q12

Q13 Tudja, miképp
kell használni a helyi
és az országos mérési
adatokat saját tanítása
hatékonyabbá tételére….

C13 ugyanaz, mint Q13
C14 Tudja, miként hasznosítsa a külső információforrásokat, hogy diákjainak alapos és konstruktív visszajelzést
adhasson erősségeikről, gyengeségeikről, teljesítményükről,
tanulási és fejlődési folyamatukról, illetve miképp készítsen
ezek mentén fejlődési tervet számukra.
E4 Tudja miképp fejleszthető
az értékelési gyakorlat hatékonysága munkahelyén; tudjon a tanulás – tanítás hatékonyabbá tételért, és az intézményi tanulás érdekében
statisztikai adatokat elemezni.

A sztenderdek összekapcsolódnak az egyéni karrierépítés bizonyos állomásaival is. A kezdő lépés, a képzett tanári státusz megszerzése már a képzőintézményben megtörténik, így szakmai fejlődésének következő szakaszában a pedagógus az indukció idején, a core sztenderdek elérésére törekszik. Ezt a minden
tanár számára kötelező érvényű szintet (core) túllépve már a fizetési fokozattal is
összekapcsolódik a továbblépés. E fokozatok megszerzése azonban már külső,
iskolán kívüli szervezetek bevonásával történik, melynek alapja a pedagógus
által készített szakmai portfólió.
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4. Megfontolásra érdemes szempontok
Rendszer szintű szempontok:
− Az angol reformok aránylag – oktatásfejlesztési léptékkel – gyors változásokat indukáltak a rendszerben, de ezek alapja általában kívülről, államilag szabályozott és ellenőrzött folyamat. Ugyanakkor jellemző emellett a
reformcélok és megvalósításuk aprólékos, akár osztálytermi szintig is eljutó kifejtése s azok támogatási rendszerének megszervezése. Az utóbbi fejlesztések iránya, lásd például a folyamatos szakmai fejlődés stratégiájának
átalakulása, mégis egyre inkább törekszik a helyi szintű fejlesztések támogatására, az egyéni életpálya és a helyi érdekek összekapcsolására. E
tanulság megfogalmazásnál azonban különösen fontos számításba venni a
pedagógusszakma alakulásának nemzeti sajátosságait.
− Bár vitathatatlan sajátossága az angol oktatási reformoknak a központosítottság, mégis a rugalmasság és adaptivitás több ponton rendszerelemmé vált. Ez bizonyára kényszer szülte erény (pedagógushiány),
ugyanakkor a hazai pedagógusképzésben is egyre többet találkozhatunk
majd eltérő tanulási utat járó hallgatókkal, így mindenképp tanulmányozandók az angol rendszer e témájú megoldásai (kimeneti szabályozás,
sztenderdek, beszámíthatóság kidolgozása, dokumentáltság).
− Az elszámoltathatóság az egyik kulcseleme az angol oktatáspolitikai törekvéseknek, ezeknek a pedagógusokat érintő elemeit sok kritika éri és
ellenállás övezi. Mégis irányt mutató a rendszer a tekintben, hogy miképp alakulhat egy pedagógus életpályája s milyen minőségi kritériumokhoz kötött ez az út.
− A személyes előrehaladás, a szakmai előmenetel összekapcsolódott a finanszírozással.
− Mindenképp figyelemreméltó az a tudatosság, ahogy egy-egy cél, stratégia elérését a rendszer több elemében érvényesíteni igyekeznek. Ilyen
például a folyamatos szakmai fejlődés gondolatának megjelenése a képzésben és továbbképzésben, a sztenderdekben, az értékelésben.
− Jellemző, hogy a fejlesztések megindításához stratégiákat készítenek,
amelyek központiak ugyan, de jól kommunikáltak. A stratégiák, programok működését folyamatosan nyomon követik, hatékonyság- és
eredményességvizsgálatokat készítenek, a további oktatásfejlesztési lépések meghatározásához pedig a nemzetközi mérések eredményeit is és
az egyre nagyobb számban megjelenő összehasonlító oktatáspolitikai,
oktatásfejlesztési elemzéseket.
− Lényeges kiemelni, hogy egy fejlesztés akkor lehet igazán eredményes,
ha a szektor minden érintett tagjára, szerepüknek megfelelően, azonos
elvek hatnak. Ebből a szempontból lényeges, hogy a sztenderdek nem
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−

csupán pedagógusokra, hanem asszisztensekre, vezetőkre épp úgy ki
vannak dolgozva.
Különös figyelmet fordítanak az ellenőrzés mellett a pedagógusok
szakmai támogatására, a segédanyagok, tájékoztatók készítése, a szervezetek megalakítása jellemzi ezt a szerteágazó munkát. A TDA honlapja
mintaértékű, hazai kialakítása is megfontolandó.

Tartalmi szempontok:
− A pedagógussá válást folyamatként képzelik el Angliában, így a képzési rendszer csak rendszerelem a pedagógussá válás folyamatában. Lényeges azonban ebben a folyamatban, hogy a folyamatos szakmai fejlődés elvárását már a pályára lépés előtt világosan megfogalmazzák, és általános irányelvekkel segítik.
− Az angol fejlesztések egyik sarokköve a kimenet-orientáltság, amely a jól
strukturált és a felhasználók számára is érthető sztenderdekben ölt testet.
E nyilvánvaló és mindenki számára hozzáférhető rendszer több szinten átszövi a pedagóguspálya egészét. Tudatosan építik rá a képzési tartalmakat
és a későbbi folyamatos szakmai fejlődés kritériumait. Ez a koherencia
mindenképp segíti a kiszámítható és tervezhető pályakép megalkotását.
− A pedagógusképzési programok fejlesztésében kulcskérdés az elmélet és
gyakorlat kapcsolatának szorosabbá tétele. Megfontolandó az intézményi, személyi szintű együttműködés elősegítése. Az angol példa kapcsán
megismerhettünk olyan modelleket (gyakorlat alapú képzés, MTL stb.),
amely a képzés egészét az iskolába helyezi, miközben szoros kapcsolatot
kíván meg a felsőoktatás és a közoktatás szereplői közt.
− A sztenderd – lista/ák tagoltak abban az értelemben is, hogy több szintet
jelölnek meg, ezzel támogatják a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy a sztenderdek mérése e szabályozott rendszerben is döntően a szakmai portfólióhoz kötődik.
− A pedagógussá válás személyes és lassú folyamat, épp ezért megerősödik a gyakorlatba lépés támogatása, hangsúlyosabbá válik az indukciós
program elindítása, ahol a pályakezdő pedagógust egyéni fejlődési terv
elkészítésére késztetik, munkájukat folyamatos szakmai támogatás,
mentorálás kíséri.
− A kutatásokból az is világos, hogy a folyamatos szakmai fejlődés gondolata még nem érintett meg minden pedagógust Angliában sem. S persze
vitatható, hogy miként lehet belső szakmai elköteleződést remélni egy
kívülről szabályozott és ellenőrzött rendszerben.
− Lényeges változás, hogy a képzés/továbbképzés MA szintű fejlesztése
középpontba kerül.
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5. Mellékletek:
1. sz. melléklet: Bemeneti interjú példa kérdései jelentkezők számára a Tanárképzési Ügynökség (TDA) ajánlása alapján
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Miért épp tanár szeretne lenni?
Milyen egyéb (az imént nem említett) képesség, tudás kell Ön szerint a
jó tanárrá váláshoz?
Van valami olyan tapasztalata, képessége, érdeklődési területe, amiért a
tanári pályára lépésen gondolkodik?
Mit gondol, hogy van valami különbség az oktatás mai állapota, működése és a között, amikor Ön iskolába járt?
Hogyan látja, korábbi diplomája mennyire jogosítja fel egy adott tantárgy oktatására?
Volt-e már olyan szituációban, amikor egy nehéz témát kellett mások
számára hozzáférhetővé, érthetővé tenni?
Mi a véleménye a jelenlegi oktatási problémákról?
Mit gondol a jelenlegi Nemzeti Tantervről?
Az iskola egy igazán multikulturális környezet. Az Ön életében miként
jelenik meg a különböző emberek tisztelete? Milyen gyakorlati helyzetet
tudna említeni?
Van- e bármilyen egyéb olyan tudása, képessége, hobbija, ami Ön szerint az iskolában fontos, hasznos lehet?

2. sz. melléklet: Kérdésminták felvételi beszélgetéshez26
Alapkérdések:
− Miért akar tanár lenni?
− Miért ez a kurzust választotta?
− Voltak-e meghatározó tanárok az Ön életében?
A tanári szakmához szükséges készségek, kompetenciák elemzésére irányuló kérdések:
− Milyen készségekkel kell rendelkeznie egy jó tanárnak?
− Mit gondol, Ön miért lenne jó tanár?
− Milyen képességei, erősségei vannak Önnek?
− Írjon le egy olyan alkalmat, amikor Ön bizonyítani tudta pedagógiai rátermettségét!
− Mi teszi képessé a tanári szakmával járó stressz leküzdésére?
26

A különbözö intézményi szintű ajánlások alapján összesített példasor
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Szakmai tapasztalatelemzésre irányuló kérdések:
− Mi az, amit leginkább élvezett eddigi gyakorlatában?
− Mit tanult az eddigi tapasztalataiból?
− Mutasson be egy esetet, amikor segíteni tudott egy diákjának!
− Mutassa be egy napját!
− Milyen lenne az ideális teremberendezés egy osztályban? Miért?
− Mondjon el egy példát arra, amikor házi feladatot készített! Elemezze
azt!
− Elemezze eddigi iskolai tapasztalatainak pozitívumait – negatívumait!
− Mutasson be elemeket abból a jövőbeli forgatókönyvből, amit munkájával kapcsolatban tervez!
− Ki a kedvenc gyerekszerzője, műve?
Véleményformálásra késztető kérdések az oktatási és a tantervi kérdésekben:
− Milyen oktatási, iskolai kérdések érdekelték Önt a közelmúltban?
− Mennyire gondolja reálisnak a tantervi követelményeket?
− Melyeket tartja a legfontosabb problémáknak, amelyek ma az iskolákat
érintik?
− Milyen fejlesztési lehetőségeket, kihívásokat lát az iskolák előtt?
A differenciálás és az esélyteremtés témájához köthető kérdések:
− Mit gondol a speciális nevelési igényű tanulók integrációjáról?
− Mit gondol az iskolák közti különbségekről?
− Milyen lehetőségei vannak Önnek, hogy minden tanuló számára biztosítsa a megfelelő tanulási környezetet?
− Mit tehet a bevándorló tanulók nyelvi nehézségeinek leküzdésében való
támogatásában?
− Mely tanítási módszerek a leghatékonyabbak Ön szerint?
Tanulás:
− Hogyan tanulnak a diákok?
− Mit tanult a saját tanulási tapasztalataiból?
Motiváció:
− Mit tenne, ha egy diákja nem akarna bekapcsolódni a munkába?
− Hogyan fegyelmezne 32 tizennégy év körüli tanulót!
− Miért jó egy lecke?
Tanórán kívüli tevékenységek
− Milyen hobbija, érdeklődési köre van Önnek, amelyet alkalmazni lehet a
tanórán kívüli tevékenységekben?
− Mit gondol az iskolai klubokról?
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3. sz. melléklet: QTS sztenderdek

Professional attributes
Relationships with
children and young
people
Q1
Have high expectations of
children and young people
including a commitment to
ensuring that they can
achieve their full
educational potential and
to establishing fair,
respectful, trusting,
supportive and
constructive relationships
with them.
Q2
Demonstrate the positive
values, attitudes and
behaviour they expect
from children and young
people.
Frameworks

Q3
(a) Be aware of the
professional duties of
teachers and the statutory
framework within which
they work.
(b) Be aware of the
policies and practices of
the workplace and share in
collective responsibility
for their implementation.

Professional knowledge
and understanding
Teaching and learning

Professional skills

Q10
Have a knowledge and
understanding of a range
of teaching, learning and
behaviour management
strategies and know how
to use and adapt them,
including how to
personalise learning and
provide opportunities for
all learners to achieve their
potential.
Assessment and monitoring

Q22
Plan for progression
across the age and ability
range for which they are
trained, designing
effective learning
sequences within lessons
and across series of
lessons and demonstrating
secure subject/curriculum
knowledge

Q11
Know the assessment
requirements and
arrangements for the
subjects/ curriculum areas
they are trained to teach,
including those relating to
public examinations and
qualifications.
Q12
Know a range of
approaches to assessment,
including the importance
of formative assessment.

Q24
Plan homework or other
out-of-class work to
sustain learners‟ progress
and to extend and
consolidate their learning.

Planning

Q23
Design opportunities for
learners to develop their
literacy, numeracy and
ICT skills.

Teaching
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Professional attributes
Relationships with
children and young
people
Communicating and
working with others

Q4
Communicate effectively
with children, young
people, colleagues, parents
and carers.
Q5
Recognise and respect the
contribution that
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Professional knowledge
and understanding
Teaching and learning

Professional skills

Q13
Know how to use local
and national statistical
information to evaluate
the effectiveness of their
teaching, to monitor the
progress of those they
teach and to raise levels of
attainment.

Q25
Teach lessons and
sequences of lessons
across the age and ability
range for which they are
trained in which they:
(a) use a range of teaching
strategies and resources,
including e-learning,
taking practical account of
diversity and promoting
equality and inclusion
(b) build on prior
knowledge, develop
concepts and processes,
enable learners to apply
new knowledge,
understanding and skills
and meet learning
objectives
(c) adapt their language to
suit the learners they
teach, introducing new
ideas and concepts clearly,
and using explanations,
questions, discussions and
plenaries effectively
(d) demonstrate the ability
to manage the learning of
individuals, groups and
whole classes, modifying
their teaching to suit the
stage of the lesson.
Assessing, monitoring
and giving feedback

Subjects and curriculum

Q14
Have a secure knowledge
and understanding of their

Planning

Q26
(a) Make effective use of a
range of assessment, mo-

Professional attributes
Relationships with
children and young
people
colleagues, parents and
carers can make to the
development and wellbeing of children and
young people, and to
raising their levels of
attainment.
Q6
Have a commitment to
collaboration and cooperative working

Personal professional
development

Q7
(a) Reflect on and improve
their practice, and take
responsibility for
identifying and meeting
their developing
professional needs.
(b) Identify priorities for
their early professional
development in the
context of induction.
Q8
Have a creative and
constructively critical

Professional knowledge
and understanding
Teaching and learning

Professional skills

subjects/curriculum areas
and related pedagogy to
enable them to teach
effectively across the age
and ability range for which
they are trained.

nitoring and recording
strategies.
(b) Assess the learning
needs of those they teach
in order to set challenging
learning objectives.

Q15
Know and understand the
relevant statutory and nonstatutory curricula and
frameworks, including
those provided through the
National Strategies, for
their subjects/curriculum
areas, and other relevant
initiatives applicable
to the age and ability
range for which they are
trained.
Literacy, numeracy and
ICT

Q27
Provide timely, accurate
and constructive feedback
on learners‟ attainment,
progress and areas for
development.
Q28

Q16
Have passed the
professional skills tests in
numeracy, literacy and
information and
communications
technology (ICT).
Q17

Q17
Know how to use skills in
literacy, numeracy and

Planning

Q28
Support and guide learners
to reflect on their learning,
identify the progress they
have made and identify
their emerging learning
needs.
Reviewing teaching and
learning

Q29
Evaluate the impact of
their teaching on the
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Professional attributes
Relationships with
children and young
people
approach towards
innovation, being prepared
to adapt their practice
where benefits and
improvements
are identified.
Q9
Act upon advice and
feedback and be open to
coaching and mentoring.
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Professional knowledge
and understanding
Teaching and learning

Professional skills
Planning

ICT to support their
teaching and wider
professional activities.

progress of all learners,
and modify their planning
and classroom practice
where necessary.

Achievement and
diversity

Learning environment

Q18
Understand how children
and young people develop
and that the progress and
well-being of learners are
affected by a range of
developmental, social,
religious, ethnic, cultural
and linguistic influences.
Q19
Know how to make
effective personalised
provision for those they
teach, including those for
whom English is an
additional language or
who have special
educational needs or
disabilities, and how to
take practical account of
diversity and promote
equality and inclusion in
their teaching.
Q20
Know and understand the
roles of colleagues with
specific responsibilities,
including those with
responsibility for learners
with special educational
needs and disabilities and

Q30
Establish a purposeful and
safe learning environment
conducive to learning and
identify opportunities for
learners to learn in out-ofschool contexts.

Q31
31 Establish a clear
framework for classroom
discipline to manage
learners‟ behaviour
constructively and
promote their self-control
and independence.

Team working and
collaboration

Professional attributes
Relationships with
children and young
people

Professional knowledge
and understanding
Teaching and learning

other individual learning
needs.
Health and well-being

Q21
a) Be aware of the current
legal requirements,
national policies and
guidance on the
safeguarding and
promotion of the wellbeing of children and
young people.
(b) Know how to identify
and support children and
young people whose
progress, development or
well-being is affected by
changes or difficulties in
their personal
circumstances, and when
to refer them to colleagues
for specialist support.

Professional skills
Planning

Q32
Work as a team member
and identify opportunities
for working with
colleagues, sharing the
development of effective
practice with them.
Q33
Ensure that colleagues
working with them are
appropriately involved in
supporting learning and
understand the roles they
are expected to fulfil.
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4. sz. melléklet: MTL program szerkezet és tartalma

Forrás:
http://www.marjon.ac.uk/courses/courses/coursesearchbysubjectarea/educati
onandteachertraining/postgraduateandmasterscoursesineducation/mastersinte
achingandlearningmtl/
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5. sz. melléklet: Akcióterv az indukciós szakaszban
Akcióterv

Célok

A siker ismérvei

A teendők

Források
A célok meghatározásának ideje:
A cél elérésének határideje:
Felülvizsgálatok ideje:

A jelölt aláírása
…………………………………

A támogató tanár aláírása
………………………………….:

Dátum
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6. sz. melléklet: Szempontok az akcióterv értékeléséhez
Gondoljon arra, hogy mennyire sikerült közelebb jutnia a céljaihoz az utóbbi hetekben.
Honnan tudja, hogy előrehaladt? Hogyan tudta megtenni ezt az előrelépést?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Melyek azok a szakmai fejlődési lehetőségek, amelyek a legnagyobb hatással voltak
önre és a tanítási gyakorlatára?
Miért segítettek ezek ennyire? Voltak olyan támogatott tevékenységek, segítségek,
amelyek kevésbe segítették? Mit gondol, miért?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Vannak olyan célok, részcélok, ahol kevesebb előrehaladást mutatott?
Miért gondolja ezt? Mit gondol, miért történt ez?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Milyen további segítséget, támogatást gondol hasznosnak?
Mi segítené az eddigi eredményeire való építést és a céljaihoz való közeledést?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Milyen új célokat kellene meghatároznia az elkövetkező időben?
Ezek vonatkozhatnak például:
kulcsfontosságú pontokra, amelyeket korábban meghatározott, azonban nem sikerült
elérnie,
új, vagy váratlan prioritásokra, célokra, melyeket átvett egy korábbi akciótervből.
Ezek miért fontosak önnek?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Felméry Klára
Pedagógusképzés Franciaországban

«Ma minden tekintet az iskola felé fordul, annyira fontos az ismeretek megosztása egy olyan
társadalom építése során, amely a republikánus egyenlőségen, úgy, mint az esélyegyenlőségen, az
egyéni érdemek elismerésén és valamennyi diák sikerre vitelén alapul. Az iskola az állampolgári
nevelés színtere is, ahol közösségi kultúra épül együttélésünk érdekében.»
(Idézet a 2006.12.19-i oktatási miniszteri rendeletből)

1. A tanári pályán lévők és a tanári munka néhány sajátossága
1.1. Franciaország demográfiai helyzete és a tanári pályán lévők
Magyarországgal ellentétben Franciaország azon kevés országok közé tartozik, ahol kedvezőek a demográfiai mutatók, hozzá kell tenni, hogy a folyamatos
afrikai, arab és ázsiai bevándorlók nélkül is emelkedik a francia népesség száma
– ennek elsődleges oka a francia családpolitika. Az Unió hivatalos értékelése
szerint legalábbis a családpolitika döntőbb szerepet játszik a gyerekvállalásban,
mint a gazdasági helyzet maga. Természetesen politikai beállítottság szerint
hangsúlyozódik a bevándorlók gyerekeinek iskolai teljesítménye, de az erre
vonatkozó statisztika amúgy sem megvalósítható a népcsoportok nagyfokú keveredése miatt, és iskolai nyilvántartásuk is a megkülönböztetés bélyegét kaphatná.
A beiskolázás is azt mutatja, hogy szemben a hazai tendenciával, több gyerek
kerül be az oktatásba: idén szeptemberben 61 900-zal több diák lépi át az iskola
küszöbét, ugyanakkor a pedagógusállomány egyértelműen elöregedett: az idén
16 000 tanár éri el a nyugdíjkorhatárt, akiknek a helyét nem töltik be. A tanári
pálya nem különösebben vonzó, a magas képzettség viszonylag alacsony fizetéssel jár, és csekély a tanárok megbecsülése. A válság ellenére a jelentkezők számában nem tapasztalható jelentősebb növekedés. Igaz, az oktatók létszámcsökkentésével kapcsolatos kormánypolitika széles körben ismert (az oktatók száma
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2007–2010 között 50 000-rel csökkent, a kormány 2013-ig további 50 000 állás
megszüntetésével számol).
1.2 A tanári pálya, tanári munka néhány sajátossága
A francia tanárok helyzete és az oktatás több fontos pontban is eltér a hazánkban megszokottaktól. Az egyik legfontosabb különbség, hogy a kinevezett
tanár Franciaországban köztisztviselő, életre szóló védett státuszú állással rendelkezik.
Franciaországban már alsó tagozatban is van történelem-, illetve földrajztanítás, nem úgy, mint Magyarországon. Egyes tantárgyakat összevonva tanítanak:
például az említett történelmet a földrajzzal és a fizikát a kémiával. Sokszor
tudatosan cserélik a tanárokat, szeptemberben újra elosztják a gyerekeket (pl.
egy 28 fős osztályt négyfelé bontanak minden tanévkezdéskor). Ezzel kiküszöbölik, hogy a gyerekek „megrögzült” szerepekbe kerüljenek (osztályelső, osztály bohóca, vezéregyéniség, stb.), és készülnek az életben újra és újra szükséges
alkalmazkodás tanulására, a szülők teljes egyetértésével. Minden változik évente, egyedül az idegen nyelv marad, a diák az előző évben elért szintnek megfelelő csoportban folytatja a megkezdett nyelv tanulását. A különböző tanórákon is
változik a csoportok összetétele (pl. a természettudományos órákon 10 évesen
nem feltétlenül ugyanazokkal ül együtt, mint majd 12 évesen). Az osztályfőnök
a ”professeur principal”, legfontosabb dolga a diák előmenetelének a nyomon
követése (emelt fizetésért), fölötte helyezkedik el a pedagógiai igazgatóhelyettes
”conseiller pédagogique”, ő az, aki kidolgozza a pedagógiai tervet a tanévre, aki
elkészíti az órarendet, fölötte pedig az igazgató (”directeur”, az elemi iskola
igazgatója, ”principal” , a collège igazgatója és ”proviseur”, a gimnáziumé).
A tanárok feladatrendszerében két szélsőséget képvisel a francia és a magyar
példa. A magyar pedagógus túlterhelt a nem tanári feladatoktól, ráadásul a közvélemény nem becsüli, „lenézettségének” forrását is részben abban látja, hogy a
gyerekekkel való tanórán kívüli foglalkozás (sok órában és gyakran stresszes
körülmények között) semmilyen társadalmi értéket nem képvisel). A franciáknál
a család szerepe, védelme sokkal nagyobb szerepet kap, mint nálunk. A magyarországi pedagógustól már szinte „elvárás”, hogy szülői funkciót is betöltsön,
ugyanakkor nem jár ezzel semmilyen társadalmi elismerés. (A kirándulások,
táboroztatások, múzeum- és színházlátogatások stb. a magyarországi tanár fizetség nélkül ellátandó feladata, mindeközben teljes felelősséggel tartozik a gyerekért. Ez a franciák számára ismeretlen. Mint ahogy az is, hogy a hazai tanárok
maguk fizetik a fentiekkel kapcsolatos kiadásaikat, esetleg minimális napidíjat
kaphatnak.)
A tanárnak nem dolga a felügyelet, erre külön emberek vannak. A nyári és
egyéb táborokat, bálokat, ünnepségeket sem az osztályban tanítók szervezik,
hanem központilag történik, többnyire addig a gyerek számára ismeretlen neve-
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lők, egyetemisták által. A francia iskolákban külön van pályaválasztási felelős
(”conseiller d‟orientation”), nevelési tanácsadó (”conseiller pédagogique”).1
Nem a tanár dolga a hiányzásokat számolgatni, jegyzőhöz jelentéseket írni vagy
a családdal kapcsolatot tartani. A szülőkkel való kapcsolatuk a szaktárgyi előmenetelre korlátozódik. Nem feladata kergetni a szünetben dohányzókat. Nem
felügyel se a nagydolgozatok alatt, se a folyosón (ehelyett készülhet a következő
órájára vagy pihenhet). Sőt még a kirándulások, külső látogatások megszervezése sem az ő feladata, az iskolai ünnepségekről nem is szólva (egy-egy szalagavató mennyi értekezletet, utánajárást, próbákat, különmunkát jelent a tanárnak).
Ezeknek a francia iskolákban mindnek van felelőse, a felsőfokú tanulmányaikat
végző diákok (”surveillant”-ok, felügyelők), akik ezt némi diákkeresetért végzik,
sokszor nagyobb sikerrel, mint a mi elfásult tanáraink. Persze más a mentalitás, a
dolgozat alatt csaló diák, ha elkapja a felügyelő, akár évet is veszíthet. Nincs olyan értelemben vett osztályfőnök, mint nálunk.
2. A francia iskolarendszer és a
tanárképzési rendszer jellemzői
2.1. A francia iskolarendszer
Jellemzően centralizált, hierarchikus, vizsgaorientált, versenyzésre ösztönző. Az intézmények nagy többsége állami fenntartású. Az
egyházi, illetve magániskolák is az állami
iskola szerkezetét követik, kevés kivétellel. Az
állami támogatás teljes egészében attól függ,
hogy az iskola kötött-e szerződést az állammal, azaz követik-e a hivatalos programot, az
”École conventionnée”-t. Ebben az esetben az
állam adja a tanárok fizetését a nem állami
iskolákban is. Léteznek Montessori-iskolák,
Freinet-iskolák és más kisebbségi iskolák
(écoles Diwan, Calendretas, Ikastola stb.)2
1. ábra. A közoktatás szintjei
Franciaországban
1
2

Nálunk kerületenként egy van, de oda sem lehet akármikor küldeni a gyereket.
Megemlítek érdekességként egy különleges iskolát, amely a napóleoni idők óta mindmáig fennmaradt: a „Maison d'éducation de la Légion d'honneur”, lányiskola ahová csak a hadikitüntetettek és a Becsületrend lovagjainak (chevaliers de la Légion d'Honneur) lányai (unokái, dédunokái) iratkozhatnak be. Jelenleg is működik, túlélt mindenféle politikai korszakot, és a lányok nagyon nagy hányada jut be innét a legelitebb felsőoktatási intézményekbe.
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Franciaországban nem az iskola a kötelező, hanem az oktatás, tehát akár otthon is lehet tanítani a gyereket vagy a CNED3-en keresztül, de ez sokféle kötelezettséget jelent a szülő számára (nagyon ritkán élnek ezzel a lehetőséggel a francia családok). Ez az oka, hogy Franciaországban nem iskolakötelezettségről
”école obligatoire” beszélnek, hanem kötelező oktatásról ”instruction
obligatoire”.
2.1.1. A közoktatás
Az oktatási kötelezettség 16 éves korig tart, s ha nem is teljesen ingyenes, de
a családok számára kis költséggel jár: pl. a tankönyveket az iskola veszi meg, és
kikölcsönzi a tanulóinak. A nemzetközi statisztikák szerint az elmúlt 10 évben
az OECD4 fejenkénti átlaga fölötti pénzt fordít a francia állam a diákjaira. Az
európai átlagot meghaladják az ösztöndíj-lehetőségek is.
A gyerekek több mint 90%-a jár óvodába, az ”école maternelle”-be, mivel a
nők 80%-a dolgozik. (Wikipedia, 2011) Hat éves korban lesz kötelező az oktatás, ekkor kezdik az előkészítő osztályt, a ”cours préparatoire”-t, itt tanulnak
meg írni, olvasni, számolni. Az óvoda és az alsó tagozat egy egység, rendszerint
egymás mellett is van. A felbontás más, mint nálunk, a franciáknál 5+4+3 a felosztás (5 év az alsó, 4 év a ”collége”, 3 év a gimnázium).
6–11 éves korig (5 év) ”école élémentaire”, elemi iskola CP, CE1, CE2,
CM1, CM2 osztályok. Az ebben a korcsoportban oktatóknak a CERPE5 tanári
minősítéssel kell rendelkeznie.
11–15 éves korig (4 év) ”collège”, nálunk felső tagozat: hatodik, ötödik,
negyedik és harmadik osztály (felfelé haladva), ez a középiskola alsó szakasza.
15–18 éves korig (3 év) „lycée”, vagyis a középiskola felső szakasza:
második, első osztály és a végzős osztály „terminal” (ami az érettségire készít
fel).
A ”collège” és a ”lycée” külön egységet alkot, az iskoláknak kb. 20%-ában
van csak együtt, de a tanári minősítés a CAPES6, CAPEPS7, CAPLP8, CAPET9

3

Centre National d'Enseignement à Distance – Nemzeti Távoktatási Központ
Organisation for Economic Co-operation and Development – Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet
5
Councours Externe de Recrutement de Professeur des Écoles – Óvodai- és tanítói képesítő
vizsga
6
Certificat d'Aptitude Professionnelle à l'Enseignement au Second degré – Középiskolai tanári
minősítő- vagy szakvizsga
7
Certificat d'Aptitude au Professorat de l‟Education Physique et Sportive – Testnevelő-, és
sporttanári minősítő vizsga
8
Certificat d'Aptitude au Professorat des Lycées Professionels – Szakközépiskolai tanári minősítő
vizsga
4
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egyformán jogosít mindkét szinten a tanításra. Szintén a fenti típusú vizsgák
valamelyikét kell letennie annak, aki egyházi vagy magániskolában kíván tanítani.
A ”baccalauréat”, azaz az érettségi vizsga súlya egészen más, mint Magyarországon. Nálunk az érettségin egységesen vannak kötelező tantárgyak (magyar,
matematika, történelem, idegen nyelv és egy választott tárgy) emelt és közép
szinten, addig a franciáknál háromféle „tagozatból” mennek az érettségi vizsgára, ez meghatározza, milyen tárgyból milyen szinten.
Humán, tudományos és gazdasági irányból készülhetnek, és az érettségi színvonala eszerint különbözik is, a humán érettségizőnek egészen minimális matematikatudásról kell csak számot adnia, azt is már az előző években megteszi.
2.1.2. A felsőoktatás
A hazai, érettségi utáni, egyre népszerűbbé váló OKJ-s 1–3 éves képzésekhez
hasonlóan, de Franciaországban az egyetemek égisze alatt évtizedek óta nagy
sikerrel működnek az IUT10-programok, amelyek a gyakorlati munkába való
bejutást biztosítanák, de az utóbbi években a diákok már a továbbtanulás előképzésére használják inkább. Amikor bevezették, elég nagy feszültséget okozott
a tanítók fizetésrendezése, mert ekkor lett minimális elvárás az érettségi plusz 3
év.
Az általános érettségivel (Irodalmi, Tudományos vagy Gazdasági és Társadalmi – ”Littéraire, Scientifique, Économique et Social”) be lehet iratkozni az
egyetemre. A többi (műszaki vagy szakmai érettségi) nem biztosít helyet mindenhol. Tehát nem mindegy, hogy milyen érettségivel rendelkezik a jelölt.
Míg az egyetemekre viszonylag könnyű bejutni, addig a Grandes Écolesokba (elitiskolákra) nehéz szűrőkön keresztül vezet az út. A fiatal jelentkezik az
előkészítő osztályokba (”classes préparatoires”), a középiskola utolsó két évének
bizonyítványaival és a hozott jellemzések, ajánlások dossziéjával. Az érettségi
minősítése is sokat nyom a latban. Az első év végén kemény rosta van, és a
gyengébbeknek azt tanácsolják, hogy inkább menjenek egyetemre, majd a második év végén felvételizhetnek valamelyik Grande École-ba, ahol sikeres írásbeli után még ott van a szóbeli is. Visznek magukkal egy általuk kidolgozott
témát, amelyet meg kell védeniük. (Az ÉNS11 az egyetemi tanárképzés fellegvára Franciaországban, összesen 3 van belőle, oda a legnehezebb bekerülni). Franciaországban az egyetemeknek kisebb a „rangjuk”, mint a neves elitiskoláknak.
9

Certificat d'Aptitude au Professorat de l‟Enseingement Technologique – Középiskolai műszaki
szaktanári minősítő vizsga
10
Instituts Universitaires de Technologie – Egyetemi Technológiai Intézetek
11
École Normale Supérieure, Paris – a Sorbonne-t kivéve – az ország legnagyobb rangú és hírű
felsőoktatási intézménye, az egyetemi oktatás fölső szintje, ahol leendő doktorok, kutatók és
egyetemi oktatók képzése folyik.
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Még a híres Sorbonne is alacsonyabb rangú, mint a Grandes Écoles-ok, leszámítva az ottani doktori képzést.
2.2. A képzési rendszer szerkezete
2010-ig a tanári pályára készülő diákoknak Licence-szal (3 év egyetemi alapképzés a bolognai rendszer szerint) kellett rendelkezniük, ezután készültek a
tanári minősítő vizsgára, ami az általános iskolai tanároknak a CERPE, a középiskolai tanároknak meg a CAPES. Ezen vizsgákra egy évi felkészülés volt, a
12
többségük az IUFM -ekben (Plaquette IUFM, 2011). A minősítő vizsgát sikeresen letevők további egy év szakképzésben részesültek az IUFM-ekben, ahol a
képzés 3 nagy egységből állt:
− szaktárgyi didaktikai képzés: felkészülés az óra felépítésére, pedagógiai
stratégiák, a diákok értékelése
− általános képzés szociológiai, neveléslélektani, gyermekismereti, valamint
a műszaki és számítástechnikai ismeretek (TICE13) képzése területén
− alsó és felső tagozaton és a középiskolai osztályokban végzendő gyakorlatok (200–300 óra), melyek során a tanárjelöltek feleltek az adott osztályért
Ez azonban megváltozott a bolognai folyamatra való áttéréssel. A reform
előtt az IUFM-ek kizárólagos feladata volt a tanárok képzése. A 2005-ös pályaválasztási és a jövő iskolája programját meghatározó törvény elrendelte ezen
intézmények beépülését az egyetemekbe, ami 2010-ben lépett életbe teljes egészében. Az egyetemek ezzel átvették a tanárképzés feladatát, és beindították a
reform rendeletei szerinti változásokat, azonban úgy tűnik, hogy az elméleti
elképzelések megvalósítása során elhanyagolták a változás gyakorlati feltételeinek kidolgozását. Mindez bizonyos visszalépést eredményezhet, ami nem hogy
nem segíti, de megnehezíti a tanárok pályakezdését. A reform nem függetleníthető a gazdaságosságra törekvés általános tendenciájától, miközben a kitűzött
cél a minőségi változás bevezetése lenne az oktatásban.
A változtatást az a tény is sürgette, hogy a nemzetközi összehasonításokban
rendre rossz eredményt mutatnak a francia iskolák. A háromévenkénti Pisavizsgálat alapján, 2000 óta a finn gyerekek teljesítenek legjobban. Széles körben
elterjedt szakmai vélemények szerint ez jelentős részben a finn tanárképzésnek
köszönhető. A francia reform csak egy dologban közelít a finnhez (Robert,
2011): a tanári minősítéshez a jelölteknek masteri diplomával kell rendelkezniük. A legfontosabb változtatás tehát az, hogy 2010-től minden tanárnak 5 év
(3+2) egyetemet kell elvégeznie, ugyanakkor az elmúlt tanév sok bizonytalansá12
13
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got is hozott magával. Ebben az ellentmondásos és átmeneti helyzetben kell
eligazodnunk (Masterisation IUFM, 2011).
Alapvetően három részre tagolható a felsőoktatásban részt vevő tanárjelölt
útja. Az első az alapképzés, a második a mesterképzés, a harmadik pedig a már
diplomás első gyakorlóéve (lásd 2. ábra). Minden szint között tanácsadások és
számonkérések várják a tanári pályára készülőt, míg el nem jut a miniszteri kinevezésig.
Az alapképzésben egyáltalán nincsenek pedagógiai vagy pszichológiai tárgyak, azonban azok tudását elvárják a tanároktól. A francia tanár kizárólag a
szakmáját tanulja meg az egyetemi évek alatt, fakultatív módon felvehetik a
diákok a pedagógiai tárgyakat, azonban a kínálat is egyetemenként változik, akár
csak a képzések összetétele (a mindenki számára kötelező tárgyak meghatározása nem lehetséges, mert szinte ahány felsőoktatási intézmény, annyi képzési mód
is létezik).

2. ábra – A tanárképzés vázlatos szerkezete
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2.2.1. A bolognai folyamat hatásai
A „masterizálás” (Décret masterisation, 2009) emeli az általános képzettségi
színvonalat, de a gyakorlati képzés megszervezéséről, úgy tűnik, hogy megfeledkeztek. Általánosságban elmondható, hogy a gyakorlati képzés Franciaországban kialakulatlan. Eredménynek könyvelik el például, hogy öt év alatt magasabb szintre jut a francia szakos hallgató irodalomismeret és nyelvészet terén,
tehát ez a reform a szakmai szintet hivatott emelni. Nem beszélnek viszont az
irodalomtanításról, módszertanról. Ez egyenes folytatása az eddigi elkülönülésnek, ami a szakismeretet és a pedagógiai tanulmányokat eddig is illette a francia
oktatásban. A korábbi rendszerben az IUFM második évében volt a gyakorlótanítás (tanítási gyakorlat).
Egyes egyetemek ajánlanak pedagógiai, pszichológiai tárgyakat, óralátogatásokat és az ott tapasztaltak megtárgyalását, más egyetemek nem. Még teljesen
képlékeny a reformok végterméke. Nagy a szórás, a rendeleti szabályozás nem
egyértelmű, tele van ellentmondásokkal. Hiányzik tehát az egységes színvonal
biztosítása a francia oktatásból. A pedagógiai-pszichológiai felkészítés a master
első évében elkezdődhet, de ez az egyetemek saját hatáskörébe tartozik, így szinte ahány egyetem, annyi tanárképzési modul létezik. Ez többek között azt jelenti,
hogy bizonyos intézmények lehetővé teszik a gyakorlatot a diákjaiknak, mások
pedig nem.
A pedagógiai szakszervezetek komoly kontrollt gyakorolnak a reformok fe14
lett, azonban az ő beleszólásuk is véges. Az SNES véleménye szerint nagy a
rendezetlenség, s míg dicséretesnek tartják, hogy a jövő generációt nevelők
masterizált szakmai képzésben vesznek részt (képzettebbek lesznek), ugyanakkor tiltakoznak a reform olyan hatásai miatt, amelyek eredményeként a kezdő
tanárok a katedrára állás pillanatában jobban magukra maradnak, mint valaha.
Eltűnt a korábban megszokott általánosan ismert 1 éves gyakorló oktatás, nincs
megszervezve sem az alapképzésben, sem a Master utolsó félévében. Ez utóbbiban 108 órát írnak elő külsős iskolai gyakorlatként, de az egyetemisták órarendje
nincs egyeztetve az iskolai órák időpontjával, sem a kísérő tanár időbeosztásával. Térben is elég távol eshet egymástól egyetem és iskola. Így a mentori segítség, az órák előkészítése és megbeszélése teoretikus, miközben a végzős hallgató teljes felelősséggel, minimális gyakornoki fizetésért tartja egyedül az óráit,
általában helyettesíti az éppen hiányzó vagy továbbképzésen lévő tanárokat (tehát „beesik” egyik-másik órára, esetlegesen, akár fizetés nélkül is). A szakszervezet szerint a tanárjelölteket egyszerűen „mélyvízbe dobják”. Elérték azonban,
hogy a 2011/12-es tanévtől, a Master 2. évében a hét egy napján oktatási gyakorlaton vegyenek részt a hallgatók.
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A rendelkezésünkre álló információk alapján kijelenthető, hogy túl sok a teher a végzős egyetemistákon, nehéz egyszerre eleget tenni a tanulmányi elvárásoknak és a kötelező 108 órára készülésnek, többnyire mentortanár nélkül.
A már egyetem berkein belül működő IUFM elképzelése az, hogy a Master
első évében iskolai gyakorló tanításokon vehetnek részt a jelöltek, általuk biztosított vezetőtanárokkal, míg a második évében már önállóan tarthatják azt a bizonyos 108 órát. Elismerik, hogy nincs még igazán megszervezve a kapcsolat a
fogadó iskolával, de lehetőséget ad a hallgatónak, hogy akár alsó vagy felső
tagozaton, akár középiskolában vállaljanak különböző pedagógiai funkciót, osztályvezetést, dokumentalista (könyvtáros) munkát vagy pedagógiai tanácsadást
(mást takar, mint itthon). Ezt a hallgatóknak maguknak kell megszervezniük,
többnyire ismeretségek alapján, tehát esetlegesen.
3. Bemeneti és kimeneti követelmények a tanárképzés rendszerében
3.1. Bemeneti követelmények
Hogyan lehet elindulni a tanárképzés rögös útján Franciaországban? Egy
érettségivel. Nincs felvételi vizsga, sem hozott, avagy szerzett pont, csak be kell
iratkozni egy kiszemelt egyetemre. Franciaországban egyedül a leendő testnevelő tanároknál van alkalmassági vizsga, sehol másutt nem nézik, hogy megfelelőe a jelölt a pályára. Történetileg is máshonnét indult a testnevelők képzése, így
számukra mindig természetes volt, hogy tanulnak lélektant, más pszichológiai és
pedagógiai tantárgyakat és fiziológiát. A többiek számára csak az érettségi
15
(baccalauréat) szükséges (Robert, 2011).
3.2. Kimeneti követelmények: a tanári pályára bocsátás feltételei
A végzős hallgató, ha a tanári pálya felé tekintget, a Master mellett tesz egy
tanári minősítő vizsgát (erre egy évvel korábban kell jelentkeznie, a Master első
évének a végén). A vizsga két részből áll: egy előszűrő vizsgából és egy minősítő vizsgából. Az első szaktárgyi, a második tanári szakvizsga.
Például: történelem–földrajzból (Franciaországban ez összevont tantárgy)
1. A szaktárgyi vizsga időtartama 5 óra: 2 részből áll: max. 4 történeti
vagy földrajzi forrásszöveg kommentálása, egy fogalmazás a szaktárgyi témában (a szaktárgy konkrét pedagógiai vonatkozásai)
15

Meglepődve írnak a finnek tanárképzési rendszerén belül a jelöltek felvételi vizsgájáról, ahol a
19 éves érettségizett úgy jelentkezhet a tanárképzésre, hogy visz magával egy motivációs
levelet (amelyből kiderül miként viszonyul a gyerekekhez). Egy részletes beszámolót/igazolást
arról, hogy érettségi után egy évet miként töltött el már pedagógiai területen és egy
önéletrajzot. Mindezt 6–15-szörös túljelentkezésben, ami valódi „bemeneti” szelektálást tesz
lehetővé, és természetesen jól tükrözi a társadalom megbecsülését is.
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2. A tanári szakvizsga 2 óra felkészülés + a vizsga max. 1 óra: 15 perc
előadás, 45 perc beszélgetés, egy oktatási helyzet elemzése (aszerint,
hogy milyen szinten szerzett pedagógiai gyakorlatot a jelölt: felső tagozaton, gimnáziumban vagy szakközépiskolában) A megbeszélés
kiindulópontja a dosszié, de bizonyos mértékig a jelölt szakmai gyakorlatára is kitérnek. A dosszié tartalmazza egy óra előkészítéséhez
szükséges dokumentumokat, oktatási segédleteket, diákok produktumait.
Itt azt kifogásolja a pedagógus szakszervezet, hogy a minősítő vizsga előtt
nincs előzetes felkészítő kurzus, mint korábban.
Aki sikeresen megszerezte a Masteri és a tanári minősítő diplomát, szeptemberben már mint köztisztviselő gyakornok állhat munkába abban az iskolában,
ahová központilag, a Minisztérium irányításával küldik (nem kötelező elfogadnia). A franciáknál az igazgató központilag, egy eléggé bonyolult rendszeren
keresztül kapja meg az új tanárokat. Nálunk a tanár közalkalmazott, Franciaországban a kinevezett, illetve szakvizsgával rendelkező tanárok (CAPES stb.)
lényegében a nálunk köztisztviselői státusznak megfelelő pozícióba kerülnek, és
sok szempontból védettek is. A tanári minősítő vizsga (versenyvizsga, a
„concours”) főleg a szaktárgyi ismeretek alapján szelektál, a pedagógiai rátermettséget, ismereteket csak részben értékeli (és még ez is új keletű). Elég mély
16
szakadék választja el a rendeletben meghatározott elvárásokat és a képzést.
Mindenképpen pozitívum, hogy egységesen minden tanárnak – a kisiskolától
egészen a felsőoktatásig – ugyanazzal a 10 kompetenciával kell rendelkeznie,
természetesen különböző mélységben elsajátítva az ismereteket. Ez a 10 kompetencia minden szereplő számára érthető, elfogadható, teljesíthető. Abban minden
fél egyetértett, hogy a képzés során elsajátítandó szakmai kompetenciák az oktatás valamennyi területén dolgozó szakembereknek egyformán nélkülözhetetlenek tehát, legyenek tanárok, pedagógiai tanácsadók vagy más pedagógiai szakemberek.
3.3. A 10 kompetencia
Franciaországban a 2006. december 19-i rendelet fogalmazta meg a sztenderdeket. Ez a rendelet a tanárképzés általános kereteit határozta meg, köztük 10
kompetenciát, mely összefoglalta a tanárokkal szembeni elvárásokat. A 2010.
16

A Grandes Écoles-t végzők akár tanári pályára is mehetnek, többnyire Agrégation-t szereznek,
amivel leginkább egyetemi oktatóként dolgoznak, vagy az érettségi utáni felvételi előkészítőket
vezethetik.(A doktori cím önmagában nem jogosít középiskolai tanításra, ha nem párosul tanári
szakvizsgával (Agrégation, Capes stb).
Nincs különbség az óvónő és az alsó tagozatos tanító között, ez a „professeur des écoles” kategória, illetve nincs különbség a felső tagozat és a gimnázium között se, mindkettő az
„enseignement secondaire” kategória.
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május 12-i rendeletben csak e 10 kompetencia maradt meg a korábbi rendeletből
(Modalités d‟évaluation, 2010), ugyanakkor eltűnt a nemzeti szintű, egységes
képzésre vonatkozó szabályozás. A szakmai szakszervezetek hevesen tiltakoztak
a társadalmi vita nélkül, egy tollvonással végrehajtott módosítás miatt (Requête
relative aux compétances, 2010).
A 10 szakmai kompetenciát valamennyi tanár képzésében figyelembe kell
venni. Ezeket a 2010. május 12-i oktatási miniszteri rendelet tartalmazza (Bulletin Officiel, 2010). Mindegyik ismereteken alapul, valamint alkalmazásuk képességén, alapvető szakmai attitűdökre épülnek, és valamennyi egyformán nélkülözhetetlen. A kompetenciák ellenőrzése a tanári minősítő vizsgán zajlik, és
erre fókuszálnak később, a szakfelügyelői ellenőrzés során is. Elméletileg 5, de
szakfelügyelő hiány miatt gyakorlatilag jó, ha 8–10 évenként kerül sor egy-egy
tanár komplex ellenőrzésére (az ellenőrzés a fizetési osztályban történő előmenetelt gyorsíthatja). A kompetenciák felsorolása és értelmezésük:
A tanár képes etikus és felelős módon állami közalkalmazottként
cselekedni
Szakmai lelkiismeretességről tesz tanúbizonyságot, a szakmai etikát követi
munkája során. Tiszteletben tartja és tiszteletben tartatja minden diákját és a
véleményszabadságot. Ismeri és tiszteletben tartatja a világi elveket, így többek
közt a semlegességet, ügyel a diákok és a családjukra vonatkozó információk
bizalmas kezelésére, gyakorolja pedagógiai szabadságát és felelősségét az előírt
kötelezettségei keretében, ismeri a közalkalmazottak jogait, és betartja a kötelességeit.
A tanításhoz és a kommunikációhoz szükséges francia nyelvet
tökéletesen ismeri
A tanárnak példát kell mutatnia a francia nyelv alkalmazásában, írásban és
szóban egyaránt, fontos ügyelnie a diákok nyelvi kifejezőkészségére.
Tantárgyait behatóan ismeri és széleskörű általános ismeretekkel
rendelkezik
A tanár általános műveltséggel rendelkezik, alaposan ismeri a szaktárgyait.
Képes megtervezni és kivitelezni a tanítást
A tanár szakember a tantárgyainak oktatásában, ismeri tantárgya didaktikáját,
képes több szakterület felől megközelíteni, ismeri a tanulási folyamatokat és a
diákok tanulási nehézségeit és azok elkerülésének módjait, a célkitűzéseket.
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Képes megszervezni az osztály munkáját
Olyan tevékenységeket alakít ki, amelyekkel egy bizonyos kompetenciát több
tantárgy segítségével lehet elsajátítani, értékeli a pedagógiai dokumentumok
minőségét. Törekszik a társadalmi élet szabályainak betartatására, arra, hogy a
diákjai értéknek tekintsék az egyéni és a közös munkát, rendelkezik a konfliktuskezelésre vonatkozó ismeretekkel.
Figyelembe veszi a diákok sokszínűségét
A tanár megérteti, hogy a sokféleség, a másság érték, legyen szó kölcsönös
tiszteletről, a diákok közötti egyenlőségről.
Képes értékelni a diákokat
A tanár tudja értékelni a kompetenciák elsajátításának fokát, a tanítását ehhez
igazítja, ismeri a különböző értékelési módokat, funkciókat.
Ismeri és felhasználja az információs és a kommunikációs technológiákat
Az eszközök használatát érti és tudja alkalmazni, valamint folyamatosan frissíti az ismereteit és készségeit szakmai gyakorlata során.
Hatékony csoportmunkára képes és együttműködik a szülőkkel és az
iskola partnereivel
A tanár részt vesz az iskola életében, együtt dolgozik a kollégáival, a pedagógiai tanáccsal.
Ismeri a szülői munkaközösség szerepét, a diákok beilleszkedését segítő
rendszereket, a pályaválasztási eljárásokat és a különböző irányokat, pályákat,
amelyekre a diákok elindulhatnak.
Nyitott az önképzésre és újításokra
A tanár folyamatosan frissíti szakmai, didaktikai és pedagógiai ismereteit,
képes kritikai elemzés alá vetni saját munkáját és változtatni rajta. Ismeri a kutatás állását a szakterületén, ismeri Franciaország oktatáspolitikáját, a pedagógia
és a tudásátadás területén fejleszti jártasságát. Képes a kutatási eredményeket és
a pedagógiai újításokat a mindennapok gyakorlatába áttenni. A tanár szellemi
kíváncsiságról tesz tanúbizonyságot, valamint egész életén át képzi magát szakmailag. A kezdő tanárokat fogadó iskolák gondoskodnak a pedagógiai felügyeletükről, mentortanár kijelölésével.
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4. A folyamatos szakmai fejlődés és előmenetel, támogatás – sztenderdek
szerepe, alkalmazásuk módjai
Az előmenetel egy összetett rendszer alapján működik. Egyrészt a munkában
eltöltött idő, másrészt az azon belül elért osztályba sorolás szerint. Ha van szakfelügyelői ellenőrzés, ha nem, a tanár lassan előrehalad a ranglétrán. Az ellenőrzések gyorsíthatják ugyan az előremenetelt, de nem lassíthatják17. Tehát előre
megszabott pályán folyik, az idő múlásával és az előmenetel szerint elért állomások alapján. Nincs kötelező továbbképzés, nem előírás, kizárólag a saját ambícióik késztetik erre. A szakfelügyelet főbb szempontjai, melyek befolyásolják a
pedagógus előmenetelét (lásd még a 3. ábrát):
I. Az óra megfigyelése
− Az anyag felvezetése
− Tartalom, tudásanyag, ismeretek
− Az osztály irányítása
− A számítástechnikai eszközök használata
II. Az osztálynapló vizsgálata
− A füzetek vizsgálata
− Egyéb tevékenységek
− Személyes megbeszélés
A közalkalmazottak ugyanabba a bérkategóriába tartoznak, függetlenül attól,
hogy az oktatás mely színterén végzik tevékenységüket (óvónő, pedagógiai tanácsadó, érettségire felkészítő gimnáziumi tanár vagy oktatási segédanyagokat
készítő könyvtáros-dokumentalista).
A gyakorló tanárok előmeneteli rendszere egy bonyolult táblázatba foglalt
módon történik, időrend szerint. Ezen változtat részben a szakfelügyelő, részben
az iskolavezetője által adott minősítő jegy, elsősorban pozitív irányban. Ez gyorsíthatja az időarányos előmenetelt a fizetési kategóriákban. (A szakfelügyelő
valóban ritkán megy, de az igazgató minden tanév végén „osztályoz”.) A tanárok
maguk is kérhetnek szakfelügyelői vizsgálatot, ha szeretnének előre lépni egy
következő fizetési osztályba. Aki nem kéri (és nem kap szakfelügyelői ellenőrzést), annak marad a rendes előmeneteli út. A szakfelügyelet az oktatási minisztérium, illetve a körzeti egyetemek („akadémiák”) hatáskörébe tartozik. Hozzá
kell tenni, hogy egyéb vizsgák, végzettségek is módosíthatnak a táblázatban
elfoglalt helyen.

17

Ahhoz nagyon nagy hibát kell elkövetni.
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3. ábra – A szakmai fejlődés értékelését segítő táblázat
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5. A 2010-es reform által hozott változások a tanárképzésben
A masterizálásnak is nevezett bolognai reform több dolgot is megváltoztatott.
Ahhoz, hogy valaki tanári minősítő vizsgára (általános vagy középiskolai) készülhessen, az egyetemi master vizsgát le kell tennie, vagyis érettségi plusz 5 év
kell. Ezért az egyetemek arra kényszerültek, hogy kialakítsanak a kutatói vagy
szakmai master képzésükön belül, illetve mellett egy külön modellt a tanári minősítő vizsgára készülők számára.
A történelem szakos hallgatók esetében egyes egyetemek bevezették a leendő
tanárok számára a földrajz és a didaktika tárgyak oktatását. (Mivel Franciaországban a történelem és a földrajz egy tantárgy, eddig nem tanultak külön földrajzot, most is csak akkor, ha tanárnak készülnek).
Két éve működnek újabb masterképzési formák, amelyek kifejezetten a pedagógiai pályára készítik fel a hallgatókat, például az általános iskolai tanári
pályára, de a dokumentalista (iskolai könyvtáros) és a szakközépiskolai tanári
pályára is. Magyarországon a szokásos könyvtárosi képzés teljesen más, mint a
franciáknál a dokumentalista képzése és feladata, ami sokkal inkább pedagógusi
szemléletű, az ő feladata többek között az oktatáshoz szükséges segédanyagok
előkészítése és megismertetése. Összefoglalóan „oktató-nevelő masternek” nevezik őket. Ezek a szakirányú masterek, – például, ha a hallgatók tanítóknak
készülnek, – a több lábon állásra készítik fel őket.
Az általános iskolai tanárnak készülő hallgatóknak legtöbbször akkor van
módjuk gyakorló oktatást végezni az iskolában, amikor a továbbképzésen lévő
tanárokat helyettesítik (két, három vagy négy hétig). Így legtöbbször egyedül
vannak a gyerekekkel. Egyes egyetemek azonban lehetőséget adnak vezetőtanárral történő gyakorlatra. Igen eltérő tehát a helyzet a különböző egyetemi körzetek, az ”académie”-k között. Franciaországban 30 ilyen académie van. Mivel
nem kötelezettség, így valóban előfordulhat olyan helyzet is, hogy egyes hallgatók, akik master diplomával rendelkeznek és a tanári minősítő vizsgát is eredményesen letették, úgy kerülnek a szakmába, hogy még sosem voltak iskolai
gyakorlaton (Fournier, 2011). Elmondható, hogy a gyakorlati képzések helye
nem tisztázott. A fő gond az, hogy a felelős gyakorlati oktatás fizetett tevékenység Franciaországban18, tehát a hallgatóknak pénz jár érte. Sajnos azonban sok
rektorátusnak (egyetemnek) nem áll rendelkezésre ez a pénz. Előfordul viszont,
hogy egyes hallgatók változó hosszúságú (2–12 hetes) nem fizetett gyakorlaton
vesznek részt megfigyelőként vagy kísérő tanárral, olyan intézményekben, mint

18

Itthon ez nem létezik a tanárképzésben, bizonyos egyetemeken a még tanuló gyakorlatvezetők
kaphatnak pénzt Magyarországon is (pl. BME).
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az Ifjúsági és Sportigazgatóságok, vagy különböző ifjúsági szervezeteknél, cégeknél, abban a megyében, ahol tanulnak.19
Amennyire ez ma látható, az IUFM-ek szerepe fokozatosan megváltozik,
részben marad a tanárjelöltek képzése, de elképzelhető, hogy a jövőben fő profiljuk a továbbképzések megszervezése és ellátása lesz. Az IUFM-ek iskolákká
váltak az egyetemeken belül, további sorsuk alakulóban van jelenleg is. Ők állítják össze a szak-mastereket a leendő tanárok számára. Részt vesznek továbbá
azoknak a hallgatóknak a didaktikai képzésében, akik szaktárgyi képzésben részesülnek az egyetemen, akik felső tagozaton vagy gimnáziumban szándékoznak
tanítani. Ezekben a szaktárgyi kurzusokban a pedagógiai rész gyakran igen kevés, és elég ritka a hospitálás is.
Kétségtelenül előnyös, hogy minden tanár számára előírják a masteri képzést,
azaz érettségi plusz 5 évet, ez annál is inkább igaz, hogy azon hallgatók, akiknek
nem sikerül letenniük a tanári vizsgát, egy masteri diplomával könnyebben tudnak elhelyezkedni majd a munkaerőpiacon. Ilyenformán nem volt fölösleges az
5 év tanulás. A masterek a kutatásra és a képzési tartalomra vannak kihegyezve,
vagyis jobb minőségű diplomák, amelyek ugródeszkák lehetnek akár a kutatás,
20
akár az oktatás felé.
A tanárok rossz közérzete azonban egyre fokozódik. A reform életbeléptetése
óta nem tapasztalható a hallgatók tanári pálya felé való orientálódása. Sőt éppen
az ellenkezője történik, amint ezt a középiskolai tanári masteren részt vevő hallgatók nagymértékű csökkenése mutatja. Először fordul elő Franciaország újkori
történetében, hogy a fiatalok a gazdasági válság és munkanélküliség idején nem
fordulnak a tanári pálya felé, amely közalkalmazotti státuszt biztosítana a számukra. Így nem lehet azt állítani, hogy ez a reform megnyugtatta volna a közvéleményt a tanári szakma perspektíváit illetően. Ezenkívül nagy zűrzavar uralkodik a hallgatók és tanáraik körében is a képzés módozatait illetően, és ez jelentősen befolyásolja a szakma vonzó mivoltát. Egyszerre kérik a hallgatóktól, hogy
szerezzék meg a mastert, és tegyék le a tanári minősítővizsgát, és folytassanak
kutatásokat. Kijelenthető, hogy túlterhelik a tanárnak készülő diákokat.
Másrészt e nehézségek mögött egy alapvető probléma található: nincsen ma
konszenzus Franciaországban a tanári szakmát illetően. Ez olyan szakma,
amelynek ma nem sikerül világosan meghatározni a feladatait, sem az egyetemi
oktatók, sem a hallgató számára. Mit jelent tanítani? Tudást átadni? Oktatni a
19

Megjegyzendő, hogy egyes egyetemek a licence utolsó évében (vagyis a harmadik évben),
mielőtt a hallgató elkezdené a master képzést, olyan előzetes szakmai gyakorlati lehetőséget
kap az általános iskolákban, amelynek során megbizonyosodhat pályaválasztási szándékának
helyességéről.
20
De komoly problémákat is felvet ez a reform, mivel a pedagógiai képzés nem kielégítő. A gyakorlatok időtartalma messze alatta marad a korábbiaknak, és fennáll annak a lehetősége, hogy
olyan fiatal tanerő kerül alkalmazásba, aki korábban még nem állt szemben diákkal, vagy osztállyal.
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diákokat? A tanár teljhatalmú úr az osztályban? Milyen szerep jut a családoknak? Ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ a francia közoktatás érintettjei.
A tanári hivatás körvonalai elmosódni látszanak Franciaországban.
6. A hazai sztenderdek kidolgozásához, a pályamodellben betöltött
szerepéhez figyelembe veendő szempontok
−

−

−

−

−

A francia változtatásban többször felmerült, hogy a jogi rendezettség hiányos. Érdemes hazai keretekben is figyelni a jogi háttér kimunkálására
bármely változtatáskor, különösen a továbbképzéseknél és a belső előmenetelek alakulásánál.
A felsőoktatás-politika eszközrendszerével befolyásolandók az intézmények annak érdekében, hogy érvényesítsék a képzésben az egységes
pedagógiai képesítési követelményeket. Egyetemenként szabadon változhat a pedagógusképzés módszertana. A szakszervezet kritikája szerint
az iskolába kikerülő tanár nem kap egységesített pedagógiai alapképzést.
A továbbképzések rendszerének kidolgozása szükséges (Franciaországban is, mint nálunk, sok a felesleges, szervezetlen, időnként „érdekorientált” továbbképzés). Az Unió legtöbb országában a prioritások között
tartják számon a pedagógusok továbbképzésének, a nevelőtestület fejlesztésének ügyét. A francia új törekvések a különböző továbbképzések
koordinálását tartják elsőrendűnek. Súlypontot kap a tanárok közötti
együttműködés ösztönzése és a szakmai önreflexió képességének fejlesztése (terv). Szemben néhány más uniós ország eddigi gyakorlatával,
a belső szakmai mobilitáshoz nincs meg a továbbképzés jól kiépített
rendszere, bár az IUFM-ek erre is ígéretet tettek. A szakmai többleten túl
egzisztenciális következményt is hozna a hivatalosan elismert továbbképzés. Függetlenül a pályán eltöltött évek számától, akár megduplázódhat a fizetés az extra kvalifikáció miatt. A szakszervezet és a közvélemény egyre inkább elvárja az „extra-kompetenciák” megszerzését, annak ambícióját a pedagógustól.
A képzési profil bővítése, nagyon jó a franciáknál, hogy iskolatípust is
változtathatnak, de még pedagógiai területet is! A munkanélküliség kockázatának csökkentésére érdemes lenne odafigyelni erre nálunk is. Nem
idegen a francia pedagógusnak, hogy átképezze magát (pl. tanítónőből
iskolapszichológussá (conseillere pédagogique), ez nálunk jelenleg sokkal kevésbé rugalmas, pedig a társadalmi hasznossága mérhető lenne.
(Franciaországban az iskolai állások típusai sokkal színesebb palettát
mutatnak.)
A franciák első helyen feltüntetett kompetenciája azt az elvárást tükrözi,
hogy a tanár minden körülmények között etikus és felelős közalkalmazott módjára cselekedjék. Magyarországon ezt a fajta gondolkodásmó-
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dot már a tanári pályára lépés pillanatától kezdve érdemes lenne tudatosítani a leendő kollégákban, hogy legyenek mindig tisztában a társadalomban betöltendő helyükkel, és öntudatosan vállalják a felelősséget.
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Mészáros György
Pedagógusképzés és pedagóguspálya
Olaszországban
A tanulmány elkészítésének nehézségei
Ahogyan már egy korábbi tanulmányomban jeleztem (Mészáros, 2007), az
olasz és a spanyol nyelvterület neveléstudományi diskurzusai, szakmai kultúrája
eltérő utakon jár(t) a sokkal ismertebb angolszász és skandináv (vagy KözépEurópában a német) pedagógiai hagyománytól valamelyest elválasztva. Ez igaz
a pedagógusképzés helyzetére vonatkozóan is. Igen jellemző, hogy Vaillant
(2009), aki a latin-amerikai tanárképzés helyzetét foglalja össze tanulmányában,
új utakat keresve a kontinens számára, amikor referenciákat, modelleket keres,
egyáltalán nem tér ki a számára nyelvileg legközelebb álló spanyol és olasz pedagógusképzésre. Nem véletlenül. Úgy tűnik, a legutóbbi évekig nem jártak élen
ezen országok – különösen Olaszország – a minőségi tanárképzésben. Annál
érdekesebb, hogy az utóbbi években megy végbe mind Spanyolországban, mind
Olaszországban egy jelentős reform. Ez azonban, mivel folyamatban van, még
nem mindig körvonalazódik pontosan. Általában is – keresésem alapján – sokkal
nehezebb tanulmányokat, összefoglalásokat találni a tanárképzésre vonatkozóan
ezeken a nyelveken, illetve ezen országok gyakorlatát illetően. Olasz kontaktom
is, akit e-mailben megkerestem, csak egy könyvet tudott ajánlani az olasz tanárképzésről, ami azonban már elavult, mivel épp most van folyamatban a reform.
Ennek fényében nincs módom a szisztematikus, részletes bemutatásra, amit
más országokhoz kapcsolódó tanulmányok megtesznek, hanem csak egyfajta
ismertetőt tudok nyújtani, amely mindazonáltal talán hasznos lesz az egész kutatást tekintve, ha nem is tud minden felvetődő szempontra választ adni. A spanyolországi helyzetről pedig olyan kevés anyag állt csak rendelkezésre, hogy a
tanulmány végleges formájába nem is került bele a rövid ismertető, mely nem
tett volna lehetővé összehasonlítást a többi országtanulmánnyal. Az összegyűjtött anyag alapján azonban a kötet bevezetőjébe bekerültek adatok Spanyolországról is.
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Rövid történeti áttekintés
Olaszországban már a hetvenes években elindult a diskurzus a gyakorlatilag
nem létező tanárképzésről, majd a 80-as évek szakmai vitái után 1990-ben fogadtak el egy reformtörvényt, amely azonban – jellemzően az olasz kormányzati
működésre – csak 1998-ban lépett életbe. Luzzatto (1998) szerint a késlekedés
oka nemcsak a kormányzati tehetetlenségben rejlett, hanem abban is, hogy az
egyetemek Itáliában hagyományosan a tiszta kultúra és tudomány művelésének
helyei voltak, és sokkal kevésbé foglalkoztak a szakemberek képzésével. 1998ig, aki egy adott tárgyban egyetemi diplomát szerzett (laurea) az taníthatta azt a
tárgyat – minden egyéb képzés nélkül – középiskolában (illetve az általános
iskola felső tagozatán: scoula media). Az óvó- és tanítóképzés pedig középszinten maradt. A különösebb pedagógiai előtanulmányok nélkül tanító tanároknak
sokféle didaktikai, módszertani továbbképzést biztosítottak.
1998-tól vezették be a reformot. Ennek keretében egy négyéves egyetemi képzést vezettek be az alsó tagozatban tanítók számára, és a 4 éves alaplaurea utáni
kétéves kifejezetten szakmai: pedagógiai, didaktikai képzést nyújtó ciklust, melyet
az egyetemekhez kapcsolódóan létrehozott ún. SSIS-ekben (Scoule di
Specializzazione all’Insegnamento Secondario: Középfokú Oktatásra Képesítő
/specializáló/ Iskolák) végezhettek illetve még ma is végezhetnek el a hallgatók.
Sok kritika érte azonban ezeket az intézményeket is. Amint Alfio Pelli a
http://www.apefassociazione.it honlapon található elemzésében jelzi (Pelli, [é.
n.]): az egyetem és az iskolák együttműködésével működtetett központokban az
előbbi felé billen a mérleg nyelve, és nem is igen van igazi együttműködés a két
intézményrendszer között. Az – egyébként 1000 órából 300-at, egy másik forrás
szerint 400-at (Organizzazione del sistema educativo italiano 2008/09) kitevő –
iskolai gyakorlatokon kívül a tárgyak nagy részét egyetemi oktatók tanítják, akik
a panaszok szerint túl elméleti órákat tartanak, aminek nincs sok köze az iskolai
valósághoz. Az iskolai gyakorlatot az iskolákban kijelölt supervizorok vezetik,
akiknek szintén általában nincs kapcsolatuk az egyetemi oktatókkal, és Pelli
szerint nincs is megfelelően támogatva, megbecsülve a munkájuk.
Az oktatás és a pedagógusképzés helyzete 1998 óta gyakorlatilag változatlan.
Pedig már 2001-ben a kormányváltással elindult a további átalakítás gondolata.
Egy szakmai csoport által kidolgozott reform-elképzelés éles társadalmi viták
kereszttüzébe került. 2003-ban a nemrégen megszületett központokat eltörlő
teljesen új, ún. delegáló törvény született (amely a kormányra bízza a részletek
kidolgozását és a reform indítását), amit 2005-ben a kormány dekrétumával el is
indított. Ez a reform egy, a 3 éves alapképzésre épülő 2 éves tanári mastert hozott volna létre a Bologna-folyamat jegyében. Nagy viták voltak akkoriban arról,
hogy a 2 év inkább magáról a tárgyról szóljon, hiszen a 3 év kevés az egyetemek
szerint egy diszciplína elsajátítására, vagy inkább pedagógiai-módszertanigyakorlati irányultságú legyen, mint (elvileg) a SSIS-ek, hiszen erre van szükség
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a tanári professzióhoz az iskolák és a pedagógiai szakemberek szerint. (Luzzatto,
[é. n.]) Az új intézkedések azonban gyakorlatilag nem léptek életbe, és az új
kormány egy másik szakértői csoportot hozott létre, hogy újragondolja a tanárképzést. E csoport eredményei alapján megszülettet a döntés, hogy milyen is
legyen a jövő tanárképzése, de törvény még nincs az ügyben, és ismerve az eddigi olasz kormányzati történéseket, lehet, hogy ez is csak egy lesz a több (meg
nem valósuló) reformelképzelés közül.
A jelenlegi helyzet
A jelenleg még érvényes helyzetet jól be lehet mutatni az Organizzazione del
sistema educativo italiano 2008/09 kötet részletes ismertetése alapján, amely
azonban állandóan jelzi, hogy jelenleg reform alatt áll a tanárképzés. Mindazonáltal, amint jeleztem, a reform még csak meghirdetett döntések/tervek formájában van jelen, de szabályozásról, elindulásról még nincs szó. Ezért érdemes áttekinteni a jelenlegi helyzetet.
A kezdeti középfokú tanárképzés tehát az egyetemek által fenntartott első
diploma utáni tanári képesítést nyújtó SSIS-kben zajlik. Ide felvételivel lehet
bekerülni. A felvételizők számát regionális szinten az oktatás igényeinek megfelelően határozzák meg. A felvételi vizsgának van egy írásbeli része: amelyet az
egyetemek készítenek (50 többválaszos tesztkérdés), és egy szóbeli része, amelyet helyettesíthet egy írásbeli munka benyújtása.
Az 1998-as törvény egyrészt a konkrét tartalom kidolgozásában szabad kezet
ad az egyetemeknek, másrészt meghatározza a minimális képesítéshez szükséges
tartalmakat, a didaktikai tevékenységeket és az értékelés módjait is.
Egy hosszú kompetencialistát ad meg a törvény, amely megrajzolja a tanár
szakmai profilját. Ennek összefoglalóan a főbb elemei a következők:
− a saját tárgy ismerete,
− megfigyelni a tanulókat, szükségleteiket, és előmozdítani személyes
identitásuk felépítését,
− együttműködés: kollégákkal, családdal,
− nyitott, kritikus szemléletmód,
− tervezési kompetenciák, módszertani kultúra,
− tudja a tanulókat a tudás és tapasztalat igazi résztvevőivé tenni,
− idő, tér, eszközök megfelelő szervezése, alakítása, multimédia használata,
− kommunikáció és tanulók interakcióinak kezelése,
− iskolai innováció előmozdítása,
− ellenőrzés, értékelés,
− a tanári társadalmi szerep elsajátítása, magáévá tétele.
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Négy képzési területet jelöl meg a szabályozás:
1. Általános didaktika
2. Szakmódszertan
3. Laboratóriumi munka
4. Tirocínium (gyakorlat): iskolákban
Az utóbbi kettőt hívja a szabályozás didaktikai tevékenységeknek, melyek
minden félévben vannak.
A képzés végén az ún. specializációs a diplomához szükséges záróvizsga egy,
a laboratóriumi és gyakorlati tevékenységekről készített írásbeli munka vitája
egy bizottság előtt, amelynek tagjai egyetemi oktatók és iskolai tanárok is, onnan, ahol a gyakorlatát töltötte a tanárjelölt.
A végzett hallgató, ha talál meghirdetett (határozatlan idejű) státuszt, akkor
egy év próbaidő után kötnek vele határozatlan idejű szerződést. Ez még ún. formációs év (anno di formazione), amelynek során egy tanári kar által kijelölt tutor
támogatásával dolgozik, s közben a tanári professzió bizonyos elmeit elmélyítő
továbbképzéseken vesz részt. 2001-től a minisztérium az Iskolai Autonómia
Fejlesztésének Nemzeti Hivatalára bízta a képzések szervezését. Ezek e-learning
alapon működnek, on-line tanulási környezetekben. A próba-, formációs év végén az új tanárnak egy beszámolót kell írnia a tapasztalatairól és a képzési tevékenységéről, amelyet a tanárokat értékelő bizottsággal kell megvitatnia, hogy
határozatlan idejű munkaviszonyt kapjon. E bizottság tagjai az iskola vezetése és
2 vagy 4 (plusz 1 vagy 2 helyettesítő) választott tanár (attól függően, hogy 50
vagy annál nagyobb-e a tanárok létszáma az iskolában).
A tanártovábbképzés vagy ahogy az olasz kifejezi: megújulás (aggiornamento
– naprakészség) 1999-től nem előírás, hanem jog, és nincs hozzákötve a fizetésbeli előrehaladás a továbbképzéseken való részvételhez. A személyes fejlődés
modelljét alkalmazzák, amely az egyes emberek növekedése és az iskolai oktatás
minőségének javulása közötti kapcsolatot implikálja. A nemzeti kollektív szerződés a tanárokra vonatkozóan meghatároz fő kompetenciaterületeket, mint a
diszciplináris, pszichológiai-pedagógiai, metodológiai-didaktikai, szervezésikapcsolati, kutatási és 2006. óta értékelési és dokumentációs kompetenciák. A
tanári kar minden évben elkészíti a továbbképzési tervet az egyéni és iskolai
igények figyelembevételével. Minden tanárnak joga van 5 napra egy évben,
amikor képzés miatt távol lehet a munkahelyétől. A képzéseknek akkreditáltaknak kell lenniük. A továbbképzések nagyon sokfélék lehetnek mind időtartamban, mind jellegben, mind témában. Nincs normatíva a képzéseken történő értékelésekre vonatkozóan, általában egy igazolást kapnak az elvégzéséről a tanárok.
Nem ellenőrzik azt sem, hogy az elsajátított ismereteket, kompetenciákat a tanárok átültetik-e és hogyan a gyakorlati munkájukba.
A tanárokat alapvetően csak a próbaév után értékelik. Ezenkívül, ha a tanár
kéri, akkor ugyanez az értékelő bizottság értékelheti a munkáját, illetve a fe-
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gyelmi ügy vagy alkalmatlanság miatti felfüggesztés folyamatához kapcsolódóan értékelheti a tanárt még a bizottság.
Az aktuális reform a kezdeti tanárképzésre vonatkozóan
Bár az aktuális változások jövője bizonytalan – mint már jeleztem –, érdemes
a terveket is bemutatni az olasz Oktatási Minisztérium honlapja, és a Corriere
dalla Sera1 alapján. Az oktatási miniszter Mariastella Gelmini 2009. augusztus
28-án mutatta be ezeket a sajtónak.
A tanítóképzés egységes, 5 éves képzés lesz, a középfokú tanárképzés pedig
3+2+1 rendszerben: a 3 éves alapképzés után 2 éves mesterképzés, majd 1 éves
gyakorlat (475 órás) (Tirocinio Formativo Attivo – Aktív Képzési Gyakorlat),
amelyet az iskolában végez egy tutor vezetésével a tanárjelölt, de nem elszakadva az egyetemtől. A reform 3 fő célja a minisztérium szerint:
− a képzésben ne csak a hagyományos tárgyak jelenjenek meg, hanem bizonyos transzverzális kompetenciák is helyet kapjanak: különösen az
angol nyelv és az új technológiákra építő didaktikai kompetenciák,
− a régi SSIS struktúráját egy rövidebb, sokkal gyakorlatiasabb 1 éves iskolai gyakorlat helyettesíti: mely az egyetemek és iskolák együttműködésére épül,
− előre tervezik a szükséges tanárlétszámot, és eszerint lehet majd bekerülni a képzésbe a túlképzés elkerülése érdekében.
Kevés tartalmi elem látszik még a reformokból, de úgy tűnik, hogy a 2 éves
mesterképzés marad inkább diszciplináris és az egy éves gyakorlati képzésben
lesz benne a specifikusan pedagógiai-gyakorlati képzés, hiszen kimondottan a
korábbi – ugyanezt nyújtó, de rosszul működőnek, túl elméletinek ítélt SSIS –
helyét veszi át az új gyakorlati év, a miniszter szerint megtartva annak struktúrájából, ami jó. Utalásszerűen szó van arról, hogy már a 2 éves mesterképzésben
lesznek a választott tárgy tanításával kapcsolatos ismeretek.
A tirocínium (az egy éves gyakorlat) a legnagyobb újdonsága a reformnak2.
Ennek vezetése vagy egyes karokra, vagy egyetemközi szerveződésekre lesz
bízva, a felelőse pedig egy egyetemi oktatókból és koordinátor tutorokból álló
bizottság lesz: a Gyakorlati Kurzus Tanácsa (Consiglio del Corso di Tirocinio).
A tutorokat a helyi intézményi vezetés választja, a koordinátor tutorokat pedig a
tanács évenként. A koordinátor tutor részben elszakad iskolai munkájától, de ezt
a feladatot senki nem láthatja el három évnél tovább.
1

Corriere della Sera: Le nuove regole per diventare insegnanti (Új szabályok ahhoz, hogy valaki
tanár lehessen):
http://www.corriere.it/cronache/09_agosto_28/scuola_nuove_regole_gelmini_86d57d1e-93a811de-8445-00144f02aabc.shtml
2
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Dossier/Formazione%20Insegnanti/Tirocinio.pdf
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A gyakorlati év kreditjei a tervek szerint a következőképpen oszlanak meg:
− Pedagógiai kurzusok (Didaktika és speciális pedagógia; Kísérleti pedagógia): 18 kredit (egyetemi oktatók vezetésével, az egyetemen).
− Laboratórium szakmódszertani gyakorlatok: 21 kredit (az egyetemen, ottani oktatók vezetésével, aki együttműködik a tutorokkal valamint koordinátor tutorokkal).
− Iskolai gyakorlat: 12 kredit (az intézményekben, egy tutor vezetésével, a
helyi oktatók segítségével).
− Záró dolgozat és záró beszámoló: 9 kredit (egyetemi oktatók és tutorok
vezetésével).
Összesen: 60 kredit
A változások egyik szlogenje „a tudás helyett a tanítani tudás”, ami a kompetencia-jellegű tudás előtérbe kerülésére utal az olasz oktatáspolitikában. Érdekes
felfigyelni arra azonban – anélkül, hogy értékelnénk az új szisztémát, amit talán
nehéz lenne ezen adatok alapján megtenni –, hogy a reformok mintha nem vennének tudomást a pedagógusképzés, pedagóguspálya európai modelljeiről, az
erre vonatkozó tudományos eredményekről stb. Úgy tűnik – egyszerűen összeegyeztetik az egyetemek elvárásait (hosszabb diszciplináris képzés) a gyakorlatiasság (önmagában leegyszerűsítő) követelményével, és az iskolák bekapcsolódásának gondolatával: ezek tűnnek az olasz tanárképzés fő diskurzusainak. Ez
látszik abból az interjúból is, amit a reformot előkészítő bizottság elnökével,
Prof. Giorgio Israellel készítettek (Giorgio Israel e la formazione dei futuri
insegnanti)3. Válaszaiban szembeállítja a diszciplináris tudást és a metodológiait, és azt mondja, hogy az utóbbi időben a másodikra tevődött a hangsúly, vissza
kell hát állítani a diszciplínák, diszciplináris tudás rangját. Ezenkívül kiemeli,
hogy igazi egyetem és iskola együttműködése jöjjön létre. De szó sincs az interjúban a reflektív tanárról, a tanári professzió sajátosságairól.
A reform – s ez a sajtókommunikációban is megjelenik – nagy hangsúlyt
helyez a tanárok kiválasztására, a válogatásra. Ez azért is fontos, mert Olaszországban mindig is nagy probléma volt a túlképzés a területen. Ehhez kapcsolódnak a képesítéshez, a pályaalkalmassághoz kötődő tervek4:
A képzés elvégzése tehát a következőkből áll: az alapdiploma megszerzése,
majd a mesterképzésre való sikeres felvételi (az Oktatásügy Minisztérium utasítása alapján meghatározott számban), illetve az utolsó évben a gyakorlat. A
kétéves mesterképzésbe meghatározott szám alapján, egy, a tudományos ismereteket felmérő vizsgán keresztül lehet bejutni.

3
4

Forrás: http://chesifaprof.blogspot.com/2009/02/giorgio-israel-e-la-formazione-dei.html
Forrás:
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Dossier/Formazione%20Insegnanti/Relazione_generale.pdf
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A mesterdiploma megszerzését követően egy szelektáló vizsgán keresztül lehet belépni az aktív képzési gyakorlat évébe5. A felvehetők számát a Regionális
Oktatási Hivatalok és az egyetemek közös bizottsága állapítja meg minden tavasszal. A számnak a reális igényeket kell figyelembe vennie. A TFA-ba
(Tirocinio Formativo Attivo) való felvételhez szükséges követelmény a mesterdiploma és az adott szak előírt kreditjeinek megszerzése. A bejutáshoz az érintett
kar által kötelezően összeállított és véghezvitt felvételi szükséges, melynek kivitelezése és pontozása országszerte megegyező. Az írásbeli vizsgára ugyanazon a
napon szeptemberben kerül sor, míg a szóbeli az ezt követő napon kezdődik.
Ezeket a vizsganapokat a minisztérium tűzi ki, és kiküldhet felügyelőket is, akik
ellenőrzik, hogy a vizsga azonos kritériumok szerint zajlik-e.
A felvételi vizsgának fel kell mérnie az adott szak tanítandó tárgyaira vonatkozó tudományos ismereteket. A vizsgán elérhető 100 pont a következőképpen
oszlik meg: 60 pont az előzetes tesztre, 20 pont a szóbelire, 20 pont a különféle
tanulmányi címekért, esetleges publikációkért, oklevelekért.
Az előzetes teszt különféle típusú kérdésekből és válaszokból álló vizsga,
amelynek kérdései hol a nyelvi kompetenciát, hol a szövegértést vizsgáló kérdéseket foglalják magukba. A 3 órás tesztnek 60 kérdést kell tartalmaznia. Minden
kérdésre a helyes válasz 1 pont, a helytelen, illetve nem megadott válaszokért 0
pont jár.
Ahhoz, hogy a szóbelire bejusson, a jelöltnek legalább 42 kérdésre kell helyesen válaszolnia, vagy 42/60 ponttal azonos, illetve annál többet érő osztályzatot kell elérnie. A húszas pontozású szóbelit a jelölt akkor teljesítette sikeresen,
ha minimum 15 pontot elér. A vizsga számot vet a diplomatárgy különféle sajátosságaival. Különösképpen azoknak a szakoknak az esetében, amelyek nyelvtanításra vonatkoznak (latin, görög, modern nyelvek), elő van írva a fordítási és
szövegértési vizsga, az olasz nyelv oktatása esetében pedig szövegelemző vizsga
is. A szóbeli vizsga sikeres letétele elengedhetetlen feltétel a tanítási gyakorlatot
magába foglaló évbe való belépéshez.
A különféle tanulmányi kinevezésekre és/vagy más tanulmányi előremenetelekre fenntartott 20 pont a következőképp oszlik meg:
a) az elvégzett tanulmányok, a vizsgák átlagának értékelése, maximum 2 pont
b) a magister diploma osztályzata, maximum 2 pont
c) doktori cím az adott szak tudományterületének tartalmához szorosan hozzátartozó területen végzett kutatásért, maximum 10 pont
d) más, az adott szak tudományterületéhez szorosan hozzátartozó területen
végzett tanulmányért járó kinevezés, maximum 2 pont
e) esetleges más címek (publikációk, kutatócsoportban betöltött szerep stb.),
maximum 4 pont

5

Forrás: http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Dossier/Formazione%20Insegnanti/Tirocinio.pdf
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A TFA-ra felvettek rangsora, húszas pontozásban kifejezve, azokból a jelöltekből áll, akik a két vizsgát (teszt, szóbeli) sikeresen tették le. A tesztet min.
42/60 ponttal, a szóbelit min. 15/20 ponttal lehet teljesíteni.
A hatodik, gyakorlati évben a tanárjelölt didaktikai ismeretekről szóló kurzusokat látogat, közben a vezető tanár irányításával folytatott tanítási gyakorlatot a
gyakorló intézményeknél (megfigyelés és tanítás), valamint egyetemi laboratóriumi környezetben végzi. A gyakorlatot írásbeli munka zárja, amelyet egy egyetemi konzulens és az iskolai tutor vezetésével közösen ír a tanárjelölt. Ennek
többnek kell lennie, mint egyszerű beszámolónak a gyakorlatról: a tanárjelölt
számot kell, hogy adjon pedagógiai, módszertani kompetenciáiról, melyeket a
laboratóriumi és iskolai munka során szerzett.
A tanítási gyakorlat végét végül egy alkalmassági vizsga zárja, mely számot
vet a diplomamunka, illetve a gyakorlatról szóló beszámoló eredményével.
Ezenkívül felméri a tudományos ismereteket, a didaktikai képességeket és a
tanításra való alkalmasságot. A bizottságot 5 egyetemi oktató, a gyakorlat beszámolóját végigkövető vezető tanár, illetve a Regionális Hivatalok 1 kinevezett
képviselője alkotja. A vizsgára maximum hetven pontot lehet kapni. Ez egyébként jellemző az olasz rendszerre, ahol a vizsgáztatók (többször egyébként már
csak teoretikus) száma határozza meg a maximális pontszámot. Az értékelés
során figyelembe kell venni a gyakorlat alatt kapott osztályzatokat is. Akkor
sikeres a vizsga, ha a tanárjelölt eléri a 49 pontot a 70-ből. Ehhez aztán a bizottság még hozzáadja a mesterképzés kijelölt vizsgáinak átlagát, max. 30 pontot (az
egyetemi osztályozás Olaszországban 1-től 30 pontig terjed). Ez lesz a végső
tanári diploma értékelése (max. 100 pont).
Jól látszik ebből, hogy az olasz reform erős, kétszintű szelekciót épít a rendszerbe: a gyakorlati évbe lépést részletesen szabályozza, annak végén azonban a
bizottság által megítélt pályaalkalmasság kritériumait egyelőre nem határozza
meg világosan.
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Major Éva
A pedagógusképzés helyzete Hollandiában, különös
tekintettel a sztenderdekre és a bemeneti és
kimeneti feltételekre
1. A tanárképzés rendszere
Hollandiában a tanárképzés több évszázados hagyományokra tekinthet viszsza. A tizenkilencedik század elején elsősorban az általános iskolai tanárok képzésére alakultak intézmények, majd a huszadik század elején többfajta részidős
képzési forma jött létre a középiskolai tanárok képzésére. A múlt század hetvenes és nyolcvanas éveiben a programok sokfélesége összhangba került a felsőoktatás rendszerével, és fokozatosan kialakult a következő három alapvető pedagógusképzési forma:
1. Pedagógusképzés általános iskolai tanárok (alapfokú oktatás) számára
(pabo1): 4 éves Bachelor program, amely az alkalmazott tudományegyetemeken (hogescholen, HBO2 intézmények) zajlik, és 4–12 éves korosztály tanítására készít fel.
2. Tanárképzés alsó középiskolai, és szakközépiskolai tanárok számára
(második szint): 4 éves Bachelor program, amely egy bizonyos tantárgy
tanítására jogosít fel, és szintén az alkalmazott tudományegyetemeken folyik. A második szintű képesítéssel taníthat a végzett hallgató a HAVO
(általános felső középiskola), a WWO (egyetemi előkészítő középiskola)
első három évében. a VMBO-ban (előkészítő középiskola) és a középfokú
szakképzésben (lásd 1. sz. melléklet).
Tanárképzés felső középiskolai tanárok számára (első szint): Ezt a képesítést egyéves posztgraduális MA képzéssel lehet megszerezni, amelyet a
kutató egyetemek biztosítanak. Az első szintű képesítésű tanár a középfo1
2

http://www.paboweb.nl/ holland nyelvű a honlap.
hoger beroepsonderwijs (HBO)
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kú oktatás minden szintjén taníthat és a HAVO és a WWO utolsó kéthárom évfolyamán is.
2. A tanárképzés sajátosságai
Hollandiában a centralizált oktatáspolitika keveredik a decentralizált iskolafenntartással és vezetéssel. Míg tehát az utóbbi években az oktatáspolitika
egyik kifejezett célja az iskolák autonómiájának növelése, a tanárképzés területén erős a kormányzati befolyás, amelynek legfőbb hajtóereje a kormányzat felelőssége az oktatás minőségének javításában (Snoek, 2010, 3. ).
A felsőoktatásban általában, kétféle program létezik: a kutatásorientált képzés (wetenschappelijk onderwijs, WO), ami hagyományosan a kutatóegyetemeken folyik, és az alkalmazott tudományok tanítása (hoger beroepsonderwijs, HBO), amely hagyományosan a hogescholenekben és az alkalmazott
tudományegyetemeken zajlik. A tanárképzés, ahogy a háromféle típus leírásánál láttuk, többségében a második, kisebb mértékben az első intézménytípusokban folyik.
A felsőoktatás háromciklusú képzését a 2002/03-as tanévben vezették be
Hollandiában. Az átalakulás a tanárképzés szempontjából gyakorlatilag azt jelentette, hogy az addig mindkét intézménytípusban 4 éves képzéseket 3 éves
Bachelor és egyéves Master képzésre osztották fel. Míg korábban a kutatás elsősorban a kutatóegyetemek portfóliójában szerepelt, 2003-ban az alkalmazott tudományegyetemek külön kutatási keretet kaptak, és egyes oktatók (‟lectoren‟)
köré csoportosuló kutatócsoportokat hoztak létre, amelyek teret adtak a gyakorlatibb jellegű, reflektív akciókutatásoknak is.
Mivel az oktatási kormányzat elsődleges célja az oktatás minőségének növelése, és ebben a tanárok szerepe kulcsfontosságú, az intézkedések középpontjában már jó ideje a tanári munka minősége áll. 1993-tól kezdve az oktatáspolitika kiemelt területnek tekintette a tanári szakma státuszának növelését és a tanárok
szakmai elszigetelődésének csökkentését (Commissie Toekomst Leraarschap,
1993; Commissie Leraren, 2007). E politika legfőbb elemei a következők:
− Olyan szakmai profilok, sztenderdek kifejlesztése, amelyek hangsúlyozzák a tanári munka professzionalizmusát;
− Pedagógus pályamodell kidolgozása és ösztönzés az élethosszig tartó
tanulásra;
− A tanári szakma kooperatív jellegének és az iskolák tanulói közösségi funkciójának hangsúlyozása;
− A szakma vonzerejének növelése a tanári fizetések emelése által;
− Koherens emberi erőforrás (HR) politika kiépítése az iskolákban, beleértve az iskolák részvételét a pedagógusképzésben;
− A kezdőtanárok támogatása: nagyobb hangsúlyt kap a felkészítésben a
„realitás sokk”, és a „bevezető szakasz” kezelése;
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−

A szakma erősítése olyan szakmai szervezetek létrehozásával, amelyek
a sztenderdek és a szakmai nyilvántartás kifejlesztésén keresztül felelősséget vállalnak a szakma minőségéért (Snoek, 2010, 5.).
Fontos kiemelni, hogy a fenti területek mind hosszú távú oktatáspolitikai célok, és bár az elmúlt 15 évben a nagy részük részben megvalósult, néhány esetben még csak elindult a folyamat.
3. A tanárképzést befolyásoló egyéb tényezők
A fenti sajátosságok mellett a következő tendenciák befolyásolták a tanárképzés alakulását az elmúlt évtizedekben:
– Az elmélet és a gyakorlat közötti szorosabb kapcsolat elősegítése
A szakmába újonnan bekerülő tanárok által átélt „valóságsokk” tompítása
fontos célként jelent meg a tanárképző szakemberek munkájában. A tanulási
célok és a kompetenciáik meghatározásán keresztül megfogalmazódott az az
igény, hogy a tanárjelöltek a korábbinál szorosabban kapcsolódhassanak jövőbeli szakmájukhoz és a konkrét tanári feladatokhoz (Verloop &Wubbels, 2000).
Ennek legfontosabb konkrét megjelenési formája az iskolai gyakorlatok jelentőségének növekedése, illetve az iskolára épülő tanárképzés kialakulása. Fontos
fejlemény volt 1997-ben a kötelező féléves iskolai gyakorlat (Leraar-in Opleiding
LIO) bevezetése, amelynek értelmében a tanárjelöltek a tanári kar teljes jogú
tagjaként, szinte teljes felelősséggel tanítanak, munkájukért nem kötelezően, de
több helyen fizetést is kapnak.
– Partnerkapcsolat az iskolákkal
Az elmélet és a gyakorlat közelítésére való törekvés legnyilvánvalóbb útja a
felsőoktatási intézmények és az iskolák együttműködése, amelynek legkülönbözőbb formáit az oktatáspolitika kiemelten támogatja. Az iskolák számára egyértelmű előny a tanárjelöltek által hozott sok energia és új ötlet, amely elősegíti a
már ott tanító tanárok szakmai fejlődését, új kihívásokat jelent a tapasztaltabb
tanárok számára (például a mentori munka által), és növeli az innovációs és kutatási kapacitást. A felsőoktatási tanárképző szakemberek folyamatos iskolai
munkájuk során segíthetik az iskola tantervfejlesztési munkáját, illetve megfigyeléseiket felhasználhatják az oktatásban.
Jelenleg az alkalmazott tudományegyetemek Bachelor programjainak 25, a
tudományegyetemek mesterszintű programjainak 50 százaléka az iskolában zajlik. Ehhez kapcsolódik, hogy az iskolák értékelési rendszerén belül, a „képzőiskola”státuszt csak az az iskola kaphatja meg, amelyik akkreditációs folyamaton
esik át. Ha sikeres az akkreditáció, akkor a minisztérium pluszforrásokat juttat az
iskolának feltéve, ha a tanárképzési tanterv 40 százaléka az iskolában zajlik
(Snoek, 2010, 9. ).
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– A növekvő tanárhiány megoldása
Az iskolák együttműködését a tanárképző intézményekkel nagyban befolyásolja a komoly tanárhiány, amely az 50 év feletti tanárok nyugdíjba vonulása
következtében állt elő. 2014-ig a jelenlegi középiskolai tanárok 75 százaléka
hagyja majd el a pályát vagy nyugdíjazás, vagy kiégés-elhasználódás következtében. A tartós tanárhiány miatt az iskolák többsége tudatosan toborozza, továbbképzi és megtartja a tanárait. Ebben nagy segítség a tanárképzéssel való
közvetlen kapcsolat.
A tanárhiány másik következménye, hogy az oktatáspolitika új csoportokat
igyekszik átképezni a tanári pályára, akmelyeknek rugalmas, alternatív képzési
utakat biztosít (Brower, 2007).
– A tanárok tudásának erősítése
A tanárképzés reformjainak legfőbb indítéka az oktatás színvonalának javítása, ami elsősorban annak a következménye, hogy az utóbbi években a sajtóban
éppúgy, mint a felügyelő szervek, illetve a szülők részéről erős kritika fogalmazódott meg a tanárok minőségével kapcsolatban. Az általános vélemény szerint
elsősorban az általános iskolai tanárok nyelvi és matematikai készsége nem elég
magas szintű, ezért a kormány több programot is indított a színvonal emelésére.
Ezek részeként az alkalmazott tudományegyetemek tanárképző intézményei
létrehoztak egy „tudásbázist” a különböző tantárgyakhoz, amely folyamatosan
kiegészül. A következő lépés az ehhez kapcsolódó nemzeti tesztek létrehozása
lesz, amelyekkel a pályakezdő tanárok tudás- és készségszintjét igyekeznek
majd garantálni (Dokter, N. &Beijers, 2010).
– Tanárképző szakemberek
A tanárképző szakemberek munkáját az évek során egyre inkább önálló
szakmaként ismerik el. Ezért is alakult a Holland Tanárképzők Szövetsége
(Association for Teacher Educators in the Netherlands, VELON) nevű szervezet,
amelynek fő célja, hogy támogassa a tanárképzéssel foglalkozó oktatók és kutatók szakmai hitelét és fejlődését. A szervezet gyakran rendez szakmai konferenciákat, publikálási lehetőséget biztosít, és céljának tekinti a „tanárképzési szakemberek sztenderdjeinek” kifejlesztését. Az érdeklődő kollégák a sztenderdek
teljesítését egymás megfigyelése alapján értékelik, és aki megfelel, az bekerül a
nyilvántartásba, ahol 2009 végére 470 tanárképző szakember szerepelt. A szervezet oktatáspolitikai partner is a kormány számára (Snoek, 2010).
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4. A tanárképző programok tartalma, bemeneti és kimeneti
követelmények
–

Az általános iskolai tanárok és alsó középiskolai, és szakközépiskolai tanárok képzési programja
Ahogy említettük, az általános és alsó középiskolai tanárok képzése elsősorban az alkalmazott tudományegyetemeken, összesen mintegy negyven helyen
folyik az országban. Mindkét képzés Bachelor szintű 4 éves integrált program,
amely magába foglalja a pedagógiai és didaktikai kompetenciák kialakítását
éppúgy, mint az iskolai tantervekhez kapcsolódó tudás és készségek kialakítását.
Az általános iskolai képzőprogramok legfőbb jellemzője, hogy „reflexió központúak”, vagyis a hallgatók mentorok és tanárképző szakemberek segítségével
lehetőséget kapnak saját szakmai fejlődésük dokumentálására a „hét kompetencia” tükrében (lásd 7. pont) például portfólió, videók vagy az órai értékelési
eljárások alapján. Az intézményi autonómia miatt az értékelési formák eltérőek
lehetnek, és az egyes intézmények választható modulokkal is bővíthetik a tantervet. A legtöbb alkalmazott tudományegyetem programjában az utóbbi években
megjelent a kutatási komponens, amely elsősorban az oktatáshoz kapcsolódó,
például akciókutatás, z osztálytermi kutatás módszertanának elsajátítására készíti
fel a diákokat.
A programok másik fontos jellemzője, hogy a képzés körülbelül egy negyede
az iskolára épül. A hallgatók az első két évben általában hetente egy napot töltenek az iskolában, a harmadik évben másfél-két napot, a negyedik évben pedig
egy egész félévet, és gyakorlatukhoz kapcsolódóan önálló kutatást is készítenek.
A programok ugyan elsősorban a tanári kompetenciák kialakítására és fejlesztésére épülnek, de ezzel párhuzamosan a képzés körülbelül 40 százalékát a
szaktárgyi tudás, az általános, és alsó középiskolai tantárgyak tartalmának oktatása teszi ki. Ahogy említettük, a legutóbbi idők törekvése, hogy ezekhez a tartalmakhoz megfelelő tudásbázis alakuljon ki.
Ezekre a képzésekre (HBO) azok a diákok kerülnek be, akiknek általános felső középiskolai (HAVO), egyetemi előkészítő középiskolai (WWO) vagy szakközépiskolai (MBO) végzettségük van. A képzés elkezdéséhez általában nincsen
speciális felvételi vizsga. Azok a jelentkezők, akik 21 évesek vagy idősebbek, és
nincs meg a megfelelő előképzettségük, felvételi beszélgetés alapján bekerülhetnek. A kormány nem szabályozza a felvettek számát.
A felvételinél tehát nincs külön szelekció, viszont az első év után (az említett
társadalmi aggodalmak következtében) minden hallgatónak egy nyelvi és egy
matematikai készségteszttel mérik fel a tudását, amelyet helyi szinten adminisztrálnak és értékelnek. Emellett helyi szinten kompetencia alapú értékelés is történhet, de ez nem kötelező. Tapasztalatok szerint, amióta a tudásbázis alapján
készült tesztet bevezették, nagymértékben megnőtt az első év után kimaradó
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hallgatók száma, egyes intézményekben akár az 50 százalékot is elérheti
(Dokter, N. &Beijers, 2010).
A Bachelor képzést elvégző általános iskolai tanár minden tárgyat taníthat,
minden évfolyamon, kivéve a testnevelést, amelynek a harmadik évfolyam feletti tanításához 2001 óta külön posztgraduális képzésre van szükség. Az általános
iskolai tanárképzés 240 kredit megszerzését jelenti. A diploma tartalmazza a
program nevét, a záróvizsga részeit és a megszerzett minősítést.
Az alsó középiskolai és szakközépiskolai tanárok diplomája szintén tartalmazza a képzés nevét, a záróvizsga részeit és a minősítést (második szint)
(Ministry of Education, Science and Culture/Eurydice, 2007).
– A felső középiskolai tanárok képzési programja
A felső középiskolai tanárok képzése posztgraduális, mesterszintű képzés,
amely elsősorban a hét holland tudományegyetemen folyik. A képzés, amelynek
bekerülési feltétele a mesterszintű (Master of Art vagy Master of Science) diploma, abból a szakból, amelynek tanítására a hallgató készül, 1 éves és 60 kredit
elvégzését jelenti, amelynek végén a hallgató első szintű tanári képesítést szerez.
Az alkalmazott tudományegyetemek némelyike részidős képzéseket hirdet
olyan hallgatók számára, akik rendelkeznek második szintű tanári diplomával, és
első szintű diplomát szeretnének szerezni. Ez a szintén mesterszintű képzés
(Master of Education) 90 kredit elvégzését jelenti 3 év alatt.
A két képzés tanterve értelemszerűen a hallgatók előképzettsége miatt jelentősen eltér egymástól. Az egyéves egyetemi képzés középpontjában a pedagógiai
és módszertani, didaktikai kompetenciák fejlesztése áll, mivel a hallgatók szakmai tudásukat már megszerezték. A képzés 50 százalékát a tanítási gyakorlat
teszi ki, már az első héttől kezdve folyamatos iskolai megfigyelésekkel és feladatokkal, egészen az összefüggő, féléves tanítási gyakorlatig.
A másik fajta, a gyakorló tanárok számára indított részképzés középpontjában a szakmai, szaktárgyi képzés áll, hiszen a tanárok tanítási készségét előző
diplomájuk és gyakorlatuk bizonyítja. A képzésben nincs tanítási gyakorlat, de
szerepelnek olyan tanítási módszerek, amelyek speciálisan a felső középiskolás
korosztály igényeinek felelnek meg.
Mivel mindkét képzés mesterszintű, mindkettőben nagyobb szerepet kap a
kutatási készségek és a módszertan fejlesztése. A hallgatók mindkét helyen
szakdolgozatot készítenek, amely általában iskolai kutatáson alapul.
A Bachelor szintű képzésekhez hasonlóan ezek a kurzusok is reflexió-központúak, és egyre gyakrabban a kompetenciasztenderdek képezik a reflexió alapját.
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5. Alternatív utak a tanárképzésben
A tanárhiány következtében, amely elsősorban az általános iskolákban jelentkezett 2000-ben, a kormány lehetővé tette, hogy más utakon is lehessen tanári diplomát szerezni. A törvény értelmében (Lateral-entry Recruitment (Primary
and Secondary Education) Interim Act, 2000) bárki, aki alkalmazott tudományegyetemi, vagy tudományegyetemi diplomával rendelkezett és letette az alkalmassági vizsgát, taníthatott, miközben elvégzett egy kétéves képzést. Brower
átfogó tanulmányából kiderül (2007), hogy ezekből a képzésekből 2005-ig 2000
általános iskolai és 1500 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.
Az alkalmassági vizsgát folyamatos kritikák érték, elsősorban azért, mert túl
elméleti volt, kevés megfigyelésen alapult, és nem eléggé voltak bevonva az
iskola szakos tanárai (Brower, 2007, 33.) A képzések színvonala meglehetősen
változó volt, de egy-két intézményben éppen ezen a populáción alkalmazták
először a kompetencia sztenderdek szerinti, fejlődési terven alapuló értékelését.
6. Szakmai profil, pedagóguskompetenciák, sztenderdek
A kilencvenes évek elején a kormány, megfogadván a CTL (Commissie
Toekomst Lerarrschap, 19933) nevű szakmai bizottság tanácsát, azt a döntést
hozta, hogy elindítja a tanári szakmára vonatkozó minőségi sztenderdek kifejlesztését. Megfogalmazódott az igény az új, dinamikus szakmai profilok, a kompetencia-sztenderdek és ezek értékelésének részletes kidolgozására. A kilencvenes évek közepére az említett szakmai bizottság irányításával meg is születtek az
általános és középiskolai tanárok szakmai tanári profiljai. Ugyanebben az időben
megalakult a minisztérium által finanszírozott Pedagógus Szakma Minőségéért
Szövetség (Association for the Professional Quality of Teachers, SBL4), amelyben helyet kaptak a szakszervezetek és más tanári szervezetek. 1997 és 1999
között az SBL a szakma bevonásával újrafogalmazta a szakmai profilokat, és
kialakultak a kompetencia-sztenderdek. (Attracting, Developing and Retaining
Effective Teachers, 2003, 48.)
Különböző pedagógusokból álló munkacsoportok dolgoztak a kompetenciák
kialakításán, az SBL pedig kidolgozta a szakmai szituációk, tevékenységek és
felelősségek leltárát, ami a pedagóguskompetenciák meghatározásának alapjául
szolgált. Ki is próbálták a pedagóguskompetenciák leírását egy portfólió projektben, ahol a tanárok a saját kompetenciáikat vizsgálták. 2002-ben elkészült az
első változat, amelyet CD-ROM-on vagy videón eljuttattak a pedagógusokhoz, s
3
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A Tanítás Jövőjéért Bizottság
SBL= Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren
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az SBL honlapján, konferenciáin és találkozóin is meg lehetett vitatni. Különféle
szakmai és egyéb, pl. szülői szervezetek és a minisztérium is véleményezte a
javaslatot. 2002-től a munkacsoportok először 15, majd 25 regionális minőségmunkacsoporttá (regional quality panel) alakultak, amelyet a regionális koordinátorok ellenőrizték. A kompetenciakövetelmények az egyeztetések során egyre
praktikusabbá és egyre kevésbé részletezetté váltak. A Parlament az anyag kiegészítését javasolta a szakképző és a gyógypedagógus tanárok kompetenciáival.
2004-ben a Parlament elfogadta a Szakmák az Oktatásban törvényt
(Professions in Education Act, BIO-Act), amelynek lényege, hogy az oktatás
összes szektorában dolgozóknak – tanároknak, asszisztenseknek, iskolaigazgatóknak – nemcsak képesítést kell szerezniük, hanem kompetensekké is kell válniuk. Az iskolák számára kötelezővé teszik, hogy kompetens szakembereket
vegyenek fel, s hogy ezt követően támogassák őket abban, hogy magas szinten
tartsák és továbbfejlesszék a kompetenciáikat. A kompetencia-leírás továbbá a
tanárképző főiskolák tanárképzési programjainak irányadója is egyben (Storey,
2006. 223., Kálmán, Rapos, 2007, 20–21., Competence requirements teachers,
2004 3.)
7. A hét kompetencia
A holland kompetenciasztenderdek több szempontból is egyedülállóak. Egyrészt a kifejlesztés folyamatában kivételes a szakmai csoportok ilyen mértékű
bevonás, és az autonómia viszonylag nagy mértéke. A már említett oktatáspolitikai dilemma a centralizált, vagyis felülről lefelé stratégia és az autonómia,
vagyis az alulról felfelé stratégia, a megvalósításban egyértelműen az utóbbi felé
tolódott el. A kormány egy 2003-ban kiadott OECD jelentésben megfogalmazta,
hogy kívánatos lenne a tanári teljesítmény értékelésében nagyobb autonómiát
adni az iskoláknak (Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers,
2003. 14.).
A 2004-ben a kormány által nyilvánosságra hozott, a 2010-ig megvalósítandó
célokat azonosító dokumentum (Ministry of Education, Culture and Science,
2004) pedig világossá teszi, hogy a kormány szerepe a „keretek biztosítása” és
„az oktatás minimum követelményeinek biztosítása”, ezért „csökkenteni kell a
korlátozó rendelkezéseket”. (4–5.).
Ez a sztenderdek szempontjából azt jelenti, hogy a tanár szakmai kompetenciáinak fejlesztése elsősorban a tanár, az iskola és az iskolaszék felelőssége, ami
egyben nagymértékű bizalmat tükröz a tanári szakmaés a tanárképzés iránt. Az
SBL honlapján lévő rövid összefoglaló jól illusztrálja mindezt:
„1998 és 2003 között a kompetenciák kifejlesztése volt a hosszú távú cél, és
ennek az eléréséhez vezető út volt a szakmai csoportok bevonása. 2004 óta ez
megváltozott. Attól kezdve a hosszú távú cél a „kompetenciák” és a „szakmaiság” kifejezések használhatósága lett. A kompetenciák és legfőképpen a haszná-
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latukhoz kapcsolódó eszközök, mint például a digitális portfólió, csak e cél elérésének módjai” (Lerarenweb, 2010).
A másik jellegzetesség, hogy például az angol Oktatási Minisztérium által kiadott kompetenciasztenderdekkel szemben (DfES, 2001), amelyek különböző
kompetencia „készleteket” tartalmaznak a pedagóguspálya egyes pontjain, a
holland kompetencialeírások egyszerre töltik be a minősítő szerepet (tanárjelöltek kimeneti követelményei) és a fejlesztő, értékelő szerepet a már a pályán lévő
tanárok számára (Storey, 2006, 224.).
A holland kompetenciasztenderdek azon alapulnak, hogy a tanár felelőssége
négy szakmai szerepben határozható meg: az interperszonális szerep, a pedagógiai szerep, a szervezési szerep és a tantárgy és a tanítási módszerek szakértőjének szerepe. A tanár ezeket a szakmai szerepeket négy különböző szituációban
gyakorolja: a tanulókkal és a kollégákkal való munkakapcsolat során, a munkahelyi környezettel való kapcsolatban, illetve önmagával, vagyis a saját személyes fejlődésének alakulása során. A szakmai szerepek és a négyféle kontextus
adja a tanári kompetenciák meghatározásának kereteit. A négy pedagógusszerep
és a négy jellegzetes szituáció metszeteként 16 kompetenciát lehetne megkülönböztetni, de a gyakorlat alapján kiderült, hogy az alábbi hét is kielégítően lefedi
a pedagógusok alapvető kompetenciáit:
2. táblázat: A hét pedagóguskompetencia
A kompetencia
leírás
A négy szerep
Interperszonális
Pedagógiai
A tantárgy és a
tanítási módszerek szakértője
Szervezési

A négy kontextus
A tanulókkal

A kollégákkal

A munkahelyi
környezettel

Önmagával

5

6

7

1
2
3
4

7.1. A kompetencia leírások szerkezete és nyelve
A kompetenciameghatározások tehát a fenti hét kompetenciára vonatkozóan
az általános iskolai tanárok, a középiskolai és szakiskolai tanárok és a felsőoktatást előkészítő képzés tanárai (HAVO, WWO) számára külön határozzák
meg. A leírások egységesen három oldalból állnak. Az első oldalon található a
kompetenciák leírása, az adott kompetencia látható megjelenési formái: például
mit kell a tanárnak elérnie, és mit kell ahhoz tennie, hogy ezt elérje. Ahol a kontextus megengedi, ott a megfogalmazás a tanulókra vonatkozó megállapítást is
tartalmaz. Például: „A tanár biztosítja a tanulók számára az összetartozás és az
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elfogadás légkörét (az általános iskolai pedagógiai kompetencia egyik eleme).
Vagy: „A tanár motiválja a diákokat a tanulási feladat elvégzésére, arra ösztönzi
őket, hogy a lehető legjobban oldják meg a feladatot, és segít a feladat sikeres
elvégzésében”. (A középiskolai tantárgyi és a tanítási módszerek szakértője
kompetencia egyik eleme).
A második oldalon a kompetenciakövetelmények találhatók. Ez szinte minden esetben azzal az állítással kezdődik, hogy a tanár „jóváhagyja”, elismeri a
saját felelősségét (szakmai hozzáállását) azon a bizonyos kompetenciaterületen,
és elvárható, hogy meglegyen a megfelelő tudása és képességei, hogy ezt a felelősséget vállalni tudja. Ezután jön egy általános felsorolás a tanár szakmai tevékenységeinek repertoárjából és hogy milyen típusú tudásra és készségekre van
ehhez szüksége.
Ezután, a harmadik oldalon a kompetenciák egyes indikátorai következnek,
vagyis olyan konkrét szakmai tevékenységek, amelyekben megmutatkozik az a
bizonyos kompetencia. Például a tanár képes hiba nélkül előállítani tanulói feladatokat és teszteket, képes ezeket bemutatni és megmagyarázni (középiskola,
„a tantárgy és a tanítási módszerek szakértője” kompetencia). Fontos hangsúlyozni, hogy az indikátorok csak példák, vagyis a listák nem teljesek.
Mindhárom rész nyelve egyszerű, kerüli a hosszadalmas megfogalmazásokat
és a szakzsargont. Az SBL szándéka szerint mindez nyilvánvalóan a könnyebb
olvashatóságot segíti, ugyanakkor nehezíti a szakmai megfogalmazások egyértelműségét és néha az értelmezhetőséget (Competence requirements teachers,
Introduction (2004). A 2. sz. melléklet egy példán keresztül ismerteti a kompetencia leírások három részét.
8. A kompetenciasztenderdek alkalmazása
2004–2005-ben Anne Storey az SBL-el (Pedagógus Szakma Minőségéért
Szövetség) közös kutatás keretében interjúsorozatot készített a tanári kompetencia sztenderdek alkalmazásában érintettek körében (Storey, 2006).
A kutatás egyik legérdekesebb eredménye az volt, hogy bár a megkérdezettek
jó része örömmel üdvözölte a kormány stratégiaváltását, amellyel nagyobb autonómiát adott az intézményeknek a sztenderdek bevezetésében és alkalmazásában,
mégis a tanároknak csak az egy harmada ismerte alaposan a sztenderdeket, és
körülbelül 5 százalékuk dolgozott velük a mindennapi gyakorlatukban (226.).
A másik fontos eredmény az volt, hogy bár a megkérdezettek túlnyomó többsége egyetértett a sztenderdek alapleveivel és azok alkalmazásával, mégis nehezen
tudták elképzelni, hogy azt valóban a tanárok teljesítményének értékelésére használják, mert a legnagyobb előnyét a szakmai fejlődés követésében és értékelésében
látták, és az addigi kísérletek legtöbbje is ebbe az irányba mutatott (229.).
Azóta sokat változott a helyzet. Az SBL több projekt keretében is igyekezett
népszerűsíteni a sztenderdeket. Erre példa a SKOOP projekt (2006), amelyet a
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szakfelügyelőséggel együtt indítottak, és amelyen belül két középiskola tanárai
egymás iskoláiba látogatva értékelték egymás óráit. Az értékelések során, amelyeket rövid képzés előzött meg, a kompetenciasztenderdeket, illetve a leírások
egyszerűsített változatait használták (lásd 3. sz. melléklet). A projekt valódi célja
az önértékelés fejlesztése volt, vagyis az iskolaértékelés részeként alkalmazott
tanári értékelések kritériumainak fejlesztése.
2007 óta a sztenderdek az iskolák és a képzőintézmények értékelésének részei. A tanárok maguk felelősek azért, hogy saját szakmai fejlődésüket portfolióhoz hasonló formában dokumentálják, és az újonnan bevezetett fizetési kategóriák (A, B, C) is a sztenderdek alapján értékelt tanári teljesítményhez, rendszeres
értékelő interjúkhoz, illetve a vezetés ezek alapján hozott döntéseihez kötődnek.
Minden tanárképző intézmény értelmezte, alkalmazza és további indikátorokkal egészítette ki a sztenderdeket, de ebben még további központi segítség is
várható.
9. Értékelés – e-portfolió és más eszközök
A kompetenciaalapú alapú oktatás és a sztenderdek kialakulásához kapcsolódóan az e-portfolió mint értékelési módszer megkülönböztetett figyelmet kapott
az utóbbi években nemcsak a tanárképzésben, hanem az egész holland felsőoktatásban.
Az e-portfolióval kapcsolatos szakmai javaslatok és információk népszerűsítését és a felsőoktatási intézmények kezdeményezéseit 2004-től az NL Portfólió5
projekt fogja össze és fejleszti tovább, ami a SURF Foundation6 (holland
együttműködés az IKT elterjesztéséért az egyetemi oktatás és kutatás területén)
egyik speciális csoportja.
Bergen (2007) szerint a pedagógusképzésben szükséges és indokolt az eportfólió használata, a tantervek kialakítói meg is vannak győződve ennek az
eszköznek az eredményességéről, ugyanakkor a hallgatók gyakran leegyszerűsítik a feladatot, tehát a lényeges kérdés az, hogy hogyan lehet oktatói és intézményi szinten támogatni ezt a folyamatot. A 2. táblázat felsorolásszerűen mutatja
be a támogató folyamatokat.

5
6

http://www.surfspace.nl/en/Themas/portfólió/Start/Pages/NLPortfólióinformation.aspx
http://www.surfspace.nl/en/Start/pages/overzicht.aspx
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3. táblázat: Az e-portfólió által támogatott folyamatok (Bergen, 2007)
Hallgató
A tudás újrahasználása
A kurzus anyagainak
újrahasználása
Áttekintés
Fejlődés
Reflektálás
Anyaggyűjtés

Oktató
Támogatás
Tanácsadás
Értékelés

Program
Regisztráció
Archiválás

Bergen szerint fontos szem előtt tartani, hogy a portfólió olyan eszköz, amely
diagnosztizál, tervezhetővé teszi a megközelítést, a kritériumokat és áttekinti a
megvalósíthatóságot is. Az oktatónak abban van fontos szerepe, hogy a kritériumok és megközelítések érvényességét megvizsgálja, s hogy ellenőrizze minden
a terv szerint halad-e (5. o.).
Ahol e-portfoliót alkalmaznak, ott az értékelés leggyakrabban az előre felállított kritériumok szerint történik. Ha a hallgató leadja a portfóliót, akkor már nem
módosíthat rajta sem ő, sem az oktató. Az oktató értékeli a portfóliót, s ez alapján vagy sikerül teljesíteni a kurzust, vagy újra meg kell próbálni. Az alábbi ábra
szemlélteti a portfólió készítés folyamatát.
1. ábra: A portfólió készítésének folyamata (Bergen, 2007 6. o.)

Az SBL (Pedagógus Szakma Minőségéért Szövetség) hivatalos weboldala
(http://www.lerarenweb.nl/), igaz, hogy kizárólag holland nyelven, de kidolgozott eszközöket ajánl a kompetenciák értékeléséhez (http://www.lerarenweb.nl/
lerarenweb-instrumenten.html). Ezek egyike a Tanári Portfolió (lerarenportfólió),
amely bármely oktató vagy intézmény által ingyenesen letölthető. A weboldalon
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a Tanári Portfolió használatához részletes interaktív bemutató, szakmai és technikai magyarázat egyaránt található.
A portfoliók és ezen belül az e-portfoliók használata tehát a kompetenciasztenderdek értékeléséhez kapcsolódóan kétségkívül egyre elterjedtebb a
tanárképzésben, de hogy mennyire hatékonyan használják, arról viszonylag kevés adatunk van, hiszen az intézményi autonómia teret enged az egyéni adaptálási lehetőségeknek.
Érdemes megemlíteni az e-portfolió használatával kapcsolatban leggyakrabban felmerülő buktatókat és kihívásokat is, amelyeket Bergen (2007, 6.) kérdések formájában foglal össze:
− Hogyan épül be a tantervbe a portfolió, és hogyan egészíti ki azt?
− Hogyan illeszkedik a diákok mindennapi tevékenységéhez?
− Mely feladatok, a fejlődés mely állomásai legyenek a részei?
− Milyen speciális készségekre, esetleg képzésre van szüksége a tanároknak, illetve a diákoknak, hogy használni tudják?
Mindezek mellett talán a legnagyobb kihívás a formatív és szummatív elemek elkülönítése a célok tükrében.
Hasonló következtetésekre jut Tillema cikkében (2009), amikor a tanárjelöltek tanításnak értékeléséhez speciálisan létrehozott „eszközt” vizsgál. Ebben a
kutatási kísérletben az értékelést hárman végezték, a mentor, a témavezető (általában felsősoktatási tanárképző szakember), és maga a tanárjelölt. Az értékelés
eszközei pedig a következők voltak (5–7.):
− kérdőív az óra megfigyeléshez
− szöveges értékelési beszámoló
− kérdőív az értékeléssel kapcsolatos problémákról
− kérdőív a hét kompetencia vizsgálatára
Az eredmények feldolgozása során kiderült, hogy a három különböző értékelés csak ritkán mutatott egyezést, vagyis az értékelők a célok és saját szerepük
által befolyásolva csak ritkán jutottak teljesen hasonló eredményre (6.).
Mindezek alapján a szerző (reflektív tanárképző szakemberként) a következő
végkövetkeztetésekre jut:
− A kritériumok világossága (és azonos értelmezése) alapvető.
− Az értékelés céljával kapcsolatos normák és standardok kialakítása
olyan probléma, amellyel alaposabban kell foglalkozni.
− Az értékelés központi meghatározó eleme a diákok tanulási céljainak
meghatározása, amelybe a többi tanárjelölt is bevonható (12. o.).
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10. A folyamatos szakmai fejlődés új rendszere, támogatás
A 2010-ben megjelent összegzés az OECD felméréséről (TALIS: Teaching
and Learning International Survey7) országokra lebontva elemzi a folyamatos
szakmai fejlődés helyzetét az európai országokban (Scheerens, 2010).
Eszerint Hollandiában 2008-ra az iskoláknak a területi képzőintézményekkel
együtt kötelezően ki kellett dolgozniuk egy támogató programot az új oktatási
személyzet „on the job” jellegű továbbképzései, illetve a tanárképző intézmények iskolai gyakorlatát végző diákok számára. Emellett a kormány a tanári
szakma vonzóbbá tétele és minőségének növelése érdekében, illetve a már említett tanárhiány kezelésére összeállított egy intézkedéscsomagot „A tanárok számítanak” címmel (Ministry for Education, Culture and Science, 2008b). Mind a
tervezett intézkedések, mind a finanszírozás a hosszú távú tervezés jegyében a
kormány, a munkaadók szervezetei és a szakszervezetek együttműködésével
jöttek létre.
Ezek egyike a 2008. július 1-jén létrehozott „Hollandia tanára” (Leerkracht
van Nederland) megegyezés egy új típusú tanári ösztöndíjról, amelynek célja a
tanárok szakmai fejlődése, szaktudásuk mélyítése, illetve további specializálódása. Az ösztöndíj maximum 3 évre adható, egy tanárnak maximum 3500 EURO
értékben, amely a képzések költségeire, az utazásra, illetve a helyettesítésre
használható fel. 2008 júliusától 2009 júliusáig 17 000 tanár pályázta meg az
ösztöndíjat, és 13 500-an kapták meg. A támogatások több mint 50 százalékát
általános iskolai tanárok kapták, 29 százalékát középiskolai tanárok. A középiskolai tanárok nagy része BA vagy MA szintű tanárképző programokra iratkozott
be a támogatás segítségével, általában a végzettséget adó programokat részesítik
előnyben a konferenciákkal, szemináriumokkal szemben. A rövidebb továbbképzések legnépszerűbb témái a tanácsadás (counselling), a tanári IKT készségek fejlesztése, a tartalmi és teljesítménysztenderdek megismerése, a speciális
igényű diákok tanítása.
11. Tanulságok
Autonómia vagy túlszabályozás, sztenderdek vagy tudásbázis?
Tanulmányunk elején hangsúlyoztuk, hogy a holland oktatáspolitika bizonyos értelemben „lavírozik” a centralizált törvényalkotás és az intézményi autonómia kiterjesztése között. Ez a folyamat jól követhető a kompetenciasztenderdek kialakulásának történetében.

7

Nemzetközi felmérés a tanításról és a tanulásról (OECD TALIS
http://www.oecd.org/dataoecd/8/35/48093179.pdf

128

Ugyanakkor érdekes megfigyelni, hogy a „tudásbázis” létrehozása, és a hozzá
kapcsolódó tesztek kidolgozása, amely ismét központi intézkedés, mintha éppen
ellentétes irányba mutatna.
Snoek (2010. 16. o.) kiemeli, hogy a „nemzeti tesztek” kidolgozását a hallgatók szakterületi tudásának mérésére az egyetemek a miniszter nyomására kezdeményezték. Ezért éppúgy, mint a sztenderdek fejlesztési folyamatának az elején a tanároknak maguknak kevés beleszólásuk volt a tudásbázis és a tesztek
tartalmára vonatkozóan. Ezért a szakma úgy érezheti, hogy ismét a „feje fölött”
történnek a dolgok.
Az oktatási kormányzat a vizsgák kioldozása után egy „nemzeti vizsgatanács” létrejöttét is javasolja (erről 2009-ben törvény született), ami szintén a
felsőoktatási intézmények autonómiáját veszélyeztetheti.
Maga a tudásbázis gondolata és a hozzákapcsolódó tudásközpontú szemlélet
is bizonyos szempontból szemben áll a sztenderdek szakmaiságával. Természetes ugyan, hogy a közvélemény a tanárok szaktárgyakhoz kötődő tudását mint
megfogható elemet fontosabbnak ítéli a kizárólag komplexen leírható tanári
mesterség- és kompetencialeírásoknál, de az, hogy az oktatási kormányzat központi intézkedésekkel is erre irányítja a figyelmet, akár negatívan is hathat az
eddig elért eredményekre. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a kétféle szemléletnek valamiféle szintézise alakul majd ki.
Az eredmények azonban mindezek ellenére megkérdőjelezhetetlenek. A tanárképzés Hollandiában feltétlenül kiemelt területnek számít, a szakemberek és
a kormányzat szerint is az oktatás minőségének kulcsa. A tanári kompetenciasztenderdek több éven át kidolgozott változata minden tanárképző intézmény
szemléletére hatott, ugyanakkor megfelelő autonómiát kaptak a sztenderdek
alkalmazásában. A kompetenciaalapú értékeléshez alkalmazott eszközök közül
kiemelkedik az e-portfolió, de folyamatosan dolgoznak a tanítás értékelésére
alkalmazható további megfigyelési eszközökön is. Ezek használatához rengeteg
központi segítség áll rendelkezésre.
A most már több évtizedes folyamat még messze nem ért véget, irányaiban és
kihívásainak felismerése mellett azonban a magyar tanárképzés irányvonalainak
meghatározása szempontjából mindenképpen jelentős és tanulságos.
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1.sz. melléklet – A holland oktatási rendszer
http://www.kempel.nl/DeKempel/Documents/EducationSystemInTheNetherlands.pdf

(2010.január 30. – saját fordítás)

a folytonos nyíl azt jelenti, hogy a diáknak joga van a képzési szintbe lépéshez
a szaggatott nyíl azt jelenti, hogy valamiféle kiválasztás vagy áthidaló képzés
van a rendszerben

132

2. sz. melléklet Képzési szintek
http://www.studyin.nl/education/Obtaining-a-doctorate-or-PhD.html
Tudományegyetemek
PhD
Mesterszak (M)
Bölcsészettudományi
Mesterszak (MA)
Természettudományos Mesterszak
(Msc)
Alapszak (B)

Alkalmazott
Tudományegyetemek

4 év

Nemzetközi oktatási intézmények
4 év (összesen 5
intézményben
lehetséges)

1–2 év
1–2 év

1–2 év

1–2 év

1–2 év
4 év

Bölcsészettudományi
Alapszak (BA)

3 év

Természettudományos Alapszak (Bsc)

3 év

3 sz. melléklet – A középiskolai és szakképzést oktatató tanárok 5. kompetenciájának leírása
(Competence requirements teachers (2004)
(http://www.bekwaamheidsdossier.nl/cms/bijlagen/SBLcompetence_s_and_v.pdf ),
Kálmán–Rapos, 2007 fordítása)

1. A kollégákkal való együttműködés kompetenciája:
A középiskolákban és szakiskolákban tanító tanárok biztosak kell, hogy legyenek abban, hogy a munkájuk összhangban van a kollégáikkal. A tanárnak
hozzá kell járulnia az iskola szervezetének megfelelő működéséhez is. Ez a tanár
felelőssége, s ehhez pedig kompetensnek kell lennie a kollégákkal való együttműködésben (az iskolán belül).
Az a tanár, aki kompetensen működik együtt a kollégáival, hozzájárul az iskola jó tanulási légköréhez, a jó kölcsönös együttműködéshez és a jó iskolai
szervezethez, ami azt jelenti, hogy
− hatékonyan kommunikál, és működik együtt a kollégáival,
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−
−

konstruktívan járul hozzá az értekezletekhez és más típusú megbeszélésekhez az iskolán belül és az iskola működtetéséhez,
hozzájárul az iskolája fejlődéséhez és fejlesztéséhez.

2. A kollégákkal való együttműködés kompetenciájának követelményei
A középiskolai és szakiskolai oktatásban a tanár vállalja a felelősséget a kollégákkal való együttműködésért. Elegendő tudása és képessége van ahhoz, hogy
szakmailag hozzájáruljon az iskola jó pedagógiai klímájához ugyanúgy, mint a
jó munkakapcsolatokhoz és iskolai szervezethez.
A követelmények teljesítéséhez a tanárnak a következőképpen kell cselekednie:
− megosztja a releváns információkat a kollégákkal való munka előrehaladása érdekében, és felhasználja azokat az információkat, amelyeket a
kollégáitól kap,
− konstruktívan járul hozzá a különböző értekezletekhez és az iskolai
együttműködés más formáihoz,
− a kollégáknak tanácsokat ad, és tanácsokat fogad el a kollégáktól,
− kutatásalapú megoldásokkal járul hozzá az iskola fejlődéséhez és fejlesztéséhez.
A követelmények teljesítéséhez a tanárnak a következő tudásra van szüksége:
− Gyakorlati szinten ismeri az együttműködés és a tanácsadás módszereit.
− Gyakorlati szinten tájékozott a tanulók monitorozási rendszereiről és
azokról a módokról, amelyekkel hozzáférhető módon rögzíti saját munkájának eredményét.
− Ismeretekkel rendelkezik a szervezeti formákról és az iskolai menedzsmentről a középiskolai és szakiskolai oktatásban.
− Tájékozott a minőségbiztosítás modelljeiről, az oktatásfejlesztés módszereiről és az iskolafejlesztésről.
3. A kollégákkal való együttműködés kompetenciájának indikátorai – néhány
példa
− Együttműködik a kollégáival (tanárokkal, oktatókkal vagy pedagógiai
asszisztensekkel) a nevelési-oktatási tevékenységének előkészítésében,
végrehajtásában (team tanítás) és értékelésében. Hozzáférhetővé teszi a
tanulók munkáit, teljesítményeit, és a tanulókkal kapcsolatos adatokat is
regisztrálja.
− Együttműködik a kollégáival a szervezet fejlesztésében, innovációjában,
például azzal, hogy feladatokat, értékelési eszközöket fejleszt, amelyek a
nevelés-oktatás reformjának keretéül szolgálhatnak általános szinten és
különösen abban az esetben, amikor mag- (core team) és önirányító teamek alakulnak.
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−
−
−
−
−

Az akciókutatás különböző formáit használja arra, hogy a felmerülő
problémákkal megbirkózzon.
Részt vesz kollégái elszámoltatásában, és ő maga is elszámoltatható.
Figyelmes a kollégáival, és érdeklődést tanúsít az iskola iránt.
Hozzájárul a hatékonyan működő szervezethez úgy, hogy a szervezeti
megállapodások, folyamatok és rendszerek szerint dolgozik.
Számot tud adni a kollégális együttműködéssel kapcsolatos elképzeléseiről, munkamódszereiről és az iskolai szervezetben betöltött funkcióiról.

4. sz. melléklet – SBL SKOOP projekt értékelési kritériumok a sztenderdek
alapján (saját fordítás)
SLB – A tanárok felelősséget vállalnak a tanítás színvonaláért
1. Interperszonális kompetencia
1.1 A tanár nyitott a tanulókkal szemben, és a tanulók könnyen teremtenek kapcsolatot a tanárral.
1. A tanár figyelme az egész csoportra kiterjed.
Nem
Igen
2. A tanár rokonszenves sok különböző tanulónak.
Nem
Igen
3.
Nem
Igen
4.
Nem
Igen
5.
Nem
Igen
1=gyenge; 2= inkább gyenge, mint erős; 3= inkább erős mint 1 2 3 4
gyenge; 4= erős
Vélemény
Megfigyelések
1.2 A tanár kézben tartja a dolgokat, ugyanakkor biztosítja, hogy a tanulók is
felelősek legyenek az inputért, és gondoskodik a tanuláshoz szükséges jó légkörről.
6. A tanár rendszerez és tervez.
Nem
Igen
7. A tanár kimutatja, hogy jól érzi magát a tanulókkal.
Nem
Igen
8.
Nem
Igen
9.
Nem
Igen
10.
Nem
Igen
1=gyenge; 2= inkább gyenge, mint erős; 3= inkább erős, mint 1 2 3 4
gyenge; 4= erős
Vélemény
Megfigyelések
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2. Pedagógiai kompetencia
2.1 A tanár világossá teszi a tanulók számára, hogy mindannyian számítanak.
11. A tanár kerüli egyes tanulók kizárását.
Nem
Igen
12. A tanár a tanulókat egyenként kezeli.
Nem
Igen
13.
Nem
Igen
14.
Nem
Igen
15.
Nem
Igen
1=gyenge; 2= inkább gyenge, mint erős; 3= inkább erős, mint 1 2 3 4
gyenge; 4= erős
Vélemény
Megfigyelések

2.2 A tanár bátorítja és értékeli a tanulóktól jövő inputot.
16.
A tanár pozitív visszajelzést ad.
17.
A tanár erősíti a tanulók önbizalmát.
18.
19.
20.
1=gyenge; 2= inkább gyenge, mint erős; 3= inkább erős, mint
gyenge; 4= erős
Vélemény
Megfigyelések

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
1 2

2.3 A tanár. tiszteletben tartja a tanulókat, és mindent megtesz, hogy a
tiszteletben tartsák egymást.
21.
A tanár kiigazítja az oda nem illő viselkedést.
Nem
22.
A tanár saját viselkedésével jó példát mutat.
Nem
23.
Nem
24.
Nem
25.
Nem
1=gyenge; 2= inkább gyenge, mint erős; 3= inkább erős, mint 1 2
gyenge; 4= erős
Vélemény
Megfigyelések
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Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
3 4

tanulók
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
3 4

3. Tantárgyi tudás, tantárgypedagógiai kompetencia
3.1 Az oktatás tartalma és a munkamódszerek tanulók igényeihez hangoltak.
26.
A tanár abból a tudásból indul ki, amit a tanulók már
Nem
Igen
ismernek.
27.
A tanulók értik, hogy mit csinálnak.
Nem
Igen
28.
Nem
Igen
29.
Nem
Igen
30.
Nem
Igen
1=gyenge; 2= inkább gyenge, mint erős; 3= inkább erős, mint 1 2 3 4
gyenge; 4= erős
Vélemény
Megfigyelések

3.2 A tanár motivál és ösztökél.
31.
A tanár lelkes.
32.
A tanár sokat követel a tanulóktól.
33.
34.
35.
1=gyenge; 2= inkább gyenge, mint erős; 3= inkább erős, mint
gyenge; 4= erős
Vélemény
Megfigyelések

3.3 A tanár segíti a tanulókat.
36.
A tanár világosan magyaráz .
37.
A tanár követi, hogy mit tudnak, és mit képesek megcsinálni a tanulók.
38.
39.
40.
1=gyenge; 2= inkább gyenge, mint erős; 3= inkább erős, mint
gyenge; 4= erős
Vélemény
Megfigyelések

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
1 2

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
3 4

Nem
Nem

Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
1 2

Igen
Igen
Igen
3 4
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Kálmán Orsolya
A folyamatos szakmai fejlődés helyzete
Finnországban,
különös tekintettel a pedagógusképzés
bemeneti és kimeneti feltételeire
„Az 1990-es években, amikor a finn oktatás nemzetközileg csupán átlagosnak számított, a finn oktatási miniszter meglátogatta svéd kollégáját, aki többek közt azt is megosztotta vele, hogy az évtized végére a svéd oktatás a világ első oktatási rendszerei közt lesz.
Erre a finn miniszter azt válaszolta: a finnek célja ennél sokkal szerényebb. Nekünk az is
elég, ha Svédországot megelőzzük.
És ez valóban meg is történt. Az eset jó példája a finnek és svédek közti szoros testvéri kapcsolatnak és együttélésnek, amiben azért valójában az együttműködés jóval gyakoribb, mint a versengés.” (Salhberg, 2010)

1. A pedagóguspálya mai szerkezetének társadalmi, kulturális, történeti
kontextusa
A pedagóguspályát meghatározó társadalmi, kulturális, történeti kontextus, a
pedagógusok oktatási rendszerben betöltött szerepe igencsak sajátos a skandináv
országokban. A hazai diskurzusban is erőteljes brit pedagógusképzési és -továbbképzési gyakorlattól alapvetően térnek el a skandináv elképzelések, a rendszert átható alapelvek. Míg az angol és sok más európai oktatáspolitikában is
meghatározó a tanulói tesztekhez kötődő elszámoltathatóság és ellenőrzés, addig
főként Finnországban az oktatási rendszer működtetésének kulcstényezője: a
megosztott felelősség és a pedagógusok, iskolák és gyerekek iránti bizalom
(Sahlberg, 2009). Mindezen alapelveknek természetesen lényeges következményei vannak a pedagógusképzés és -továbbképzés reformjaira, fejlesztéseire is.
A fejlesztéseket átfogó legfőbb alapelveknek a következőket tartom:
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−

A helyi szintű fejlesztések a dominánsak (pl. pedagógusképzési programok).
− A fejlesztésekben erős az egymástól tanulás igénye (pl.: a Kezdő Pedagógusok Észak-Európában hálózat /Newly Qualified Teachers in
Northern Europe/).
− Országos szintű ajánlások, melyek nemzeti vagy nemzetközi vizsgálatokon, s értékeléseken alapulnak.
− A nemzeti szintű szabályozások ma már egyáltalán nem részletesen előírók (pl. az oktatási személyzetről szóló rendelet).
− Az oktatási rendszer minden pontján az önértékelés az értékelés legmeghatározóbb gyakorlata (pl. a folyamatos szakmai fejlődés, a kompetenciák fejlődése).
A finn pedagógusképzés és a pedagóguspálya történetéből érdemes kiemelni,
hogy a hetvenes évektől nemcsak a szaktanárok, de a tanítók is egyetemi diplomát szereznek, amivel a pedagógusképzés a tudományos képzések körébe került.1 Nem véletlen, hogy a pedagógusképzés akkor vált tudományos képzéssé,
amikor olyan nagy horderejű változások történtek, mint a komprehenzív iskolák
bevezetése. Az új iskolatípus a pedagógusoktól alapos szakmai tudást várt, amelyet részben az egyetemi szintű pedagógusképzés adott meg, részben azok a
pedagógus-továbbképzések, amelyeket akkor kezdett el finanszírozni az állam.
Korábban a továbbképzések a pedagógusok egyéni ambícióján, motivációján
múltak (Eurybase, 2008/09). Ehhez az időszakhoz köthető a kutatásalapú pedagógusképzés máig meghatározó koncepciója is.
Érdekes, hogy a pedagógusképzések az utóbbi évtizedekig közös tantervek
szerint folytak, azaz a képzések inkább centralizáltan működtek. Ma 10 felsőoktatási intézményben folyik pedagógusképzés, s az egyes egyetemek már – főként
a kutatási tevékenységeiknek megfelelően – kialakíthatják a saját pedagógusképzési programjukat. Ugyanakkor a pedagógusképzések közti szoros együttműködésre példa, hogy a Bolognai folyamat hatására megindult változásokra a
képző intézmények inkább közösen reagáltak2. A VOKKE-projektben a pedagógusképzés közös tartalmi kereteit alakították ki.
Végül a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének, a pedagógusképzés
bemenetének és kimenetének megértéséhez elengedhetetlen a speciális társadalmi kontextus megértése. A pedagógusokat magas társadalmi elismertség és
megbecsültség övezi, hozzáértő szakembereknek tartják őket, bíznak bennük a
szülők. A fiatalok szívesen választják a pedagógus szakmát, kb. 10–15%-os túljelentkezés tapasztalható, kivételt csak egy-két szaktanárképzés jelent (Eurybase,
1
2

Az óvópedagógusok képzése 1995-től vált teljes mértékben egyetemi képzéssé (Eurybase,
2008/09).
Finnországban a Bolognai folyamat a felsőoktatás tartalmi fejlesztését hívta életre, nem pedig a
strukturális átalakításokat (Vö: Niemi – Jakku-Sihvonen, 2005).
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2008/09; Niemi – Jakku-Sihvonen, 2005; Sahlberg, 2010). Sahlberg (2010) szerint a finn kultúra közvetítésében azért is meghatározó az oktatás, s így a pedagógusok szerepe, mert a finnek sokáig különböző népek elnyomatása alatt éltek,
s csak az utóbbi több mint száz évben válhattak önálló állammá. További magyarázatát látja a pedagógus szakma népszerűségének és elismertségének abban,
hogy a nevelés-oktatás során az alapvető finn társadalmi értékek jelennek meg: a
társadalmi igazságosság, a másokról való gondoskodás és a boldogság.
2. A folyamatos szakmai fejlődés koncepciója
A finn pedagógusképzés nemzetközileg is híres és elismert gyakorlatával
szemben a továbbképzések rendszere már kevésbé kidolgozott. Kritikaként szokták megfogalmazni, hogy az alapképzés és a továbbképzések közt nincs szerves
kapcsolat, s hogy a kezdő szakasz (induction period) értelmezésére, támogatására sem fordítottak eddig elég figyelmet (Sahlberg, 2010; Bjerkholt – Hedegaard,
2008). A 2000-es pedagógusképzésről szóló értékelésben Jussila és Saari (2000)
például sürgette annak meghatározását, hogy mit szükséges az alapképzésben és
mit inkább a továbbképzésekben megtanulni.
Összességében a folyamatos szakmai fejlődés koncepciójára nincs átfogó támogatórendszer, de egyre erősödik az a hang, mely a pedagógusképzést és továbbképzést egy összefüggő egészként kívánja látni az élethosszig tartó tanulás
szellemiségében (Eurybase, 2008/09). Az utóbbi időben mindezek mellett megnőtt a kezdő szakasz iránti kutatási érdeklődés, és a továbbképzések állami támogatása és fejlesztése is erősödött.
2.1. Célkitűzések, a tervezés lépései és a támogató rendszerek
A folyamatos szakmai fejlődés finn értelmezésének lényegi sajátossága, hogy
összekapcsolják a tudományos és a szakmai fejlődés gondolatát. Ennek gyökerei
nyílván a kutató alapú pedagógusképzésben kereshetők, melynek célja, hogy a
pedagógusok kritikus, reflexív gondolkodókká és ezáltal autonóm döntéshozókká váljanak (Jakku-Sihvonen, 2006). A kutatásalapú pedagógusképzés éppen
ezért a tudományos, reflektív szemlélet miatt a pedagógia elméleti stúdiumok,
tantárgy-pedagógiák, iskolai gyakorlatok és kutatás szerves kapcsolata válik a
legmeghatározóbb kérdéssé (Westbury – Hansén – Kansanen – Björkvist, 2005).
Tehát ez a kutatásalapú megközelítés, a tudományos igényű, kritikus reflexióra
képes, autonóm pedagógus képe hat a folyamatos szakmai fejlődés koncepciójára is. Mindennek pedig több következménye is van:
− A továbbképzések rendszerében erős az iskola által biztosítható, a pedagógusokra mint kutatókra támaszkodó szakmai fejlődés. Ennek leggyakoribb módszere az akciókutatás.
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−

−

A szakmai fejlődés egy lehetséges útjának éppen ezért a tudományos
karriert látják, hiszen az egyetemi diploma biztosítja a licentiátusi fokozat, illetve a doktori fokozat megszerzésének lehetőségét. (A szaktanároknak kiegészítő stúdiumokat kell folytatniuk, amennyiben a neveléstudományi doktori képzésre kívánnak felvételt nyerni.)
Az autonóm pedagógus képe a finn kontextusban azt is jelenti, hogy a
pedagógusoknak nemcsak kötelessége az élethosszig tartó tanulás, a továbbképzéseken való részvétel, hanem egyben joga is.

Problémaként merül fel a folyamatos szakmai fejlődés biztosításakor, hogy:
− A nem tudományos jellegű karrierre nincs igazán lehetőség. Az iskolán
belül a pedagógusok csak az igazgatói posztot érezhetik szakmai előrelépésnek.
− A pedagógusoknak nem igazán van anyagi és státuszbeli előrelépésre lehetőségük, bár a tudományos fokozatok után jár valamennyi plusz fizetség (Eurybase, 2008/09).
− A munkaadó felelőssége a folyamatos szakmai fejlődés biztosítása, mind
a kezdő pedagógusok, mind a régebb óta pályán lévő pedagógusok továbbképzései esetében. A munkaadók feltételei és gyakorlata közt viszont viszonylag nagy a különbség az országon belül. Ezzel kapcsolatban az utóbbi időben több kritika érte a finn továbbképzéseket: egyrészt
nőtt a továbbképzéseken részt vevők közti különbség, másrészt csökkent
a résztvevők száma. Északon és a vidéki területeken egyre kevesebben
vesznek részt a továbbképzéseken. 2007-ben összesen pedig csak a pedagógusok 2/3-a vett részt továbbképzésen (Kumpulainen, 2008 idézi
Sahlberg, 2010; Eurybase, 2008/09).
E problémák kapcsán s egyáltalán a folyamatos szakmai fejlődés koncepciójának erősítése érdekében átfogó nemzeti szintű ajánlásoknak és nemzeti kezdeményezéseknek lehetünk tanúi mind a kezdő szakaszban, mind a továbbképzések időszakában.
Finnországban az elmúlt években rendszeresen nemzeti munkacsoportokat,
programokat hoztak létre a pedagógusok minőségi és mennyiségi követelményeinek megállapítására, amely a pedagógusok képzésének és továbbképzésének
tervezéséhez szolgálhat alapul.
Az Oktatási Minisztérium 2001-ben egy munkacsoportot kért fel arra, hogy a
pedagógusok képzésének számát tervezze meg 2003–08 közt, s fejlesztéseket
jelöljön ki 2015-ig. A prognózisok azt mutatják, hogy a jelenlegi növekvő pedagógusszükséglet 2010 után újból csökkeni fog, ami először az óvópedagógus- és
a tanítóképzésen fog érződni.
2000-ben a pedagógusképzés országos értékelésében (Jussila – Saari, 2000) a
következő fejlesztendő területeket jelölték meg a szerzők: a hallgatók szelekció-
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ját, a pedagógusképzések tartalmát és szervezési módját (delivery), a pedagógusképzés státuszát, a pedagógus-továbbképzéseket. Erre válaszolva 2001-ben
elindították a Pedagógusképzés Fejlesztésére Vonatkozó Programot (Teacher
Education Development Programme), mely a pedagógusképzés és a -továbbképzések számára is irányelveket fogalmazott meg. A program témái és céljai:
− A hallgatók szelekciója
− A pedagógiai tanulmányok
− A pedagógusképzés státusza és a képzésen belüli együttműködés
− A pedagógusok és a pedagógusképzők folyamatos szakmai fejlődése
− A pedagógusképzés expanziója
A program követő és értékelő vizsgálata 2003–2005 közt zajlott, az eredményeket 2007-ben publikálták. Itt csak a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésével kapcsolatos ajánlásokra és értékelésükre térünk ki (Mikkola – Lähde,
2006):
A Pedagógusképzés Fejlesztésére Vonatkozó Program ajánlása a pedagógusok és a pedagógusképzők folyamatos
szakmai fejlődésére
– A pedagógusok tudásának, képességeinek folyamatos megújításának szükségessége
– A továbbképzések a kiégés megelőzésének egyik lényeges tényezői
– Az egyes pedagógusok és az intézmények fejlődésének harmonizált tervezése
– Az FSZF kiemelt témái: az IKT pedagógiai használatának fejlesztése, szakterületi tudás és képességek fejlesztése,
a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, bevándorlók nevelése, az üzleti
és ipari világgal való együttműködés,
az iskolaközösség vezetése és fejlesztése
– A helyi hatóságok és más képzők szisztematikusan tervezzék meg a továbbképzéseket
– A pedagógusoknak karrierjük különböző pontjain más típusú továbbképzésekre van szükségük, melyet figyelembe
kell vennie az FSZF-nek. A kezdő szakasz képzéseit növelni kell.

Az implementáció 2007-es értékelése

– Az ezekben a témákban szervezett
továbbképzéseken tényleg nőtt a pedagógusok részvételi aránya.

– Nehéznek bizonyult, mert nincs elegendő forrás, a gyors változások és a
koordináció hiányosságai miatt.
– Nem sikerült figyelembe venni.
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A Pedagógusképzés Fejlesztésére Vonatkozó Program ajánlása a pedagógusok és a pedagógusképzők folyamatos
szakmai fejlődésére
– Az egynapos képzésektől el kell mozdulni a munkaközösségek és az oktatási
intézmények fejlesztése felé.
– Mérni szükséges, hogy az ország különböző részein dolgozó pedagógusok
egyenlő eséllyel vesznek részt a továbbképzésekben. A kormányzat által
támogatott továbbképzések esetében az
egyenlő elosztásért a nemzeti oktatási
vezetőség felel.
– Az egyetemeknek és a politechnikumoknak össze kell hangolnia a képzésüket és továbbképzésüket.
– A kormányzat által támogatott továbbképzések tartalmát az oktatáspolitikai
prioritások határozzák meg. Minimum
22000 pedagógus vegyen részt évente
ezeken a képzéseken.
– Az egyetemeknek, politechnikumoknak
nagyobb felelősséget kell vállalniuk a
pedagógusképzők folyamatos szakmai
fejlődésének támogatásában. Ehhez az
oktatók fejlesztésével kapcsolatos stratégiát kell kidolgozni.

Az implementáció 2007-es értékelése

– A munkaközösségek egészét érintő
továbbképzések nem valósultak meg.
– A regionális egyenlőségek biztosítása
problematikusnak tűnik.

– A képzés és továbbképzés összehangolása esetében további fejlesztésekre
van szükség.
– Ez teljesült.

Továbbá az értékelés tartalmazza, hogy a 2007–13-as időszakban az Európai
Strukturális Alap résztámogatásával a továbbképzések ellátása javulhat. Szükség
lesz előirányzatok, tervek megfogalmazására és a továbbképzések hatékonyabb
nemzeti és regionális koordinációjára.
2007-ben új munkacsoportot jelölt ki az Oktatási Minisztérium, amelynek az
a feladata, hogy értékelje, hogy a pedagógusképzésnek mire lesz szüksége 2020ban. A munkacsoportnak a pedagógusképzés mennyiségi tervezését és strukturális fejlesztését kellett megvizsgálnia. Konkrét becsléseket adtak meg a különféle
pedagógusképzések 2020-as létszámára, becsléseik szerint a tanítók és a szaktárgyi tanárok iránti igényt valamelyest lehet csökkenteni, amíg a sajátos nevelési igényű tanulók pedagógusai (special needs teacher), a tanácsadók (guidance
counsellor) iránti igény nőni fog. Az egészségtan tanárok számának növelése is
sürgős. A munkacsoport további javaslatai:
− A pedagógusképzés tartalmába be kell vonni az intézményi vezetés és
fejlesztés, a menedzsment alapjait.
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−
−
−
−
−

A vezetéssel kapcsolatos tanulmányokat választhatóvá kell tenni.
Az igazgatók továbbképzésére az oktatás vezetésével kapcsolatos egyetemek által fejlesztett programot ajánl.
A migráns háttérrel rendelkező pedagógusok számának növelése.
Minden tanárjelölt számára fel kell ajánlani a multikulturális neveléssel
kapcsolatos tanulmányokat.
A pedagógusképzéssel kapcsolatos kutatásokat erősíteni kell egy speciális kutatási programmal is (Eurybase, 2008/09).

A kezdő pedagógusok támogatása eddig tehát az adott önkormányzatok
gyakorlatán múlott, de az utóbbi időben főként a nemzetközi tapasztalatok hatására országos, sőt Skandinávia-szintű érdeklődés övezi a témát. Finnországban a
kezdő szakasz nemzeti szintű támogatását, a támogatás formalizálását kutatók és
az oktatási minisztérium karöltve vetette fel. Jelenleg a Jyväskylä-i Oktatáskutató Intézetben folynak az ez irányú kutatások. Módszertanilag elsősorban akciókutatásokat, pedagógiai kísérleteket végeznek; koncepcionálisan pedig leginkább
a kölcsönös társas mentorálást (reciprocal peer mentoring) támogatják. E koncepció elsősorban a szocio-konstruktivista tanuláselméletekre épít, s a mentorálás folyamatába nemcsak a kezdő, hanem a tapasztaltabb pedagógusokat is
bevonja (Bjerkholt – Hedegaard, 2008; Heikkinen – Jokinen – Tynjälä, 2008;
Jokinen – Morberg – Poom-Valickis – Rohtma, 2008).
A skandináv országokban a kezdő szakasz támogatása érdekében létrehoztak
egy hálózatot: a Kezdő Pedagógusok Észak-Európában Hálózatot (Newly
Qualified Teachers in Northern Europe). A hálózat kutatásokat, összehasonlító
vizsgálatokat végez, és biztosítja az országok közti tapasztalatcserét.
A pedagógusok továbbképzésének erősítése, fejlesztése érdekében a minisztérium kialakított kifejezetten a kormányzat által támogatott továbbképzéseket
(staff-development training). E rendszer kialakításához a kormányzat először
egy előkészítő bizottságot hozott létre 2007. január 8-án. A testület tagjai sokféle
érdekcsoportot jelenítenek meg: az oktatási terület vezetői, egyetemek, politechnikumok, munkaerőpiaci szervezetek, pedagógusok és diákszervezetek, önkormányzati szervezetek, a folytonos képzés kuktatói, regionális és helyi vezetők. A
csoport az elérhető statisztikai, kutatási és értékelési adatokra támaszkodva a
következő állásfoglalást alakította ki:
− A pedagógusok továbbképzéseken való részvételének biztosításáért továbbra is elsősorban a munkáltató tartozik felelősséggel.
− A pedagógusoknak is aktívan részt kell vállalniuk a kompetenciáik fejlesztésében és megújításában.
− A kormányzat által támogatott programoknak a szakmai fejlődésben való részvétel egyenlőtlenségeit csökkenteni kell.
A csoport a szakmai fejlődés segítésére egy akcióprogramot fogalmazott
meg, melyet a következő intézkedésekre bontott: 1) növekvő források biztosítása
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és a költségvetés struktúrájának tisztázása, 2) a stratégikus irányítás megerősítése és a közbeszerzési és szerződéses gyakorlat reformja, 3) az érintettek közti
kooperáció javítása, a képzési formák változatossá tétele és a hatáselemzések
növelése, 4) a regionális implementálás, a munka alapú tanulás és a munkahelyi
közösséghez kapcsolódó fejlődés hangsúlyozása 5) a pedagógusok szakmai fejlődéséről szóló tudás fejlesztése, kutatásának értékelése és a monitorozások
számának növelése, 6) a svéd nyelvű szakmai fejlesztések működésének, hozzáférhetőségének a biztosítása.
A feladatok speciális támogatását látja el az Oktatásban Dolgozók Szakmai
Fejlődésének Nemzeti Központja (National Centre for Professional Development
in Education /OPEKO/), de 2011-ig fokozatosan kivonásra kerül, mivel a szakmai fejlődés támogatása a költségvetés részévé válik. A költségvetés tartalmazza
annak lehetőségét is, hogy egy tanácsadó testületet hozzanak létre, amely tovább
monitorozná a folyamatokat (Savola, M. – Kangasniemi, J. – et al., 2007).
2.2. A folyamatos szakmai fejlődés struktúrája és tartalma
A folyamatos szakmai fejlődés struktúrája kapcsán a pedagógusképzésre nem
térünk ki, csak a kezdő szakaszt és a továbbképzések időszakát tekintjük át. A
képzés és továbbképzések szorosabb kapcsolatának sürgetésére tett javaslatok
kapcsán nem találtunk konkrét javaslatokat, megoldásokat.
Finnországban nincs formálisan, törvényileg szabályozott rendszer a kezdő
szakaszra vonatkozóan. A felelősség és a cselekvés lehetősége az iskolákat
fenntartó önkormányzatoké és az iskoláké, ezért országosan is nagy a különbség
az egyes gyakorlatok közt. Az iskolák adhatnak egy mappát az iskolai életről,
személyes támogatást nyújthatnak az iskolai munkával való megismerkedésben.
Az önkormányzatok szervezhetnek 1–2 napos közös bevezető találkozót
(induction meeting), vagy létrehozhatnak speciális honlapokat a kezdő tanárok
számára. A tanárok szakszervezete is szervez a kezdő szakaszt segítő programokat, amelyek általában a szakszervezeti kérdéseket hangsúlyozzák, mint például
a tanárok jogai és kötelességei, munkaórák, fizetéssel kapcsolatos ügyek
(Bjerkholt – Hedegaard, 2008, 52.).
A továbbképzéseket – a folytonos oktatást és képzést – nem egy specifikus
törvény szabályozza, hanem több törvényi szabályzat és a közösségi megállapodások, melynek értelmében a pedagógusoknak évente 3–5 napot kötelezően
továbbképzésen kell részt venniük. A munkaadók döntenek arról, hogy mely
továbbképzések felelnek meg a törvényi szintű szabályozásoknak és a kollektív
megállapodásoknak.
A továbbképzések rendszerében a szerint, hogy ki dönt a képzésről, a következő típusok léteznek Finnországban:
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1) önkéntes továbbképzés: a pedagógus maga dönt a továbbképzés megkezdéséről. Általában különböző ösztöndíjak támogatják ebben, a munkaadó dönt
arról, hogy a munkaidő alatt hogyan vehet részt a pedagógus a továbbképzésen.
2) Továbbképzés az oktatási intézményeknél: a helyi fenntartók (általában
önkormányzatok) felelőssége. A képzések támogatásához az állam is hozzájárul,
s kötelezi a helyi fenntartót, hogy az összes kiadás legalább 1%-át költse a pedagógusok továbbképzésére.
3) Az oktatáspolitika által támogatott továbbképzések: az állam, közvetlenül
pedig az Oktatási Minisztérium felelős e továbbképzések ellenőrzéséért és támogatásáért. Ezek a képzések a Parlament és a kormány döntéseinek, céljainak
gyakorlati implementációjára szerveződnek, az Oktatási Minisztérium és a Finn
Nemzeti Oktatási Testület tárgyalásai alapján. 2009-ben a következő oktatási
prioritások jelentek meg az államilag támogatott továbbképzések esetében:
− Tantárgy specifikus képességek és tudás
− Tanulni tanulás képességei, a technológia integrációja, fenntartható fejlődés
− A tanulási környezet változatossá tétele
− A tanulók (év végi) értékelésének fejlesztése az alapoktatásban
− A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, tanácsadása
− A beszélt nyelvi képességek értékelése az általános felső középfokú oktatásban
− Az iskolaigazgatók képzése, minőségbiztosítás és a dolgozó közösségek
fejlesztése
− A multikulturális és nyelvi nevelés-oktatás fejlesztése
− Az online felvételi rendszer implementációja a felső középfokú oktatásban
2009-ben ezekre a továbbképzésekre több mint 10 millió eurót különítettek
el, a pedagógusok részvétele pedig 22 000–25 000 közt mozog évente
(Eurybase, 2008/09).
3. Szelekciós pont a pedagógusképzésben
A finn pedagógusok szakmai fejlődésének rendszerére jellemző, hogy a pedagógusképzés bemeneténél erős a szelekció a jelentkezők közt. Ezután viszont
inkább a tanárjelöltek és pedagógusok egyéni célkitűzései, a helyi, iskolai célok
dominálnak a szakmai fejlődés tervezésében, amihez kötődően az önértékelés,
belső értékelés válik erősebbé. Tehát a finn rendszerben szinte az egyetlen szelekciós pont a felvételi. A képzés során még a spontán szelekció sem jellemző: a
pedagógusképzésben alig beszélhetünk lemorzsolódásról. Mostanság Finnországban is tapasztalható az a jelenség, hogy a végzett pedagógusok vagy néhány
év tanítás után a kezdő pedagógusok más területen, főként az üzleti szféra humánerőforrással foglalkozó munkahelyein helyezkednek el – de még az ilyen
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pályaelhagyók száma sem magas (Kansanen, 2003). Ebben a fejezetben ezért a
legfőbb szelekciós pontot, a pedagógusképzés felvételi rendszerét tekintjük át.
3.1. A pedagógusképzés felvételi rendszerének célkitűzései és tervezési
folyamata
A finn pedagógusképzés fejlesztésének sajátos technikája, hogy rendszeresen
finn, illetve nemzetközi munkacsoportokat kérnek fel a pedagógusképzés és továbbképzések értékelésére, s ez alapján ajánlások megfogalmazására (vö:
Niemi – Jakku-Sihvonen, 2005). A 2000-es országos értékelésben (Jussila –
Saari, 2000) is kulcskérdés volt, hogy milyen jelölteket vegyenek fel a pedagógusképzésre. Ajánlásként a következő szempontok jelentek meg:
− Mivel a pedagógusképzés elsősorban akadémiai tartalmakra épül, ezért a
jelöltek személyes kvalitásai fontos kiegészítők, de önmagukban nem
elégségesek a felvételhez.
− A pedagógusképzésre felvett hallgatóknak reprezentálni kell a társadalom struktúráját annak érdekében, hogy intenzív kulturális interakciók
jöhessenek létre a nevelési folyamat során.
− A pedagógusok sem lehetnek mindennek a szakértői, de sokszínű személyiségek lehetnek, tehát a korábbi másfajta munkatapasztalatokat érdemes pozitívan értékelni.
− Az alkalmatlan pedagógusokat ki kell zárni a pedagógusképzésből.
(Jussila – Saari, 2000)
A 2001-es Pedagógusképzés Fejlesztésére Vonatkozó Programban szintén az
akadémiai tartalmak erősítését emelték ki, illetve az egyetemek felvételi rendszerének harmonizálását.
Egy közös finn egyetemi felvételi rendszert a kormányzati programban, az
Oktatás és Kutatás Fejlesztési Tervében és az egyetemek és a minisztérium megállapodásaiban is szorgalmaztak már. Végül 2004. augusztus 24-én a finn Oktatási Minisztérium kinevezett egy bizottságot, mely azt a feladatot kapta, hogy
megtervezze az egyetemek közös elektronikus felvételi rendszerének felépítését,
tartalmát, működését. Mindez nemcsak egy technológiai újítás, hanem ahhoz is
segítséget kívánt nyújtani, hogy az egyetemek együttműködjenek, közösen szelektáljanak a jelentkezők közt. A bizottság azt feltételezi, hogy az új rendszer
hatására az egyetemek harmonizálni fogják a szelektálás alapelveit, a pontszerzés lehetőségeit, szakos felvételi vizsgákat dolgoznak ki, csökkentik a választható képzési programokat, és a felvételi vizsgák alkalmazása is növekedni fog. Az
elektronikus rendszer lényege röviden az, hogy a jelentkezők először regisztrálnak, utána pedig maximum 9 olyan helyet jelölhetnek meg, ahova jelentkezni
szeretnének. A hallgatóknak a felsőoktatási programokat sorrendbe kell rakniuk
a jelentkezés során, az egyetemeken az egyes szakok pedig adhatnak plusz pon-
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tot azért, mert a jelentkező elsőként jelölte meg őket. Évente kétszer – tavasszal
és ősszel – kerül sor a felvételi eljárásokra.
A bizottság feladata a rendszer tervezése mellett a folyamatos tájékoztatás is.
Az új felvételi rendszert két fázisban vezetik be. A 2008/09-es tanévben már
használják az elektronikus jelentkezést, a 2009/10-es tanévben pedig a jelöltek
sorrendjének megállapítása is az elektronikus rendszer segítségével történik.
Továbbá egy különálló tanácsadó testület felállítását is szorgalmazták, hogy
támogassa a közös felvételi rendszert és szelekciót. (Report of the Committee…,
2005)
3.2. A pedagógusképzés bemenete
Finnországban a hetvenes évektől minden pedagógusképzés az egyetemeken
történik, s egyetemi diploma megszerzéséhez vezet. A bolognai folyamat révén
kialakult alapképzést és mesterképzést is el kell végezni ahhoz, hogy valaki tanár lehessen. Az új rendszerben felvételi vizsga általában csak az alapképzésnél
van, amivel automatikusan a mesterképzésre is felvételt nyer a jelentkező. (Reform of university degrees, 2005)
Évente kb. 20 000-en jelentkeznek pedagógusnak: tanítónak, tanárnak, szakmai tanárnak, gyógypedagógusnak és óvópedagógusnak (Eurybase, 2008/09). A
tanítójelöltek esetében a legnagyobb a túljelentkezés, kb. 10–15%-os (Niemi –
Jakku-Sihvonen, 2005), a szaktanárok esetében kisebb. Összességében a pedagóguspálya a finn társadalomban igen elismert, magasra értékelt diploma; vonzó
a fiatalok számára, mert autonóm és kreatív munkalehetőség, a társadalom bizalma övezi. A pedagógusi fizetés pedig átlagosnak mondható a többi diplomáshoz viszonyítva, illetve az OECD átlagának is megfelel. A különböző közvélemény-kutatások eredményei szerint: a pedagógus szakma a leginkább megbecsült szakma (Helsingin Sanomat, 2004 idézi Sahlberg, 2010). Egy 2008-as közvélemény-kutatás (Helsingin Sanomat, 2008 idézi Sahlberg, 2010) szerint pedig
a férfiak leginkább azt szeretnék, ha feleségük pedagógus lenne; s még a nők
körében is a leendő férjek 3. legjobb foglalkozása a pedagógus.
A felvételi eljárások hasonlóan alakulnak a különböző pedagógusképzések
esetében és az egyes egyetemeken is. A felvételi több lépcsős, először mindig a
tanulmányi teljesítményeket használják szűrő tényezőként, utána pedig a pedagógus szakmához szükséges kommunikációs és együttműködési képességeket, a
pedagógusi szakma iránti elköteleződést (Mindez összhangban van a pedagógusképzés 2000-es értékelése alapján megfogalmazott ajánlásokkal is – Vö.:
Jussila – Saari, 2000). Természetesen a szak-, illetve szakmai tanárképzésnél a
szaktárgyi teljesítményt is figyelembe veszik.
A tanítójelöltek kiválasztása két fázisból áll. Az első fázisban: a) az érettségi
pontok, b) a középiskolai (upper secondary school) bizonyítvány, és c) a tanulók
iskolán kívüli tanulmányai, gyermekekkel kapcsolatos munkatapasztalatai alap-
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ján válogatják ki a második fordulóba küldhető jelentkezőket. A korábbi szakmai tapasztalat a legtöbb egyetemen előnyt jelent. A felvételi eljárás második
fázisa pedig három komponensből áll:
− a jelölt először egy írásbeli vizsgát tesz, ahol a feladott pedagógiai tárgyú könyvekről kérdezik,
− majd a jelöltek egy megfigyelt kísérleti tevékenységben vesznek részt,
ami hasonló az iskolai szituációkhoz, s ahol a szociális és kommunikációs képességeket vizsgálják a felvételiztetők,
− az utolsó fordulóba jutó jelöltek egy felvételi interjún vesznek részt, ahol
többek közt arról kérdezik őket, hogy miért döntöttek a pedagóguspálya
mellett (Sahlberg, 2010; Kansanen, 2003).
A joensuu-i egyetemen az interjú képezi a második fordulót és a harmadikat a
kísérleti tevékenység, ami ezen az egyetemen egy csoportos beszélgetést jelent.
Az interjú 30 percig tart, s két oktató felvételiztet, a jelentkezőt elsősorban a
pedagóguspálya iránti motivációjáról, elköteleződéseiről kérdezik. A csoportos
beszélgetésen egyszerre hat jelentkezőt hívnak be, akik egymással vitatnak meg
egy-egy előre adott társadalmi témát, problémát. A beszélgetést három oktató
figyeli, monitorozza. A második fázis mindhárom részének van minimum pontszáma, de a három rész együtt kerül értékelésre a jouensuu-i egyetemen. 2007ben például az első fázisban a 600 jelentkezőből 250 léphetett tovább a második
fázisba, ennek alapján végül 80 jelentkezőt vettek fel (Kálmán, 2008).
A felvételi eljárás második fázisában nemcsak az egyetemi oktatók, hanem a
vezető tanárok, gyakorló pedagógusok (a gyakorlóiskolából) is részt vesznek.
Ezáltal pedig a gyakorló pedagógusok is már a pedagógusképzés bemeneténél
érvényesíthetik szemléletüket, beleszólhatnak abba, hogy ők kiket tartanak a
legjobb pedagógusjelölteknek (Kálmán, 2008).
A szaktanárképzés követő képzés, tehát előbb a szaktárgyakra jelentkeznek a
hallgatók, majd már az egyetem végzése közben jelentkezhetnek a szakos pedagógusképzésre. A felvételi vagy csak egy írásbeli vizsgából áll, vagy ebből és
még a korábbi tanulmányi eredményekből. De vannak olyan egyetemek is, ahol
a hallgató közvetlenül a szakos tanárképzésre jelentkezik. A jelentkezők megtartása érdekében lehet egy-egy szak elvégzése után is jelentkezni a pedagógusképzésre (Mikkola, 2006; Eurybase, 2008/09).
Gyógypedagógusnak a tanítói diploma vagy más megfelelő alacsonyabb szintű egyetemi diploma megszerzése után lehet csak jelentkezni (Eurybase,
2008/09).
3.3. A pedagógusképzés bemenetének értékelése
A 2006-ban felkért munkacsoport, mely a Pedagógusképzés Fejlesztéséről
Szóló Programot (Teacher Education Development Programme 2001–2005)
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értékelte, s megállapította, hogy az ajánlásokat elég jól valósították meg: a
szakmai tanárképzéssel foglalkozó főiskolák együttműködése szorosabbá vált a
felvételiztetés kapcsán, s az információk is hozzáférhetőbbekké. Még további
fejlesztést igényelnek a képesség-, motiváció- és elköteleződést vizsgáló tesztek
(Mikkola – Lähde, 2006).
4. A pedagógusképzés kimenete – a pedagógusok kompetenciái és a
kompetenciák értékelése
A finn pedagógusképzésben és a folyamatos szakmai fejlődésben is nem anynyira a pedagógusok jól körülhatárolható kompetenciáinak fejlesztése áll a középpontban, hanem egy tágabb, ugyanakkor határozott körvonalú pedagóguskép
víziója. A képzések és az FSZF esetében is a kutató pedagógus fejlesztése, továbbfejlődése a legfőbb cél. A kutató pedagógus legfőbb jellemzői: tudományos
szempontból képes elemezni, kutatni, reflektálni a mindennapi pedagógiai gyakorlatára, s ez alapján folytonosan biztosítani saját szakmai fejlődését is.
A pedagógusi kompetenciákról, értékelésükről nincs nemzeti szintű szabályozó dokumentum. A pedagógusképzési programok szerint változhat, hogy
egyes egyetemi képzések mennyiben válnak kompetenciaalapúvá. JakkuSihvonen és Tissari (2005) 2005-ben úgy látták, hogy már történt némi erőfeszítés a kompetencia alapú oktatás felé a finn pedagógusképzésben. Ugyanakkor a
finn pedagógusképzés céljait, struktúráját, tartalmát befolyásoló alapvető tényező továbbra is a kutatásalapúság, amely mellett a kompetenciaalapú oktatás csak
kiegészítő jellemző maradhat.
4.1. A pedagógusok kompetenciáinak finn megközelítései
A finn felsőoktatásban a négyciklusú felsőoktatás megjelenésével, a nemzetközi és EU-s tendenciák hatására megjelenik a kompetencia fogalma, ugyanakkor nem válik a képzések legfőbb jellemzőjévé. Ráadásul az egyes nemzeti dokumentumokban, pedagógusképzési programokban, iskolákban a kompetencia
viszonylag sok értelmezésben és szempontból jelenik meg:
− tanulási eredményként a képzési programok szintjén (pl. alap-, mesterképzés),
− a pedagógusképzés programjaiban a szakértelem részeként, a tudományos tudás párjaként,
− a tanulás tervezése kapcsán: a személyes tanulmányi tervekben (personal
study plan),
− a munkáltatók felől: a pedagógusok szerepei, feladatai alapján.
A tanulási eredmények felől fogalmazták meg a bolognai folyamat finn
implementálása során a felsőfokú végzettségek tartalmát. Ezen belül a pedagó-
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gusokat is érintő mesterfokú diploma célja, hogy az oktatás a hallgatót felruházza:
a) jó átfogó tudással a főtárgyról, valamint vagy alapvető jártassággal a melléktárgyban, vagy jó tudással a diplomát adó programban található specializált
tárgyakban [advanced studies],
b) a tudományos tudás és módszerek alkalmazásához vagy az önálló és igényes művészeti tevékenységhez szükséges tudással és képességekkel,
c) az adott terület szakértőjeként és fejlesztőjeként az önálló munkavégzéshez
szükséges tudással és képességekkel,
d) a posztgraduális képzésekhez szükséges tudományos vagy művészeti tudással és képességekkel,
e) jó nyelvi és kommunikációs képességekkel.
(Aims of the Higher University Degree (MA) Section 12, 1.8.2005, idézi
Jakku-Sihvonen - Tissari – Uusiautti, 2006)
Ugyanakkor a pedagógusok képzettségéről szóló rendeletben (Az oktatási
személyzet képzettségéről szóló rendelet 986/1998) nem találunk tanulási eredményekként, kompetenciákként megfogalmazott feltételeket, a pedagógusok
végzettségét csupán a diplomák szintjén szabályozzák. A különböző pedagógusi
munkakörben való elhelyezkedéshez tehát csak a megfelelő diploma és a tanítás
nyelvének elmélyült ismerete az alapfeltétel.
A pedagógusképzés és -szakma fejlesztését az országos szintű projektek,
nemzeti szintű együttműködések (network) és az egyetemi szintű fejlesztések
garantálják. A bolognai folyamat finn megvalósítása érdekében létrejött a
VOKKE-projekt, amelyben az egyetemek bizonyos szakjai dolgoztak együtt, s
dolgozták ki az új programokat elsősorban a pedagógusképzés tartalmával foglalkozott (ld: VOKKE, 2005; Niemi – Jakku-Sihvonen, 2005). Úgy tűnik, a finn
programok tervezésének gondolatmenetébe a kompetencia leginkább a szakértelem, szakmai képzés felől kerül be, a tudományos képzés és az adott munkakörökre való szakmai képzés arányainak kialakításakor. Mindez különösen izgalmas a pedagógusképzés esetében, hiszen a pedagógusképzés legfőbb finn
sajátossága a kutató pedagógusok képzése, tehát a fő kérdés a programok kialakításakor, hogy a kutatásalapú és kompetenciaalapú pedagógusképzést milyen
módon lehet egymással harmonizálni.
Az egyik lehetséges mód erre, hogy a kompetenciaalapú pedagógusképzés
koncepciójából erőteljesen a hallgatók egyéni szakmai fejlődési útjára, szakmai
kompetenciáinak fejlődésére fókuszálnak. Ebben az egyéni fejlődési útban az
egyéni célok, a szakmai reflexió és önértékelés is központi szerepet tölt be,
szemben az előre lefektetett sztenderdizált követelményekkel.
A jyväskylä-i egyetem gyakorlatában például a hallgatók szakmai fejlődésüket gyakran elemzik a saját élettörténeti kontextusukban. Nem annyira előre
lefektetett kompetenciarendszerhez viszonyítják saját pillanatnyi teljesítményüket, hanem saját célkitűzéseikhez mérik szakértelmük és kompetenciák fejlődé-
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sét, melyet alaposan, tudományos igénnyel elemeznek, reflektálnak. E reflexiók
a kutatásalapú pedagógusképzés egyik leglényegesebb feladatában, a szakdolgozat írásában is megjelenhetnek. Erre szolgál példaként Pirjo Pyykö (2001) szakdolgozata, melynek címe Én pedagógusként. Egy tanárjelölt utazása a profeszszionalizmus felé a reflexió eszközével, amelyben a kvalitatív kutatás módszereire építve és a tudományos alapokon nyugvó elemzés segítségével végül is egy
önértékelést, önreflexiót ismerhetünk meg. Az elsősorban a tanítási gyakorlathoz
kötődő portfóliókra is jellemző, hogy nem egy adott kompetencialistához kötődnek a reflexiók és a dokumentumok, hanem az egész portfólió keretét a narratív
biográfiai szempont határozza meg (Heikkinen, 2002).
Egy másik finn egyetem megközelítésében a pedagógusok szakértelmének,
szakmai kompetenciáinak bővüléséből indulnak ki, s az ehhez kapcsolódó folyamatos reflexiót támogatják. A svéd tanítási nyelvű Åbo Egyetem pedagógusképzési programja szerint a pedagógusok tevékenységi köre, kompetenciái szélesedtek, a pedagógusoknak az oktatás mellett további iskolai feladatokat kell
elvégezniük (pl. tantervkészítés). A képzésben ennek megfelelően négy, egyre
komplexebb kompetenciaszintet kell elsajátítaniuk a hallgatóknak: 1. kompetenciaszinten a tanítást; 2. kompetenciaszinten a tanítás tervezését; 3. kompetenciaszinten a közös tantervi tervezés munkálatát; és a 4. kompetenciaszinten az iskolai tevékenységek közös reflexióját. A szintek előrehaladtával a kompetenciák az
iskolai tevékenységek egyre szélesebb körét ölelik fel, s míg az első két kompetenciaszint a pedagógusok egyéni munkájához kötődik, a harmadik és negyedik
már a pedagógusközösségek feladataihoz kapcsolódik (Westbury – Hansén –
Kansanen – Björkvist, 2005).

Folyamatos reflektálás a tevékenységek
közben

1. ábra: A tanárok kibővített kompentenciáinak szintjei (Westbury – Hansén –
Kansanen – Björkvist, 2005).
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A 2005-ös felsőoktatási reform hatására a hallgatók minden finn egyetemi
képzésben meg kell, hogy tervezzék tanulmányi útjukat, ún. személyes tanulmányi tervet (Personal Study Plan) kell készíteniük (Reform of university
degrees, 2005). A személyes tanulmányi tervnek két fő típusát különböztetik
meg: 1) a szűken értelmezett és 2) a széleskörűen értelmezett személyes tanulmányi tervet. Az első egy konkrét tanulmányi terv, ütemezéssel, választási lehetőségekkel, melyben a tanulmányi fejlődés a kreditek megszerzésével azonos. A
második típus a tanítást és fejlődésről való gondolkodásmódot tükrözi, szakmai
terveket, személyes célokat, korábbi tanulmányi eredményeket, önértékeléseket
tartalmaz. Megvalósítása általában egy folyamatosan építkező portfólió. Ennél a
típusnál a tanulmányi fejlődés a gondolkodásmód mélyülésével jár. A saját fejlődés tervezését, a személyes tanulmányi tervek készítését sokféle tanulmányi
tanácsadó segíti a felsőoktatásban. Összességében a személyes tanulmányi terv
lényege, hogy a kurzusok közti koherenciát, egymásra épülést biztosítsa az
egyén felől. Másképp fogalmazva: az egyén számára világossá váljon saját szakértelmének „állása”, tudja tervezni, értékelni a szakértelmének, s ezen belül
kompetenciáinak fejlődését (Ansela, M. – Haapaniemi, T. – Pirttimäki, S.,
2006). A szakértelem (expertise) és benne a kompetenciák lehetséges dimenzióit
a következőképpen szemlélteti a személyes tanulmányi tervekhez készített segédanyag (Ansela, M. – Haapaniemi, T. – Pirttimäki, S., 2006, 46.):

2. ábra: A szakértelem dimenziói (Jalava, 2004 alapján Ansela, M. –
Haapaniemi, T. – Pirttimäki, S., 2006, 46.)
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A kompetenciák értelmezését eddig egyes felsőoktatási programokhoz kötöttük, de a finn gyakorlatban a pedagógusok kompetenciáinak megítélése a munkáltatók feladata is: egyrészt amikor alkalmazzák őket, másrészt a szakmai fejlődés, továbbképzések tervezése esetében is. A pedagógusok alkalmazására
nincs országosan egységes kritériumrendszer, a helyi hatóságok (educational
committee, municipal board, school board) vagy rövid távú alkalmazás esetén az
igazgató) nevezheti ki a pedagógust, s ők határozzák meg a szelekció kritériumait (Eurobase, 2008/09). Általában elmondható, hogy a finn gyakorlóiskolákban
magasabb szintű felvételi követelményeket támasztanak a pedagógusokkal
szemben, általában már néhány éves tanítási tapasztalat mindenhol előfeltétel. A
jyväskylä-i egyetem gyakorlóiskolájában a jelentkezőknek a portfóliójukat is be
kell mutatniuk. Ez a portfólió bizonyítja a pedagógusok addigi szakmai tevékenységét, rátermettségét (szóbeli közlés alapján).
A joensuu-i gyakorlóiskola egy szempontrendszert dolgozott ki a pedagógusok kvalitásainak értékeléséhez (ez természetesen nem az alkalmazáshoz készült). A szempontrendszer érdekessége, hogy először a pedagógusok (vezető
tanárok) legfőbb szerepeit azonosítja, majd ezeken belül konkrét tevékenységeket. S bár nem beszélnek ezzel kapcsolatban szakmai kompetenciákról, az egész
struktúra nagyon emlékeztetett egy lehetséges szakmai kompetenciahálóra. Ezek
alapján a következő szempontrendszert alakították ki (Teacher Training School,
2008, Jouensuu):
A pedagógus:
− A tanulás és a fejlődés vezetője:
– Támogatja a tanulók és a hallgatók gondolkodását.
– Bevezeti őket a tanulás világába.
– Támogatja és értékeli a tanulást.
– Elfogadja annak felelősségét, hogy minden tanuló számára elő kell
segítenie a tanulási folyamatot.
− Szakértő:
– Szakterületének rendszerét képes átlátni.
– A tantárgyi tartalmak alkotásának és fejlesztésének képességével
rendelkezik.
– A tanulók, hallgatók tudásának konstruálását és képességeiknek kibontakoztatását vezeti.
– Kutatja, fejleszti és értékeli a saját tevékenységét.
– Közvetíti, fejleszti a kultúrát.
− Teljes ember:
– Empatikus beszélgetőtárs.
– Bátorít és támogatást nyújt.
– Elfogadja és megérti a sokféleséget.
– Érti az élethosszig tartó tanulás koncepcióját.
– Ismeri a saját lehetőségeit és korlátait.
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−

Felelősséget vállal a saját érzelmeiért.
Tisztában van az emberi természettel kapcsolatos saját elképzeléseivel.
Reszponzív felelősséget vállaló felnőtt:
– Aktívan dolgozik az oktatási intézmény közös céljaiért.
– Kooperációra nevel.
– A szociális képességek irányítója és jó modorú.
– Segíti az oktatási intézmény fejlődését annak érdekében, hogy tanuló szervezetté váljon.
Értékek közvetítője:
– Segíti a tanulókat, hallgatókat a fejlődésben és az értékeik tisztázásában.
– Támogatja az etikai választások meghozatalát.
– Támogatja a tanulókat a saját világképük megkonstruálásában.
– Aktív állampolgárként dolgozik.
– Érti munkájának szociális befolyását.
A tanulási tevékenység irányítója:
– Felelős a konstruktív munkához szükséges biztonságért és légkör
megteremtéséért.
– Tanulási környezetet teremt.
– Különböző tanulási stílusokat támogat.

4.2. A pedagógusképzés kimenetének értékelése és a pedagógusok
kompetenciáinak értékelése
A kompetencia értelmezésének finn megközelítései értelmében a pedagógusok kompetenciáinak nincs egységes, sztenderdizált értékelési rendszere. A pedagógusképzés kimeneténél nem jellemző a kompetenciák megfogalmazása, a
diplomában inkább a pedagógusképzés tartalma dominál: az elvégzett kurzusok
alapján kap diplomát a hallgató (Eurybase, 2008/09).
A pedagógusképzésekben a leggyakoribb, hogy az egyes kurzusokon a „teljesítette – megbukott” kétfokú skálával értékelnek. A tanítási gyakorlat értékelése
során mindez kiegészülhet egy „kiegészítésre szorul” kategóriával. Általában a
tanítási gyakorlaton az önértékelések mellett megjelenik a vezető pedagógus, az
egyetemi oktató, társak értékelése; formailag pedig a portfólió. De mindez nem
kötődik egyértelműen a pedagógusi kompetenciák fejlődéséhez (Eurybase,
2008/09; Jyrhämä, 2006).
A pedagógusok kompetenciáinak figyelembevétele jellemző lehet az iskolába
való felvételnél; ugyanakkor ennek szintén nincs egységes eljárásrendje. A
munkáltatóra van bízva, hogy milyen kritériumok szerint értékeli a jelentkezők
rátermettségét.
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A későbbiekben sem kerül formalizáltan értékelésre a pedagógusok tanítása,
a pedagógusok kompetenciája. Az igazgatók az iskola pedagógiai vezetői, akik
felelősséggel tartoznak mind a nevelésért-oktatásért, mind a pedagógusokért. A
legtöbb iskola ezért egy belső minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, melynek keretében az éves fejlődésről megbeszéléseket és értékelést tartanak
(Eurybase, 2008/09).
Újabban a kompetenciák értékelése megjelenik a pedagógusok bérezése kapcsán is. Finnországban néhány éve megváltoztatták a pedagógusbérezési rendszert. A fizetés megállapításánál figyelembe kell venni a munka követelményeit
és a pedagógus egyéni kompetenciáit és teljesítményét a munkájában. Ezért lehetőség nyílt a fizetések helyi szintű rugalmas kialakítására. Országosan csak a
minimumfizetés került rögzítésre a nemzeti megállapodásban (Eurybase,
2008/09). Ugyanakkor a gazdasági megszorítások miatt nem annyira jellemző a
teljesítményekért adott pluszbérezés.
5. Tanulságok a hazai folyamatos szakmai fejlődés, a pedagógusképzés
bemenetének és kimenetének elemzéséhez
A finn társadalmi kontextus, oktatási hagyományok és a pedagógusképzési
rendszer is igen különbözik a hazai gyakorlattól. A finn pedagógusképzés és továbbképzés gyakorlatából ezért egy-egy elemet kiemelni és átvenni önmagában céltalan; ráadásul a rendszer eredményességét garantáló tényezők (pl. bizalom, felelősség, közösségi tanulás, a pedagógusok és egymás (diák, szülő stb.)
megbecsülése) mind igen lassan változtatható, alakítható jellemzők. Ugyanakkor
éppen ezek, a leginkább alapelvekként definiálható tényezők járulhatnak hozzá a
hazai FSZF támogatásához. Azaz, ami leginkább tanulható a finnektől, hogy
milyen szemléletmóddal közelítenek egy-egy problémához, milyen alapelvek
mentén működtetik a pedagógusképzési, -továbbképzési fejlesztéseiket. Véleményem szerint a tanulmányban bemutatott finn gyakorlat alapján ezen tanulságos megközelítések, alapelvek a következők:
1. A tudományos, szakmai és személyes fejlődés együttes kezelése az
FSZF-ben
Különösen a finn pedagógusképzésben, de a kezdő szakasz támogatására kidolgozott kísérleti megoldásokban, s a továbbképzések esetében is, a pedagógusok/pedagógusjelöltek szakmai fejlődése elválaszthatatlanná válik a személyes
és a tudományos fejlődési útjuktól. A pedagógusképzési tartalmak integrációját
éppen e három fejlődési szál biztosítja, l. például kutatásalapú pedagógusképzésben és a biográfiai szakdolgozatok és portfóliók készítésében. A pedagógusok esetében pedig az autonómia, a kritikai-reflektív gondolkodás, a tudományosan megalapozott, bizonyítékokon alapuló döntéshozatal biztosítja a fejlődés
három aspektusának összekapcsolását.
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2. Lelkes pedagógusjelöltek, a felvételi szelekció és a pedagóguslétszám
tervezésének együttese
A finn gyakorlat árnyaltabb értelmezésében nem egy-egy elem biztosítja a
pedagógusképzés eredményességét, hanem több tényező szerves egymásra hatásban fejti ki a hatását, tehát a pedagógusképzés eredményességét nem lehet
csupán az erős felvételi szelekciótól függővé tenni. Például érdemes elgondolkodni, hogy a finn diákok miért jelentkeznek olyan szívesen a pedagógusképzésre. Hogy hogyan lehet, akár a hazai kontextusban is úgy bemutatni a pedagógus
szakmát, hogy az vonzó legyen; s hogy ehhez hogyan járulhat hozzá az, hogyha
a pedagógusok létszámát főbb vonalaiban tervezik, azaz biztosítják, hogy ne
legyen borzasztó nagyarányú tanárhiány vagy éppen felesleg.
3. A sokféle kompetencia megközelítésének elfogadása
A hazai gyakorlatunkban a pedagógusok kompetenciáit nemzeti szinten határoztuk meg, s talán olykor nagyon erősen és kizárólagosan ragaszkodunk ehhez
a rendszerhez. A finnek viszont rugalmasan és nyitottan többféle pedagóguskompetencia-értelmezést is elfogadnak (bár ezek némelyike nem tudatos,
átgondolt), amelyek, ha egymással párbeszédbe kerülnek, megtermékenyítőek
lehetnek a pedagógus szakma folytonos újragondolásához. Ezzel szemben egy
nemzeti szinten szabályozott és nem kellően reflektált rendszer rugalmatlanná is
válhat az újabb változásokra.
4. Az egyéni fejlődési tervek
A választható kurzusokra, kreditrendszerre épülő felsőoktatási programok
esetében fontos, hogy a hallgatókat támogassa valami, valaki a személyes,
szakmai és tudományos fejlődésükben. Ehhez pedig nem biztos, hogy elegendő
önmagában az értékelés átalakítására, megváltozására (pl. portfólió, az önértékelés és társértékelés felértékelődése) koncentrálni. Az egyéni fejlődési tervek és
tanácsadás adekvát válasz lehet a hallgatók fejlődésének támogatásához a választható modulokra, kurzusokra épülő programok esetében, s a kompetenciaalapú képzésekben is jól használhatóak.
5. A fejlesztések átgondolt, folyamatos értékelése és a kis lépések elve az
oktatáspolitikában
A finn pedagógusképzési, -továbbképzési gyakorlatra jellemző, hogy a rendszert folyamatosan átvilágítják, vizsgálják, amelyek alapján értékeléseket készítenek, és ajánlásokat fogalmaznak meg. Az oktatáspolitika, de a képző intézmények számára is ezen értékelések folyamatos inputokat biztosítanak a stratégiai
tervezéshez, oktatáspolitikai lépésekhez. Ezen oktatáspolitikai lépésekre pedig
épp az a jellemző, hogy „nem egyszerre akarnak mindent megvalósítani”, nem
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hoznak létre egy FSZF-modellt, hanem például elkezdik fejleszteni a kezdő szakasz támogatását, s a továbbképzések tartalmi megújítására fókuszálnak. Ahogy
a PISA-vizsgálatokban nyújtott eredményeikre is azt szokták válaszolni, hogy
„ebben 30 év kemény munkája fekszik” (szóbeli beszélgetések alapján,
Jyväskylä, 2007).
6. Tisztázott felelősségi körök és az állami felelősségvállalás
A finn társadalomban nagyon erősek az autonómia és a felelősségvállalás
egymást kiegészítő értékei. Az FSZF-ben a legközvetlenebbül érintetteké a legnagyobb felelősség, azaz a pedagógusoknak és a munkaadóknak/iskoláknak kell
elsősorban felelősséget vállalniuk a fejlődésükért, tanulásukért. Ugyanakkor, ha
a kormányzat, az oktatáspolitika tervez új feladatokat, nevez meg új prioritásokat, akkor természetesen felelősséget vállal ezen elképzelések támogatásáért –
mind a szakmai támogatásért, mind a finanszírozásért (ld. pl. a kormányzat által
támogatott továbbképzéseket).
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Kálmán Orsolya
A folyamatos szakmai fejlődés és a
pedagógusképzés bemenete és kimenete
Svédországban
1. A pedagógusképzés és a folyamatos szakmai fejlődés kontextusa
Az 1950–60-as években a pedagógusképzés és a pedagógusok képzettsége
nem tűnt lényeges kérdésnek Svédországban, az oktatásra elsősorban az amerikai kutatási gyakorlat (főként a pszichológiai tesztek és az ezen alapuló értékelés, a szociálpszichológia) és kormányzati hozzáállás hatott. A pedagógusokat
gyakran éppen az oktatás megújulásának akadályozóiként látták, mivel a tanárok
nem követték a nemzeti alaptanterv előírásait, ráadásul beszűkült, konzervatív és
önérdekek által vezérelt szakembereknek tartották őket. Ebben az időben a kutatások szinte kizárólag a tanárok utánpótlásával, értékelésével, a tanárképzéssel
mint bürokratikus tervezési problémával, a tanárok szocializálódásával, a tanárjelöltek szupervíziójával, a pedagógusképzés paradigmáival, kultúráival és történetével foglalkoztak.
Az 1980-as években kezdtek el érdeklődni a svéd kutatások is a tanárok gondolkodása iránt, már nem az iskolafejlesztés akadályát látták a tanárokban, hanem éppen ellenkezőleg: minden probléma megoldóit. Mindez természetesen
együtt járt az oktatásban a hatalom és a döntéshozás decentralizálásával és az
oktatás piacosodásával. Ez a tendencia erősödik tovább a kilencvenes években,
amikor is a tanárokra már egyértelműen az iskolafejlesztés mozgatórugójaként
gondolnak (Bergem et al., 1997 idézi Drakenberg, 2001). A pedagógusi autonómia növekedésével olyan hangok is megjelentek, melyek a tanárok deprofesszionalizálódására hívják fel a figyelmet, s a pedagógusok munkájában a
gondolkodás és a tevékenységek szétválását észlelik (Drakenberg, 2001).
A kilencvenes évektől a gyorsan és dinamikusan változó társadalomban a pedagógusok új feladatok elé néznek; a szülők és a társadalom egyre növekvő elvárásokat támasztanak velük szemben, amihez megfelelő szakmai fejlődésre és
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támogató rendszerre van szükség. Ennek a rendszernek a legfontosabb elemei
Drakenberg (2001) szerint:
− A pedagógusok elszámoltathatósága: elég vitatott téma Svédországban,
a fő kérdés, hol van a pedagógusok felelősségének határa.
− A pedagógusok karrierstruktúrája: Svédországban a fizetés attól függ,
hogy hány éve tanít valaki. A kutatások pedig azt mutatják, hogy a pedagógusok nem látnak karrierlehetőséget saját pályájukban. Ha valamelyik tanár doktori fokozatot szerez, általában nem tér vissza a tanításhoz.
− A tanulók előzetes tudásának fontossága: mivel az előzetes tudás alapvetően befolyásolja a diákok tanulásának eredményességét, az ezzel kapcsolatos tartalmaknak feltétlenül be kell épülniük a szakmai fejlődést
szolgáló programokba.
− A pedagógusok munkakultúrájának fejlesztése: Svédországban korábban
a pedagógusoktól azt várták, hogy fogadják el a tekintélyelvűséget, és a
központilag meghatározott terveket hajtsák végre. Ma viszont új feladataik, új felelősségi köreik, szerepeik vannak, viszont ennek átalakulásához nemcsak a pedagógus megváltozására van szükség, hanem a társadalmi diskurzusok, viták erősítésére is a témában.
− Regionálisan szerveződő, a szakmai fejlődést szolgáló központok.
− Az oktatás minősége: a minőség nem egyértelmű fogalom, Svédországban leginkább a média kezdeményezett ezzel kapcsolatos vitákat. Az oktatásban szinte mindig a tanulók teljesítményén alapuló tesztek segítségével mérik az oktatás minőségét, pedig a minőséget érdemes lenne árnyaltabban, több szempontból is értelmezni.
− A neveléstudományi kutatás szerepe a szakmai fejlődésben: a pedagógusok osztálytermi gyakorlatára kevéssé hat a neveléstudományi kutatás. A
regionális szakmai fejlődést szolgáló központok fontos helyszínek lehetnének a kutatás és a gyakorlat különbségeinek megvitatásához.
2000-ben a változások odáig vezettek, hogy a svéd pedagógusképzés radikális reformja (Linde, 2003) indult meg. A reform lényege, hogy a pedagógusképzés
egységessé vált, minden pedagógus ugyanazt a pedagógusdiplomát kapta (Linde,
2003); kialakításra kerültek a közös pedagógusi kompetenciák; a pedagógusképzés
tartalmát megújították; a pedagógusképzések kreditszámát rögzítették.
A svéd pedagógusképzési reform kapcsán a képzők elsősorban a képzés tartalmán vitatkoztak. A korábbi gyakorlati pedagógusok és mentorok az egyetemi
oktatóktól eltérően látják azt, hogy melyek a meghatározó kötelező tartalmak.
Az egyetemi oktatók lényegesebbnek tartják a nevelés-tanítás mögött meghúzódó filozófiai, kulturális, szociológiai stb. elvek megismerését, míg a gyakorlati
szakemberek inkább a mindennapi gyakorlatban közvetlenül használható tudást,
képességeket. A reform a politikusokat leginkább a képzés arányai miatt osztotta
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meg. A konzervatív politikusokat zavarta a 60 kredit értékű általános pedagógusképzés, melyet minden leendő pedagógus együtt végez el (Linde, 2003).
Nem véletlen tehát, hogy 2010-ben a hatalmon lévő jobbközép koalíció viszsza akarta rendezni a pedagógusképzés különböző típusait, ezáltal megszüntetve
az egységes pedagógusképzést.
A pedagógusképzés jelenlegi helyzetéről, problémáiról, s az ebből adódó polémiákról Tomas Egeltoft, a Svéd Nemzeti Hatóság a Felsőoktatásért munkatársa (2010) a következőképp nyilatkozott:
− Nagyon meghatározó probléma, hogy a svéd diákok elég rosszul teljesítettek a PISA-vizsgálaton, főként matematikából.
− Kihívást jelent, hogy csökken a pedagógusképzésre jelentkezők száma.
− A hallgatók egyre alacsonyabb követelményekkel szembesülnek.
− Az iskolai fegyelem nehézségei.
− Nagyon erőteljesen politikai kérdés. Éppen ezért mindenkinek saját véleménye van az iskoláról, oktatási rendszerről.
2. A folyamatos szakmai fejlődés: az alapképzéstől a szakmai
továbbképzésékig1
A pedagógusok szakmai fejlődésével nem egy hatóság, szervezet foglalkozik.
A kezdeti időszak, a pedagógusképzés a felsőoktatás ügyéhez tartozik, s a
Högskoleverket (Svéd Nemzeti Hatóság a Felsőoktatásért) hatásköréhez; míg a
továbbképzéseket a Skolverket (Svéd Nemzeti Hatóság az Oktatásért) felügyeli.
Svédországban a pedagógusok munkáját kulcstényezőnek tartják, a pedagógusok fejlesztését, fejlődését meghatározónak a tanulói eredményesség növelésében (vö: PISA-eredmények). Mindez látszik a pedagógusképzés többszöri
reformálásán, s a továbbképzések támogatásában, finanszírozásában is.
Ugyanakkor a folyamatos szakmai fejlődés nem szerveződik egy rendszerbe, a
pedagógusszakmának nincs igazi karrierstruktúrája.
A pedagóguskarrier egy lehetséges struktúrájára tett kísérletet a jobbközép
kormány 2008 májusában, amikor a Regisztráció és a szigorúbb képesítési szabályok című vizsgálatban a folyamatos szakmai fejlődéssel és a karrierépítéssel
kapcsolatban is fogalmaztak meg ajánlásokat. Az ajánlás szerint a pedagógusi
munka minőségének növelése érdekében a pedagógusok kvalifikációját regisztrációhoz kötnék, melynek feltétele egy év próbaidő és a pedagógusi diploma.
A későbbiekben a pedagógusokat négy év eredményes munka után kinevezhetik speciálisan képzett pedagógusokká (specially qualified teacher). Ehhez a
pedagógusnak szükséges jól dokumentálnia a gyakorlati nevelési-tanítási fejlődését vagy licenciátusi fokozatot, vagy ezzel egyenértékű képzettséget kell sze1

A tanulmány a folyamatos szakmai fejlődést tartja a pedagógusok fejlődése keretének, amelybe a
pedagógusképzést, a kezdő szakaszt és a továbbképzéseket, további szakmai tanulást is beleértem.
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reznie. Az óvópedagógusokra (preschool teacher) is vonatkozik ez a rendszer. A
felső-középfokon tanító, többnyire elméleti jellegű tantárgyat oktató pedagógusok esetében a doktori fokozat megszerzésével szintén magasabb szakmai szintre
léphetnek a pedagógusok: felső-középfokú iskolai előadóvá (upper secondary
school lecturers). Az iskolavezetéstől pedig elvárják, hogy építsen ezekre a speciális pedagógusi képzettségekre (Inquiry on Teachers' Qualifications and
Authorisation..., 2008).
A 2010. március 23-án elfogadott Új Oktatási Törvény – a tudásért, a választásért és a biztonságért 2011-től bevezeti a korábban már ismert gyakorlott tanár
(senior subject teacher) címet. Ezt a címet azok kaphatják meg, akik licenciátusi
vagy doktori fokozatot szereztek és bemutatták, hogy kiválóan tudnak tanítani
legalább négy éven át. Mindez az ajánlásokhoz képest szűkebb lehetőséget jelent
a pedagógusok előrelépése számára (The New Education Act..., 2010).
A pedagógusképzés 1977-től egyetemeken zajlik, azaz minden pedagógus
felsőfokú végzettséget kap. A pedagógusképzési program a svéd felsőoktatás
legnagyobb volumenű képzése (Sustainable teacher education, 2008). Jelenleg
24 felsőfokú intézmény ad ki pedagógusi diplomát (Top of the Class – new
teacher education programmes, 2010).
A pedagógusképzés 2001-es reformja egységesítette a pedagógusképzési
programokat. A korábbi 11 tanári diplomából 8 került bele az egységes képzésbe
(Linde, 2003):
− Gyerekek és fiatalok gondozása, képzése
− Művészetoktatás
− Kötelező iskolai oktatás
− Felső-középfokú oktatás
− Háztartástan
− Testnevelés
− Zeneoktatás
− Kézművesség
A 2001-es reform alapján a pedagógusképzés három fő, de jól integrált területre oszlik:
− Általános nevelés- és oktatáselmélet (90 kredit): Ebbe tartozik bele a
legalább egy fél szemeszter hosszú gyakorlati képzés is, s az ehhez kapcsolódó projektmunka. Olyan fő témái vannak, mint a tanulás, a sajátos
nevelési igényű gyermekek nevelése, szocializáció, alapvető értékek és
interdiszciplináris tartalmak. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését
annyira fontosnak tartja a svéd állam, hogy minden pedagógusképzési
programban megtalálható (Eurybase, 2007/08).
− Egy vagy több specializáció (legalább 60 kredit egy tantárgyban vagy
tantárgyterületen).
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−

Magasabb szintű tanulmányok [advanced studies] (legalább 30 kredit) a
nevelés-oktatás területén.
A három terület és a kreditek száma változhat az egyes pedagógusképzések
esetében:
− A szakmai tantárgyak tanításához legalább 180 kredit elvégzésére van
szükség, a specializáció és a magasabb szintű tanulmányok helyett
szakmai tapasztalat és megfelelő felsőfokú képzettség kell legalább 90
kreditnek megfelelően.
− A kora gyermekkori nevelésben, a tanórán kívüli foglalkozások megtartásához és a nyelvi különórákhoz 210 kredit elvégzésére van szükség.
Az utóbbiban részt vevőknek legalább 90 kreditnyi specializációt kell
elvégezniük az adott nyelvből.
− Az általános iskolában való oktatáshoz legalább 210 kredit kell. A mester szintű diploma megszerzéséhez 240 kredit szükséges, ebből a mester
szinten legalább 60.
− A közép- és felső-középfokú iskola szaktanárainak 270 kreditet kell
teljesíteniük egy vagy két specializációval. A mesterszintű diploma
megszerzéséhez a mesterszinten legalább 60 kredit elvégzésére van
szükség.
− A svéd nyelv és a társadalomtudományok oktatásához a középiskolai
szinten legalább 90 kredit szakterületi képzésre van szükség a felső középfokú szinthez pedig legalább 120 kreditnyi képzésre.
Összességében a pedagógusképzési program elvégezhető az alap- és a mesterszinten is attól függően, hogy a jelölt milyen pedagógus akar lenni. A magasabb
iskolafokokon való tanításhoz szükséges a mesterképzés elvégzése (Qualification
Ordinances, 2001; Eurybase (2007/08).
Az egységes pedagógusképzés céljai közt igen lényeges, hogy általuk a különféle tanárok egy pedagógusközösség részévé válhassanak (Linde, 2003).
A reform újragondolása kapcsán 2008 decemberében jelent meg az a vizsgálati jelentés, melynek címe Fenntartható pedagógusképzés (Sustainable Teacher
Education). A vizsgálat középpontjában a pedagógusképzés stabil, hosszan tartó
rendszerének és magas szintű oktatásának kialakítása állt. A jelentés problémákat észlelt a pedagógusképzés kutatásalapúságával, tudástartalmával és
nemzetköziesedésével kapcsolatban. Mindezek alapján fontosnak tartja, hogy a
pedagógusszakma alapvető tartalmára fókuszáljon a képzés, s hogy mélyebb
tantárgyi tudást nyújtson. Ezek figyelembe vételével két új képzettséget határoztak meg világos specializációkkal, melyek biztosíthatják a szükséges tudományos alapozást (l. 1. sz. mellékletet). Részletesebben a következőket javasolják:
− A pedagógusképzés számára releváns kutatások folytatásához a jelentés
évente 175 millió svéd koronát (SEK) javasol.
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−

A pedagógusképzettség két típusa ellenére mindkét irány után legyen lehetőség a posztgraduális képzésekre.
− Minden pedagógusképzésnek alapvető részévé kell, hogy váljon: a tudományos és kritikai megközelítés, a történelmi és nemzetközi perspektíva, az információs kommunikációs technológia mint a nevelés forrása.
− A képzésekben a közös alaptudás és képességek mellett világos specializációk kialakítása a különböző életkori csoportok és tantárgyak szerint
(Sustainable teacher education, 2008).
Végül 2010 februárjában a kormány új pedagógusképzési rendszerre tett javaslatot, melyet a parlament 2010 áprilisában el is fogadott (Eurybase, 2009/10). A
törvényjavaslat (Top of the Class – new teacher education programmes,
2009/10:89) a korábbi alap- és mesterszintű pedagógusdiploma helyett négy különböző pedagógusképzést ír le: iskoláskor előtti (pre-primary), általános iskolai
(primary), középiskolai (secondary) és szakmai (vocational) pedagógusképzés.
Az új szakmai képzéseknek tartalmazniuk kell a tanított tantárgyak tudására
vonatkozó célokat, az iskolai és iskolás kor előtti nevelésnek „kulcstudását” és
kulcsképességeit. A pedagógusképzés új rendszerében továbbá világosabban
jelenik meg a következő három komponens: a tantárgyi tanulmányok, a 30 kredit
értékű iskolai gyakorlat (school placement), a 60 kredit értékű neveléstudományi
tanulmányok. A 2008-as vizsgálat ajánlásához képest tehát a tervezet többféle
pedagógusképzést szándékozik beindítani, s a 2008-as ajánlásban lényeges
elemként megfogalmazott, a közös alaptudás, -képességek és a specializációk
egyensúlyát nem igazán érvényesíti. Ehelyett megerősíti a képzésekben a tantárgyi oktatást és a szakmai képességek fejlesztését. A pedagógusok közti együttműködés, közös nyelv és tudás megteremtése helyett pedig inkább a pedagógusok adott iskolafokhoz kapcsolódó identitásának fejlesztését hangsúlyozza.
A négy képzésre vonatkozóan a következőket írják elő:
1) „Az iskoláskor előtti nevelő” diploma
210 kredit elvégzését foglalja magába a képzés, a programnak egyértelműen
az iskoláskor előtti munkára kell orientálnia. A képzés során a pedagógusjelöltek
a gyermekek tanulásához, gondozásához szükséges tudást és képességeket sajátítják el, s azt, hogyan lehet megtanulni olvasni, írni és számolni.
2) Általános iskolai pedagógus diploma
E diplomán belül három specializáció lehetséges: a) az iskoláskor előtti nevelés
és az alapoktatás 1–3. évfolyama, b) az alapoktatás 4–6. évfolyama, c) napközi.
a) A képzés 240 kreditből áll, a program széleskörű tudást nyújt ahhoz, hogy
a pedagógusjelölt a gyerekek fejlődését követni tudja, s hogy képes legyen a
legtöbb tantárgyat tanítani (nemcsak néhányat). Az olvasás- és írásképesség
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fejlődésének ismerete és a kisgyerekek matematikatudásának mélyreható ismerete lényegi eleme e tanítók képzésének.
b) A képzés szintén 240 kreditből áll. A követelményekben a tantárgyi tudás
mélyrehatóbb és széleskörűbb. Fontos, hogy a 4–6. évfolyam neveléséhez kötődően alakuljon ki a pedagógusok identitása. A svéd, matematika, angol nyelv
tudása mellett a tantárgyi képzés valamennyi szabadságot ad a hallgatóknak,
akik választhatnak, hogy a társadalom- vagy természettudományok, technológia
vagy egy-két gyakorlati, vagy művészeti tárgy tanítására vállalkoznak.
c) A képzés 180 kreditből áll. A program tartalma a napközi tanítás és egy
vagy több gyakorlati vagy művészeti tárgy területére fókuszál.
3) A szaktanári diploma
Két specializáció lehetséges: a) a 7–9. évfolyam tanárai és b) a felső középfokú iskola tanárai.
a) 270 kreditből áll a képzés, melyből 195 kredit a tantárgyi képzést jelenti.
Ez utóbbiban benne van a diplomaprojekt és az iskolai gyakorlat is. A program a
pedagógusokat három tantárgy tanítására teszi képessé. A program a tantárgyak
limitált számú kombinációját engedi meg annak érdekében, hogy az iskolai
szükségletekhez jobban alkalmazkodjon a képzés, illetve hogy a végzettek jobban el tudjanak helyezkedni.
b) A képzés 300–330 kreditet tartalmaz, amelyből a választott tantárgytól
függően 225–255 a tantárgyi képzés, amibe a diplomaprojekt és az iskolai gyakorlat is beletartozik. A program két tantárgy tanítására teszi képessé a pedagógusokat, s szintén csak limitált számú tantárgyi kombinációt enged meg.
4) A szakmai tanári diploma
A program 90 kreditből áll. Felvételi követelmény a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges alapvető alkalmasság és a magas szintű és releváns szakmai tudás. A képzéseket időben és helyileg is rugalmasan kell majd szervezni, hogy
ezáltal biztosítsák a már pályán lévő szakemberek továbbtanulásához szükséges
feltételeket.
A törvény fontosnak tartja továbbá, hogy a pedagógusképzésre sokféle irányból lehessen bekerülni, például egy 90 kredites képzést alakítottak ki azoknak a
jelentkezőknek, akik korábban már elvégeztek valamilyen szaktárgyi képzést, s
ezt ki szeretnék egészíteni pedagógusdiplomával. A 2007-ben elindított másik
kiegészítő programot, amely a külföldi pedagógusok elhelyezkedését segíti a
svéd oktatásban, tovább támogatják. Továbbá 2010–12 közt 84 millió svéd koronát fordítanának arra, hogy a képesítés nélkül dolgozó pedagógusok is pedagógusdiplomát szerezhessenek. Ehhez egyrészt a korábbi tapasztalatok tanulási
eredményként való elismerését támogatják, másrészt a képzések individualizált
típusát erősítik.
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A hallás-, látás- és mozgássérült gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusokban nagy hiány van a svéd oktatási rendszerben, ezért a kormány azt javasolta,
hogy a posztgraduális gyógypedagógus-képzést terjesszék ki a következő specializációkkal: hallás-, látássérült gyermekek nevelése, nyelvi problémákkal és
tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek nevelése.
Az új szakmai képzések elindításának jóváhagyásához a Svéd Nemzeti Hatóság a Felsőoktatásért nevű intézményhez kell fordulni. Az új pedagógusképzésekről még nincsenek adatok, mivel a képzéseket 2011 őszétől indítják el
(Eurybase, 2009/10).
Mivel a kormány egyik legfőbb célja, hogy a pedagógusképzés minőségét javítsa, amelynek az egyik legfőbb eszközét a neveléstudományi kutatásokban
látja, hiszen a kutatások eredményei és szemléletmódja mind a pedagógusképzőkre, mind a tanárjelöltekre, tanárokra hathat. A kormány a neveléstudományi
kutatások és a posztgraduális képzések finanszírozásának módját igyekszik úgy
átalakítani, hogy a kutatók nagyobb szabadságot kaphassanak (Top of the Class
– new teacher education programmes, 2010).
A kezdő pedagógusok támogatása érdekében 1995-től a kezdő pedagógusok
jogai közé tartozik, hogy mentort kaphassanak, és a pályára segítő programon
vehessenek részt. Ezt a jogot a pedagógusok nemzeti szakszervezetei és a munkáltatók szervezete közti megállapodás biztosította. Mivel hivatalosan az önkormányzat felelős a kezdő tanárok támogatásáért, helyi szinten az önkormányzatok és a helyi szakszervezetek az országos megállapodások fényében a helyi
körülményekhez igazodva igyekeztek implementálni a támogatórendszert. Azaz
a finn rendszerhez hasonlóan önkormányzatonként eltérő lehet a támogatórendszer: pl. a kijelölt mentornak, aki általában ugyanabban az iskolában dolgozik, a
szemináriumokon és kurzusokon való részvétele. A finanszírozás szintén a helyi
szinthez kötődik: vagy az önkormányzat, vagy az iskola fizet a támogatásért. A
későbbiekben az országos megállapodásokban e téma lekerült a napirendről, ami
azt jelenti, hogy a helyi szintet már semmi nem köti, de vannak olyan önkormányzati képviselők is, akik abban a hitben élnek, hogy a nemzeti megállapodás
még mindig fennáll (Bjerkholt – Hedegaard, 2008).
2008 májusában a jobbközép koalíció vizsgálatot indított a Regisztráció és
szigorúbb képesítési szabályok témájában. E vizsgálat alapján megfogalmazott
ajánlások erőteljesen hasonlítottak az 1995-ös megállapodásra. Lényegi különbség viszont, hogy a javaslat szerint a mentort, mentoráltat, a pedagógusok regisztrációs eljárását országos szinten finanszíroznák. A pedagógusok értékelési
kritériumrendszerét a jelentés alapján a Svéd Nemzeti Hatóság az Oktatásért
(Swedish National Agency for Education) kapná meg kidolgozásra (Bjerkholt –
Hedegaard, 2008).
A továbbképzések ma a helyi hatóságok és iskolák feladata, az ajánlott képzési tartalmakat tehát a helyi igényekhez tudják igazítani. A 80-as évekig egyébként a továbbképzési rendszert központilag irányították. A folyamatos szakmai
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fejlődés, továbbképzések tehát a helyi szint felelősségi köréhez tartoznak. Állami felelősség viszont a pedagógusképzési programok céljainak lefektetése s a
helyi tevékenységek követése és értékelése (Eurybase, 2007/08).
Leggyakrabban egyetemek és főiskolák szerveznek 1–20 hét közti továbbképzéseket. A továbbképzésre a helyi hatóságok választják ki a tanárokat. Emellett minden tanárnak kötelező évenként 5 napot iskolai, belső továbbképzésre
fordítani. Ezek a képzések a tanárok képességeit, tudását, attitűdjét és módszertani technikáit fejlesztik. A továbbképzés manapság elmozdult az egyéni továbbképzésektől a tantestületek fejlesztéséig, a gyors képzésektől pedig a szakmai fejlődésig (Lieberman, 1994, 15.).
A 2007–10-es időszakban a kormányzat 2,9 milliárd svéd koronával (SEK)
támogatja közel 30000 pedagógus továbbképzését. A továbbképzéseket a felsőoktatás szervezi. Ez azt jelenti, hogy az összes pedagógus közel egynegyede kap
támogatást, ami abból áll, hogy a képzés alatt a fizetésük 80%-át kapják meg az
államtól. A kormányzat további támogatást nyújt (összesen 3,6 milliárd svéd
koronát) kiegészítő képzésekre: a nem kvalifikált pedagógusoknak, a migráns
pedagógusoknak svéd nyelvű oktatásra és az igazgatóknak is speciális továbbképzésre.
A kormányzat ilyen mértékű támogatásának célja, hogy a pedagógusok tantárgyi tudását és tanítási képességeit fejlessze annak érdekében, hogy a gyerekek
tudása javuljon, s hogy jobban teljesítsenek az országos és a nemzetközi méréseken (Continuing Professional Education for Teachers).
3. A pedagógusképzés bemenete
Svédországban a minimum felvételi követelményeket központilag alakítják
ki. Általában a következő szempontokat veszik figyelembe a felvételinél:
− Osztályzatok
− Egyetemi képességteszt (a Nemzeti Hatóság az Oktatásért felelős a kidolgozásáért.)
− További speciális vizsgák
− Korábbi tanulmányok
− Munkatapasztalat
(Eurybase, 2007/08)
A pedagógusképzés esetében középfokú végzettségre és meghatározott számú kurzus elvégzésére vagy másképpen a tanulmányok meghatározott idejére
van szükség (pl. svéd és angol nyelvből, matematikából). A komprehenzív vagy
általános iskola utolsó 3 évfolyamán és a felső középfokon meghatározott tantárgyak esetében a követelmények magasabbak (Egeltoft, 2010).
A pedagógusképzés bemenetének átalakítása nincs napirenden Svédországban, bár néhány területen van pedagógushiány. Ha például az iskoláskor előtti
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nevelés/óvópedagógus képzésekre jelentkezők száma nem növekszik, akkor az
előrejelzések szerint 2020-ra az állások fele lesz csak betöltve. A gyógypedagógusok száma is kevés, ráadásul a statisztikák szerint 2020-ra a
gyógypedagógusok 80%-a lesz 50 év feletti. A szakmai pedagógusképzés is
gondot jelent, előrejelzések szerint 2020-ra 17–18000 szakmai tanárra lenne
szükség, s csak 6000-en lesznek. Az utóbbi két képzés esetében egyébként egyre
több rugalmasabb szervezésű programot indítanak be (pl. távoktatást), s a korábbi tanulási eredmények beszámítását is elkezdték. Az alap- és középfokú oktatásban tanító pedagógusok száma megfelelő, mindkét szinten a szükségesnél
több nyelv- és társadalomtudományi tanár végez (Statistics Sweden‟s Labour
Force barometer, idézi Eurybase, 2007/08).
4. A pedagógusképzés kimenete és a pedagóguskompetenciák értékelése
A minden leendő tanár számára egységes pedagógusképzésről 2000-ben döntött a svéd parlament, amelynek implementációja 2001. július 1-jével kezdődött
meg. Az ez alapján megfogalmazott rendeletben szabályozzák a pedagógusképzés három fő területét, az elvégzendő kreditek számát és a képzés kimenetét. Ez
alapján minden pedagógusképzés célja egységes, de még nem lehet tudni, hogy
az új rendelettervezet, mindezt, hogyan fogja befolyásolni. A célokat a képzés
kimeneteként megfogalmazott tanulási eredményekben írják le. A minden pedagógus által elérendő közös tanulási eredmények mellett vannak csak az egyes
pedagógustípusokra jellemző további elérendő tanulási eredmények is (Linde,
2003; Qualification Ordinance, 2001).
A képzés kimenetét a következő módon adják meg: 1) mit kell a pedagógusképzettséggel rendelkező hallgatóknak tudni és megérteni, 2) milyen kompetenciákkal és képességekkel kell rendelkezniük és 3) milyen ítéletalkotás és megközelítés kell, hogy jellemezze őket. A rendelet a fő kategóriákon belül a következőképpen részletezi a tanulási eredményeket (Qualification Ordinance, 2001):
1. Tudás és megértés
A pedagógusképzettséggel (teaching qualification) rendelkező hallgatónak be
kell tudnia bizonyítani, hogy
− a tanítás területéhez szükséges tantárgyi vagy műveltségterületi tudással
rendelkezik, ebbe beleértve a tantárgy, műveltségterület tudományos
megalapozását, releváns módszereit és aktuális kutatási témáit,
− a tanulásról és tanításról rendelkezik tudással,
− a gyerekek és tanulók tudásszerzésében ismeri az olvasni, írni és számolni tanulás fontosságát,
− a témák bemutatásakor és a nevelési-oktatási tevékenységekben tisztában van a társadalmi nem perspektívájának fontosságával,
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Továbbá a korai nevelés (early years education) és az alap szintű oktatás (primary) esetében: magas szintű tudással rendelkezik az olvasás,
írás és számolás képességének elsajátításáról.
Továbbá az alapszintű (primary), középfokú (secondary) és felsőközépfokú (upper-secondary) oktatás esetében: magas szintű tudással rendelkezik a tanulók tanulásának elemzéséről, értékeléséről és az osztályzásról.

2. Kompetenciák és képességek
A pedagógusképzettséggel (teaching qualification) rendelkező hallgatónak be
kell tudnia bizonyítani, hogy
− képes a tantárgyi vagy műveltségterületi és a tanulásról, tanításról szerzett tudását felhasználni a tanítási helyzetekben annak érdekében, hogy
minden gyerek vagy fiatal tanulhasson és fejlődhessen,
− képes alapvető szociális és demokratikus értékeket közvetíteni és kialakítani,
− képes közvetíteni, kialakítani és felhasználni a megfelelő szabályokat
annak érdekében, hogy megelőzze és ellensúlyozza a diszkriminációt és
más, a gyerekekkel, tanulókkal szembeni méltánytalan bánásmódot,
− képes a tanítást és más nevelési-oktatási tevékenységet önállóan és másokkal közösen is tervezni, végrehajtani, értékelni és fejleszteni, és képes részt venni ezen tevékenységek menedzselésében,
− képes elemezni, dokumentálni, értékelni a tanulók tanulását és fejlődését
a nevelési-oktatási célokkal összefüggésben, s e területen képes tájékoztatni a szülőket, illetve gyámokat és együttműködni velük,
− képes az információs technológia használatára a nevelési-oktatási tevékenységekben, s felismeri a különböző médiák szerepét e tekintetben,
− képes arra, hogy kritikus és önálló módon alkalmazza, rendszerezze és
reflektáltan elemezze saját és mások szakmai tapasztalatait csakúgy,
mint a releváns kutatási eredményeket abból a célból, hogy a szakmai
fejlődéshez és tantárgyában vagy műveltségterületén a tudás növekedéséhez hozzájáruljon.
Továbbá a mesterképzésen szerzett pedagógusképzettséghez, mely 240, 270,
300 vagy 330 kreditet jelent, a hallgatónak be kell tudnia bizonyítani, hogy
− rendelkezik azokkal a speciális képességekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy kritikus és önálló módon alkalmazza, rendszerezze és reflektáltan elemezze saját és mások szakmai tapasztalatait csakúgy, mint a releváns kutatási eredményeket.
3. Ítéletek és megközelítések
A pedagógusképzettséggel (teaching qualification) rendelkező hallgatónak be
kell tudnia bizonyítani, hogy
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öntudatos és empátiára képes,
képes saját nevelési-oktatási gyakorlatában úgy értékelni, hogy az releváns fegyelmezési, szociális és etikai szempontokon alapuljon, különösen az emberi jogok figyelembevételére építve,
képes szakmai megközelítéseket alkalmazni a gyerekekkel, tanulókkal
és szüleikkel vagy gyámjaikkal,
képes felismerni, ha pedagógusként további tudásra vagy szakmai fejlődésre van szüksége.

Az egyes egyetemek, főiskolák további speciális célokat is kitűzhetnek, majd
mindezek alapján fogalmazzák meg a tantervi tartalmakat. Linde (2003) szerint a
különböző tanárképző intézetek gyakorlatában vannak hasonló jellegzetességek:
− A tanulást kommunikációs cselekvésként fogják fel. A szemináriumokon a megbeszélések dominálnak, szövegolvasás, kritikai elemezés és
vita.
− Kutatási feladat, melyet a hallgatók választanak ki. Az oktatók a kutatást
segítő mentorokként működnek, s segítenek a kutatásmetodológiában, a
kutatás kivitelezésében.
− Íráskészség. A feladatokról írásbeli beszámolót kell készíteni a hallgatóknak, mely jól szolgálja a saját gondolatok rendszerezését, kritikai
hozzáállást.
− Az értékeléshez esszéírást használnak, melyben a hallgatók saját reflexiói dominálnak.
A pedagógusképzés kimenetekor közvetlenül nem kerülnek értékelésre a tanulási eredmények (tudás, megértés; képesség, kompetencia; ítéletek, megközelítések), a diploma mint dokumentum inkább a képzés tartalmán és a megfelelő
kreditszám elvégzésén alapszik. A kompetenciák értékelése – úgy tűnik – elsősorban az iskolai gyakorlathoz kötődik.
A diploma megszerzésének feltétele egy önálló projekt (projektdiploma) elkészítése. Ha 180–210 kredit megszerzésére épülő diplomát szerez valaki, akkor
legalább 15 kredit értékűnek kell lennie a diplomamunkának. Ha a pedagógusképzettség 240, 270, 300, 330 kreditet foglal magába, akkor az önálló projektnek
legalább 30 kreditet kell érnie, vagy lehetőség van két kisebb projekt elvégzésére, darabonként legalább 15 kredit értékben. Az önálló projekt az iskolai gyakorlat
elvégzéséhez kötődik. A diploma tartalmazza, hogy milyen specializációkat és
magasabb szintű tanulmányokat végzett el a hallgató, hogy a képzettség milyen
oktatási szinthez kötődik, továbbá az összes elvégzett kurzust és osztályzatait is
tartalmazza a dokumentum (Eurybase, 2007/08; Qualification Ordinance, 2001).
A svéd rendszerben nincs különösebb alkalmassági vizsgálat. Az alkalmasság
szempontjából az iskolai gyakorlatokat tartják meghatározónak, melyek legalább
30 kredit értékűek, s két vagy több részből is állhatnak. A pedagógusi diploma
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elnyerésének tehát mindenképp feltétele, hogy az iskolai gyakorlatot megszerezze a hallgató. A gyakorlat értékelése az iskolai vezetőtanár és az egyetemi oktató
megfigyelésein s a jelölttel való közös megbeszélésein alapul. Ha nem sikerül a
gyakorlati képzés elvégzése, a jelölt újból megpróbálhatja (Egeltoft, 2010).
A pedagógusi kompetenciák értékelése megjelenik a képzés különféle értékelési gyakorlatában: írásbeli vagy szóbeli értékelésben, egyéni vagy csoportos
értékelésben. Különösen pedig a vezető tanár értékeléseiben a tanítási gyakorlat
során, s a diplomamunka bemutatásának és megvédésének értékelésekor.
A pedagóguspálya során a kompetenciák értékelésére, a kompetenciák fejlődésének támogatására nincs kidolgozott rendszer, s nagy problémát jelent az is,
hogy a helyi különbségek miatt a rendelkezésre álló források is nagyon eltérőek
(Egeltoft, 2010).
Svédországban a munkáltató az iskola és az önkormányzat, ők döntenek a
pedagógusállás meghirdetéséről, az állás feltételeiről és a pedagógus kiválasztásáról. A pedagógusokat tehát az önkormányzatok alkalmazzák, de az iskolák
választják és nevezik ki. A munkaóráról, fizetésről és a munkafeltételekről a
szakszervezet és az önkormányzatok kollektív szerződést kötnek. Az egyéni
fizetésben a munkáltató és a tanár közösen egyeznek meg.
Újabban a pedagógusok alkalmazási folyamatában a svéd kormány a minőségi szempont figyelembevételét szándékozik erősíteni. Egy 2008-as vizsgálat
ajánlásaként fogalmazzák meg a pedagógusok regisztrációs rendszerének kialakítását. A kidolgozásban a skót példa játszott jelentős szerepet. A rendszer lényege, hogy csak regisztrált pedagógusokat foglalkoztathatnának az iskolák –
kivéve pedagógushiány esetében –, s hogy csak ezeknek a pedagógusoknak lenne joguk osztályozni, illetve csak ők tölthetnének be mentorszerepet, s lehetnek
állandó alkalmazásban. A regisztrációt a Svéd Nemzeti Hatóság az Oktatásért
irányítja. A regisztráció feltétele: a pedagógusi diploma és egy év sikeresen elvégzett próbaév. Ha valamelyik pedagógus nagyon gondatlanul végzi a munkáját, a Hatóság keretében dolgozó speciális bizottság el is tanácsolhatja. Az állam
részt vállalna a finanszírozásban is: fizetné a mentorált fizetésének 10%-át, a
mentor fizetésének 5%-át.
A regisztrációs rendszert két lépésben vezették be 2010-ben. A szakmai és
óvópedagógusok 2010 januárjától juthattak hozzá a regisztrációhoz. 2010. július
1-jétől pedig az iskolai vagy óvodai munkához is szükséges a regisztráció. A
vizsgálat becslése szerint az első 8 átmeneti évben, amikor a korábban végzett
pedagógusok átállását is segíteni kell, az államnak 782 millió SEK-be, ez után
pedig 725 millió SEK-be fog kerülni évente (Inquiry on Teachers' Qualifications
and Authorisation, Registration and stricter qualifying rules, 2008).
A regisztrációs rendszer alapján ellenőrizni lehet azt is, hogy a jelentkező pedagógus nem követett-e el szexuális támadást, erőszakos bűncselekményt vagy
gyermekpornográfiát. A törvény 2008. április 1-jétől a regisztrációs rendszert
kiterjesztette a helyettesítő pedagógusokra, a felnőttoktatásban dolgozókra, s az
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iskolai és iskoláskor előtti nevelési intézmények nem pedagógus személyzetére
is (Eurybase, 2007/08).
A regisztrációs rendszer legfőbb indítéka tehát, hogy a pedagógusok alkalmazásakor világosabb és szigorúbb képzettségre vonatkozó előírásokat vegyenek figyelembe.
A gyakorló pedagógusok munkájának értékelésében – mint a regisztrációs
rendszer kapcsán írtam – az első év tölt be jelentős szerepet. Ez a próbaév a feltétele annak, hogy a pedagógusokat állandó státuszban alkalmazhassák.
A már dolgozó pedagógusok későbbi szakmai fejlődésének értékelését viszont nem szabályozza törvény. Ennek ellenére minden iskolában az igazgató
rendszeresen megbeszélést folytat a pedagógusokkal az egyéni fejlődésről
(Eurybase, 2007/08).
5. Reflexiók a svéd folyamatos szakmai fejlődéshez és a
pedagógusképzéshez
A svéd pedagógusképzés és a folyamatos szakmai fejlődés rendszerének alakulását, reformjait elsősorban a pedagógusi munka felértékelődése hajtja: az az
elgondolás, hogy a PISA-vizsgálatokban nyújtott teljesítmény a pedagógusok
fejlesztésével, fejlődésével javítható; s hogy ezáltal Svédország ismét a tudástársadalmak élvonalába kerülhet. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a svéd pedagógusképzés és -továbbképzés fejlesztése politikai viták kereszttüzében áll.
Mondhatni, sok hasonlóság is van a svéd és a hazai gyakorlat közt, többek
közt: a pedagógusképzés egységesülése, a svéd regisztrációs rendszer és a hazai
erkölcsi bizonyítvány kikérése mint alkalmazási feltétel, a svéd próbaév és a
hazai gyakornoki év. Hasonlítanak a nemzeti viták is egymásra: mennyire legyen
egységes a pedagógusképzés; a pedagógusképzésben milyen arányban szerepeljen a tanított tantárgyi tartalom és a pedagógiai és pszichológiai tartalom.
A svéd folyamatos szakmai fejlődés és pedagógusképzés bemenete és kimenete értékelésekor a legfontosabb szempontok, melyeket a hazai fejlesztések
felől is érdemes végiggondolni, a következők:
− A folyamatos szakmai fejlődésnek és a fejlődés értékelésének ugyan
nincs kiépült rendszere, de történtek kezdeményezések a pedagógusi
karrier struktúrájára vonatkozóan. A speciálisan képzett pedagógus, a
felső-középfokú iskolai előadó státusz elérésében egyaránt elfogadott a
szakmai tapasztalatok beszámítása és a formális továbbképzések, továbbtanulási eredmények. Tehát a folyamatos szakmai fejlődés informális és formális elemei is beszámíthatnak a karrier alakulásába.
− A pedagógusképzés egységesülésének legfőbb indoka volt, hogy a pedagógusok egy szakmai közösséggé váljanak. A jobb oldali politika viszont úgy látta, hogy mindez kedvezőtlenül hat a tanított tantárgyakkal
kapcsolatos tudásra, átláthatatlanná teszi a rendszert. A négyféle elkülö-
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nült pedagógusképzés tervezete mellett az egyik legfőbb érvük, hogy a
pedagógusjelöltek így válhatnak elkötelezetté az adott iskolafok, korosztály iránt. Érdemes tehát elgondolkodni azon, hogy a hazai többékevésbé egységes pedagógusképzés hogyan figyelhet a pedagógusjelöltek speciális elköteleződéseire, mindezt hogyan építheti be a képzésbe.
A tantárgyi tartalmak hazánkban eddig inkább túlsúlyban voltak a képzésekben, szóval a svéd gyakorlat inkább a szaktárgyi és pedagógiaipszichológiai tartalmak egyensúlyának nehézségeire hívhatja fel a figyelmet.
A pedagógusképzés kimenetét tanulási eredményekben adják meg. A tanulási eredmények leírása viszont nem kompetenciarendszerre épül, hanem a 1) tudás, megértés; a 2) képességek, kompetenciák és a 3) ítéletek,
megközelítések hármasára, ami egyébként kétségtelenül hasonlít a hazai
kompetenciák tartalmára: tudás, képességek és attitűdök, nézetek. A tanulási eredmények leírásában egyfelől meglepő, hogy a pedagógus tevékenységei közül a tanítás mennyire domináns; másfelől nagyon markánsak a demokratikus értékek, a diszkriminációellenesség és a társadalmi
nem perspektívája. Ez utóbbiak talán kevésbé meghatározóak a hazai
pedagógusi kompetenciákban, a társadalmi nem perspektívája pedig teljesen tematizálatlan.
Az állam a továbbképzéseket kiemelten támogatja, ami azt jelenti, hogy
mind az iskoláknak, mind a pedagógusoknak valamennyi anyagi támogatást nyújt a tanulmányok alatt. Lényeges lehet, hogy mindkét fél (pedagógusok és munkáltatók) érdekelt legyen a továbbképzésekben. Továbbá az állami támogatás segít a nagyon különböző lokális feltételek
kiegyenlítésében is.
A folyamatos szakmai fejlődés és a továbbképzések fejlődésének zálogát
a neveléstudományi kutatásokban, különösen pedig a tanórakutatásokban látják. Hazánkban is lehetne azzal foglalkozni, hogy a továbbképzések és a neveléstudományi kutatások közt hogyan lehetne szorosabb
kapcsolatot kialakítani.
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1. számú melléklet: A fenntartható pedagógusképzés vizsgálatának tervében
szereplő pedagógusképzési típusok
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/117518, utolsó letöltés: 2011.08.10.)
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Bikics Gabriella
Sztenderdek és pályaalkalmasság a németországi
pedagógusképzésben
1. A német pedagógusképzés rendszere
1.1. A pedagógusképzés egy föderalista államban
A Német Szövetségi Köztársaság 16 tartományból álló föderalista állam, ahol
az oktatáspolitika, ezen belül a pedagógusképzés az egyes tartományok hatásköre. „Német Oktatási Minisztérium” nem létezik, a legfelsőbb német oktatáspolitikai döntéshozó fórum a Tartományi Kultuszminiszterek Állandó Konferenciája.
Az egyes német tartományokban az oktatásügy (és ezen belül egyenként az
egyetemek is) teljes körű autonómiát élveznek. A köztük lévő különbségek mind
a mai napig jelentősek, ezért a német tanárképzésre jellemző a nagyfokú pluralizmus. Ez azt jelenti, hogy még ma is adminisztratív nehézségekkel találhatja
magát szemben, aki tanulmányainak folytatása vagy munkahelykeresés cáljából
más német tartományba megy.
A 2002-ben elinduló Bologna folyamat az első lépés volt a német tartományok oktatáspolitikája és ezen belül a pedagógusképzési struktúrái számára az
egységesülés felé vezető úton. A következő lépésként a Kultuszminiszterek Konferenciája 2004-ben megegyezett a tanárképzési kompetenciák egységesítéséről.
Összesen 11 pedagóguskompetenciát írtak le, melyek 2005-től kezdve valamennyi
tartomány tanárképzése számára kötelezőek. (Sekretariat der Ständigen
Konferenz, 2004, Melléklet: Kompetenciakatalógus)
Napjainkban minden tartományban vannak reformtörekvések a tanárképzés
megújítására. (Eurydice, 2009/10). Tartományonként eltérőek a hangsúlyok, de
az alábbi törekvések mindenütt fontos szerepet kapnak:
− a gyakorlati orientáció erősítése a képzés folyamán,
− a pedagógusképzés egyes szakaszainak összekapcsolása,
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−
−

a pedagóguspályára lépés segítése,
a tanárok diagnosztikai és módszertani kompetenciájának erősítése.

1.2. A pedagógusképzés szakaszai
Németországban a tanárképzés két szakaszra tagolódik: egy egyetemhez kapcsolódó diszciplináris szakaszra (ami a Bologna képzési struktúrájának megfelelően tovább tagolódik egy alapképzésre és egy mesterképzésre) és egy tanárképző intézethez kapcsolódó gyakornoki-gyakorlati szakaszra. Mindkét szakasz
tartalmaz elméleti és gyakorlati képzési elemeket is, csak különböző arányban.
Az első szakaszban a pedagógiai elméletből kiindulva kerül sor a pedagógiai
gyakorlat feltárására, a második szakaszban pedig ennek a pedagógiai gyakorlatnak az elméleti irányultságú reflexiója áll a középpontban. Az elméleti és a
gyakorlati tanulmányi elemek közötti koordináció célja a tapasztalatok bővítése
és a kompetenciák szisztematikus fejlesztése. A képzés harmadik szakaszának a
pedagógus-továbbképzés tekinthető, amelyben – az élethosszig tartó tanulás
szellemében – sor kerül a pedagóguskompetenciák permanens továbbfejlesztésére. (Sekretariat der Ständigen Konferenz, 2004)
1.3. A pedagógiai képzések típusai
A 70-es évek óta minden iskolatípus tanárait egységes elvek szerint az egyetemek képzik. A 16 német tartomány közül egyedül Baden-Württemberg tartomány tartotta meg az önálló tanárképző főiskoláit.
A tanárképzés egyes tartományokban (pl.: Bajorország, Baden-Württemberg)
iskolatípusra irányul: gimnázium (5–12. évf.), általános iskola (1–4. évfolyam),
„Hauptschule (5–9. évfolyam), „Realsschule (5–10. évfolyam), más tartományokban (pl.: Alsó-Szászország, Észak-Rajna Wesztfália) iskolai évfolyamokra.
A Primarstufe (1-4. évfolyam) az első szint, amely megfelel a magyarországi
alsó tagozatnak, a Sekundarstufe I. (5–8. évfolyam) a második szint első szakasza, ami megfelel a magyarországi felső tagozatnak, Sekundarstufe II. (9–12.
évfolyam) a második szint második szakasza, amely megfelel a magyarországi
középiskolai szintnek.
Németországban öt tanárképzési kategória van.
1) Általános iskola alsó tagozatos tanár (Magyar megfelelője: „tanító”)
Képzési idő: 7 szemeszter, féléves óraszám: kb. 120.
2) Középiskola 1. szintjének tanára (Magyar megfelelője: „Általános iskola
felső tagozatos” tanár
Képzési idő: 7–9 szemeszter, féléves óraszám: 120–160. Kétszakos képzés, többhetes iskolai gyakorlat.
3) Középiskolai 2. szintjének tanára (általános tárgyak tanára vagy gimnáziumi tanár)
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Képzési idő: 9 szemeszter, féléves óraszám: 160. Kétszakos képzés,
többhetes iskolai gyakorlat.
4) Középiskolai 2. szintjének tanára (szakmai tárgyak tanára vagy szakképző
iskolai tanár)
Képzési idő: 9–10 szemeszter, 270–300 kreditpont, egyéves szakmai
gyakorlat a választott szakmában.
5) Gyógypedagógiai tanár
Képzési idő: 9 szemeszter, féléves óraszám: 160. Két gyógypedagógiai
szakot kell választani.
Valamennyi felsorolt tanárképzési típus tanárjelölt hallgatója a fenti képzési
idő és az első (diszciplináris) államvizsga után gyakornoki szakaszba lép,
amelynek időtartama két év (24 hónap). Egyes tartományokban a gyakornokság
ideje 18, illetve 12 hónap, mert beszámítanak közbeeső gyakorlati félévet vagy
más iskolai gyakorlatot is.
1.4. A pedagógusképzés bemenete és kimenete
A pedagógusképzés bemeneti és kimeneti szintjei központilag, de nem állami,
hanem tartományi szinten törvényileg szabályozottak. Felelősei az egyes tartományok oktatási minisztériumai. Valamennyi iskolatípus tanárainak képzése a tartományi jog szerint történik. A jogi normák a tanárképzésre vonatkozó törvények és
tanárképzési rendeletek, a tanár szakosok képzési rendjei, az 1. államvizsga szabályrendje, a gyakornoki időre vonatkozó előírások, a 2. államvizsga szabályrendje.
Német kontextusban, a tanárképzés szakaszossága miatt a pedagógusképzésbe
való bemenet és a pedagógusképzésből való kimenet meghatározása nem annyira
egyértelmű, mint magyar viszonylatban. A német modellben számos kontrollpont
áll annak felülvizsgálatára, hogy alkalmas-e a tanárjelölt a pályára. Ezt a célt szolgálják a képzés különböző pontjain elhelyezkedő iskolai gyakorlatok.
Noha a Bologna folyamat a különböző német tartományokban addig eltérő
tanárképzési szerkezetét egységesítette (v.ö. 1.1.), mégis maradtak tartalmi és
strukturális különbségek. Példa erre a szakmai (iskolai) gyakorlatok szerkezete.
Ezek az egyes tartományokban a pedagógusképzés különböző pontjain vannak:
lehetnek a képzés elején, a képzés folyamán és a végén.
Az iskolai gyakorlatok koordinációját az első képzési szakaszban az egyetemek tanárképző központjai végzik, amelyek a legtöbb tartományban létrejöttek.
A korai iskolai gyakorlatok célja, hogy a jelölt a lehető leghamarabb konfrontálódjon az iskola követelményeivel és ezek tükrében saját képességeivel, és
mindezt a képzés folyamán újra és újra felülvizsgálja. A képzés végén álló,
hosszú iskolai gyakorlat célja pedig már a tanári kompetenciák fejlesztése. A
képzés második szakaszában a pedagógiai-gyakorlati képzés gyakornoki rendszerben (v.ö. az orvosképzésben: rezidens) történik és nem az egyetemeken,
hanem független tanárképző intézetekben és gyakorlatvezető iskolákban folyik.
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2. Bemeneti és kimeneti követelmények
Bemeneti követelmények
2.1.1. Általános bemeneti követelmények
A németországi pedagógusképzés szakaszossága miatt kétféle bemenetről beszélhetünk, melyeknek bemeneti feltételei vannak. Ezek között pályaalkalmassági követelmények nem szerepelnek.
− Bemeneti feltétel a felsőoktatásba és ezen belül a pedagógusképzés első
(egyetemhez kapcsolódó, diszciplináris) szakaszába:
Érettségi vizsga
Hozott pontszámok
A pedagógusképzés első szakaszát felvételi vizsga nélkül, a hozott
pontszámok alapján lehet elkezdeni. Ezt a pontszámot az évvégi jegyek
és az érettségi jegyek alapján számítják ki. A fakultáción, emelt szintű
képzésben felvett tárgyak eredménye duplán számít.
A magyarországi rendszerrel teljesen megegyezően a felsőoktatásba
az érettségi vizsga után lehet bekerülni, ami a jelölt általános műveltségét tanúsítja. A jelölt számára az általa kiválasztott egyetem és stúdium
pedig a hozott pontszámainak függvényében érhető el.
E bemeneti feltétel teljesítése esetén a jelölt felvételt nyer az egyetemre, és a
pedagógusképzés első szakaszába lép.
− Bemeneti feltétel a pedagógusképzés második (tanárképző intézethez
kapcsolódó, gyakorlati-gyakornoki) szakaszába:
1. államvizsga (diszciplináris államvizsga), ami a következő elemekből áll:
– Tudományos házi dolgozat az első vagy a második szaktárgyból,
vagy pedagógiából,
– Záróvizsga írásbeli és szóbeli vizsga a szaktárgyakból
– Záróvizsga neveléstudományból
– Gyakorlati vizsga művészeti vagy műszaki tárgyak illetve a sport
esetében
E bemeneti feltétel teljesítése esetén a jelölt a pedagógusképzés második szakaszába lép.
Megjegyzés: A pedagógusképzés első szakaszának az 1. államvizsgával történő lezárása után természetesen nem minden hallgató lép tovább a második
szakaszba. (Pl. azért, mert nem kíván pedagógus lenni, vagy pedagógiai alaptanulmányaira más jellegű további stúdiumokat épít stb.) Aki azonban pedagógus
akar lenni, annak tanulmányai folytatásához megfelelő eredménnyel kell letennie
az 1. államvizsgát.
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2.1.2. Pályaalkalmassági bemeneti követelmények
Németországban tartományoktól és felsőoktatási intézményektől függően eltérő, hogy alkalmaznak-e pályaalkalmassági szűrési módszereket, ha igen, milyeneket. Az is eltérő, hogy ezeket a pedagógusképzés első vagy második, vagy
mindkét szakaszába való bemenetkor alkalmazzák-e. Az alkalmassági vizsga
nem kötelező, a tartományok, felsőoktatási intézmények maguk dönthetnek. Ha
alkalmaznak ilyen szűréseket, akkor az első szakaszba való bemenetkor inkább
általános felsőoktatásképesség-felmérés történik, a második szakaszba való bemenetkor inkább pályaalkalmasság-felmérés. A kiválasztásban ezeknek csak
kiegészítő szerepük van. A döntő a hozott tanulmányi eredmény.
2005. január 1-jén lépett életbe a felsőoktatási törvény 7. reformtörvénye,
amely szabályozza, hogy ki kerülhet be a felsőoktatásba (7. HRGÄndG 2004).
Ezen a bázison számos tartomány megváltoztatta a törvényi szabályozását, és a
felsőoktatási intézményeknek nagyobb szabadságot adott abban, hogy alkalmassági teszteket vezessenek be.
Az egyes német tartományokban jelenleg is kidolgozás alatt van az a törvényi
szabályozás, amely szerint a felsőoktatási intézmények saját alkalmassági teszteket alkalmazhatnak a hozzájuk jelentkező hallgatók szűrésére. Korábban inkább arról folytak a viták, milyen szabályozásokkal lehet csökkenteni a jelentkezők számát, manapság olyan kulcsszavak jellemzik, mint „megfelelőség”, „minőségbiztosítás”, „verseny”, „profilalkotás”. Ezen a téren az éllovasok a magánfőiskolák, akik mindig saját maguk válogattak a jelentkezők közül, mert őket
nem kötötték állami szabályozások. (Uthmann, 2009. 46–47.)
A pályaalkalmassági vizsgálatoknak két típusa van: az önszelekció, ami azt
jelenti, hogy a felsőoktatási intézmény pontosan és részletesen bemutatja a képzéseit és elvárásait, így a hallgatók maguk eldönthetik, hogy az intézmény megfelel-e számukra, és ők megfelelőek-e az intézménynek, valamint a szelekció,
amelynek a célja a megfelelő hallgatók kiválogatása.
− Az önszelekció
Egyes pedagógusképző intézmények a hallgatókat igyekeznek arra ösztönözni, hogy önismeret (saját képességeik, személyiségjegyeik, érdeklődésük) és
pályaismeret (a tanári pálya megismerése) révén saját maguk döntsék el alkalmasságukat. Ebből a célból egyes egyetemeken szakmai gyakorlatokat építenek
be már az alapképzésbe is (pl.: a bölcsésznek kell hospitálnia kulturális és pedagógiai jellegű intézményekben is, és iskolákban is).
A pályaalkalmasság felmérése önteszteléssel, önkéntes alapon folyik. Erre
EU-támogatással kidolgozták a Career Counselling for Teachers teszteket, amelyek internetes kitöltése és értékelése után a leendő vagy már beiratkozott hallgató differenciált képet kaphat pályaalkalmasságáról és személyes alkalmasságáról. Ezek a feleletválasztós tesztek a pedagógiai érdeklődésre, a személyiségjegyekre, a terhelhetőségre, a pedagógus-hétköznapok bemutatására irányulnak.
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Részei:
1. Kérdőív az előzetes pedagógiai tapasztalatokról
A kérdőív kitöltői reflektálhatnak azokra a személyes tapasztalataikra, amelyeket gyerekekhez és fiatalokhoz fűződő kapcsolataikban szereztek.
2. Személyiség kérdőív hallgatók számára
A kérdőív teszteli azoknak a tulajdonságoknak a meglétét, amelyek a
tanári pálya szempontjából relevánsak.
3. Érdeklődés kérdőív hallgatók számára
A kérdőív kitöltői felmérhetik, hogy érdeklődésük és a pedagóguspálya jellemzői, követelményei összhangban vannak-e egymással.
4. Személyiség-kérdőív leendő hallgatók (középiskolások) számára
A kérdőív teszteli azoknak a tulajdonságoknak a meglétét, amelyek a
tanári pálya szempontjából relevánsak.
5. Érdeklődés-kérdőív leendő hallgatók (középiskolások) számára
A kérdőív kitöltői felmérhetik, hogy érdeklődésük és a pedagóguspálya jellemzői, követelményei összhangban vannak-e egymással.
6. Szakválasztási kérdőív
Azok számára, akik abban már biztosak, hogy tanárok akarnak lenni,
csak még nem tudják, milyen szakosok.
Ennek a tesztsornak, illetve részeinek kitöltése önkéntes, de egyes egyetemek
(pl.: Koblenz-Lindau) a kötelezővé tételét fontolgatják. Ellenérv azonban, hogy
ezzel létrejöhet egy nem kívánatos előszelekció. Ezért fontosnak tartják, hogy az
eredményeket a hallgató ne csak egyedül értelmezze, hanem ezek birtokában
jelenjen meg tanácsadáson. (A pedagógiai, pályaorientációs, karriertervező tanácsadó szolgálat a német egyetemeken elterjedt, ebbe jól beleilleszthető a pedagógiai alkalmasság felmérése is.)
Ezek a pályaalkalmassági kérdőívek kérdéseket tartalmaznak, és kitöltőjüket
pedagógiai szituációkban állásfoglalásra késztetik.
− A szelekció
A képző intézmények vitáznak arról, hogyan tudják a hallgatók közül kiszűrni a tanári pályára alkalmasakat, illetve sokkal inkább arról van szó, hogyan
tudják kiszűrni az alkalmatlanokat.
A szelekciós tervek abból indulnak ki, hogy vannak olyan jellemzők, amelyek hosszú távúak, stabilak, tartósak és mérhetőek. Ezek a jellemzők a jelentkezőknél különböző mértékben vannak kifejlődve, a fejlettség mértékét diagnosztikai eszközökkel lehet mérni vagy megbecsülni. Az alkalmasságot képességekben lehet mérni. Ezeket különböző módokon lehet fejleszteni vagy megszerezni
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az iskolán kívül is. A képességek fejlettségére következtetni lehet iskolai vagy
iskolán kívüli teljesítményekből. Az alábbi lehetőségek jöhetnek szóba:
− Az érettségi átlaga
− Tantárgyi jegyek az érettségi bizonyítványban
− Képességfelmérő és alkalmassági tesztek – általánosak és felsőoktatásspecifikusak
− Érdeklődés-, motiváció- és általános személyiségtesztek
− Esszék
− Elbeszélgetés / interjú
− Assessment Center eljárások
− Előzetes szakmai tapasztalatok
1. sz. táblázat: A bemeneti értékelés módjai (Arnold-Hachmeister 2004, 13.,
idézi Uthman, 2009)
Módszerek

A mérés tárgya

Előnyök

Bizonyítványok

Átlag
Tantárgyi érdemjegyek

Tudásfelmérő tesztek,
idegen nyelvi tesztek
is (pl.: TOEFL)

Általános, iskola- és
szakspecifikus tudásszint

Könnyen rendelkezésre
áll, hozzáférhető, gazdaságos.
Az átlag mutatja a tanulmányi sikerességet.
Objektív, reliábilis,
sztendertizált,
a minimumsztenderd
megadása hat az iskolai
teljesítményre is.

Általános felsőoktatási-alkalmasság
felmérő tesztek

Általános, szaktól
független kognitív
képességek

Szakspecifikus
felsőoktatásialkalmasság felmérő
tesztek
Intelligenciatesztek
(megfelelnek az
általános felsőoktatási-alkalmasság felmérő teszteknek)

Szaktól függő kognitív
képességek

Személyiségtesztek

Személyiségjegyek pl.:
extrovertált, motivált

Általános, szaktól
független kognitív
képességek

Objektív, reliábilis,
gazdaságosabb, mint a
speciális felsőoktatásialkalmasság felmérő
teszt.
Mérsékelt validitás
Nagyon objektív és
reliábilis.
Elég jól prognosztizálja
az alkalmasságot.
Nagyon objektív és
reliábilis.
Könnyen hozzáférhetőek
a kipróbált eljárások.
Gazdaságos.
Mérsékelt validitás.
Sztendertizált
Könnyen hozzáférhetők a
kipróbált eljárások.
Gazdaságos.

Problémák / Megjegyzések
Az egyes tartományokban
és iskolákban szerzett
jegyek nem összehasonlíthatók.
Gyakorolható.
A tudás később is megszerezhető.
A jó képességű, de kevesebb tudású vagy szociálisan hátrányos helyzetű
jelöltek kiesnek.
A tudást később elfelejthetik.
Nem szabad egyedüli
válogatási eszközként
használni.

Nem szabad egyedüli
válogatási eszközként
használni.
Nem speciálisan a jelentkezők képességeire van
kidolgozva.
Nem szabad egyedüli
válogatási eszközként
használni.
Vitatott eljárás
Kedvező válaszokat
produkálhat.
Nem szabad egyedüli

187

Módszerek

A mérés tárgya

Interjú / elbeszélgetés

Szociális és kommunikatív kompetenciák,
egyéni jellemzők,
tanulási motiváció,
összbenyomás az egész
személyiségről.

Pályázatírás

Motiváció a szak / az
intézmény irányában
Kifejezéskészség,
nyelvi kompetenciák,
iskolán kívüli érdeklődési területek, szakmai
tapasztalat, általános
műveltség.
Iskolai és iskolán kívül
szerzett ismeretek és
képességek összefoglalása.
Strukturálási, érvelési
és kifejezési képességek.
Általános alkalmasság
a választott szakra, a
teljes személyiség.

Esszé / fogalmazás

Ajánlás

Assessment Center
eljárás

Általános vagy szakspecifikus felsőoktatási
alkalmasság különböző, kihívást jelentő
feladatok révén.

Szakmai előismeretek
Szakképzettség,
gyakorlat

Szakmai ismeretek

Próbaidő

A felsőoktatási alkalmasság kipróbálása a
gyakorlatban

Előnyök
A személyiségre fókuszál.
Nem a felsőoktatási
teljesítményt, inkább az
elégedettséget prognosztizálja.
Általánosan elfogadott.
Erősíti a kötődést és a
személyes kapcsolatot.
A szempontok menet
közben árnyalhatók.
Kis létszámú, előzetesen
válogatott jelentkezői
csoportnál alkalmazható.
Gyors első benyomás egy
személyről.

Problémák / Megjegyzések
válogatási eszközként
használni.

Kevéssé tudja prognosztizálni a beválást.
Nagy ráfordítást igényel.

A validitása kétséges
lehet, hogy nem egyedül
írta meg a pályázatát,
az adatokra rá kell kérdezni egy beszélgetésben.

Alkalmas azoknál a
szakoknál, ahol fontosak
ezek a képességek.

Csak bizonyos szakoknál
alkalmazható.

Az ajánló a jelöltet
hosszabb ideje ismeri.
A teljes személyiségét
ismeri.

Az ajánlónak ismertnek és
kompetensnek kell lennie.
A jelentkezők kiválasztására ezért kevéssé alkalmas.
A prognosztikai validitás
nem áll arányban a nagy
személyi, anyagi és
időbeli ráfordítással.

A megfelelési kritériumok erősen változnak a
feladat típusa szerint
Széles körben elfogadott
Objektív, több megfigyelő van.
Könnyen rendelkezésre
áll.
Kevés ráfordítás, elfogadott.
Magas validitás, mert a
predikátor és a kritérium
összhangban vannak
(felsőoktatási sikeresség).

A megfelelési kritériumok, főleg a prognosztizálás gyenge.
Idő- és forrásveszteség,
amennyiben a jelölt nem
felel meg a „póbaidőben”.

A felsorolt eljárások közül a leggyakrabban (62%-ban) kombinált módszert
alkalmaztak, ami a következőkből állt: átlag, türelmi idő, alkalmassági vizsgálat
(pl.: általános vagy specifikus felsőoktatás-alkalmassági teszt, motivációs levél).
A tudományosság és a gyakorlatiasság szempontjából a legmegfelelőbb eljárá-
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sok az átlag, felsőoktatás-alkalmassági tesztek és az interjú /elbeszélgetés. Az
alábbi tényezők szólnak mellettük:
− Átlag: könnyen hozzáférhető, gazdaságos, nehezen hamisítható, jogilag
megtámadhatatlan, az „érettséget” bizonyítja, nagy prognosztikai validitás
− Tesztek: (képességteszt, teljesítményteszt, tudásteszt, általános / speciális felsőoktatás - alkalmassági teszt, intelligencia- és személyiség-teszt)
objektívan mérik a kognitív és nem kognitív, személyes képességeket és
jellemzőket
− Interjú / elbeszélgetés
Megállapítható, hogy a nagy prognosztizáló erejű eljárásokat a jelöltek kevéssé fogadják el. Például az elbeszélgetést elfogadják, bár kevés a validitása, a
jól prognosztizáló, sztendertizált teszteljárásoktól pedig idegenkednek.
2. Kimeneti követelmények: kompetenciák, sztenderdek
2.2.1. Általános kimeneti követelmények
A pedagógusképzés kimenete, egyben zárása egy komplex, elméleti és gyakorlati tartalmú képesítő vizsga, amely egyben a pedagógusi pályára lépés bemeneti feltétele.
− A tanárképző intézethez kötödő, gyakorlati-gyakornoki képzés kimeneti
követelménye:
2. államvizsga, amely a következőkből áll:
– Írásbeli házi dolgozatból pedagógiából vagy pedagógiai pszichológiából, vagy egy tárgy szakmódszertanából
– Gyakorlati vizsga zárótanítással a két tárgyból
– Záróvizsga pedagógiából, iskolajogból, iskolaszervezésből, iskolaszociológiából
– A két tárgy didaktikai és metodikai kérdéseiből
Teljesítése után a tanár próbaidős tanári státuszba léphet.
2.2.2. Pályaalkalmassági kimeneti követelmények:
a Kompetenciakatalógus
A 2. államvizsga nem garancia az elhelyezkedésre. Egy új vagy megüresedett
álláshelyre pályázatot írnak ki, és a pályázókat alkalmasság, képesség, szakmai
teljesítmény kritériumai alapján rangsorolják. Ezek a német Kompetenciakatalógusban sztenderdekben vannak leírva.
Az elbírálás módszerei: elbeszélgetés, ajánlás, az iskolaigazgató jelentése,
óralátogatások.
Az elbírálás kritériumai: szakismeret, tanári teljesítmény, szolgálati magatartás.
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A sikeres pályázót próbaidőre veszik fel, ami 1-3 év. Csak ezután léphet véglegesített tanári státuszba. A próbaidő alatt a tanár értékelése, minősítése ugyancsak a Kompetenciakatalógusban leírt sztenderdek szerint történik.
Még a véglegesített tanárokat is időről időre vizsgálatnak vetik alá, bár tartományok szerint eltérően: a köztisztviselői státuszúakat igen, az alkalmazotti
státuszúakat nem.
3. A folyamatos szakmai fejlődés szakaszai, kritériumai, a sztenderdek
szerepe, alkalmazásuk módjai
3.1. A sztenderdekkel kapcsolatos alapdokumentumok
3.1.1. Első alapdokumentum: Tanárképzési sztenderdek:
oktatástudományok
(A kultuszminiszterek Konferenciája 2004-es határozata) (Sekretariat,
2004)
(Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften.´ Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004)

Németországban a pedagógusképzési sztenderdekkel kapcsolatos alapdokumentumot a Kultuszminiszterek Konferenciája határozatban alkotta meg
(Sekretariat, 2004). Az ebben leírt sztenderdek sokoldalú utalásokat tartalmaznak arra nézve, hogy milyen kompetenciákkal kell a tanároknak rendelkezniük
ahhoz, hogy megbirkózzanak az állandóan változó tanári szakma kihívásaival.
Azokat a követelményeket határozzák meg, amelyeket a tanároknak teljesíteniük
kell. A kompetenciák négy kompetenciaterületre vannak kidolgozva, melyek a
következők:
− Oktatás
− Nevelés
− Értékelés
− Innováció
A sztenderdek alapját képezik a tanári szakma professzionalizásának, és a
minőségbiztosítás, minőségfejlesztés fontos tényezői. Diagnosztizálják a képzési
rendszer állapotát, elősegítik továbbfejlesztését, hiszen a sztenderdek alapján
határozzák meg a tanárképzés tartalmát és szerkezetét. Segítik a nemzetközi
összehasonlítást, a globalizációs folyamatokat, ugyanis a sztenderdek alapján
hasonlítják össze és értékelik a tanárképzésre vonatkozó adatokat. A sztenderdeket a neveléstudomány és az iskolaügy fejlődése szerint időnként felülvizsgálják.
A tanárképzési sztenderdeket a tartományok elfogadták, és a 2005/2006-os
tanévtől kezdve alkalmazzák a pedagógusképzésben.
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3.1.2. Második alapdokumentum: A tanárképzés valamennyi
tartományra nézve egységes szaktudományi és szakmódszertani
tartalmi követelményei
(A Kultuszminiszterek Konferenciája 2008-as határozata) (Sekretariat,
2008)
(Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und
Fachdidaktiken in der Lehrerbildung Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
16.10.2008.

Nemcsak az oktatástudományok, ezen belül a neveléstudomány, hanem a
szaktudományok és azok módszertanai is kidolgoztak sztenderdeket (Sekretariat,
2008), és ezek alapján akkreditálják és evaluálják a képzéseket. Ezek a sztenderdek a minőségbiztosítás további egységesítését, ebből következően a pedagógusok tartományok közötti mobilitását szolgálják. Azokra a tantárgyakra vannak
kidolgozva, amelyek valamennyi tartomány oktatási rendjében szerepelnek. A
sztenderdek kidolgozása az utóbbi évek neveléstudományi kutatásainak fontos
mérföldköve volt. (Terhart, 2002, 2005, 2007)
3.2. A sztenderdek fajtái – A pedagógusképzés szintjeire való
vonatkozásuk
A tanárképzés első és második szakaszát elvégzők számára kidolgozott
sztenderdek a két képzési szakaszban különbözőek. Az alábbi táblázatban egyrészt tartalmi területekre irányulnak (sorok), másrészt a kompetenciák különböző
síkjaira (oszlopok).
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2. sz. táblázat A sztenderdek fajtái a pedagógusképzés két szakaszának elvégzése
után (Terhart, 2002, 32–34.)
(Jelmagyarazat: az X-ek nagysága és száma azt jelenti, hogy az adott területen az
adott kompetencia mennyire hangsúlyos, illetve fejlesztése az adott képzési szakaszában
mennyire lehetséges.)

Az 1. képzési szakasz végén:
Területek
Szaktárgyak
Szakmódszertanok
Pedagógiai tárgyak
Iskolai gyakorlat tanulmányok

Tudás Reflexió
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
xx
xxx

Kommunikáció
XXX
XXX
xxx
xxx

Értékelés
XX
XX
xx
xx

Az 2. képzési szakasz végén:
Területek
Szaktárgyi kompetenciák
Szakmódszertani kompetenciák
Pedagógiai kompetenciák
Iskola- és oktatásfejlesztési kompetenciák

Tudás Reflexió Értékelés Képesség
X
XX
XXX
XXX
X
XX
XXX
XXX
X
XX
XXX
XXX
X
XX
XXX
XXX

Sztenderdek az 1. (szakmai) képzési szakaszt elvégzők számára
A szakmai tárgyak sztenderdjei:
1. A tudományág általános struktúrája
2. A tudományág központi koncepciói és tartalmai
3. A tartalmak összefüggései és kereszteződései
4. Mozgás a tudományág struktúráiban / tartalmaiban
5. A tudományág kutatási módszerei
6. Választott specializációk
7. A tudományág története, megismerésének problémái, határai
8. A tudományág kutatásának választott témái és problémái
9. Kapcsolatok más tudományágakkal (Interdiszciplináris/transzdiszciplináris)
10. A tudományág jelentősége / közvetítése nem tudományos kontextusban
A szakmódszertanok sztenderdjei
1. A tudományág és a tantárgy viszonya
2. A tantárgy legitimációja és jelentősége
3. A tantárgy története
4. A szakspecifikus tanterv felépítése és tartalma
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5. Szakmódszertani koncepciók és szakmódszertani tanítás- és tanuláskutatás
6. A tantárgy tankönyvei, taneszközei, információs technológiái
7. A tantárgyat tanuló diákok tanulási jellegzetességei és nehézségei
8. Teljesítménymérés és tanulássegítés a tantárgyban
9. A tantárgyra jellemző módszertani formák / tanítási- tanulási formák
10. A tantárgy kapcsolata, összekapcsolódása más tantárgyakkal.
A pedagógiai tárgyak sztenderdjei
1. Emberképek, oktatáselméletek, nevelési folyamatok
2. Tanulás, fejlődés és szocializáció gyermek- és fiatalkorban
3. Iskola és iskolarendszer
4. A tanítás mint közvetítési – és interakciós folyamat
5. Tanulási stratégiák és tanulási módszerek a diákok számára
6. A tanulás diagnosztizálása és segítése
7. Tanulási nehézségek, heterogenitás, teljesítményértékelés
8. Együttműködés a kollégákkal, szülőkkel, iskolán kívüli intézményekkel
9. Iskola-és oktatásfejlesztés
10. A tanítás mestersége és professzionalitása
Az iskolai gyakorlat tanulmányok sztenderdjei
1. A hallgató saját személyének megtapasztalása iskolai / tanórai szituációban
2. Reflexió a pályaválasztás helyességére
3. Az „iskolai gyakorlat tanulmányok” során az elméleti tartalmak és a
gyakorlati tapasztalatok összekapcsolása
4. A tanári kutatás alapformái és módszerei (kutató tanulás, teacher research)
5. Az „iskolai gyakorlat tanulmányok”során szerzett tapasztalatok hasznosítása a további tanulmányok során.
Sztenderdek a 2. (gyakorlati) képzési szakaszt elvégzők számára
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A tanóra / az osztály vezetése
A tanítás tervezése (félévek, tanítási egységek, tanórák)
Értékelés, diagnosztizálás és támogatás
Széles módszertani repertoár alkalmazása
Új információs technológiák alkalmazása
A saját munka felülbírálata (önvizsgálat)
A jelölt saját magáról és saját tanári fejlődéséről alkotott képe
Formális és informális továbbképzés
A szakmából adódó terhelés és az ezzel való megbirkózás
Együttműködés a kollégákkal / iskolafejlesztés
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3.3 Módszerek a sztenderdek mérésére (Terhart, 2002)
1. Önértékelés:
A jelölt saját maga megítéli, hogy szerinte milyen mértékben tudja teljesíteni a sztenderdeket.
Előnye: egyszerűen megvalósítható.
Hátránya: rendkívül bizonytalan információ.
2. Tesztelés:
A jelölt tudásbeli, reflexiós és értékelési képességeit megfelelő diagnosztikai eszközökkel megmérik.
Előnye: Az információ nem szubjektív.
Hátránya: nagy tesztdiagnosztikai ráfordítás az előkészítés. A lebonyolítás
és értékelés vonatkozásában Németországban nincsenek hagyományai.
3. Megfigyelés és megítélés:
A jelöltet szakmai cselekvése közben az iskolaigazgatók, tanárképzők,
csoporttársak megfigyelik, és megítélik, mennyire képes teljesíteni a
sztenderdeket.
4. Tanulói teljesítmények, tapasztalatok:
A diákok megkérdezése és/vagy a teljesítményük alapján mérik fel, mely
tanárok tudják a sztenderdeket legjobban teljesíteni.
Hátránya: bizonytalan összefüggés van a tanári kompetencia, tanári cselekvés és a diákok tanulása és tapasztalatai között.
5. Portfólió
A tanári kompetenciák bemutatására elterjedt evaluációs módszer a portfólió, amely jó eszköze a reflexiónak is. A sztenderdorientált reformkoncepció keretében sok helyen bevezették a használatát. Folyik a vita arról, hogy
háttérbe lehet-e szorítani a portfólió eredetileg személyes, reflexióra alkalmas jellegét, és fel lehet-e használni prezentációs célokra, vizsgáztatásra, értékelésre.
Szempontok a hazai sztenderdek kidolgozásához és a pályamodellben
betöltött szerepük megítéléséhez
4.1. A két ország pedagógusképzésének összehasonlítása
Ha az átalakuló német és a magyar tanárképzést hasonlítjuk össze, szembetűnőek a különbségek:
− A németországi pedagógusképzés átalakítása a magyarországinál lassabban ment végbe.
− Németországban a korábbi fő szak és mellék szak helyett a tanárképzés
már alapszinten is két teljes értékű szakot jelent. Magyarországon éppen
fordítva: a korábbi kétszakos képzés helyett a tanárképzés alapszinten
egy fő- és egy mellékszakot (50 kredites specializáció) jelent.

194

−
−

−

−

−

A német tanárképzés sokkal gyakorlatközpontúbb: az alapképzésben is
van iskolai, sőt iskolán kívüli gyakorlat is. Ezenkívül nagyon elterjedtek
a gyakorlatias, kooperatív munkaformák.
A német tanárjelöltek a hosszabb képzési idő miatt a kimenetkor a magyaroknál jóval idősebbek, általában 27–30 év körüliek. A magyar tanárképzésből kilépő tanárok is idősebbek, mint a régi típusú képzésben, kb.
23–24 évesek, hiszen a Bologna típusú tanárképzésben a gyakornoki félév a
képzés idejét meghosszabbította. A féléves gyakornoki képzés azonban eltörpül a német modell 1,5–2 éves gyakornoki képzéséhez képest.
A nagyobb élettapasztalaton túl a német tanárok a tanárképzésből való
kimenetkor önállóbbak, céltudatosabbak, fejlettebb reflexiós és kritikai
érzékkel rendelkeznek. Ez minden bizonnyal azzal is összefügg, hogy a
tanárok számára hasznos és kívánatos kompetenciákat, személyiségjegyeket nemcsak a tanárképzés fejleszti. A német iskolákban már az első
osztálytól kezdve gyakoriak a kooperatív tanulásszervezési formák, a
csoportmunka, közös vagy önálló kutatómunka, projektmunka. A tanárképzésben is sok példa van a projektközpontú modellekre.
Sajnálatos hasonlóság, hogy tanári szakra egyik országban sem egy-egy
évfolyam legjobbjai jelentkeznek. Különbség azonban, hogy Németországban nő a tanárszakra jelentkezők száma, mivel egy generációváltás
következik be: a jövőben hirtelen nagy létszámú tanári gárda megy
nyugdíjba, és sok álláshely felszabadul. A tanári stúdium tehát sokak
számára jelenthet perspektívát, nem is beszélve a vele járó kedvező státuszról és fizetésről. Érthető az igyekezet, hogy a nagy létszámú jelentkezőkből a potenciálisan legalkalmasabbakat próbálják kiszűrni. Magyarországon azonban csökken a tanárképzés iránt érdeklődők száma, a
tanítóképzésben és a természettudományos tanárképzésben egyenesen
drámai a csökkenés. A tanári pálya presztízse romlik, az állandó változások és új kihívások erősen stresszelik a pedagógusokat, az iskolai erőszak, a nagy létszámú, heterogén csoportok kezelése, a társadalmi problémák beszűrődése, az egyre jobban elértéktelenedő fizetések, az
iskolaösszevonások miatti bizonytalan egzisztenciális kilátások sokakat
elriasztanak a pedagóguspályától.
A további különbségek okai a német társadalomban keresendők. A magyar átlagnál jobb anyagi körülmények között élő német családok gyermekeikkel együtt sok szabadidős tevékenységben vesznek részt, sokat
utaznak, ami egyfajta rugalmas, alkalmazkodó, toleráns magatartást fejleszt ki már a gyerekkorban. Ezen kívül a különböző kultúrákkal, vallásokkal, kisebbségekkel való napi találkozás sokszínű értékrendszert alakít ki. Ezért a német tanárok jó eséllyel felelhetnek meg a tanárképzés
számára kialakított sztenderdeknek, amelyek az önállóságon, kreativitáson, nyitottságon, rugalmasságon, elfogadáson alapulnak. Fontos ténye-
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ző lehet a megfelelni akarás is: a tanári pálya számos tartományban jól
fizetett köztisztviselői, másokban közalkalmazotti státuszt jelent, kidolgozott életpályamodellel. Ugyanakkor a viták azt mutatják, hogy szakmai körökben még így is nagy a tanárokkal szembeni elégedetlenség.
4.2. A német kompetenciakatalógus tanulságai
A katalógusban megfogalmazott sztenderdek jól strukturáltan, minden lényeges szempontra kiterjedően, de nagyon aprólékosan, „német precizitással” vannak kidolgozva és megfogalmazva. Nagyon magas szakmai követelményeket
támasztanak, de a német pedagógusképzés a sztenderdek teljesítésére jól felkészít. A sztenderdek kidolgozása viszonylag újkeletű (2004, illetve 2008), ezért a
kompetenciakatalógus gyakorlati felhasználásáról és beválásáról még nincsenek
aktuális információk és kutatási eredmények. Bár a pedagógusképzésben és az
iskolai minőségbiztosításban egyaránt fontos szerepet szánnak a sztenderdeknek
(Eurydice 2009/2010), az még kidolgozatlan, hogy a tanár-továbbképzésbe hogyan fognak beépülni. A terv szerint a sztenderdeket időről időre felülvizsgálni,
értékelni, szükség esetén módosítani fogják.
A német sztenderdeket a magyar tanárjelöltek feltehetőleg nem tudnák teljesíteni, vagy csak részben, vagy csak jóval alacsonyabb szinten, mint német kollégáik. Magyarázat lehet a kb. 5 év életkorban és 1–1,5 év szakmai tapasztalatban
jelentkező különbség a német végzősök javára, valamint azok az előnyök, amik
a német mentalitásból, a német társadalom és iskolarendszer előbbiekben már
említett jellemzőiből adódnak. Magyarországon más a helyzet. Nálunk a Bologna előtti tanárképzési rendszerben 4 éves tanulmányok + 2x féléves iskolai
gyakorlat szolgált a (középiskolai) tanárok kompetenciáinak elsajátítására. A
Bologna szerinti képzésben ennek a modellje: 3 + 2 éves tanulmányok + féléves
gyakorlat. Bár így a képzési idő egy félévvel meghosszabbodott, összességében
a tanárképzésre fordított idő mégiscsak lerövidült. A bevezetett féléves többletül
szolgáló gyakornoki idő is kevés lenne a német kompetenciakalógusban leírt
kompetenciák kellő elsajátításához.
A magyar tanárképzés jelenlegi formájában nem képes teljesíteni a német tanárképzési sztenderdekben megfogalmazott igen magas szintű szakmai elvárásokat. A jelenlegi képzési időkeret ehhez túl rövid. A tanár-továbbképzés jelenlegi formája sem alkalmas erre, mert legfeljebb csak rövid kurzusokat nyújt, nem
pedig hosszabb távú, egységes koncepciót, amelyben az egyetemi oktatók és a
gyakorlati képzés szakemberei a német pedagógusképzési modellhez hasonlóan
tudnának eredményesen együttműködni. A megoldás egy professzionálisan végiggondolt és következetes koncepció alapján felépített tanári életpálya modell
lehet.
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Ebben a katalógusban írják le a kompetenciákat a tanárképzés szakmai tevékenységeivel kapcsolatos követelmények alapján. Ezekhez külön elméleti és a
gyakorlati sztenderdek vnnak hozzárendelve.
I. Kompetenciaterület:
OKTATÁS
A tanárok az oktatás szakemberei
1. kompetencia:
A tanárok szakszerűen tervezik és hajtják végre az oktatási feladatokat.
Az elméleti képzési szakaszok sztenderd- A gyakorlati képzési szakaszok sztenjei
derdjei
A végzett tanárok
A végzett tanárok
Ismerik a megfelelő oktatási elméleteket,
értik az oktatás- és neveléselméleti célokat, valamint az ezekből levezethető
sztenderdeket, ezekre kritikus módon
reflektálnak.
Ismerik az általános és szakdidaktikákat,
és tudják, hogy az egyes tanítási egységek
tervezésekor mit kell figyelembe venni.
Ismernek különböző tanítási módszereket
és feladatformákat, és tudják, hogyan kell
ezeket a követelményeknek és szituációknak megfelelően alkalmazni.
Ismerik a médiapedagógiai és –
pszichológia koncepcióit, annak lehetőségeit és határait, hogyan kell ezeket a követelményeknek és szituációknak megfelelően alkalmazni.
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Összekapcsolják a szaktudományos és a
szakmódszertani érveket az oktatás megtervezésében és véghezvitelében.
Kiválasztják a tartalmakat, módszereket,
munka- és kommunikációs formákat.
A modern információs – és kommunikációs technológiákat didaktikailag ésszerűen integrálják, és reflektálnak a saját
médiahasználatukra.
Felülvizsgálják a saját oktatásuk minőségét.

Ismerik a tanári teljesítményre és az oktatás minőségére vonatkozó értékelési eljárásokat.
2. kompetencia:
A tanárok tanulási szituációk alakításával támogatják a diákok tanulását. Motiválják a diákokat, és képessé teszik őket arra, hogy összefüggéseket teremtsenek,
és a tanultakat hasznosítsák.
Az elméleti képzési szakaszok sztenderd- A gyakorlati képzési szakaszok sztenjei
derdjei
A végzett tanárok
A végzett tanárok
Ismerik a tanuláselméleteket és a tanulás
formáit.

Ösztönzik és támogatják a tanulás különböző formáit.

Tudják, hogyan kell a tanulót aktív módon bevonni az oktatásba, támogatni a
megértési és transzferálási folyamatokat.

A tanítási és tanulási folyamatokat úgy
alakítják, hogy közben figyelembe veszik
a tudás és a képességek elsajátításáról
megszerzett ismereteiket.

Ismerik a tanulás -és teljesítménymotiváció elméleteit és lehetőségeit, tudják,
hogyan lehet ezeket felhasználni az oktatásban.

Felkeltik és megerősítik a tanulók készségét a tanulásra és teljesítményre.

Vezetik és kísérik a tanulócsoportokat.
3. kompetencia:
A tanárok segítik a tanulók önálló munkára és tanulásra való képességének kibontakoztatását.
Az elméleti képzési szakaszok sztenderdjei
A végzett tanárok

A gyakorlati képzési szakaszok sztenderdjei
A végzett tanárok

Ismerik a tanulók tanulási és önmotivációs stratégiáit, amelyek pozitívan hatnak a
tanulás sikerességére és a munka eredményességére.

Megtanítják és segítik a tanulási és munkavégzési stratégiákat.

Ismerik azokat a módszereket, amelyekkel támogatni lehet a tanulás és munkavégzés önszabályozásra, saját felelősségvállalásra és kooperációra épülő folyamatait.

Megtanítják a tanulóknak a tanulás és
munkavégzés önszabályozásra, saját
felelősségvállalásra és kooperációra
épülő módszereit.

Tudják, hogyan tarthatják ébren a tanulók
érdeklődését, megteremtve ezzel az élethosszig való tanulás alapjait.
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II. Kompetenciaterület:
NEVELÉS
A tanárok nevelési feladatokat látnak el.
4. kompetencia:
A tanárok ismerik a tanulók szociális és kulturális hátterét, és az iskola keretében befolyásolják ezek egyéni fejlődését.
Az elméleti képzési szakaszok sztenderd- A gyakorlati képzési szakaszok sztenjei
derdjei
A végzett tanárok
A végzett tanárok
Ismerik a gyerekek és a fiatalok fejlődésének és szocializációjának pedagógiai,
szociológiai és pszichológiai elméleteit.

Felismerik a hátrányokat, és megvalósítják a pedagógiai segítségnyújtást és
megelőzést.

Ismerik a tanulók esetleges hátrányait
aatanulási folyamatban, a pedagógiai
segítségnyújtás és a megelőzés lehetőségeit.

A tanulókat egyénileg támogatják.
Figyelembe veszik egy adott tanulócsoport szociális és kulturális sokszínűségét.

Ismerik az interkulturális dimenziókat az
oktatási és nevelési folyamatok alakításában.
Ismerik a nemekhez kötött hatások jelentőségét az oktatási és nevelési folyamatokra.
5. kompetencia:
A tanárok értékeket és normákat közvetítenek, támogatjáka a tanulók önszabályozó ítéletalkotását és cselekvését.
Az elméleti képzési szakaszok sztenderdjei
A végzett tanárok

A gyakorlati képzési szakaszok sztenderdjei
A végzett tanárok

Ismerik és reflektálják a demokratikus
értékeket és normákat, valamint ezek
közvetítését.

Reflektálják az értékeket és értékes magatartásokat és megfelelően cselekszenek.

Tudják, hogyan lehet támogatni a tanulók
értéktudatos magatartását, önszabályozó
ítélkezését, cselekvését.

Fokozatosan begyakorolják a tanulókkal
az önszabályozó ítélkezést és cselekvést.

Tudják, hogyan kell a tanulókat támogatni krízishelyzetekben és döntési helyzetekben.
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Módszereket alkalmaznak a normasértések konstruktív kezelésére.

6. kompetencia:
A tanárok megoldásokat találnak az iskolában és az oktatásban fellépő nehézségek és konfliktusok kezelésére.
Az elméleti képzési szakaszok sztenderd- A gyakorlati képzési szakaszok sztenjei
derdjei
A végzett tanárok
A végzett tanárok
Rendelkeznek ismeretekkel a kommunikációról és interakcióról (különösen a
tanár-diák interakcióról)

Szociális kapcsolatokat és szociális tanulási folyamatokat teremtenek az oktatásban és az iskolában.

Ismerik a beszélgetés szabályait, valamint
a kölcsönös tiszteleten alapuló bánásmód
alapszabályait, aminek az iskolában, az
oktatásban, a szülőkkel való kommunikációban van jelentősége.

Kidolgozzák a tanulókkal együtt az egymással való bánásmód szabályait, és
ezeket alkalmazzák is.

Ismerik a gyermekkorban és fiatalkorban
lehetséges veszélyeket, valamintaa prevenció és intervenció lehetőségeit.

Konkrét esetben alkalmazzák a
konfliktusmegelőzés és konfliktuskezelés
stratégiáit és cselekvési formáit.

Elemzik a konfliktusokat, és ismerik,
milyen módszerekkel kell a konfliktusokat konstruktív módon kezelni, és az
erőszakra reagálni.
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III. Kompetenciaterület:
ÉRTÉKELÉS
A tanárok értékelési feladataikat igazságosan és felelősen végzik.
7. kompetencia:
A tanárok diagnosztizálják a tanulók tanulási előfeltételeit és tanulási folyamatait, célzottan segítik a tanulókat, tanácsokat adnak nekik és szüleiknek.
Az elméleti képzési szakaszok sztenderd- A gyakorlati képzési szakaszok sztenjei
derdjei
A végzett tanárok
A végzett tanárok
Tudják, hogy a különböző tanulási előfeltételek hogyan befolyásolják a tanítást és
a tanulást, és hogyan kell ezekre tekintettel lenni az oktatásban.
Felismerik a különösen tehetséges és
különleges képességekkel rendelkező
tanulókat, felismerik a tanulásban és
munkavégzésben jelentkező zavarokat.
Ismerik a tanulási folyamatok diagnosztizálásának alapelveit.
Ismerik, milyen elvek szerint kell tanácsot
adni a tanulóknak és a tanulók szüleinek.

Felismerik a fejlettségi szinteket, tanulási potenciált, tanulási akadályokat és
tanulási előrelépéseket.
Felismerik a tanulási folyamatok kiindulási helyzetét, és speciális támogató
eljárásokat alkalmaznak.
Felismerik a tehetséget, és ismerik a
tehetségfejlesztés módszereit.
Összehangolják a tanulási lehetőségeket
és tanulási követelményeket.
A különböző tanácsadási formákat a
szituációtól függően alkalmazzák, és
megkülönböztetik a tanácsadási és értékelési funkciókat.
Együttműködnek a kollégákkal a tanácsadás / ajánlás elveinek kidolgozásában.
Együttműködnek más intézményekkel a
tanácsadási lehetőségek kidolgozásában.

8. kompetencia:
A tanárok a tanulók teljesítményét átlátható értékelési kritériumok lalapján
végzik.
Az elméleti képzési szakaszok sztenderd- A gyakorlati képzési szakaszok sztenjei
derdjei
A végzett tanárok
A végzett tanárok
Ismerik a teljesítmény értékelésének különböző formáit, funkcióikat, előnyeiket,
hátrányaikat.
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A feladatokat a kritériumoknak megfelelően állítják össze, de az egyes tanulóknak megfelelő szinten fogalmazzák meg.

Ismerik a teljesítmény értékelésének különböző hatásmechanizmusait, és mérlegelik ezek kölcsönhatásait.

Az értékelési modelleket és értékelési
mércéket a tantárgy és a szituáció sajátosságainak megfelelően alkalmazzák.

Ismerik a teljesítmény értékelés visszacsatolásának elveit.

Egymás között egyeztetik az értékelés
alapelveit.
Az értékelést az egyes tanulókhoz címezik, és perspektívákat nyújtanak számukra a további tanuláshoz.
A számonkéréseket konstruktív visszacsatolásnak tekintik saját oktatói munkájuk szempontjából.
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IV. Kompetenciaterület
INNOVÁCIÓ
A tanárok folyamatosan továbbfejlesztik a kompetenciáikat.
9. kompetencia:
A tanárok tisztában vannak a tanári pálya különleges kihívásaival. Hivatásukat
különleges felelősséggel és elhivatottsággal járó közszolgálatnak tekintik.
Az elméleti képzési szakaszok sztenderd- A gyakorlati képzési szakaszok sztenjei
derdjei
A végzett tanárok
A végzett tanárok
Ismerik az oktatási rendszer és az iskola
szervezeti alapjait és struktúráit.

Megtanulják, hogyan kell elviselni a
megterhelést.

Ismerik tevékenységük jogi kereteit (Pl.:
alkotmány, oktatási törvények)

A munkaidőt és a munkaeszközöket célszerűen és gazdaságosan használják fel.

Reflektálják személyes, szakmai
értékeítéleteiket és beállítódásaikat.

Kollégák közti tanácsadásokon vesznek
részt az oktatás fejlesztése és a megterhelés csökkentése céljából.

Ismerik a megterhelés és a stressz okozta
tünetek kutatásának lényeges eredményeit
10. kompetencia:
A tanárok szakmájukat folyamatos tanulási feladatként értelmezik.
Az elméleti képzési szakaszok sztenderd- A gyakorlati képzési szakaszok sztenjei
derdjei
A végzett tanárok
A végzett tanárok
Ismerik az önértékelés és mások által
Reflektálják saját szakmai tapasztalataivaló értékelés módszereit.
kat és kompetenciáikat, valamint ezek
fejlődését, és ebből következtetéseket
Értik és értékelik az oktatáskutatás eredvonnak le.
ményeit.
Ismerik az iskolák szervezeti feltételeit és
kooperációs struktúráit.
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Felhasználják az oktatáskutatás
eredményet saját munkájukban.
Dokumentálják saját maguk és mások
számára munkájukat és annak eredményeit.
Visszacsatolást adnak, és mások visszacsatolásait arra használják fel, hogy pedagógiai munkájukat optimalizálják.
Észlelik az együttműködések lehetőségeit.
Ismerik és kihasználják a tanárok számára kínált támogatási, fejlesztési lehetőségeket.

Kihasználják a formális és informális,
egyéni és kooperatív továbbképzési lehetőségeket.
11. kompetencia:
A tanárok részt vesznek iskolai projektek és tervek kidolgozásában és megvalósításában.
Az elméleti képzési szakaszok sztenderd- A gyakorlati képzési szakaszok sztenjei
derdjei
A végzett tanárok
A végzett tanárok
Ismerik és reflektálják az egyes iskolatípusok, iskolaformák és képzések jellegzetességeiből fakadó speciális feladataikat.
Ismerik az iskolafejlesztés céljait és módjait.
Ismerik az eredményes kooperáció feltételeit.

Felhasználják az oktatáskutatás eredményeit az iskolafejlesztésben.
Használják az iskola és az oktatás belső
evaluációjának eljárásait és eszközeit.
Iskolai projekteket és terveket dolgoznak
ki és valósítanak meg.
Támogatást nyújtanak a jó eredmények
eléréséhez.
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Nyikos Márta
Tanárképzés és a tanári pálya Ausztriában
1. A pedagóguspálya a mai Ausztriában
1.1. Az osztrák oktatási rendszer és a tanárképzés összefüggései
Az osztrák tanárképzés egyik legfőbb jellegzetessége, hogy duális rendszerben működik. Ez azt jelenti, hogy különbséget tesznek a tanárok között abból a
szempontból, hogy milyen intézményben szerezték meg végzettségüket. Ettől
függ az, hogy később milyen típusú iskolában taníthatnak. Tekintettel arra, hogy
Ausztriában mind az alapfokú, mind pedig a középfokú oktatás szintjén igen
sokféle iskolatípus közül választhatnak a diákok, érdemes áttekinti egy összefoglaló táblázatot,1 amely az ausztriai oktatási rendszert mutatja be és a pedagógusképzés sajátosságainak megismeréséhez is számos hasznos információval szolgál.
A pedagógiai főiskolákon folyik azon tanárok képzése, akik az általános iskola alsó és felső tagozatának megfelelő iskolatípusokban (Volksschule,
Hauptschule) taníthatnak, valamint itt folyik még a tanárképzés a kisegítő iskolák (Sonderschule), illetve a főként műszaki ismereteket oktató (egyéves) iskolák (Polytechnische Schule) számára is. A pedagógiai főiskolák hatáskörébe
tartozik a szakképző területeken oktató tanárok és a valláspedagógia
(Religionspädagogik) szakon végző tanárok képzése is.
Ezzel szemben a középiskolai illetve gimnáziumi szintnek megfelelő intézménytípusokban tanító tanárokat 5a szakmai végzettséget is nyújtó középiskolák
általános tantárgyait tanító tanárokat) az egyetemeken képzik. Ezek az iskolatípusok a következők: általánosan képző középiskola – Allgemein bildende höhere
Schule (AHS- Unterstufe / Oberstufe), szakmai tárgyakat is oktató, illetve ennek

1

A melléklet 5. számú pontja tartalmazza a fent említett táblázatot.
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megfelelő végzettséget adó középiskola – Berufsbildende mittlere / höhere
Schule (BMS, BHS).
1.2. Tények az osztrák tanárképzésről2
Ausztriában jelenleg az általános iskolákban kereken 71 500, a szakiskolákban 4900 és a középiskolákban (AHS, BMS, BHS) 41 600 tanárt foglalkoztatnak.
Ami a bérezést és a közalkalmazotti jogviszonyt illeti, a különböző oktatási
intézményekben tanító tanárok számára eltérő utak kínálkoznak: az általános
iskolai tanárok az éppen aktuális tartomány alkalmazásában állnak, de a költségeket 100%-ban az állam vállalja át, a szakiskolai tanárok esetében az állam a
költségek 50%-át állja, míg a középfokú oktatás intézményeiben tanító tanárokat
az állam alkalmazza és fizeti.
A 2012 és 2025 közötti időszakban kereken 59 000 tanár megy nyugdíjba,
amely a jelenleg foglalkoztatott 118 000 tanár összlétszámának a fele.
A tanárképzés a már említett két intézménytípusban folyik: a pedagógiai főiskolákon és az egyetemeken. A pedagógiai főiskolákon jelenleg kereken 8600
hallgató vesz részt első diplomás képzésben. A 2006/07-es tanévben 1650-en
fejezték be tanulmányaikat (Bachelorstudium) legalább 6 szemeszter elvégzésével. A pedagógiai főiskolák átszervezésével jelentősen emelkedett a tanulmányaikat megkezdők száma. A 2008/09-es tanévben 2627 hallgató kezdte meg tanulmányait valamelyik pedagógiai főiskolán.
Az egyetemi tanárképzés összesen 8 egyetemen és 6 művészeti egyetemen
folyik. Mindegyik intézmény kínál különböző szakterületekre specializálódó
tanári szakokat, melyek között megtalálhatók
− a bölcsészettudományi
− a természettudományi
− a művészeti
− és a teológiai tantárgyak.

A következő egyetemek foglalkoznak tanárképzéssel:
−
−
−
−
−
−
−
−
2

Universität Wien
Universität für angewandte Kunst Wien
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Universität Linz
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz
Katholisch-Theologische Hochschule Linz
Universität Salzburg

http://www.bmukk.gv.at/schulen/lehr/labneu/fakten.xml
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−
−
−
−
−

Universität Mozarteum Salzburg
Universität Innsbruck
Universität Klagenfurt
Universität Graz
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

Az olyan tanári szakokra jelentkezőknek, mint a testnevelés és a művészeti
szakok, felvételi- illetve alkalmassági vizsgát kell tenniük Minden más tanári
szakon a hallgatók felvételi vizsga nélkül kezdhetik meg tanulmányaikat. Az
egyetemeken folyó munka jellegéből is adódik, hogy a tanárképző szakokon
igen nagy hangsúlyt fektetnek a szaktudományos és szakdidaktikai képzésre.
Jelenleg 12 000 hallgató tanul az egyetemek tanárképző szakjain, akik várhatóan 9 szemeszternyi tanulmányi idő után fejezik be egyetemi tanulmányaikat
(Diplomstudium). Érdekes megjegyezni, hogy a három legutóbbi végzős évfolyam esetében ez a tanulmányi idő 12 szemeszterre nőtt. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ebből az adatból még nem lehet egy, a későbbieket is meghatározó tendenciát kiolvasni.
Az elmúlt években folyamatosan csökkent azoknak a tanárjelölteknek a száma, akik tanulmányaikat sikeresen befejezték. Míg a 2004/05-ös tanévben 1036,
a 2005/06-os tanévben 923 hallgató végzett, a 2006/07-es évfolyamban már csak
793-an szereztek tanári végzettséget. Az is figyelemreméltó, hogy a tanárnak
készülő férfiak száma igen csekély. A 2006/07-es tanévben a 793 végzős diákból
csak 218 volt férfi.
A pedagógusképzésnek meg kell említenünk egy harmadik ágát, az óvópedagógus-képzést. Az óvópedagógusok képzése Ausztriában teljesen elkülönül a
tanárképzéstől. Speciálisan erre a célra létrehozott oktatási intézményekben történik a leendő óvónők képzése, amely 5 évig tart, és vizsgával (Reife-und
Diplomprüfung) zárul. Továbbá el lehet végezni a képzést az érettségi vizsga
megszerzése után is, ebben az esetben a tanulmányok ideje 4 szemeszter, és az
oktatás egy felnőttek számára létrehozott oktatási intézményben az ún.
„Kolleg”-ben folyik. Ma Ausztriában 8100 leendő óvópedagógust képeznek, és
évente 1600-an kezdhetik meg munkájukat az óvódákban. Igen jelentős lépésnek
számít e téren, hogy a 2009/10-es tanévtől a Graz-i Egyetemen létrehoztak egy
önálló tanszéket, amely a kora gyermekkori pedagógia vizsgálatával és oktatásával foglalkozik. A kezdeményezés hátterében természetesen e szakterület tudományos szempontból precízebb megközelítése áll.
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2. A folyamatos szakmai fejlődés koncepciója
2.1. A pedagógiai főiskolán és az egyetemen folyó tanárképzés
sajátosságai3
Ausztriában korábban a tanárképző intézményeket Pedagógiai Akadémiának
(Pädagogische Akademie) nevezték, a továbbképzés színterei a Pedagógiai Intézetek (Pädagogisches Institut) voltak. 2006. március 1-jén fogadta el az országgyűlés a 2005-ös felsőoktatási törvényt (Hochschulgesetz 2005), melynek egyik
legfontosabb újítása a pedagógiai akadémiák és intézetek összevonása. 2007.
október elsejével a korábbi 51 tanárképző intézmény összeolvasztásából jöttek
létre az ún. Pedagógiai Főiskolák (Pädagogische Hochschule- PH). Míg tehát
korábban a képzés és továbbképzés különböző intézményekben folyt, ma ezek a
tevékenységek a pedagógiai főiskolák hatáskörébe tartoznak.
2007. október 1-től 9 állami pedagógiai főiskola működik: Karintiában, AlsóAusztriában, Felső-Ausztriában, Salzburgban, Stájerországban, Tirolban,
Vorarlbergben és Bécsben. Mindezek mellett 5 magánkézben lévő pedagógiai
főiskola is folytat tanárképzést: Bécsben, Stájerországban, Felső-Ausztriában,
Tirolban és Burgenlandban. Ezek a főiskolák a következők:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pädagogische Hochschule Wien
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien
Pädagogische Hochschule Niederösterreich
Pädagogische Hochschule Oberösterreich
Pädagogische Hochschule der Diözese Linz
Pädagogische Hochschule Salzburg
Pädagogische Hochschule Tirol
Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein
Pädagogische Hochschule Vorarlberg
Pädagogische Hochschule Kärnten
Katholische Pädagogische Hochschuleinrichtung Kärnten
Pädagogische Hochschule Steiermark
Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz
Pädagogische Hochschule Burgenland
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien

A pedagógiai főiskolákon és az egyetemeken folyó tanárképzés között jelentős különbségek mutatkoznak a felvételi követelmények és a tanulmányok sajátosságait illetően.

3

Eurybase – Österreich – (2008/09)
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A pedagógiai főiskolákra jelentkezőknek érettségi vizsga vagy szakmai
érettségi vizsga mellett a pályaalkalmassági vizsga követelményeinek kell eleget tenniük. A tanárképző főiskolákon oktatott szakok tanulmányi ideje minimum 6 szemeszter, mely alatt a hallgatók 180 kreditet gyűjtenek. Tanulmányaikat a Bachelorarbeit-tal zárják, és a megszerzett titulus pedig: ”Bachelor of
Education (BEd)”. Ezekben az intézményekben igen nagy hangsúlyt helyeznek
a pedagógiai képzésre és annak gyakorlati jellegére.
Ezzel szemben az egyetemi képzésben részt vevő tanár szakos hallgatók tanulmányi ideje minimum 9 szemeszter, melynek során szaktudományos és pedagógiai képzésben vesznek részt. Az első 4 szemeszter során a választott terület
szaktantárgyait hallgatják, majd a hátralévő 5 szemeszterben szakdidaktikai és
módszertani ismeretekre tesznek szert.
Tanulmányaik végén 12 hetes iskolai gyakorlaton vesznek részt, mely egy
négyhetes bevezető szakaszra és egy nyolchetes gyakorlati részre oszlik. Az
egyetemi szintű tanárképzésben BA-tanulmányokat nem vezettek be, ezért az itt
végzők tanulmányaik végén egyetemi oklevelet kapnak és a „Magister” fokozatot szerzik meg. Az ún. Diplomstudium befejezése után doktori tanulmányaikat
kezdhetik meg a frissen végzett tanárok.
A tanári pálya megkezdését (az iskolában való alkalmazást) feltételhez kötik:
az egyetemi tanulmányok befejezése és a kötelező 12 hetes iskolai gyakorlat
után a tanárjelölteknek részt kell venniük egy egyéves iskolai gyakorlaton
(Unterrichtspraktikum). Ez alatt az egy év alatt csökkentett óraszámban és kevesebb tanári kötelezettséggel tanítanak, az iskolában és közben pedagógiai szemináriumokat látogatnak. Az ún. Unterrichtspraktikum tulajdonképpen egy posztgraduális szakmai bevezető képzés, melynek során az iskolákban vezetőtanár
(mentor) vezeti be a tanítási gyakorlatukat végzőket a tanári tevékenységbe,
majd az iskolai gyakorlat egy értékeléssel zárul.
Tehát csak az egyetemi tanárképzés esetében beszélhetünk szakmai bevezető szakaszról, ahol megvalósul az, hogy a kezdő tanár munkáját mentor segíti,
emellett könnyebb, kevesebb feladatot és órakedvezményben kap, valamint a
szemináriumok keretében további képzésben részesül. Ezzel szemben a pedagógiai főiskolán végzett kezdő tanárok a tanulmányok befejezése után közvetlenül
elkezdhetnek tanítani.
Mindkét képzésről elmondható azonban, hogy a pedagógusok által elsajátítandó kompetenciáknak nincs egységes fejlesztési terve, leírása illetve egységes
sztenderdizált értékelési rendszere.

211

2.2. Karriertanácsadás tanárok számára -– A CCT-projekt4
Ausztriában a pedagógiai főiskolákon bevezetett pályaalkalmassági vizsga
keretében nagy hangsúlyt fektetnek a leendő tanárok önértékelésére, alkalmasságuk (részben saját maguk által történő) felmérésére. A CCT-projekt osztrák internetes oldala ebben is segítséget nyújt a tanárképző intézményekbe jelentkezőknek, valamint a tanár szakos egyetemi/főiskolai hallgatóknak, kezdő és tapasztalt tanároknak. Mind a négy célcsoport saját helyzetének, aktuális igényeinek megfelelően válogathat az információs anyagok között. A tájékoztató anyagok a következő kérdésekben segítik a leendő, illetve már hivatásukat aktívan
gyakorló pedagógusokat:
− Megfelelő/elegendő előfeltétellel rendelkezem-e a tanár szakos tanulmányokhoz?
− Melyik iskolatípus illeszkedik legjobban az érdeklődési területemhez?
− Az egyetemek, főiskolák hol és milyen tanulmányokat kínálnak?
− Egy bizonyos területen milyen foglalkoztatási lehetőségek vannak?
− Milyen karrierrel lehet számolni a tanári pályát illetően?
− A tanári pálya elhagyása esetén hol lehet tájékozódni, tanácsot kérni?
A már tapasztalt, de az oktatásügy területén új kihívásokat kereső tanárok
számára is tájékoztatást nyújt a CCT. Összefoglalja és csoportosítja azokat a
tevékenységi területeket, amelyek keretein belül a tanárok kamatoztathatják
meglévő tudásukat, valamint új kompetenciákra is szert tehetnek. Új feladatok
ellátására a következő területek jöhetnek szóba:
Speciális pedagógiai feladatok ellátása:
−
−
−

Magatartászavarral küzdő diákok ellátása, gondozása általános iskolákban –BetreuungslehrerIn
Diáktanácsadással foglalkozó pedagógus – SchülerberaterIn
Oktatási-képzési tanácsadó – BildungsberaterIn

Adminisztratív és vezetői feladatok ellátása:
−
−
−
−
−
4

Adminisztrátor – AdministratorIn
Szakkoordinátor – FachkoordinatorIn
Munkaközösségvezető – LeiterIn einer Arbeitsgemeinschaft von
FachlehrerInnen
Iskolaigazgató – SchulleiterIn
Iskolafelügyelő/szakfelügyelő – SchulinspektorIn/FachinspektorIn

http://www.cct-austria.at/

212

Tanárképzésben való részvétel:
−
−
−

Gyakorlótanításukat végző tanárjelöltek mentora – AusbildungslehrerIn,
BetreuungslehrerIn
Gyakorlóiskolában való tanítás
Egyetemi, főiskolai tanárképzésben való részvétel

Az 1999-ben életre hívott CCT (Career Counselling for Teachers) – projekt
keretében különböző programokat, terveket és tájékoztató anyagokat fejlesztenek ki a pedagógusok karriertanácsadása számára. A kezdeti szakaszban a COMENIUS program támogatta ezt a projektet, ma már lényegében a főiskolák,
egyetemek és az oktatási minisztériumok hozzájárulásaiból működik. A projektet irányító csoport több európai állam felsőoktatási intézményének képviselőiből tevődik össze. A német nyelvű országok területéről részt vesz benne a
Leuphana Universität (Lüneburg), a klagenfurti Alpen-Adria-Universität, valamint a luzerni Pädagogische Hochschule Zentralschweiz.
2.3. A továbbképzés rendszere
Miután a továbbképzések legfőbb feladata az aktív tanárok szakmai tudásának és képességeinek további bővítése és elmélyítése, a továbbképzéseknek
támogatniuk, segíteniük kell a tanárokat az osztrák iskola feladatainak5 megfelelő szintű ellátásában, illetve tanító- nevelő munkájuk során.
Ausztriában a tanárok továbbképzésének felelősei túlnyomórészt a pedagógiai főiskolák. Minden tartomány saját pedagógiai főiskolája rendkívül sok továbbképzési lehetőséget kínál a tanárok számára. Általában külön kurzusokat
szerveznek az általános iskola alsó és felső tagozatának megfelelő iskolatípusban, valamint a középiskolákban, gimnáziumokban tanító tanárok számára. Ez a
megosztás tehát nemcsak a tanári alapképzésben jelentkezik, hanem a továbbképzések területén is.
Mindezeknek megfelelően például a Felső-ausztriai Pedagógiai Főiskola6
(Pädagogische Hochschule Oberösterreich) is képzések egész sorát kínálja, úgy
mint rövidebb továbbképzéseket (Fortbildung) kevesebb kreditértékkel, valamint tanfolyamokat és kurzusokat (Lehrgang-Hochschullehrgang), melyek további magas szintű szakmai (szaktudományos és szakdidaktikai) kvalifikációk
megszerzésére irányulnak. Ez utóbbiak kreditértékükben és a képzés végén megszerezhető minősítés terén is egy következő, magasabb fokot képviselnek. A
továbbképzések körébe tartozhatnak tulajdonképpen a mesterszakok (Master5

Az iskolaszervezésről szóló törvény 2. §-a (Schulorganisationsgesetz) és az iskolai tanító-nevelő
munkáról szóló törvény 17. §-a (Schulunterrichtsgesetz) értelmében.
6
http://www.ph-ooe.at/index.php?id=28&L=0
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lehrgang) is, amelyek azonban nem a 6 szemeszterből álló tanári szak folytatását
jelentik. A mesterszakok más pedagógiai szakterületekre irányulnak, mint az
alapképzést jelentő tanári szakok.
2.4. Osztrák hangsúlyok német kitekintéssel
Jelen írásnak természetesen nem célja a német tanárképzés bemutatása, de az
osztrák rendszer jellegzetességeinek kihangsúlyozásában segítségünkre van a
német tanárképzés néhány elemének megemlítése.7
A német és osztrák tanárképzés között igen nagy különbségek figyelhetők
meg. Németországban a BA- és MA-szintű tanári végzettséget adó tanulmányok
tagolására majdnem minden német tartományban külön modell létezik és a képzés ezen belül is egyetemről egyetemre változik. Németországban tartja magát
az a nézet, hogy a BA- végzettség a leendő tanárok esetében nem jelent megfelelő kvalifikációt ahhoz, hogy egy pályakezdő tanár tanulmányai végeztével kiálljon egy osztály elé. Ezzel szemben Ausztriában az a gyakorlat, hogy a fiatal
tanárok a pedagógiai főiskola (Pädagogische Hochschule) elvégzése és a
”Bachelor of Education (BEd)” titulus megszerzése után rendszerint rögtön
elkezdenek tanítani. Erre az ad lehetőséget, hogy az osztrák tanárjelöltek tanulmányaik során folyamatosan szoros kapcsolatban vannak az iskolában folyó
gyakorlati munkával. Másként van ez Németországban, ahol a legtöbb leendő
tanár csak az iskolai gyakorlat (Referendariat) alatt kerül hosszabb illetve szorosabb kapcsolatba a munkaterületével. Ausztriában léteznek olyan, az iskolai
gyakorlattal összefüggő tanulmányok (Schulpraktische Studien), amelyek lehetővé teszik, hogy a hallgatók már a képzés alatt bepillanthassanak az iskola mindennapi életébe. A tanulmányok egyharmadát ilyen módon a gyakorlat közvetítésének szentelik, a második harmadot a pedagógiai képzés alkotja, ezáltal ez
utóbbi éppen olyan fajsúlyos, mint a tanulmányok harmadik, szaktudományi
része. Az osztrák tanárjelöltek a képzés végén teljes értékű tanárok lesznek tehát,
legalábbis az általános iskola alsó és felső tagozatának megfelelő iskolatípusokban (Volksschule, Hauptschule). Ha valaki ezekben az intézményekben kíván
tanítani, a Pädagogische Hochschule abszolválása és a „BEd” titulus megszerzése után elkezdheti az iskolai szolgálatot. Aki viszont a gimnáziumi tanári állást
tekinti célnak, annak egyetemi képzésre kell jelentkeznie, három szemeszterrel
tovább tanulnia, és több szaktudományi ismeretet kell elsajátítania.
Egy ilyen szigorúan kettéválasztott rendszer viszonylag ritka, Németországban ehhez hasonló megoldás csak Baden-Württemberg tartományban létezik. A
németországi tanárképző főiskoláknak a Pädagogische Hochschule elnevezésen
kívül nem sok közös vonásuk van az osztrák megfelelőjükkel. A német szakértők túl rövidnek tartják a hat szemesztert arra, hogy valaki tanári képesítést sze7

http://www.zeit.de/2008/22/C-6-LehrerAustria?page=all
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rezzen. Az osztrák szakemberek ezt azonban máshogy látják: a hároméves tanárképzés Ausztriában nem teljesen új keletű, tulajdonképpen már régóta létezik.
E tanárképzési forma néhány évtizedes fennállása során jó tapasztalatokat szereztek a képzés hatékonyságával kapcsolatban. Korábban még természetesen
nem BA-tanulmányoknak nevezték, hanem egyszerűen Lehramtsabscluss-nak.
Az osztrák hároméves tanári képzés sikerességét az is bizonyítja, hogy a
2009/2010-es tanévre több diák jelentkezett, mint a megelőző években. Például
Stájerországban és Karintiában 50%-kal több jelentkezőt regisztráltak a pedagógiai főiskolákon, de más tartományokban is nőtt a felvételizők száma. Ezt a növekvő tendenciát az is magyarázza, hogy Ausztriában a tanári hivatás biztos
állást, megélhetést jelent, válságos időkben is. 2012-től egy nagyobb nyugdíjazási hullám várható a tanárok körében: az elkövetkező években előreláthatólag
az általános iskolákban tanító tanárok egyharmada nyugdíjba megy.
3. Szelekciós pont a pedagógusképzésben – a felvételi rendszer
A két tanárképzést folytató intézmény közül csak a pedagógiai főiskolákon
kell – minden szak esetében – a jelentkezőknek felvételi, azaz pályaalkalmassági vizsgát tenniük. Az egyetemek esetében a „Mozgás és sport” és a művészeti
szakok kivételével nem kell felvételi, illetve pályaalkalmassági vizsgán megfelelniük.
A felvételi kritériumok áttekintésének és a pályaalkalmasság megállapításának szempontjait egy konkrét példa, a karintiai pedagógiai főiskola (Pädagogische hochschule Kärnten) gyakorlatával kívánom bemutatni.8
A Bachelor-szintű tanulmányokra való alkalmasság vizsgálata magában foglalja a következőket:
1. a tanári hivatás gyakorlásához szükséges, alapvető személyes alkalmasság (beleértve az egészségügyi alkalmasságot is)
2. a német nyelv szóbeli és írásbeli, a tanításhoz elengedhetetlen szintű ismerete (beszédkészség is)
3. az egyes szakok számára a tantervben megfogalmazott szakmai alkalmasság, mint például:
– a zenei-ritmikus alkalmasság az általános iskola alsó tagozatának
megfelelő iskolatípusban (Volksschule), illetve a kisegítő iskolában
(Sonderschule) való tanításhoz, valamint az általános iskola felső tagozatának megfelelő iskolatípusban (Hauptschule) a zenei neveléshez („Musikerziehung”) szükséges tanári képesség megszerzéséhez
– a testi (fizikai) – motorikus alkalmasság az általános iskola alsó
tagozatának megfelelő iskolatípusban (Volksschule) illetve a kisegítő iskolában (Sonderschule) való tanításhoz, valamint az általános
8
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iskola felső tagozatának megfelelő iskolatípusban (Hauptschule) a
mozgás és sport tantárgy tanításához („Bewegung und Sport”) szükséges tanári képesség megszerzéséhez
Az alkalmasság megállapításának menete:
A tanári pályára (első lépésben a Bachelor-tanulmányokra) való alkalmasság
megállapítását megelőzi a tanári hivatásról és a tanulmányokról szóló információátadás. A továbbiakban a jelentkező rendelkezésére bocsátanak olyan eszközöket, valamint egy információs és orientálódásra alkalmas workshop-ot is, amelyekkel a felvételizők saját maguk alkalmasságát tudják megítélni. Ezután következik az eredmények kiértékelése egy személyes beszélgetés keretében
(Eignungs- und Beratungsgespräch), amelyben legtöbbször pszichológus szakember is részt vesz.
Mindezek után elmondható, hogy az osztrák tanárjelöltek alkalmasságának
felmérésében és megállapításában nagy hangsúlyt helyeznek a leendő tanárjelöltek képességeinek, lehetőségeinek saját maguk által történő megítélésére. Az
alkalmasságot tehát nem egy „szigorú” és egyoldalú felvételi vizsga után állapítják meg. Azt is meg kell említeni, hogy olyan főiskolák esetében, ahol igen sokan jelentkeznek, előfordulhat, hogy a pályaalkalmassági eljárás során a felvételizők nagy részét, akár 30–40%-át elutasíthatják, hiszen ez a felvételi eljárás a
leendő tanárok minőségét hivatott biztosítani.
4. A jövő kihívása: Az új tanárképzés
„A tanár szerepét illető feladatok és a velük szemben támasztott követelmények megváltoztak. Az osztrák tanárok kimondottan tudásorientáltak, de gyakran
nincsenek megfelelően felkészítve arra, hogy tanítványaik mennyire különbözőek
és mennyire eltérő igényekkel rendelkeznek.” 9
4.1. Az új tanárképzés
Claudia Schmied oktatási miniszter asszony és a tudományokért felelős miniszter Johannes Hahn 2009. december 18-án vették át azokat az ajánlásokat,
melyek a pedagógusképzés megújítására vonatkoznak. A 10 szakértőből álló
„Megújuló tanárképzés” („LehrerInnenbildung NEU”) elnevezésű csoportot,
melynek vezetője Peter Härtel, az év elején bízták meg azzal, hogy dolgozza ki
és a 2009-es év végéig mutassa be a megújuló tanárképzés, illetve az óvó- és
szociálpedagógusképzés átalakításának alappilléreit.10
9

Az osztrák tanárok helyzetének vizsgálatáról szóló 2003-as OECD jelentés.
http://www.bmukk.gv.at/schulen/lehr/labneu/warum.xml
10
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A szakmai munka ennek megfelelően tovább folytatódott, és a szakértői csoport a 2009. év végén bemutatott – a pedagógusok képzésének és továbbképzésének megújítására vonatkozó – javaslatokat részletesen kidolgozta és ezek ismertetésére is sor került. A munkacsoport ajánlásait 2010 márciusában mutatták
be a szakma nyilvánosságának. Mindezek után lehetőséget adtak arra, hogy a
pedagóguspálya érintettjei az elkészített tervekre, javaslatokra egy széleskörű
kommunikációs folyamat keretében reagáljanak „Az új tanárképzés – a pedagógiai szakmák jövője” című tanulmányra számos állásfoglalás érkezett. 2010
őszén az oktatási minisztérium (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur) és a tudományokért és kutatásért felelős minisztérium (BM für
Wissenschaft und Forschung) a diskurzus megteremtésének lehetőségeként közösen szervezett konferenciát Linzben, Grazban, Innsbruckban és Bécsben. 2011
januárjától egy ún. előkészítő csoport a pedagógusképzés átalakítását lehetővé
tevő törvényi háttér megteremtésén dolgozik, amelyet 2011 júniusáig kell befejezniük.11
A 2009-es év végén került sor arra a kutatásra12, amelyet az IFES (Institut für
empirische Sozialforschung) kutatóintézet a fent említett két minisztérium megbízásából végzett az egyetemekkel és a pedagógiai főiskolákkal közösen. Az
országos szintű vizsgálatban tanár szakos hallgatók vettek részt. A felmérés
szükségességét az osztrák oktatásügyben jelenleg zajló jelentős reformfolyamatok jelentették, amelyeknek igen hangsúlyos pontját képezi egy új, versenyképes, a jövő kihívásainak megfelelő tanárképzés kialakítása.
A tanárképzés átalakításának szükségességét támasztják alá a kutatás eredményei is. A kutatók megállapították, hogy a megkérdezett hallgatók a jelenlegi
tanárképzés lényeges elemeivel nincsenek megelégedve. A hallgatók megítélése
szerint is meghatározó különbség mutatkozik ez egyetemek és a pedagógiai főiskolák tanárképzése között. Míg az előbbi esetében a szaktudás átadását, addig
az utóbbinál a szociális kompetenciák fejlesztését és a gyerekekkel, valamint a
fiatalokkal való foglalkozás területén megszerzendő jártasság közvetítését értékelik a megkérdezettek igen pozitívan. Az egyetemeken kevésnek ítélik az elsajátítandó pedagógiai ismereteket, illetve kritikaként fogalmazták meg, hogy a
képzés nem eléggé gyakorlatorientált. A felmérés eredményei alapján egyértelmű, hogy a pedagógiai főiskolákon folyó tanárképzést a tanárjelölt hallgatók
összességében jobbnak ítélik az egyetemével szemben.
A kutatás rávilágít tehát a jelenlegi osztrák tanárképzés gyenge pontjaira, valamint a tanári pályáról kialakult – sok esetben negatív – képre.

11
12

http://www.bmukk.gv.at/schulen/lehr/labneu/index.xml
Befragung von Lehramtsstudierenden, Wien, Dezember 2009
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18910/lehramtsbefragung_2009.pdf
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A hallgatók kimondottan negatívnak ítélik a tanári szakma mai imázsát.
A legtöbb leendő tanár csak az iskolai reformok megvalósításában látja
a tanárokról kialakult kép javításának lehetőségét, melyhez hozzátartozna mindenekelőtt egy modern tanári életpályamodell kialakítása, egy
időszerű és egységes alkalmazotti jogviszony, teljesítményorientált bérezési rendszer, mely például a kezdő tanárok fizetésének emelését is
tartalmazza.
A hallgatók nagy része szükségesnek tartja a tanárképzés minőségét biztosító sztenderdek kidolgozását, valamint minden leendő tanár számára
egy egységes alapképzés megvalósítását.

A legtöbb tanárjelölt saját bevallása szerint azért választotta a tanári szakot,
mert valóban tanítani szeretne, szívesen foglalkozik gyerekekkel és fiatalokkal,
és úgy gondolja, hogy ezáltal a társadalom pozitív irányú fejlődéséhez járulhat
hozzá. Ennek megfelelően motiváltak is tehát az osztrák tanárjelölt hallgatók.
Meg kell említeni azt is, hogy a tanári hivatástól biztos munkahelyet is remélnek.
A hallgatók egyetértenek tehát abban, hogy az iskolai reformokat folyamatosan tovább kell vinni, meg kell valósítani. Ezzel a nézetükkel szinte teljesen az
osztrák társadalommal megegyező véleményen vannak.
A következőkben az osztrák oktatási minisztérium állásfoglalását ismerhetjük
meg e téren.13 E szerint a tudás, az ismeretek, a képzettség képezik a jólét, az
értékteremtés és a versenyképesség alapját. A politikai és társadalmi mérlegelések középpontjába az oktatási rendszer minősége kell, hogy kerüljön. A tanároknak ebben kiemelkedő szerepük van. Kulcsfontosságú szerepük van a tehetség
felismerésében, és jelentős mentorfunkciót is betöltenek. Esetükben a motiváció,
a kvalifikáció és a magas szintű szakmai, illetve szociális kompetenciák elengedhetetlen előfeltételek. Alapjában véve a tanítás minősége és minden iskolai
reform sikere a tanároktól függ. Ezért olyan keretfeltételeket kell teremteni,
amelyek a motivációt, az átjárhatóságot és a minőséget a lehető legjobban biztosítják. A tanároknak mind szakmai szinten, mind pedig didaktikai és pedagógiai
szinten naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük. Ezért a tanárképzést és továbbképzést egy nagy közös koncepcióban kell végiggondolni. Az egyes iskolatípusok között nagyobb mértékű átjárhatóságra és a tanárok esetében több egyéni
karrierteremtési lehetőségre lenne szükség. Az oktatás minőségét csak a legjobban képzett és motivált tanárokkal lehet tartósan garantálni. A rövidesen meginduló nyugdíjazási hullám még inkább sürgeti az új tanárképzés megvalósítását.
Az új tanárképzés kidolgozásánál a következő konkrét kérdések állnak a középpontban:

13
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Milyen kompetenciákra és keretfeltételekre van szükség ahhoz, hogy valaki jó pedagógus legyen?
Melyik az a képzési modell, amelyben a képzés szakmai része, a szakdidaktikai rész és egy erősen gyakorlatorientált pedagógiai rész egyszerre
tud megvalósulni?
Hogyan lehet a tanárképzés bolognai rendszernek megfelelő átalakítását
alkalmassá tenni arra, hogy a tanári pálya esetében is legyen lehetőség
az egyéni karrier megteremtésére?
Milyen formában lehet az iskola előtti képzés, az általános iskolai és a
középfokú oktatás különböző szintjeit és az élethosszig tartó tanulás
koncepcióját egymással összekapcsolni?
Hogyan nézzenek ki a tervezett felvételi eljárások?
Milyen képzési utak/lehetőségek kínálkoznak arra nézve, hogy nem pedagógiai diplomával rendelkező személyeket később a pedagógiai pályába való bekapcsolódásra ösztönözzenek?

4.2. A szakmai fejlődés egyik lényeges, megújuló eleme – a kezdő,
gyakornoki szakasz
A tanárképzés átalakításában az osztrákok is kiemelkedő szerepet kívánnak
adni a szakmai bevezető szakasznak. Sok külföldi országhoz hasonlóan a kezdő
tanárok szakmai támogatását, segítését jelentő intézkedések rendszerét Ausztriában is nagyon fontosnak tartják, és kidolgozásuk szükségessége vitathatatlan. A
gyakornoki szakasz talán egyik legfontosabb eleme a kezdő tanár munkáját segítő mentorok szerepe, kiválasztásuk és képzésük.
A tervezet a kétéves gyakornoki időszakot három részre kívánja bontani. E
szerint az első szakasz 12 hónapig tart, amelyben rendkívül nagy szerepet játszanak a mentorok, támogatásuk igen intenzív. A második és harmadik szakasz
hat-hat hónapból áll és a legfőbb jellemzőjük, hogy a kezdő tanár szerepe jelentősen megnő, és a mentor tevékenysége fokozatosan háttérbe szorul. Az utóbbi
két szakaszban csoportos formában történő tapasztalat- és információcserére is
lehetőség van, amelyben iskolai mentorok és felsőoktatási szakértők, tanárok is
részt vesznek. A kétéves gyakornoki szakasz lezárására egy vizsgával kerül sor,
amely tulajdonképpen a pedagóguspályára való alkalmasságot állapítja meg.
Ezen szakasz második és harmadik fázisában a tanárjelölt elvégzett munkájával
kapcsolatos dokumentumokat a mentor és az adott szakot képviselő felsőoktatási
szakértő közösen értékelik.14
Összegzésképpen elmondható, hogy az osztrák tanárképzés megújításában
résztvevő szakértők az eddig kidolgozott javaslatok és a különböző megbeszélések, tanácskozások alapján nagy eséllyel megvalósíthatónak látják a következőket:
14
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a pedagógusképzés rendszere rugalmasabbá válhat
az egész iskolarendszer az „új” tanárok képzésének köszönhetően nagymértékben fejlődni fog
a pedagógiai szakmák nyitottabbá válhatnak, ami a szakmai karrier
megvalósítását, specializációs és felemelkedési lehetőséget is magában
foglal
a képzés és főleg a tanári szakma felértékelődése
a szakmai továbbképzés megalapozása, LLL

Teljes egyetértés mutatkozik a következő kérdésekben:
−
−
−

minden pedagógiai szakmának egyenértékűnek kell lennie, amelyek
ugyan különböző követelményeket támaszthatnak a képzésben részt vevőkkel szemben, de ez nem jelent rangsort,
a pedagógiai képzésnek teljesen egységesnek kell lennie (a tartományonkénti széttagoltság megszüntetése); ehhez nélkülözhetetlen a sztenderdek és keretfeltételek kialakítása,
egységes felvételi rendszer kidolgozása minden pedagógiai képzésre.

Vannak azonban olyan pontok is, amelyek vitatottak. Ezek közül talán a leglényegesebb az, amely a bachelor, illetve master képzést érinti. Tisztázásra és
részletezésre vár például a következő:
−
−
−
−

a pedagóguspálya elkezdéséhez mely diplomára van szükség
a bachelor képzés hossza (3 vagy 4 év) és felépítése
a kezdő, gyakornoki szakasz rendszerének megteremtése
a mentor-rendszer megszervezése (képzés, a minőséget biztosító sztenderdek, finanszírozás)15

Az új képzési rendszerben résztvevő hallgatók várhatóan a 2015/16-os tanév
őszi szemeszterében kezdhetik meg a tanulmányaikat.
4.3. Képzési sztenderdek az alapfokú oktatásban
A tanárképzés átalakítása kapcsán sok szó esik a jelenlegi osztrák diskurzusban a képzési sztenderdekről, amelyek az alapfokú oktatásban kerültek bevezetésre, illetve kipróbálásra. Ez a rendelkezés meghatározza, hogy bizonyos tantárgyak esetében milyen ismeretekkel kell rendelkezniük a diákoknak a 4., illetve a 8. osztály befejezése után. A képzési sztenderdek kialakítása 2001 őszén
kezdődött, és a kísérleti szakaszban 300 iskolában próbálták ki. A sztenderdek
15

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/19981/sth2010_zsf.pdf
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bevezetésére a 2008/2009- es tanévben került sor, az első értékelések a 8. osztály
esetében 2012-től, míg a 4. osztálynál 2013-tól várhatóak.16
A képzési sztenderdek implementációja egy újonnan létrehozott intézet hatáskörébe tartozik, mely az ausztriai oktatás kutatásával, fejlesztésével foglalkozik (Institut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung- BIFIE). Itt
jelenleg a pedagógiai főiskolák, az egyetemek, az oktatási minisztérium szakértőivel egy olyan átfogó koncepción dolgoznak, amely a tanárképzés és továbbképzés számára hosszútávú intézkedések kialakítását jelenti. Ezen törekvések
összefüggenek azzal a ténnyel is, hogy maguk a hagyományos tanárképző intézmények sem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és kvalifikációval a kompetenciákra hangolt tanítási stratégiák terén. Éppen ezért indult el a „Képezd a
képzőt”-kezdeményezés (Train the Trainer-Ansatz), mely tantárgyakra/szakokra
és iskolatípusokra hangolt továbbképzési sorozat. Ausztriában a tanárképzés
esetében nem beszélhetünk részletesen kidolgozott kompetencialistáról, valamint
ennek megfelelően felállított sztenderdekről. Amint azt a Képzési sztenderdek a
kivitelezés kontextusában és a tanárképzés című tanulmány17 is megfogalmazza,
a tanárképzés számára is ki kellene alakítani a kompetenciákat leíró sztenderdeket, mint ahogyan az a tanulók számára elkészült.
A sztenderdek kialakítása egyben a képzés és a tanári pálya reformját is jelenti. A tanároknak rendelkezniük kellene azokkal a kulcskompetenciákkal,
amelyek pedagógiailag és szakdidaktikailag is képessé teszik őket, hogy tanítási
gyakorlatukat a képzési sztenderdek céljainak megfelelően átalakítsák. A tanulmány szerzői felhívják a figyelmet arra is, hogy miután a sztenderdek implementációja éveken át tartó folyamatként nyomon követhető lesz, a továbbképzési
intézkedésekhez hasonlóan a tanárképzés tanterveit is éppúgy össze kellene hangolni az új képzési célokkal, hogy a frissen végzett tanárok a leírt kvalifikációk
nagy részével már a munkába álláskor rendelkezzenek.
Mindenképpen fontos lenne a tanárképzés szaktudományos, szakdidaktikai,
az oktatással és az iskolai gyakorlattal kapcsolatos elemeinek szerves egységben
való megjelenítése. A képzési sztenderdek implementációja kapcsán felmerül a
tanárképző intézmények új szerepe is: Hogyan tudják feladatukat az új, minőségileg kiemelkedő tanárképzés érdekében következetesen véghezvinni?
A cikk szerzői hangsúlyozzák, hogy egy korszerű tanárképzés megvalósítása
érdekében a Bologna-folyamat reformelemeit a tanárképzés számára is hasznosítani kell és a képzéssel kapcsolatban egységes célkitűzéseket valamint reformjavaslatokat, -tervezeteket lenne szükséges kifejleszteni.

16
17

http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/bildungsstandards.xml
Friedl-Lucyshyn, G. & Lucyshyn, J. Bildungsstandards im Kontext der Implementation und
Lehrer/innenbildung.
http://www.bifie.at/sites/default/files/publikationen/2009-01-20_bist-konzept-ausbildung.pdf
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Melléklet
Az osztrák tanárképzés szempontjából releváns törvények, rendelkezések
1. A tanári szakot érintő legfőbb jogi keretek az egyetemi képzés esetében:
az egyetemi tanulmányokról szóló törvény: das Universitäts-Studiengesetz,
BGBL. Nr. 48/1997– kifutóban, illetve ezt váltja fel és 2004 óta szabályozza a tanárképzést: das Universitätsgesetz, BGBI. Nr. 120/2002. ( UG 2002)
http://www.bmwf.gv.at/uploads/tx_bmwfcontent/UG2002_011009.pdf
a tanítási gyakorlatról szóló törvény: das Unterrichtspraktikumsgesetz-UPG,
BGBI. Nr. 145/1988
http://www.bmukk.gv.at/schulen/lehrdr/gesetze_verordnungen/upg.xml
legutóbbi módosítása: BGBI. I Nr. 114/2009.
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18753/bgbla_2009_i_114.pdf
2. A tanári szakot érintő legfőbb jogi keretek a pedagógiai főiskolán történő képzés
keretében:
Die Pädagogische Hochschule - Hochschulgesetz 2005
http://www.bmukk.gv.at/schulen/recht/gvo/hsg05.xml
Az iskolaszervezésről szóló törvény: Schulorganisationsgesetz (SchOG)
BGBI. Nr. 242/1962, legutóbbi módosítása BGBI. I Nr. 44/2009
http://www.bmukk.gv.at/schulen/recht/gvo/schog_01.xml
3. Az alapfokú oktatásban (a 4. és 8. osztályban) bevezetésre került képzési
sztenderdekről szóló törvény és rendelkezés:
Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird BGBI. I
Nr. 117/2008 v. 8.8.2008
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17038/schug_nov_08.pdf
Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur über
Bildungsstandards im Schulwesen BGBl. II Nr. 1/2009 v. 2.1.2009
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17533/bgbl_ii_nr_1_2009.pdf
Az iskolai tanítói és nevelői munkáról szóló törvény:
Schulunterrichtsgesetz 1986 – SchUG
BGBI. Nr. 472/1986(WV), legutóbbi módosítása BGBI. I Nr. 112/2009
http://www.bmukk.gv.at/schulen/recht/gvo/schug_teil1.xml
4.

5. Az osztrák oktatási rendszer:
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17146/bildungsentwicklung_07.pdf 9.old.
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Tókos Katalin
A folyamatos szakmai fejlődésre épülő pedagógusi
pályamodell Romániában
Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy Európa-szerte a pedagógusképzés terén tapasztalható változások, az állandó szakmai fejlődés gondolatának, a pedagógusi karrier támogatásának középpontba kerülése hogyan van
jelen egy olyan posztszocialista országban, ahol az oktatás általános reformjával
kapcsolatos szakmai diskurzusok vissza-visszatérő témája a reformfolyamatok
fentről lefelé terjedése, a centralizált rendszer továbbélése, az autonómia korlátozottsága, az oktatás és kutatás alulfinanszírozottsága vagy éppen a pedagógusok alacsony szakmai megbecsültsége. (Bîrzea, 1996, Fóris-Ferenczi, 2002,
Mandel-Papp Z., 2007, Péntek, 2006, Szolár, 2008).
Ebből kiindulva történeti-társadalmi-kulturális kontextusban vizsgáljuk a romániai pedagógusképzést érintő változásokat, elemezzük azokat a központi témákat, amelyek köré, főként a bolognai folyamat romániai implementációjának
eredményeképpen, a pedagógusképzés átalakítása terén folyó diskurzus szerveződik. Fő célunk tehát az európai uniós dokumentumokban, ajánlásokban deklarált, a folyamatos szakmai fejlődésre épülő modell, az új pedagógusi szakmai
profil kialakítására irányuló romániai törekvések számbavétele, a pedagógusképzésre vonatkozó főbb szabályozások vizsgálata mentén főként a pedagógusképzésre jelentkezőkkel szemben megfogalmazott elvárásoknak, a pedagógusképzésben végzettekkel szemben támasztott szakmai követelményeknek, illetve a
pedagógusi szakma előmeneteli lehetőségeinek a tanulmányozása.
1. A pedagógusképzés mai szerkezete, a pedagógus pályamodell
értelmezésének történeti-társadalmi-kulturális kontextusa
1.1. Előzmények, reformfolyamatok
A román pedagógusi szakma professzionalizációját nem lehet elválasztani az
1990-től kezdődő reformfolyamatoktól, szakértők szerint a szakmai kibontakozást éppen ezeknek a reformoknak a jellege befolyásolta. (Mandel-Papp Z.,
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2007). A romániai oktatás reformfolyamatában több szakaszt lehet elkülöníteni
(Bîrzea, 1996, Fóris–Ferenczi, 2002, Szolár, 2008). 1989–1996: a reform kezdeti időszaka, az ún. korrekciós szakasz, amikor a politikai rendszer által áthatott
tartalmi és tantervi megtisztítás, a centralizmus állnak a reformok középpontjában, az 1996–2001 közötti időszak: a felgyorsított reform vagy a modernizációs
szakasz, amikor miniszteri rendelettel elfogadják a Nemzeti Alaptantervet, új
tantervek kerülnek bevezetésre a közoktatás alsó és felső szintjén, a felsőoktatás
decentralizációjához kapcsolódó törekvések részeként pedig az egyetemi autonómia kibővítése, a bolognai egyezmény előírásaiban regisztrált feltételek megteremtése, alkalmazása jelentenek fontos előrelépést. 2004-től: a strukturális
reformok szakasza, amely témánk szempontjából azért kiemelten fontos, hiszen
ekkor kezdődik el ténylegesen is a felsőoktatás törvénykezésének, irányításának,
és ehhez szorosan kapcsolódóan a tanárképzésnek az átalakítása az európai trendeknek megfelelően.1
A 90-es évektől kezdődően Románia az országos oktatási reform keretében
(Proiect de Reformă a Educaţiei- PRE) folyamatosan törekszik az oktatás decentralizálására, a finanszírozás megreformálására, a felsőoktatást illetően a
rendszer európai sztenderdekhez való közelítésére, a felsőoktatási akkreditáció, a
minőségbiztosítás rendszerének kialakítására. A román felsőoktatás-politikával
és -reformmal kapcsolatos diskurzusok az Andrei Marga2 miniszterelnöksége
idején (1997–2000) hozott intézkedéseket nevezik leginkább a Nyugathoz való
felzárkózás politikájának, hiszen Marga hozzájárult a felsőoktatás decentralizációjához és az egyetemi autonómia kibővítéséhez, elősegítette a bolognai
egyezmény előírásainak alkalmazását, az egyetemi oktatók és hallgatók mobilitását, kölcsönös diplomaelismertetési egyezményt kötött több országgal, köztük
Magyarországgal is. Mindazonáltal Margának sem sikerült jelentős mértékben
változtatnia a tanügyi törvény centralista szemléletén, hiszen továbbra is a minisztérium határozza meg és hagyja jóvá a képzési területeket és specializációkat3, ami más országok gyakorlatában nem szokványos, ugyanis ennek kialakítása autonóm és szakmai bizottságok feladata és nem a minisztériumé. (Szolár,
2008). A közoktatási és felsőoktatási reformfolyamatokkal kapcsolatos szakértői
diskurzusokat alaposabban tanulmányozva azonban azt lehet érzékelni, hogy az
előbbi kapcsán az eredményes társadalmi és politikai párbeszéd elmaradása, az
utóbbi kapcsán a demokratizmus szellemiségében folyó párbeszéd létrejöttének
lehetősége hangsúlyozódik, aminek magyarázata a szerzők szerint vélhetően az
1

Az 1998 és 2005 között elfogadott miniszteri utasítások, a 2001-ben és 2006-ban hozott kormányrendeletek, a 2005-ben elfogadott kormányhatározatok, a 2004 és 2006 között jóváhagyott,
az egyetemi tanulmányok szervezéséről és az oktatás minőségbiztosításáról szóló törvények tartalmazzák ezeket a reformtörekvéseket. Lásd a forrásjegyzékben a törvények, rendeletek részletes felsorolását.
2
A Bolognai Nyilatkozatot Románia részéről Andrei Marga írta alá 1999-ben.
3
A Nemzeti Rektori Tanács (Consiliul Naţional al Rectorilor) ajánlásával

228

akadémiai és felsőoktatási közeg jellemzőiben keresendő, amely értő módon
képes érvényesíteni érdekeit és jelentős vétópontokkal és konfliktusképességgel
is fel van ruházva. (Szolár, 2008).
A reformfolyamatokkal foglalkozó szakértői tanulmányok tanúsága alapján a
pedagógusok mintha kimaradtak volna a kezdeti elképzelésekből. A pedagógusi
szakma professzionalizációjára irányuló reformtörekvések első látható jeleivel a
2001 márciusában induló, a közoktatás reformjához kötődő projekt (Proiectul de
reformă a învăţământului preuniversitar) keretében találkozhatunk, mely projekt
fő célkitűzése a pedagógus szakma képesítési követelményeinek és értékelési
mechanizmusainak a kidolgozása volt4.
De előtte lássuk, milyen fontosabb szerkezeti és tartalmi változásokat regisztrálhatunk a romániai pedagógusképzésben az utóbbi másfél-két évtizedben, s
ezek eredményeképpen milyen alapvető elvárások fogalmazódnak meg napjainkban a pedagógusképzésre jelentkezőkkel szemben, kiből lehet ma tanár Romániában, s a képzés elvégzését követően milyen lehetőségei vannak a szakmai
továbbfejlődésre, a szakmai előmenetelre.
1.2. A romániai pedagógusképzés főbb változásai, különös tekintettel a
bolognai folyamat implementációjára
Az elmúlt két évtizedben a romániai pedagógusképzésben folyamatos változások zajlanak. A bolognai rendszer bevezetése hároméves alapszintű egyetemi
képzést eredményezett. Az eddigi óvó-tanítóképző középiskolák átalakultak
előbb főiskolává, majd egyetemmé. A tanárképzés szintén hároméves alapképzést jelent, amit kiegészít a Tanárképző Intézet5 által felajánlott I–II. pedagógiai
modul, illetve a magiszteri képzés (2 év)6.
Az óvó-tanítóképzés hagyományosan 4, az utóbbi két évtizedben 5 éves pedagógiai középiskolákban (líceumokban) történt Romániában. 1990 után rövid
ideig felbukkantak a posztliceális tanítóképzők is, érettségi utáni 2–3 éves képzési idővel, amelyek lehetőséget adtak arra, hogy azok is megszerezhessék a
tanítói oklevelet, akik nem végeztek pedagógiai líceumot. 1999-től a pedagógiai
líceumokban megszüntetik a tanító- és óvóképzést, a 2002/2003-as tanévtől
4

A projekt munkálatait és főbb eredményeit foglalja össze az alábbi tanulmánykötet: Gliga, L.és
mtsai (2002): Standardele profesionale pentru profesia didactică. Ministerul Educaţiei si
Cercetării, Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor, Bucureşti.
5
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic -DPPD
6
A tanulmány írása alatt fogadták el Romániában az új oktatási törvényt-2011/1. sz. törvény(Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011), melynek tanárképzésre vonatkozó rendelkezései között
találjuk, hogy szaktanári végzettséget csak az alapképzés befejezése (a tanári mesterség előfeltételét jelentő szaktudományos ismeretek elsajátítása) után, specifikus mesterképzés formájában
lehet majd megszerezni. A vonatkozó rendelkezések részletes elemzésével azonban e tanulmányban nem állt módunkban foglalkozni.
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kezdve azonban új tantervvel, 4 éves képzési idővel újra beindítják, de pár év
múlva ismét megszüntetik. 1998-ban indul be a felsőfokú tanítóképzés, ennek a
rövidített időtartamú felsőfokú képzésnek az intézményei az ún. egyetemi „kollégiumok”7 (tanítóképző főiskolák). A tanítóképző főiskolák 3 éves időtartamban hármas képzést adnak, a pedagógusjelöltek jogosultak óvodapedagógusi,
elemi iskolai tanítói és alsó középfokú tanári állás betöltésére idegen nyelv, rajz,
zene és testnevelés szakon. Az ún. rövidített időtartamú felsőfokú képzési forma
létesítését az Oktatási Minisztérium kezdeményezte, aminek elsődleges oka a
közoktatás jelentős szakemberhiánya volt. Az elemi oktatásban ugyanis bevezették az idegen nyelvek oktatását, de hiányoztak a rajzot, zenét, testnevelést oktatók is. Ezt lett volna hivatott orvosolni a kétszakos tanítók, oktatók főiskolai
szintű képzését célzó elképzelés. (Bura, 2008). Bura László (2008) elemző értékeléséből azonban kitűnik, hogy a tanévenkénti változtatás nemcsak a tantervek
évenkénti módosítását vonta maga után, ami megnehezítette a tanszékek megszervezését/átszervezését, de a megfelelő előadóval való ellátás problémái is
egyre súlyosabb aggályként jelentkeztek.
A 2005/2006-os tanévtől a romániai felsőoktatási intézmények is a bolognai
alapelveknek megfelelően kezdik meg a képzést, ekkortól a tanítóképzés is egyetemi szintűvé válik. A hallgatóknak az egyetemi képzés három éve folyamán
180 kreditet kell megszerezniük. Az egyetemi képzés megszervezéséről szóló
2004. jún. 24-i 288-as sz. Törvény8 lehetőséget biztosít a főiskolák végzettjei
számára is, hogy kiegészítő képzés elvégzése esetén egyetemi rangú, óvodapedagógusi és tanítói képesítést biztosító, BA fokozatú oklevelet szerezhessenek.
(Lásd erről részletesen Szabó-Thalmeiner, 2007.)
Az egyetemi szintű képzés változásokat eredményezett a tantárgyszerkezet
alakulásában is: az első három félév során főleg pedagógiai-pszichológiai jellegű
elméleti tárgyakat tanulnak a jelöltek, a tantárgypedagógiák pedig a gyakorlati
képzéssel összehangoltan jelennek meg. Így a pedagógiai gyakorlat tantárgyspecifikussá válik, mely lehetővé teszi, hogy egy félévben csak bizonyos tantárgyak tanításával foglalkozzanak a hallgatók. A 2005/2006-os, „bolognai” tanterv
a negyedik félévtől biztosítja a szakképesítést, ezért a pedagógiai gyakorlat is
csak ettől a félévtől kezdődően jelenik meg, s nem irányoz elő összevont pedagógiai gyakorlatot sem. A pedagógiai gyakorlatot mint a képzés sarkalatos pontját vizsgálva, azt emelhetjük ki, hogy a korábbi középiskolai képzéssel szemben,
ahol ez magában foglalta a hospitálást a tanórákon, a próbatanításokat, a vizsgatanítást, a tantárgyspecifikus óvodai-iskolai foglalkozásokon való részvételt,
csak három félévet biztosít a gyakorlati készségek fejlesztésére, hiszen az első
három félév azonos a pedagógiai képzés törzsanyagával, és hiányoznak a tömbö-
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sített, egy hónapos gyakorlatok is, melyek a középiskolai gyakorlati képzés legnagyobb pozitívumaiként voltak értékelhetők. (Szabó-Thalmeiner, 2007)
1.3. Bemeneti követelmények, felvételi eljárás és képesítés az egyes
szinteken
A pedagógusjelöltek kiválasztását, felvételi eljárásait nem érintették erőteljesen a reformok. Az egyetemeken – az intézményi autonómia értelmében – a
felvételik az intézmények saját metodológiái alapján valósulnak meg, a hatályban lévő törvények és rendeletek, az Oktatási Minisztérium által kiadott általános kritériumok figyelembevételével. A kiválasztás és felvételi alapját a középiskolai érettségi átlageredménye, egyes középiskolai tantárgyak eredményei
vagy az intézmény által szervezett vizsgák jelenthetik. Ez utóbbi vizsgát azon a
nyelven tehetik le a jelentkezők, amilyen nyelven az adott tárgyat tanulták.
Azok, akik középiskolai tanulmányaik alatt tantárgyolimpiákon helyezést értek
el, felvételi vizsga nélkül is felvételt nyerhetnek egy egyetemi szakra, amit egyszeri alkalommal lehet igénybe venni. Az egyetemek felvételi díjat állapíthatnak
meg, a pedagógus szülők gyerekei egyszeri alkalommal mentesülhetnek ezen díj
alól9. (Eurydice, 2009)
Az 1990-es évek elején újraindított középiskolai tanító- és óvóképzés a régi
hagyományok szerint indult útjára: pályaalkalmasági vizsgával történt a jelöltek
kiválasztása. Ez a pályaalkalmassági vizsga a helyesírást, nyelvhelyességet,
szépírást, rajz- és testnevelés, valamint zenei képességeket mért. Újabban ezek a
bemeneti alkalmassági vizsgák elmaradtak, helyettük csupán az érettségi és a
középiskolai átlag alapján történik a kiválasztás. A kimeneti ponton megjelenő
licencvizsga országos szinten szabályozott, viszont a vizsga követelményrendszerének szintje tulajdonképpen intézményenként változik. A 2007–2008-as
egyetemi évben még a licencvizsga követelményrendszere kettős jellegű volt:
egyfelől egy több pedagógiai és pszichológiai tárgy tematikájából összeálló elméleti, írásbeli vizsgát, majd ezt követően a szakdolgozat megvédését jelentette,
a 2008–2009-es egyetemi évtől kezdődően a vizsgát a szakdolgozat megvédése
képezi, de a szakdolgozattal szemben támasztott követelmények magasabb szintűek. A hároméves alapképzésben további alkalom nyílik a pályaalkalmasságot
is felmérni pedagógiai gyakorlat, tanítások során. A képzés kimeneti pontja, a
vizsgatanítás is ezt a célt szolgálja. Ez azonban nincs összehangolva a pedagógusi kompetenciákkal.

9
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A gimnáziumi és a középiskolai tanárok számára a képzést az egyetemek
biztosítják, a szaktudományos képzéssel párhuzamosan, de megvalósulhat követő képzés formájában is.
A párhuzamos formában megvalósuló képzésben azok vehetnek részt, akik
felvételt nyertek egy egyetemi szakra. Számukra a Tanárképző Intézet előadásain való részvételhez egy interjú keretében történő elbeszélgetés van előírva10 (a
tanári pályára való alkalmasság vizsgálata céljából), de felsőoktatási szakemberek szerint ez az interjú a gyakorlatban évek óta nem használatos. A tanárképzésben való részvételhez elegendő a tanárképzés tantervi követelményeinek a
teljesítése. A követő képzés esetében egyetemi oklevél felmutatása szükséges. A
párhuzamos képzés időtartama hat félév az egyszakos hallgatók, illetve hét félév
a kétszakos egyetemisták esetében. A követő képzés tömbösített formában zajlik, ezért a képzés időtartama is megrövidül (2–3 félév).
A 3+2 bolognai képzési rendszer értelmében a 3 éves alapképzés sikeres elvégzése esetén a tanári pálya gyakorolható gimnáziumi szinten, feltételt képez a
Tanárképző Intézet által meghiredetett program keretében szerzett 30 kredit (I.
Modul), a mesteri fokozat elvégzése jogosít középiskolában való oktatásra,
melyhez a II. Modul teljesítésével szerzett 60 kredit szükséges. Azonban kezdetben ezek tisztázása nem volt teljesen egyértelmű, s pár év alatt több ízben is
történt javaslat a tanárok iskolafokokra való képesítésére vonatkozóan. (Lásd
erről részletesen Birta-Székely, 2007).
A Tanárképző Intézetek programját a 2008/2009-es egyetemi évtől kezdődően az Oktatási Minisztérium módosította azzal a jól megfontolt céllal, hogy differenciálja a szakmai felkészítés útját azon jelöltek számára, akik elemi és gimnáziumi szinten, illetve középiskolai szinten és felsőfokon szeretnének tevékenykedni. Ennek kapcsán viszont azt lehet problémaként kiemelni, hogy a pedagógiai-pszichológiai jellegű képzési elemek nem biztosítják kellő mértékben a
folytonosságot és következetességet a két szint között, például egyes alaptárgyak
nem jelennek meg mindkét szinten, diszkriminálja a gimnáziumi és középiskolai
tanárokat a nekik nyújtott képzési szintet illetően, valamint nem felel meg a
Bologna képzési koncepciónak, amennyiben alapszinten is képez tanárokat.
(Bumbuc, 2009).
A bolognai, 3 éves tanári alapképzés tartalmi változásaival kapcsolatban
Birta-Székely (2007) azt emeli ki, hogy csupán egyes tárgyak óraszámát növelték meg, de a tantárgyak lényegében nem változtak, továbra is háttérbe kerülnek
az elméleti és gyakorlati jellegű pedagógiai-pszichológiai tantárgyak a szaktantárgyakkal szemben. Lényeges újítást, tartalmi változtatást jelent viszont az,
hogy a tanulmányok végére beiktattak egy portfóliót, amelynek az a célja, hogy
összefoglalóan dokumentálja a hallgató 3 éves tanulmányait, és bizonyítsa pszichológiai, pedagógiai, módszertani és gyakorlati felkészültségét.
10
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Bár a változások hatékonynak nevezhetők, de igazi, tartalmi újításokkal akkor lehetne számolni – állítják a szakemberek –, ha a képzés koncepciójában
változna meg, amelynek lényeges elemei kellene, hogy legyenek: egy részletesen kidolgozott tanterv, mely tartalmazza a képzési célok megfogalmazását
(napjaink képzésének milyen tanárra van szüksége), a képesítés követelményeit,
a megszerzendő kompetenciák, elérendő sztenderdek részletes kidolgozását, a
tanárképzés különböző tanegységeinek (pszichológia, pedagógia, módszertan)
logikus arányú megszervezését integrált tanegységek bevezetésével, a tanárjelöltek személyiségét fejlesztő tanegységek, mint pl. önismereti, kommunikációs
tréningek, drámapedagógiai foglalkozások beiktatását (Birta–Székely, 2007).
Mind a pedagógusjelöltek kiválasztási eljárásainak, pályaalkalmassági metodológiájának, mind a képzés kimeneti ponján a portfólióalapú értékelésnek a
kidolgozása a Tanárképző Intézetek kollektíváinak feladata, amelynek alapját a
pedagógusi kompetenciák kell, hogy jelentsék. A Tanárképző Intézetek feladatának megújítását illetően több forgatókönyvet is felvázol a román szakirodalom
(Bumbuc, 2009): az egyik szerint, amennyiben 3 éves alapképzés keretében valósulna meg a tanárképzés, különálló specializációkat kellene létrehozni az egyetemek keretében, és a tanárképzésnek el kellene válnia a szaktárgyi képzéstől, s
így azok a jelöltek, akik tanárok szeretnének lenni, kezdetektől beiratkoznának
és rész vennének az adott specializáció programjain. Itt az elméleti képzés és az
adott szakterület (pl. matematika, angol, biológia stb.) tanulmányozása mellett az
iskolai tantárgyi tartalmakra koncentrálhatnának, a pszicho-pedagógiai, szakmódszertani képzésre pedig sokkal több idő jutna. A másik forgatókönyv szerint
csak mesterszinten történne a tanárképzés, az alapképzést követően, így a jól
megalapozott elméleti szakismeretekre épülhetnének az iskolában tanítandó
konkrét tantárgyi tartalmak.
Az utóbbi években több olyan empirikus kutatáson alapuló tudományos
munka is született Romániában, amelyek az elméleti orientációjú, fejlesztési
koncepciók elemzésén, javaslattételeken, stratégiai irányok értékelésén túl a
konkrét alkalmazás lehetőségeit is keresik a pedagógusképzés megújítása, a
strukturális reformok „viharát” követő kompetenciaalapú képzés bevezetése
jegyében11. De lássuk előtte, milyen nemzeti szintű erőfeszítéseket, intézkedéseket tettek a romániai kormányzati, oktatáspolitikai szervek az utóbbi években
azért, hogy elősegítsék a pedagógusok szakmai professzionalizációját, a pedagógusi státusz “újradefiniálását”, a pedagógus szakma presztízsének helyreállítását,
a folyamatos szakmai fejlődés, szakmai előmenetel lehetőségeinek biztosítását a
jövő nemzedékeit képzők számára.
11

Itt kell megemlítenünk azoknak a fiatal erdélyi kutatóknak, felsőokatási szakembereknek a
munkáit is (Szabó-Thalmeiner Noémi, Birta-Szlékely Noémi), akik a kompetenciaalapú romániai, ill. romániai magyar óvó- és tanítóképzés és tanárképzés témájához kötődően az elmúlt időszakban az ELTE Neveléstudományi Intézet Neveléstudományi Kutatások doktori programja
keretében szerezték meg PhD fokozatukat
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1.4. A 2000-től kezdődő időszak: kutatások, elemzések és javaslatok a
pedagógusképzés rendszerének megújítására
Romániában a pedagógusképzés hagyományosan kétfázisú (SzabóThalmeiner, 2007): a képzés befejeztével ugyan elfoglalhat pedagógusállást a
jelölt, de csak a véglegesítő vizsga letételével válik teljes jogú pedagógussá. Ha
ezt 5 éven belül nem teszi le, elveszíti címzetes állását. A véglegesítő vizsga
tematikáját országos szinten jelölik ki, a vizsgáztatás pedig helyi szinten, a szervező intézményekben zajlik. A címzetes állások elfoglalása is versenyvizsga
keretében történik. A kommunista rezsim alatt a pedagógusok kihelyezése például teljes mértékben a központi hatóságok által felügyelt és irányított volt.
Minden pedagógusképző intézmény kapott egy listát az országban lévő pedagógusi állásokról, a jelölteket tanulmányi eredményeik csökkenő sorrendjében
csoportosították, és így választhattak a szabad helyek közül. 3 évig, a véglegesítő vizsga letételéig nem kérhették átheyezésüket más oktatási intézménybe.
A pedagógusképzés és -továbbképzés reformja látványosan a 2000-től kezdődő oktatáspolitikai intézkedések keretében került a figyelem középpontjába, ekkor dolgozták ki az Oktatásügyi és Kutatási Minisztérium hatásköre alatt azt a
stratégiai dokumentumot (Strategia de dezvoltare a sistemului de formare
iniţială şi continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 2000-2004),
melynek központi gondolata a tanárok szakmai fejlődése az egész életen át tartó
tanulás perspektívájából, illetve létrehozták a továbbképzésért is felelős Közoktatásban dolgozó Pedagógusok Képzésének Központját12, mely intézmény az
Oktatásügyi és Kutatási Minisztérium alárendelt intézményeként a pedagógusok
továbbképzéséért felelős, a képzési programok kritériumait és megvalósításuk
módszertanát, a szaktestületek által kidolgozott továbbképzési programok jóváhagyásának kritériumrendszerét dolgozza ki, szakértői véleményezést ad a pedagógusképzés tartalmáról, szervezéséről, értékeléséről, s együttműködve a Pedagógusok Képzésének és Továbbképzésének Igazgatóságával13 továbbképzési
programokat szervez országos és nemzetközi projektek keretében.
Az oktatási reform keretében a Minisztérium kidolgozta a tanártovábbképzés
új rendszerét – melynek egyik lényegi sajátossága, hogy központilag akkreditált
programok keretében történik, s ilyen programokat felsőoktatási intézmények,
szakmai szövetségek és mások is javasolhatnak.
A nevezett időszakban több empirikus kutatás is kezdődött, hogy feltárják a
pedagógusképzéssel, -továbbképzéssel kapcsolatos igényeket, a képzés megítélését, s javaslatokat dolgozzanak ki a pedagógusképzés megújítására, a főbb
stratégiai irányok kijelölésére. (Iucu-Pănişoara, 1999, 2000, Iucu, 2005, SzabóThalmeiner, 2004, 2007, Birta-Székely, 2007). A kezdeti kutatásokkal összhang12
13
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ban a Minisztérium is pontokba foglalta a pedagógusképzés és továbbképzés
egységes rendszerének megújítását szolgáló javaslatait14. A kutatások eredményeként keletkezett főbb megállapításokat és ennek folyományaként a minisztériumi javaslatokat az alábbiakban foglalták össze (Iucu-Romiţă, 2005):15
− A romániai pedagógusképzés egyik nagy problémája, hogy hiányzik a
pedagógusok hatásos motiválása a pedagógusi karrierre.
− Szükség lenne a pedagógusi státusz újraértelmezésére, a betöltendő
funkciók és szerepek restrukturálására a közoktatási tantervbeli változások, az értékelés dimenziója felől, mely elvezetne egy új típusú pedagógusi professzionalizmushoz.
− A pedagógusképzés és -továbbképzés reformjának kulcsproblémája a
pedagógusok képesítési követelményeinek, sztenderdjeinek kidolgozása
és elismerése kell, hogy legyen.
− Romániában a pedagógusképzésnek két lehetséges iránya van: az ún.
hagyományos út, amikor az iskola a felsőoktatási intézmények részéről
„kap” egy, az igényeinek többé-kevésbé megfelelő pedagógust, a másik,
amikor a jövendőbeli pedagógus igényei határozzák meg a képzés módját és tartalmát. A siker zálogát kétségtelenül ez utóbbi irány jelentheti,
mely az iskolák, tanárok, egyetemek és kormányzati szervek kölcsönös
együttműködésén kell, hogy alapuljon.
− Tantervi szinten: a pszichológiai és pedagógiai jellegű tárgyak marginális helyet foglalnak el a szaktudományos tárgyakkal szemben, így a kezdetektől akadályozva van a folyamatos szakmai fejlődésre felkészítő pedagógus-státusz kialakítása.
− A pedagógusi képzés fragmentált, a tantárgyak időben szétszórtak, nagyon kevés időt fordít a pedagógiai gyakorlatra, éppen ezért nem is lehet
hatékony.
− A képzés nagy hiányossága, hogy nem készíti fel a pedagógusokat az
európai tendenciáknak megfelelően átalakuló Nemzeti Alaptanterv által
megkövetelt tartalom tanítására és képességek kialakítására. Az egyetemek autonómiát élveznek az előadások tartalmának összeállításánál, a
programok kidolgozásánál, de ez az autonómia a tudományosság szabadságát kellene, hogy jelentse, és nem a kurzusok tartalmi egyhangúságát eredményező szabadságot. A tartalmi tervezés során szükség lenne
az állam, az iskola, a tanárok és az egyetemi Tanárképző Intézmények
közötti folyamatos, összehangolt munkára.
14
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formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice din România ( idézi Iucu, 2005. 5–9.)
15
Magyar nyelven Szabó-Thalmeiner Noémi doktori disszertációja (2007) foglalja össze részletesen ezeket az eredményeket. A szerző felsorolását kiegészítjük további, az eredeti dokumentumban foglalt javaslatokkal.
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−

−
−
−

−

A pedagógusképzésbe belépőkkel szemben: hiányzik egy hatékonyan
működő pályaalkalmassági vizsga, a Tanárképző Intézet nem válogatja
meg a hallgatóit, bárki részt vehet a pedagógusképzésben, függetlenül
attól, hogy milyen képességekkel rendelkezik.
A képzés kimeneti pontján hiányzik egy megfelelő értékelési szisztéma,
mely felmérné a pedagógiai szaktudást, a pedagógusi hivatás gyakorlásához szükséges főbb képességeket.
Szervezeti nehézségek is vannak, tisztázatlan az egyes órák szaktanszékekhez sorolása, különböző tanszékek vesznek részt a képzésben.
A véglegesítő vizsgára az egyetem, főiskola befejezése után 2 évvel, de
maximum 5 éven belül kell jelentkeznie a kezdő pedagógusnak. Mivel
az alapképzésben az ún. pedagógiai képzés csupán 56 órát jelent, amelyből csak 4 óra jelent tényleges tanítást, a megfelelő szakmai támogatás
hiánya alapvető akadálya a megfelelő pedagógiai kompetenciák kialakulásának. A változtatás szükségességét indokolja az is, hogy a pedagógiai
líceumokban és posztliceális képzésben végzett pedagógusjelöltek felkészültebbek a pedagógiai gyakorlat terén és elhivatottabbak a pedagóguspálya iránt, mint az egyetemi kollégiumok végzettjei. A kezdeti nehézségek ellensúlyozása érdekében szükséges a mentorprogram bevezetése,
melynek jóvoltából az első két évben a kezdő pedagógust egy tapasztalt
tanár támogatná, aki segítséget nyújt bármilyen tanítással, az oktatási intézménybe való beilleszkedéssel kapcsolatos problémában.
Jelenleg a véglegesítő vizsga elméleti írásbeli vizsgát jelent, mely nem
mutatja meg a pedagógus hatékonyságát a tanítás terén. Az előbbiekkel
összefüggésben szükség lenne a képzést követő gyakorlóidő bevezetésére, melynek során a kezdő pedagógus portfólió keretében dokumentálná
alapvető készségeinek fejlődését, s így lehetővé válna a pedagógus
szakmai kompetenciájának támogató értékelése is.

2. A folyamatos szakmai fejlődésre épülő pedagógusi pályamodell:
a 2000–2004 közötti időszak, stratégiai irányok, alapelvek, a
megvalósítás “első lépései”
A 2001–2004 közötti időszakra kidolgozott stratégiai dokumentum (Strategia
de dezvoltare a sistemului de formare inţială şi continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar 2001–2004) tartalmazza a pedagógusképzés rendszerének megújítására vonatkozó főbb prioritásokat, stratégiai irányokat, mely
dokumentumot több nemzetközi fórumon is bemutattak, megvitattak.16 A straté-

16

A Szakmai Képzés és Fejlesztés Európai Konferenciája – Aalborg, 2002, Oktatási Miniszterek
Konferenciája – Ciprus, 2003
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gia központi üzenete a pedagógusi életpálya-felfogás modelljének kidolgozása,
fontosabb célkitűzései pedig a következők:
− a pedagóguskarrier, a szakmai előmenetel professzionalizációja Romániában,
− az elméleti és gyakorlati képzés arányának összehangolása a pedagógusi
diploma megszerzéséhez vezető úton,
− a továbbképzési programok piacának bővítése egy lojális verseny keretében, ahol a pedagógusnak lehetősége van a szolgáltatók széles választékát igénybe venni,
− a szakmai előmenetel szakaszainak, fázisainak összehangolása a képzési
követelményekkel, és egy szakmai dinamizmus lehetőségének biztosítása a kreditek átválthatósága révén,
− a kezdő tanári pálya újradefiniálása a mentor-program bevezetésével,
− egy modern intézményi hálózat létrehozása (CNFP – A Közoktatásban
dolgozó Pedagógusok Képzésének Központja),
− a pedagógusok IKT és kommunikációs kompetenciáinak alkalmazásszintű fejlesztése,
− a nem szakképzett pedagógusok szakmai fejlesztése.
A fenti projekt keretében kezdődtek el a pedagógusi professzionalizáció garanciáját jelentő kompetencialisták, sztenderdek17 kidolgozásának munkálatai is,
az az egy évig tartó projekt (2001–2002), melyben az Oktatásügyi és Kutatási
Minisztérium Tanárképzésért felelős Nemzeti Tanácsa18, James Kelly, az amerikai NBPTS19 alapító elnökének és munkatársainak segítségét igénybe véve, kidolgozták gyakorló pedagógusok számára a tanítói és matematikatanári sztenderdeket, továbbá két olyan metodológiai javaslatot, melyben ezek a szakmai
követelmények érvényesülnek a véglegesítő vizsgára való felkészítést és a pedagógusok értékelését illetően, hiszen elengedhetetlen szempontnak tekinthető,
hogy a pedagógusok folyamatos értékelése a legfontosabb a tanári kompetenciák
fenntartása, javítása szempontjából, s ebből kell kiindulnia a tanárok egyéni
szükségleteinek megfelelő, személyre szabott támogatásnak is.
A projekt az oktatás különböző szegmenseiben dolgozó, különböző didaktikai funkciókat ellátó szakértők, közoktatási, felsőoktatási szakemberek, oktatók,
pedagógusok, intézményvezetők, tanfelügyelők, szakszervezeti képviselők bevonásával valósult meg.

17

A munkacsoportok fogalomhasználatában a sztenderd fogalma (standard értelemben) tágabb
kategóriát jelöl, mint a kompetencia
18
Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor – CNPP
19
National Board for Professional Teaching Standards
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2.1. A pedagógusi kompetenciák kidolgozása: kiindulópontok, a
kompetenciák jelentősége, a gyakorlatba ültetés “dilemmái”
Romániában a tanári szakma számára mindig is léteztek standardok és követelmények: törvények, vizsgakövetelmények, képzési programok formájában, de
tartalmukban ezek sosem képeztek egy olyan átlátható, összehangolt rendszert,
mely egy egységes és következetes nemzeti alapot jelentett volna a jövő pedagógusainak képzése, folyamatos szakmai fejlődésének támogatása szempontjából.
A munkacsoportnak feladata volt tehát elemezni, milyen előzményekre lehet
építeni a pedagógusi kompetenciák kidolgozása terén, mi lehet egy ilyen egységes rendszer kidolgozásának jelentősége, haszna, előnye az egész oktatási rendszerre nézve, illetve milyen nehézségekkel kell szembenézni a megvalósítás, a
konkrét gyakorlatba ültetés során.
A projekt legfontosabb céljai közt fogalmazódott meg, hogy:
− azon túl, hogy a pedagógusi kometenciák egységes rendszerének kidolgozása biztosítaná a pedagógusjelöltek számára a legmagasabb szintű
szakmai felkészítésben való részvételt, a gyakorló pedagógusok számára
a velük szemben támasztott legújabb elvárásoknak megfelelő folyamatos
szakmai előrejutás lehetőségét, elengedhetetlen az elméleti, szakmai és
iskolai gyakorlati képzés mielőbbi integrációjának megvalósítása is, a
legérintettebb szereplőkkel, a közoktatás és felsőoktatás autentikus képviselőivel való összehangolt munka eredményeképpen,
− a kiválasztás kritériumainak, a pedagógusi pályán történő előrelépés
szempontjainak definiálásával lehetőséget adna a minőségi oktatás megvalósítására, a diploma odaítéléséhez szükséges követelményrendszer
pontos meghatározására, az alkalmazás feltételeinek kidolgozására,
− elősegítheti a pedagógus szakma presztízsének helyreállítását,
− a pedagógusok számára támpontot nyújthat a továbbfejlődésükhöz,
− továbbá segíti az iskolák menedzselését, irányítását is, különbséget lehet
majd tenni a pedagógusok között, hiszen nem minden pedagógus egyformán hatékony, egyformán jó a maga szakterületén, de a sztenderdek
alapján ki lehet emelni és jutalmazni lehet a kiváló pedagógusokat
Mindehhez azonban – hangsúlyozza a munkacsoport – a törvény ereje szükséges, s a megfelelő kormányzati támogatás (Gliga, 2002).
A munkacsoport szerint a gyakorlatba ültetés során további feladatokkal és
felmerülő nehézségekkel kell számolni: világossá kell tenni a kormányzat szándékait egy egységes nemzeti standard kidolgozását illetően, pontosan definiálni
kell a rendszer legfontosabb céljait, a kormányzatnak feladata a gyakorlatba
ültetés folyamatainak megszervezése, irányítása, szükség van egy olyan nemzetközi szervezet, ügynökség létrehozására, mely felügyeli az egész folyamatot.
Továbbá megoldandó feladat, hogy minden oktatásban érintett szervezetet érdekeltté kell tenni a kezdeményezés támogatásában, pontosan meg kell határozni,
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hogyan vonhatók be további érintett szereplők, tanárok, iskolaigazgatók, közoktatási és felsőoktatási szakemberek, tanfelügyelőségek, szakszervezetek képviselői a kidolgozás és gyakorlatba ültetés folyamatába, ki kell alakítani a rendszeres
együttműködés, a találkozások pontos forgatókönyvét, a munkafolyamatok tartalmi kérdéseinek körülhatárolását egy azonnali fejlesztési metodológia keretében20, s a leghatékonyabb módjait kell megtalálni annak, hogyan lehet ezeket a
sztenderdeket érvényesíteni a felvételi követelményrendszerben, a diploma odaítélésében, a véglegesítő vizsgára bocsátás, a II. és I. fokozatok megszerzése,
valamint az érdemfizetés, az érdemfokozat odaítélésében. (Kelly, 2002).
Nem lenne helyénvaló tehát az az állítás, miszerint Romániában korábban ne
lettek volna ilyen standardok, ne fogalmaztak volna meg elvárásokat, követelményeket arra vonatkozóan, mit kell tudnia, milyen képességekkel, készségekkel
kell rendelkeznie a jövő pedagógusának. A Tanügyi Személyzet Alapszabályzata
(Legea nr. 128/1977 privind Statutul personalului didactic), a Közoktatási Törvény (Legea Învăţământului nr. 84/1955), a felvételi vizsgakövetelményekben,
képzési programokban megfogalmazott elvárások, a 3522/30.2000-es miniszteri
rendelettel elfogadott Pedagógus Értékelő Lap (Fişele de evaluare a
personalului didactic) mind tartalmaznak ilyen kritériumokat, az alapvető problémát mégis az jelenti, hogy ezek tartalmukban nincsenek összehangolva oly
módon, hogy egy egységes filozófián alapuló képzés megvalósítását szolgálnák,
s inkább gátolják, semmint elősegítik a legújabb, nemzetközi igényeknek megfelelő reformlépéseket (Kelly, 2002)
A sztenderdek kidolgozásában részt vevő munkacsoport öt alapelv mentén
kezdte el a munkálatokat:
1. A pedagógus jól ismeri szakterületét és a tantárgypedagógiát: Pl. uralja
a szakjának megfelelő, valamint a tantárgypedagógiai ismereteket, képes
logikusan feldolgozni és a tanulók számára hozzáférhetővé tenni a tantárgyi ismereteket, képes kialakítani a tanulókban a tantárgy tanulásához
szükséges képességeket, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságokat.
2. A pedagógus ismeri a tanulókat és segíti fejlődésüket. Pl. megfelelő eszközök segítségével megismeri a tanulók személyiségét, feltárja szociális
helyzetüket, érdeklődésüket, segíti őket, hogy autonóm, önfejlesztő magatartást tanúsítsanak.
3. A pedagógus aktív tagja a közösségnek, amelyben él. Pl. együttműködik
az iskolai közösség minden tagjával, hatékonyan vonja be a családot a
nevelési folyamatba, bevonja a döntést hozó és a befolyásoló szerveket
(polgármesteri hivatal, rendőrség, egyház, stb.), ismeri és felhasználja a

20

Mely hasonlatos az amerikai NBPTS által kidolgozott „Mit kell tudnia egy tanárnak…” c.
dokumentumhoz
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közösség emberi és anyagi erőforrásait, integrálja a kisebbségeket, elfogadja a másságot stb.
4. A pedagógust reflexív attitűd jellemzi. Pl. tudatosan értékeli, szabályozza
munkáját, tanul saját és mások tapasztalatából, állandó jelleggel fejleszti
önmagát.
5. Értékrendszere összhangban van a nevelési ideállal. Pl. biztosítja az
esélyegyenlőséget minden gyerek számára, a bizalom, a kölcsönös tisztelet és a pozitív gondolkodás jegyében fejleszti a kommunikációt, az
együttműködést és a versenyszellemet a gyermekcsoportban, a gyermekekkel való kapcsolatában magas szintű emberi, szakmai és etikai tulajdonságokról tesz tanúságot
2.2. A munkacsoportok eredményei, kidolgozott és „jóváhagyott”
sztenderdek gyakorló pedagógusok számára
A fent említett projekt keretében a tanítói és a 10–14 éves korosztályt tanító
matematikatanári sztenderdek kerültek kidolgozásra. A projekt munkálatait öszszefoglaló dokumentum hangsúlyozza, hogy az alkalmazás és gyakorlatba ültetés garanciáját a partneri együttműködésen túl a törvényes legitimálás jelentheti
(Gliga, 2002). Ennek folyománya az a 2004-es minisztériumi rendelet, mely
jóváhagyta a közoktatásban dolgozó pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók
és tanárok) és vezető beosztásúak számára a továbbképzési sztenderdeket21. A
minisztérium által jóváhagyott, illetve a műhelymunkák eredményeként kidolgozott kompetencialisták azonban nem teljes mértékben fedik egymást.
Szabó-Thalmeiner Noémi (2007), részletesen elemezve ezeket a kompetencialistákat, arra a következtetésre jut, hogy amíg a műhelymunkák során keletkezett listákban az van kiemelve, hogy mit kell tudnia, mire kell képesnek lennie
a tanítónak, tanárnak, és a sztenderdek első helyére a tanuló személyiségének
fejlesztése kerül, minden más kompetenciát a gyermek optimális fejlesztésének
rendelnek alá, addig a 2004-es miniszteri rendelettel jóváhagyott sztenderdek
általánosabb megfogalmazásokat tartalmaznak, inkább általános célok formáját
öltik, főként a tanítás és ennek következtében a pedagógus tevékenysége kerül
előtérbe, a tanulók személyisége főleg a tanítási-tanulási folyamat egyénre szabott megtervezésénél, megszervezésénél és az értékelési kompetenciáknál említődik meg. A három kategória számára megfogalmazott listák közös és eltérő
vonásait elemezve arra a végkövetkeztetésre jut a szerző, hogy a tanítók és tanárok számára megfogalmazott sztenderdek közel azonosak.

21

5660/22.12.2004-es számú miniszteri rendelet: Továbbképzési sztenderdek a közoktatásban
betöltött didaktikai funkció, vezető irányító és ellenőrző funkció számára. (Ordin, privind
aprobarea standardelor de formare continuă pentru funcţiile didactice şi funcţiile de aprobare,
de indrumare şi control din învăţământul preuniversitar).
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2.3. A 2004-es miniszteri rendelettel jóváhagyott továbbképzési
sztenderdek22
1. Metodológiai kompetenciák
– Neveléstudományi elméletek és fogalmak megfelelő használata (interdiszciplináris megközelítés, általános didaktikai, tantárgypedagógiai, pszichológiai, nevelésfilozófiai fogalmak és ismeretek).
– A megismerő képesség fejlesztésére irányuló modern elméletek és
fogalmak alkalmazása.
– A tanítási tartalom tervezése.
– Az óratípusnak megfelelő didaktikai tevékenység megszervezése.
– Az egyéni és csoportos különbségek figyelembevételével történő
tanítási módszerek és stratégiák alkalmazása.
– Megfelelő didaktikai eszközök használata a tanítás során.
– A helyi és időbeni tényezők optimális használata a tanítási folyamat
hatékonnyá tétele érdekében.
– Innovatív hozzáállás a szakmai kérdésekhez.
– A nevelő-oktató folyamat megvalósítása.
2. Kommunikációs és kapcsolati kompetenciák
– A modern kommunikációelméletek elméleteinek és fogalmainak
tudatos használata.
– Empatikus és segítőkész magatartás tanúsítása.
– Különböző információs források használata a dokumentálódás érdekében.
– Az oktató-nevelő folyamat tervezése, irányítása és megszervezése
olyan formán történjen, hogy valódi kommunikáció valósulhasson
meg.
– Közös, iskola – család – közösség projektek megvalósítása.
3. A tanulók értékelésének kompetenciái
– Az értékelés megtervezése.
– Megfelelő egyéni/csoportos értékelési stratégiák alkalmazása.
– Értékelési eszközök kidolgozása a céloknak, az egyéni/csoportos
sajátosságoknak megfelelően.
– A kritikus gondolkodás sajátos módszereinek használata.
4. Pszicho-szociális kompetenciák
– A szociális jellegű változásokhoz való gyors alkalmazkodás képességének kialakítása.
22

Magyarra ford. Szabó-Thalmeiner (2007). Az eredeti listát lásd az 1. sz. mellékletben
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–
–
–
–
–
–
–

A tanulók megismerését és aktivizálását biztosító módszerek értékesítése a tanítási folyamatban.
A pedagógus szociális szerepének felelősségteljes felvállalása.
Részvétel a nemzetközi együttműködést igénylő projektek megszervezésében és lebonyolításában.
A munkapiac változó igényeinek a felismerése és a tanítási folyamat ezirányú vezetése.
Az iskola és a család együttműködését szolgáló stratégiák kidolgozása.
A tanulási környezet alakítása és adminisztrálása a szülői közösséggel együttműködve.
A tanár együttműködik a szülőkkel és a helyi közösséggel a nevelési folyamatban.

5. Technikai és technológiai kompetenciák
– A számítógép használata az oktató-nevelő folyamatban.
– Gyakorlati készségek alakítását szolgáló tevékenységek gyakorlása.
– Tanulási eszközök kitalálása és alkalmazása.
– A didaktikai eszközök hatékony használatát célzó stratégiák alkalmazása.
6. A szakmai fejlődést elősegítő kompetenciák
– Az önfegyelmet és önuralmat elősegítő módszerek és technikák alkalmazása.
– A krízishelyzetek túllépését biztosító hatékony magatartás tanúsítása.
– Nyitott a verseny- és vizsgahelyzetek által előidézett változások
iránt.
– Az értékelés során felmerülő szerepköröket teljes mértékben felvállalja.
– Reflexív magatartást tanúsít saját pedagógiai tevékenyégével szemben.
– Nyitott a szakmai fejlődését szolgáló újító törekvésekkel szemben.
– Szervezeti ismeretek megértése.
A legújabb, a 5720/2009. sz. miniszteri rendelettel elfogadott A közoktatásban dolgozó pedagógusok Továbbképzésének Módszertana23 a továbbképzési
programok tervezése, kidolgozása és értékelése során az alábbi főbb területekhez
kötődően jelöli meg az alapvető kompetenciákat:
23

Ordin ministerial nr. 5720/2009 privind Metodologia formării continue a personalului didactic
din învăţământul preuniversitar
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−
−
−
−
−

a tanított szaktárgy és a betöltött didaktikai funkció
pedagógia és pszichológia
szakmódszertan
iskolamenedzsment és jogi szabályozás
a tanítási folyamatban, az iskolamenedzsmentben használt infokommunikációs technológiák
− interdiszciplináris területek, kutatás és fejlesztés, kommunikáció és a
környezettel való együttműködés
A Továbbképzés Módszertana… (2009) hangsúlyozza azt is, hogy a pedagógusok továbbképzése az Európai Képesítési Keretrendszer koncepcióján alapul,
figyelembe véve az élethosszig tartó tanulásra és a tanulási eredményekre összpontosító szemléletet. Az élethosszig tartó tanulás koncepciója ugyanis feltételezi a formális, nem formális és informális úton szerzett tapasztalatok, képességek
elismerését és azok beépítését a továbbképzési programok rendszerébe. A továbbképzések során megcélzott és elért kompetenciaszint értékelése pedig aszerint kell, hogy történjen, hogy: 1. a pedagógus hogyan képes mozgósítani és
egyéni módon alkalmazni az általános és szakmai képességeket egyedi szituációkban, problémahelyzetekben, illetve 2. hogyan képes szembenézni a változásokkal, az előre nem látható, komplex helyzetekkel.
A 2004-es miniszeri rendelettel jóváhagyott kompetencialisták mindamellett,
hogy többnyire általános célok formáját öltik és az egyes pedagógusi funkciók,
feladatkörök szerint sem elég differenciáltak, azt sem veszik figyelembe, hogy
kezdő vagy tapasztalt pedagógusról van-e szó. A konkrét gyakorlatban való
használhatóságig tehát még hosszú út vezet: szükség van az alapelvek, irányvonalak minél szélesebb körű megismertetésére a legérintettebbekkel, továbbá
olyan gyakorlati útmutatók, segédanyagok kidolgozására, melyek megfelelő
támpontot adhatnak az egyes pedagógusoknak, pedagógusképzésben, pedagógus-továbbképzésben dolgozó szakembereknek ezen listák további operacionalizálására, az elérendő sztenderdek megfogalmazására, tantárgyi adaptációjára, s
mindezek alapján a pedagógusi teljesítmény értékelésére. (Szabó-Thalmeiner,
2007).
2.4. A 2005 utáni időszak: a 2004-es pedagógusi kompetencialisták
felülvizsgálata
A Közoktatásban dolgozó Pedagógusok Nemzeti Tanácsa (CNFP) első PHARE-projektje keretében24 felülvizsgálta a 2004-ben jóváhagyott pedagógusi
kompetencialistákat. Kísérleti jeleggel, vidéki iskolákban működő líceumi peda24

A project címe: Asistenţă Technică pentru sprijinirea CNFP pentru Pregătirea Personalului din
Învăţământul Preuniversitar

243

gógusok és igazgatók képzési igényeinek felmérése és fejlesztése mellett (Final
report…, 2007) célul tűzte az akkreditált továbbképzési programok implementálásának monitorozását is, a továbbképzési programok értékeléséhez pedig konkrét eszközcsomagokat dolgozott ki a szolgáltatók támogatása céljából. (Program
PHARE…, 2006).
Itt csak az 1. sz. alprojektre térünk ki, melynek legfontosabb célkitűzése a
2004-es pedagógusi sztenderdek gyakorlati megvalósulásának áttekintése, elemzése, a fontosabb sajátosságok számbavétele, a kritikus tényezők azonosítása és
a nemzetközi gyakorlattal történő összahasonlítása volt egy egységes Nemzeti
Pedagógusi Kompetenciakeret kialakítása céljából.
A projekt főbb tevékenységei közt azonosíthatók: a Kompetenciakeret általános jellemzőinek leírása, melyek relevánsak lehetnek a folyamatos szakmai fejlődési modell tervezési, implementálási és értékelési eszközeinek kidolgozásában, a nemzetközi szinten közösnek tekinthető kompetenciák számbavétele, a
Romániában érvényes és használatban lévő kompetencialisták koherenciája és
ezek összefüggései az FSZF-fel, az európai és romániai tendenciák elemzése a
kompetenciák bevezetése és értékelése kapcsán, illetve javaslatok megfogalmazása a romániai helyzet javítása céljából.
A projekt keretében hangsúlyozták, hogy egy nemzeti kompetenciakeret tulajdonképpen nem standardokat ajánl, hanem olyan irányvonalakat jelöl ki, amelyek mentén ilyenek kidolgozhatók. A standardoknak ilyen értelemben tehát
olyanoknak kell lenniük, amelyek:
− elismerik a tanítás minősége és a tanulói teljesítmény közti összefüggést
− összhangot teremtenek és lehetővé teszik a tanítás minőségének elismerését
− arra bátorítják az egyes pedagógusokat, hogy magasabb performanciaszintet érjenek el
− figyelembe veszik a jövőbeni várható változásokat, de a hatékony szakmai gyakorlatra alapoznak
− a pedagógusok szakmai tapasztalatait és fejlődési lehetőségeit bizonyítják
− széleskörű szociális-kulturális kontextusban elősegítik, támogatják és elismerik a minőségi okatást
Az összahasonlítás eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a korábbi keret 6 fő kompetenciaterülete (1. metodológiai kompetenciák, 2. kommunikációs
és kapcsolati kompetenciák, 3. a tanulók értékelésének kompetenciái, 4. pszichoszociális kompetenciák, 5. technikai és technológiai kompetenciák, 6. a szakmai
fejlődést elősegítő kompetenciák) jól tükrözi a pedagógusokkal szemben támasztott új szerepelvárásokat, s ezek többnyire kellőképpen részletesek is, azonban
ahhoz, hogy a minőségbiztosítás és az oktatásmenedzsment hasznos eszközévé
válhassanak, ki kell bővíteni olyan teljesítménykritériumokkal, amelyek mentén
ezek a teljesítmények a gyakorlatban megfigyelhetők, s mely egyben a helyi
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szintű fejlesztéseket is garantálhatja. A 2004-es kompetenciakeret másik problematikussága, hogy a kompetenciaterületeket ismeretelemekként és nem tevékenységekként nevezi meg, továbbá nem veszi figyelembe a szakmai tapasztalatokat, s ilyen értelemben nem tesz különbséget a kompetenciaszintek között sem.
(Janecke, 2007)
A Nemzeti Pedagógusi Kompetenciakeret felépítése:
1. A didaktikai tevékenység szakmai elemei: a didaktikai tevékenység komplexitásának bizonyítására szolgálnak a szakmai minőség, a szakmai gyakorlat és
az ismeretek meghatározása révén
2. Kompetenciaszintek (3 szint): ezek a szintek dinamikusak és nincsenek feltétlenül összefüggésben a pályán töltött évek hosszával, pl. egy kezdő pedagógus
osztálytermi tevékenysége során mindhárom szinten bizonyíthatja hozzáértését
3. A didaktikai tevékenység fő kompetenciaterületei:
− A tanulókra koncentráló innovatív tanulási-tanítási folyamatok elősegítése
− A tanulási-tanítási folyamat eredményeinek értékelése és monitorozása
− Tantervek, fejlesztési eszközök, módszerek tervezése és alkalmazása
− Partneri együttműködés az iskolában és iskolán kívül
− A személyes és szakmai fejlődésbe való beavatkozás
4. Sztenderdek: valamely szakmai teljesítmény sikerességét meghatározó minőségi mutatók együttese
5. A kompetenciák kritikus elemei: a teljesítmény deskriptorait jelentik, olyan
azonosítható jellemzőket jelölnek, amelyek révén elérhetők a sztenderdek
6. Teljesítménykritériumok: a hatékony gyakorlat indikátoraiként értelmezendők (viselkedés- jellemzők)25
Ez a kompetenciakeret, építve az egyes országok jó gyakorlataiból leszűrt tapasztalatokra, véleményünk szerint is kellően részletes és differenciált, s
a konkrét gyakorlatban elért teljesítményszint megfigyelését is lehetővé teszi, az
FSZF hatékony megvalósításához azonban szükség lenne a kompetenciák mielőbbi alkalmazására a pedagógusképzési programok, tantervek tervezésekor, a
pedagógusi képesítések meghatározásakor, a diplomák odaítélésekor, hogy ezek
tartalmukban ne csak ismereteket takarjanak, hanem a szakmai hozzáértés mértékét is megfelelően bizonyítani tudják.
3. A folyamatos szakmai fejlődés szakaszai, előmeneteli lehetőségek
Az előzőekben láthattuk, hogy Romániában a pedagógusképzés hagyományosan is kétfázisú, a kérdés viszont az, hogy az elsődleges képzés befejezése
után a pedagóguspályán történő véglegesítés, a véglegesítő vizsgára való felkészülés, a pedagógusi karrier lépcsőfokaiként aposztrofált II. és I. fokozatok meg25

Az összefoglaló áttekintést a Kompetenciakeretről lásd a 2. sz. mellékletben
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szerzése mennyiben biztosítják a tényleges szakmai (tovább)fejlődést, s a szakmai előmenetellel járó pozitívumokat a pedagógusok számára.
A kezdő tanári szakasz Európa-szerte fontos részét képezi a tanárképzési reformoknak, több országban is bevezetésre került a kezdő szakasz valamilyen
formája, s bár Romániában is megjelenik a törvényben a kezdő pedagógus fogalma, a gyakorlatban nem probléma nélküli a mentor-rendszer.
3.1. Felkészítés a véglegesítő vizsgára
A 2000–2004-es időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiának hangsúlyos
eleme volt, hogy az elsődleges képzés után egyéves gyakorlóidő keretében a
kezdő tanárokat pályájuk elején egy mentor támogatná, s csak ezután, a véglegesítő vizsga sikeres letétele után szereznének tanítói, óvodapedagógusi, tanári
oklevelet.
A pedagógusi sztenderdek kidolgozásához kapcsolódó 2001–2002-es projekt
keretében kidolgozott javaslat a gyakornoki program26 hatékony működését az
alábbi alapelvek megvalósulása mentén képzelte el: a jó tanárnak bizonyságot
kell tennie a szakismeretek alapos elsajátításáról, uralnia kell a tantárgypedagógiát, ismernie kell és kreatívan alkalmaznia a modern tanítási-tanulási
módszereket, a tanítás folyamatában arra kell helyeznie a hangsúlyt, hogy a tanuló, egyéni igényeinek és érdeklődésének megfelelően, a tanítási-tanulási folyamat elsődleges szereplője, ezért eltérő, változatos, egyénre szabott munkaformákat kell alkalmaznia, és egy állandó reflektív folyamat keretében figyelemmel kísérnie a tanulók elért teljesítményét és saját munkájának eredményeit,
az iskolai, helyi szakmai közösség aktív és hatékony tagja kell, hogy legyen, a
tanulók számára pedig példakép és egy folyamatos értékteremtő tevékenység
megvalósítója.
A kezdő tanár fontosabb felelősségei pedig: hogy a mentorral közösen egy
hosszú távú, ill. rövid távú tervet állít össze a legfontosabb elérendő kompetenciákat illetően, tájékozódik az alapvető tartalmi szabályozó dokumentumok,
tantervek, törvényi szabályozások, az éves értékelésben foglalt követelmények
tekintetében, képzési programokon, más kezdő tanárokkal megvalósuló találkozásokon vesz részt a kölcsönös tapasztalatok, ötletek megosztása érdekében,
valamint együttműködik a tapasztalt kollegákkal az iskolai és iskolán kívüli
nevelési problémák megoldásában.
A kezdő tanárok számára külön képzéseket is szerveznének, melyek komplex
moduláris képzési programok formájában valósulnának meg: a) tantárgyi, műveltségi területek szerint szervezett kurzusok, modulok, olyan témakörökkel,
mint pl.: a tankönyv kiválasztásának és alkalmazásának lehetőségei, helyi tan26

Mely nem azonos a kezdő tanári szakasszal, amely a tanári életpálya azon kezdeti szakaszát
jelöli, amelynek során a kezdő tanároknak a diploma megszerzése után kell először teljes szakmai felelősséget vállalniuk tanulóikért (Falus, 2008)
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terv tervezése, projektmenedzsment, osztálymenedzsment, a portfoliókészítés
technikái, konfliktusmenedzsment, szakmódszertan, hatékonyság a tervezésben,
alkalmazásban, értékelésben, az oktatásban részt vevő partnerek közti hatékony
kommunikáció, információs technológia, bevezetés a pedagógiai kutatásba. b)
bemutatókon, műhelymunkákon való aktív részvétel az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása érdekében.
A mentor legfontosabb szerepei és kötelességei pedig: a modell-szerep,
ugyanis a gyakorlóidejét töltő kezdő tanár rendszeresen részt vesz a mentor óráin
és megfigyeli az, iskolán kívüli tevékenységeit. A mentornak segítenie és támogatnia kell őt a tervezésben és értékelésben, tanulási forrást jelent számára, akinek az óráit rendszeresen megfigyeli és állandó visszajelzéssel szolgál a tervezés
minősége, a tanítási-tanulási folyamat hatékony megvalósítása érdekében, tanácsadó szerepet tölt be a különböző pedagógiai tevékenységek menedzselését,
az előrelépés, szakmai továbbfejlődés igényeinek megfogalmazásában való segítségnyújtást, az interperszonális kapcsolatok kiépítését, az iskola szervezeti
kultúrájába való beilleszkedést, a fejlődő képességek dokumentálását, az önértékelést illetően. Továbbá a mentor animálja, lelkesíti, motiválja a kezdő tanárt,
önbizalmat és pedagógiai optimizmust sugall, értékelői szerepében pedig értékeli
a jelölt szakmai kompetenciáinak fejlődését a véglegesítő vizsgára bocsátás követelményeinek figyelembe vételével. A Fejlődési Lapon javaslatot tesz a
mentorált portfóliójának minősítésére, részletes indoklást fűzve a teljes gyakorlói időszak értékelésére vonatkozóan. Mentori feladatainak ellátásáért az iskola
vezetőségének és a tanfelügyelőségnek tartozik felelősséggel.
A pedagógusjelöltek mentorálási feladatait azok a tanárok látnák el, akik szívesen vezetik be a jelölteket a szakma rejtelmeibe, akik rendelkeznek legalább öt
év tanítási tapasztalattal, és négynél több évük van a nyugdíjba vonulásig, akik
részt vettek az Oktatásügyi és Kutatási Minisztérium által akkreditált mentorképző programon, és legalább II. fokozattal rendelkeznek, vagy kivételes esetben legalább véglegesítő vizsgával. A kezdő tanárok mentorait azokból az iskolákból lenne célszerű kiválasztani, ahol a kezdő tanár megkezdi tanítási tevékenységét. A mentorok képzését a Tanfelügyelőség és a Tanügyiek Háza szervezné minden tanév elején, egy 48 órás kompakt felkészítő kurzus keretében. A
kurzus elvégzéséről elismervényt kapnának, teljes jogú mentorrá viszont csak a
gyakorlóidő lejárta után válnának, amiről az Oktatásügyi és Kutatási Minisztérium adna bizonyítványt.
Bár a fejlesztési stratégiában megfogalmazott javaslatok előremutatóak,
azonban még nem beszélhetünk Romániában a mentor-program széleskörű gyakorlati alkalmazásáról, a mentorok kiválasztása sokszor esetleges, gond van a
javadalmazásukkal, s problémát jelent az is, hogy csak elszórtan található képzés
számukra. Az Oktatási Minisztérium 2009-es évi jelentéséből kiderül, hogy pro-
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jekt szerveződött a kezdő tanárok mentorálási rendszerének fejlesztésére27 (Raport…2009). A projekt céljai közt szerepel: a képzők képzése (legalább 24),
minimum 1440, különböző szakos kezdő pedagógus mentorálása, a folyamat
monitorozása, jelentések készítése, fejlesztési javaslatok megfogalmazása az
oktatáspolitika számára, a kezdő szakasz mentori kompetenciáinak a kidolgozása
és validálása, a képzők képzői számára értékelési mechanizmus és képesítési
standard kidolgozása.
A Romániai Mentorok Egyesülete (ASMERO)28, a mentorok érdekeit képviselő szakmai szervezetként nemzetközi együttműködés keretében több olyan
projektet is megvalósított az utóbbi években, melyekben konkrét eszközcsomagokat, módszertani útmutatókat, értékelési eszközöket dolgoztak ki a mentorok
támogatására. Egy, a British Counsil partneri együttműködésével megvalósuló
projekt keretében például kidolgozták a kezdő tanár és mentora szakmai fejlődésének portolióját29, melynek három fő komponense: az előzetes szakmai tapasztalatok számbavétele, a kezdő tanár szerepköreinek és felelősségeinek végiggondolása az iskolában, valamint a folyamatos szakmai fejlődés dokumentálása.
3.2. A véglegesítő vizsga
Az előzőekben tárgyalt, a 2000–2004-es időszakot átfogó, a pedagógusképzés és -továbbképzés fejlesztésére irányuló stratégia hangsúlyozta, hogy – a kreditrendszerrel, a különböző didaktikai funkciókra kidolgozott pedagógusi kompetenciákkal összhangban – átalakulnának a didaktikai karriert biztosító lépcsőfokok is, a II. és I. fokozat mellé beiktatnak egy harmadik, kitűnő fokozatot, a
véglegesítő vizsgára való felkészülés alapját pedig a kompetenciák jelentik.
Eszerint a véglegesítő vizsga tartalma magában foglalná:
1. a kezdő pedagógus által összeállított portfólió értékelését
2. szakfelügyeletet
3. írásbeli vizsgát
A gyakornoki időszak 3. félévében a kezdő pedagógusnak az iskola pedagógustestülete előtt kellene bemutatnia és megvédenie portfólióját.
A portfóliónak tartalmaznia kell:
1. a mentor összegző értékelését a kezdő pedagógus tevékenységéről, melyhez csatolni kell az igazgatói értékeléseket is
2. a kezdő tanár és tanulók közös tevékenységét dokumentáló eszközöket, bizonyítékokat

27

A projekt címe: „A kezdéstől a sikerig”–„De la debut la succes”-program naţional de mentorat
de inserţie profesională a cadrelor didactice.
28
Asociaţia Mentorilor din România, http://www.asmero.ro
29
Portfoliu de dezvoltare profesională pentru profesorul stagiar şi mentorul său
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2.1. a gyermekek és gyermekcsoportok igényeit és érdeklődését feltáró
három bizonyíték pl. írásos kikérdezés, megfigyelési lapok stb.
2.2. három egyéni foglalkoztatást igénylő gyermek féléves megfigyelését, fejlesztési terv kidolgozását, a gyerek munkáinak bemutatását
2.3. saját készítésű didaktikai eszközök (munkalapok, kérdőívek, fényképek, videofelvételek, stb.) bemutatását
2.4. egy osztály kezdeti, folyamatos, fejlesztő és szummatív értékelését
biztosító feladatlap kidolgozását és bemutatását
3. a szakmai továbbképzés bizonyítékait
3.1. igazolást továbbképzéseken, tudományos és kulturális rendezvényeken való részvételről
3.2. a kezdő pedagógus által összeállított esszészerű reflexiót saját fejlődéséről a sztenderdekkel összhangban
Miután a portfóliót az iskola tantestülete elfogadta, továbbküldik a tanfelügyelőségekre, ahol kiképzett értékelők minősítik. A portfólió sikeres megvédését
a kezdő pedagógus óráinak/tevékenységeinek megfigyelése és elemzése követi
egy szakbizottság által, melynek tagjai a szakfelügyelő, az egyetemi vagy líceumi módszertanos tanár és a mentor. A tervek szerint az írásbeli vizsgák lebonyolítását a tanfelügyelőségekre bíznák, a vizsgák tartalmának összeállításánál pedig
az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására fektetnék a hangsúlyt, az oktatás,
nevelés során felmerülő gyakorlati problémákra. (Lásd erről bővebben magyarul
Szabó-Thalmeiner, 2007).
Bár a fejlesztési elképzelések megfelelnek az európai sztenderdek szerint átalakuló pedagógusképzési alapelveknek, és valóban jobban tükrözné a pedagógusok rátermettségét, alkalmasságát, hozzáértését egy hasonló koncepciójú
megmérettetés, a gyakorlatban még nem alkalmazzák őket.
A 5720/20.10.2009. sz. miniszteri rendelettel jóváhagyott A közoktatásban
dolgozók Továbbképzésének Módszertana szerint a véglegesítő vizsgán való
részvétel feltételei, illetve a vizsga tartalma az alábbiak szerint valósul meg: a
vizsgára azok jelentkezhetnek, akik egész normával tanító szakképzett tanerőként legalább 2 év, fél normával tanítóként pedig legkevesebb 3 év tanításban
eltöltött régiséggel rendelkeznek. Ahhoz, hogy valaki beiratkozhasson a véglegesítőre, legalább „jó” értékelést kell kapnia az éves értékelésen és a szakfelügyeleti minősítés során. 2 év tanítás után (de max. 5 éven belül) a pedagógusnak kötelezően jelentkeznie kell a vizsgára, 5 év alatt maximum háromszor vizsgázhat, de amennyiben nem tesz sikeres vizsgát, a törvény értelmében elveszíti
címzetes állását, és felbontják munkaszerződését.
A véglegesítő vizsga tartalma:
1. szakfelügyelet a jelölt óráin
2. szaktudományos és tantárgypedagógiai írásbeli vizsga az Oktatásügyi
és Kutatási Minisztérium által elfogadott tematika és szakkönyvészet alapján
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3. pedagógiai, pszichológiai és nevelésszociológiai ismereteket ellenőrző
szóbeli vizsga az Oktatási és Kutatási Minisztérium által elfogadott program
alapján.
Láthatjuk, hogy a portfólió alapú értékelés ebben az anyagban már nem jelenik meg.
3.3. A II. és I. fokozatok
Elméletileg a II. és I. didaktikai fokozatok a szakmai előmenetel lépcsőfokaiként aposztrofálhatók, birtokukban megnő a pedagógus elhelyezkedési lehetősége, pályázhat magasabb funkció, vezetői állás betöltésére is. Megszerzésük a
továbbképzés részét jelenti, ezért a pedagógus a fokozatok megszerzése időszakában mentesül az időszakos továbbképzés kötelezettsége alól.
A II. didaktikai fokozatra a véglegesítő vizsga után 4 évvel lehet jelentkezni
(A Tanügyi Személyzet Alapszabályzata, 1997, A közoktatásban dolgozók Továbbképzésének Módszertana, 2009.), ha közben a pedagógus végig tanított.30 A
jelentkezés feltétele: a jelölt óráin történő legalább 2 szakfelügyeleti alkalom,
amelyből az elsőre, a jelölt kérésére, a vizsgára való jelentkezés előtt kerül sor, a
másodikra pedig a beiratkozás után. Ezek összesen a jelölt 4 órájának/tevékenységének megfigyelését és értékelését foglalják magukban. A szakfelügyeletet egy szaktanfelügyelő vagy egy szakmódszertanos látja el, de részt vehet rajta
az adott intézmény igazgatója is.
A véglegesítő és a II. fokozat megszerzését előirányzó vizsgára felkészítőket
tartanak a vizsgáztató intézmények (Tanárképző Intézetek, Tanszemélyzetképző
Főosztályok, az egyetemek erre kijelölt tanszékei).
A véglegesítő és az I. fokozat megszerzéséhez szükséges vizsgák tartalmát,
követelményeit elemezve, egyes szerzők szerint több ellentmondást is lehet tapasztalni (Szabó-Thalmeiner, 2007): az óvodapedagógusok számára például
előírják a matematika felkészítőt, de a vizsga nem tartalmazza ezt a tárgyat, a
véglegesítő vizsga programja magyar és román irodalomból megegyezik az
érettségi tételekkel, amelyekből már egyszer vizsgázott a jelölt. Kérdésként merül fel tehát, hogy mennyiben bizonyítja egy ilyen „vizsga” a jelölt alkalmasságát, szakmai kompetenciáját, hozzáértését?
Az I. didaktikai fokozat megszerzésére az jogosult, aki legalább 4 év régiséggel rendelkezik a II. fokozattól számítva31, és kiemelkedő gyakorlati tevékeny-

30

Aki a véglegesítő viszgán 10-es érdemjegyet szerzett, a vizsga után 3 évvel jelentkezhet a II.
fokozat megszerzésére.
31
Aki a II. fokozatot 10-es érdemjeggyel szerezte meg, a vizsga után 3 évvel jelentkezhet az I.
fokozat megszerzésére
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séget tud magáénak32, az éves értékeléseken kiváló minősítésben részesült, és
rendelkezik az intézményi szakmai testület ajánlásával.
Tartalma:
1. szakterület szerinti felvételi vizsga meghatározott tematika (a pedagógiai
kutatás módszertana és a tudományos igényű dolgozat felépítése tématerületekkel) és könyvészet alapján, amely kizáró jellegű
2. szakfelügyelet a pályázó óráin, melyet megelőz két óralátogatás, melyen
kiváló minősítést kell kapnia a jelöltnek
3. tantárgypedagógiai jellegű tudományos szakdolgozat elkészítése, konzulensi irányítással,
4. szakdolgozat megvédése az Oktatási és Kutatási Minisztérium által előírt
metodológia alapján, mely védés nyilvános
Látható, hogy a vizsgák tartalmát tekintve sok esetben átfedést, szükségtelen
ismétléseket és inkoherenciát lehet tapasztalni, úgy tűnik, hogy a Minisztérium
által kibocsátott fejlesztési stratégia inkább a meggyökeresedett vizsgarendszer
átmentését célozza (Szabó-Thalmeiner, 2007), bár kétségtelen, hogy a portfólióalapú, fejlesztő és támogató értékelés jelentős tartalmi, minőségi változást
képviselne.
3.4. Érdemfokozat
Érdemfokozatot szintén versennyel szerezhetnek a pedagógusok Romániában. A Minisztérium új kritériumrendszert dolgozott ki a közoktatásban dolgozók érdemfokozatának odaítélésére33. Ezt a fokozatot 5 évre ítélik oda34 a megyei tanfelügyelőségek hatáskörébe tartozó tanszemélyzet 16%-ának, s az érintettek alapfizetésének 25%-át jelenti.
A vizsgán való részvétel feltételei:
1. 3 évnél több oktatásban eltöltött idő
2. összetett nevelői-oktatói tevékenység végzése (iskolai és iskolán kívüli tevékenységek)
3. az éves értékelésen kiváló minősítés szerzése
Az érdemfokozat odaítélésének kritériumai: az utóbbi 4 év tevékenységének
értékelése (önértékelés az Oktatási Minisztérium által kibocsátott űrlapon, az
intézmény szakmai testületének összefoglaló értékelése) az alábbiak szerint:

32

Kutatói és fejlesztő tevékenységet fejtett ki, mellyel hozzájárult az intézményi kultúra minőségének biztosításához. Tevékenysége jellemzését csatolnia kell a jelentkezéshez.
33
6054/04.12.2009. sz. miniszteri rendelet: Módszertani útmutató a közoktatásban dolgozók érdemfokozatának odaítéséhez (Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în
învăţământul preuniversitar)
34
Ez korábban 4 év volt
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−

összetett oktató-nevelő tevékenység kifejtése (pl. a tanulók különböző
versenyekre, tantárgyversenyekre való felkészítése, kulturális tevékenység, oktatási projektek megvalósítása, tehetséggondozás, felzárkóztatás)
− eredmények az oktatás megújítására, fejlesztésére vonatkozóan (tantervek, módszertani útmutatók kidolgozása, tankönyvírás, e-learning programok fejlesztése, mentori, szakmódszertani feladatok ellátása stb.)
− különböző projektekben való részvétel az oktatási reform keretében
(PHARE, Socrates, Comenius, Arion, YOUTH, „Második esély…”
program stb.)
− hozzájárulás a saját tanintézet hírnevének növeléséhez
Az új metodológia szerint a 2013-2014-es tanévtől a jelölt tevékenységének
értékeléséhez írásos beszámolája/személyes portfóliója szolgálna alapul, mely
tartalmazza a 4 év során egy adott tanulócsoporttal megvalósítandó terveket,
amit évenkénti ellenőrzéssel az intézmény vezetősége, vagy a szakmódszertani
testület illetékesei követnének nyomon.
3.5. A szakmai fejlődés egyéb formái, továbbképzési lehetőségek
Európa-szerte a pedagógusok folyamatos szakmai továbbfejlődése érdekében
az oktatási rendszerek egyre több erőfeszítést tesznek, legtöbb országban támogatják a pedagógusok továbbképzésben való részvételét, működő gyakorlat a
továbbképzések munkaadói támogatottsága, a részvétel érdekében nyújtott óraszámkedvezmény stb. is. Romániában is látványos előrelépést regisztrálhatunk a
továbbképzés terén, a képzések megszervezését összehangolták a kreditrendszerrel35. Minden pedagógusnak kötelező módon ötévenként 90 kreditpontot kell
továbbképzéseken összegyűjtenie, ellenkező esetben bizonyos jogokból nem
részesülhet. A kreditek a következő modulok között, az alábbiak szerint oszlanak meg:
− a szakmai tárgyak – 23 kredit
− szakmódszertan – 27 kredit
− pszicho-pedagógiai modul – 23 kredit
− kiegészítő modul:
– kötelezően választandó: számítógépes ismeretek -9 kredit
– szabadon választott – 8 kredit
A továbbképzésért felelős intézményrendszer is összetett és többszintű:
− az Oktatásügyi, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium, amelynek a hatáskörébe tartozik a továbbképzési programok akkreditálása, a vizsgafeltéte-

35

4611/2005 sz. miniszteri rendeletet A közoktatásban dolgozók továbbképzési programjainak
akkreditálásáról szóló módszertan elfogadásáról (OMEdC nr. 4611/2005 privind aprobarea
Metodologiei de acreditare a programelor de formare continuă a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar).
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lek meghatározása, a vizsgatematika kijelölése, a továbbképzések lebonyolítására vonatkozó rendelkezések kibocsátása és népszerűsítése
− a Közoktatásban dolgozó Pedagógusok Képzésének Központja (CNFP),
mely kidolgozza a képzési programok kritériumait és megvalósításuk
módszertanát, a szaktestületek által kidolgozott továbbképzési programok jóváhagyásának kritériumrendszerét, a Pedagógusok Képzésének és
Továbbképzésének Igazgatóságával együttműködve továbbképzéseket
szervez osrzágos és nemzetközi projektek keretében
− Neveléstudományi Intézetek
− a Közoktatás Tantervi és Értékelő Központja36
− akkreditált felsőoktatási intézmények, az illetékes szaktudományos továbbképzést biztosító karok és tanszékek
− felsőoktatási intézmények tanárképző intézményei vagy a tanárképzésért
felelős tanszékek, ahol tantárgypedagógiai és pszichológiai-pedagógiai
továbbképzés valósul meg
− megyei tanfelügyelőségek
− megyei Tanulók Háza
− szakosodott központok és intézetek
− egyesületek, szakmai szervezetek
− a Gyermekek Nemzeti Palotája (gyerekpaloták, klubok, gyerektáborok
személyzetének továbbképzésére) stb.
A továbbképzések egyéb formáit jelentik: a folyamatos továbbképzések,
szimpóziumok, tudományos ülésszakok, tudományos értekezletek, szakmódszertani körök, a mentorprogramban való részvétel, belföldi és külföldi ösztöndíjak,
tanulmányutak, doktorátus, szakmai átképző programok stb.
A pedagógusok továbbképzésben való részvételét az alábbi törvényes keretekkel próbálják ösztönözni, támogatni: hétévente fizetés nélküli szabadság,
melyet a pedagógus tudományos kutatásra, hazai és külföldi tudományos kutatói
tevékenységre fordíthat, mely idő alatt a helyét fenntartják, és beszámít a pályán
töltött évekbe is, vagy egyszeri alkalommal 6 hónapos fizetett szabadság, pl.
doktori dolgozat megírására vagy egyéb kutatási szerződéssel végzett tevékenységre, mely időszak szintén régiségnek számít, és a pedagógus helyét is megtartják37.
Régiók szintjén a továbbképzésekért felelős intézmények a minden megyében létező Tanítók Házai. Regionális szinten ezek az intézmények hirdetik meg
a képzéseket. Bár a Tanügyminisztérium fennhatósága alá tartoznak, de a Tanítók Háza általában nem kap annyi anyagi forrást, hogy képzéseket akkreditáltasson, így ezek a képzések többnyire nem járnak elismert kreditponttal, kevésbé
színvonalasak, s ezért a pedagógusok sem szívesen jelentkeznek ezekre a képzé36

37

Centrul Naţional de Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Organizarea sistemului educaţional în România. 2007-2008. Eurydice. Comisia Europeană.
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si programokra. Gyakoriak a helyi szinten, saját, vagy pályázati forrásból megszervezett intézményi továbbképzések. Ezeket általában az iskola közössége
kéri, amelyek neves szakemberek közreműködésével valósulnak meg, s közérdeklődésre számot tartó eseménynek számítanak még akkor is, ha nem akkreditált képzések.
4. Az eredményes pedagógusi munka értékelése
A pedagógusi munka eredményessége, a folyamatos szakmai fejlesztés támogatása és nyomon követése kétségtelenül a minőségi oktatás fokmérője.
A pedagógusok értékelése Romániában is törvényileg szabályozott. A pedagógusi munka értékelésének törvényi hátterét a Tanügyi Személyzet Alapszabályzata, a 2005-ös sürgősségi kormányrendelettel elfogadott, 2006-ban jogerőre
emelkedett Minőségbiztosítási Törvény38, a 21/2007. sz. és a 1534/2008. sz.
kormányhatározatokkal elfogadott, A közokatás időszakos értékelési és akkreditálási kritériumainak elfogadásáról, A közoktatási minőségbiztosítás referenciaszabványainak és eredményességi mutatóinak elfogadásáról szóló Módszertani
útmutatók39, és a továbbképzés számára kidolgozott sztenderdek biztosítják.
Egyébként is az oktatás minőségbiztosításához kapcsolódó törvények Romániában az oktatási törvénykezés új generációjának “első fecskéi” közé tartoznak40 (Szolár, 2008). 2005-ben, amikor új jogi szabályozást fogadtak el az oktatás minőségbiztosítására vonatkozóan41, létrehozták az ARACIS-t, A Romániai
Felsőoktatás Minőségbiztosító Ügynökségét (Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior), mely a román felsőoktatás minőségbiztosításáért és akkreditációjáér felel, és az ARACIP-ot, A Romániai Közoktatás Minőségbiztosító Ügynökségét (Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar), mely a közoktatási intézmények külső értékeléséért és akkreditációjáért felelős. A közoktatásban emellett a külső értékelésért
felelnek a Tanfelügyelőségek is.

38

Legea nr.87/2006, cu privire la aprobarea OUG nr. 75/2005 privind Asigurarea calităţii
educaţiei
39
H.G. nr. 21/2007 si ale H.G nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de acreditare şi de
evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Standardelor de referinţă şi a
indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul
preuniversitar.
40
A rendszerváltás utáni szakaszban megszületik a felsőoktatási akkreditációs törvény (1993/88.
sz. Törvény a felsőoktatási intézmények akkreditálásáról és az oklevelek elismeréséről), 1993ban létrehozzák a Nemzeti Akadémiai Értékelő és Akkreditációs Tanácsot (Consiliul Naţional de
Evaluare Academică şi Acreditare –CNEAA), mely minden létező kart és intézményt hivatott
értékelni az oktatás tartalma, a kutatási tevékenység, az oktató/hallgató arány és más hasonló
kritériumok szerint
41
2005/75. sz. Az oktatás minőségének biztosítására vonatkozó sürgősségi kormányrendelet
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A belső értékelés szintjén minden intézményben létrehoznak egy 3–9 tagból
álló, az oktatókat, hallgatókat, végzetteket és munkaadókat képviselő bizottságot, melynek fő feladatai az értékelési és minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának kidolgozása és összehangolása, az oktatás minőségének értékelésére
vonatkozó éves jelentések kidolgozása, amelyet a külső értékelő rendelkezésére
kell bocsátani, továbbá az oktatás minőségének javítására vonatkozó javaslatok
megfogalmazása.
4.1. A pedagógusi teljesítményértékelés kritériumai
Az intézményi külső értékelés azonban csakis a belső, az osztálytermi értékelési gyakorlat újragondolásával, s főként a tanári munka hatékonyságának elemzésével lehet a minőségi oktatás garanciája. A tanári munka értékelésének rendszere alapvető szerepet játszik a pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésében és
általában az iskolai munka eredményességében. A tanári munka értékelésének
viszont jelentős kimenete kellene legyen az, hogy az értékelés, visszajelzés
olyan folyamatokat generál, amelynek eredményeképpen a tantestület, az egyes
pedagógusok javítják, fejlesztik tevékenységüket, illetve hosszabb távon megtérülő anyagi jellegű kimenete lehetne, hogy az értékelés hatással lesz a pedagógus
további karrierjére, munkahelyi előrelépési esélyeire. (vö. TALIS-kutatás, 2009)
A legújabb, 22.07.2009. sz. A közoktatásban dolgozók teljesítményértékelési
kritériumainak elfogadásáról szóló miniszteri utasítás értelmében a 2009/2010es tanévtől Romániában az alábbiak szerint valósul meg a pedagógusok értékelése.
Részei:
1. az önértékelés
2. a társak által végzett értékelés (kollégák/szakmódszertani bizottság értékelése)
3. vezetői értékelés.
Az értékelés 2 fázisban valósul meg: az Értékelő Lap kitöltésével, ill. az
egyéni értékelő interjúval.
Az Értékelő lap tartalmi felépítése:
1. az értékelés területeinek megjelölése
2. teljesítménykritériumok meghatározása az egyes értékelési területekhez kapcsolódóan
3. pontozás (önértékelés, társértékelés, vezetői értékelés).
Az alábbiakban az értékelés fő területei és a hozzájuk tartozó teljesítménykritériumok közül emelünk ki néhányat:
1. Hatékony tervezés: a tanítási-tanulási folyamat tervezése a tanulók előzetes
tudására alapozva, a törvényi előírások betartása a tervezés dokumentumainak
tartalmi-formai kivitelezésében, a nemzetközi és helyi tanulói teljesítményérté-
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kelés eredményeinek, a helyi demográfiai, etnikai, gazdasági, szociális, kulturális sajátosságoknak a figyelembe vétele a tervezés során stb.
2. Tantervi megvalósítás: aktivizáló módszerek alkalmazása a tanításitanulási folyamatban, a tankönyvek, kiegészítő tantervi dokumentumok, az intézmény logisztikai bázisának megfelelő használata, a tanulók és szülők folyamatos tájékoztatása az iskolai előrehaladás megvalósulásáról, a tervezett tevékenységek pontos és következetes megvalósítása stb.
3. Az eredmények értékelése: folyamatos értékelés a törvényi szabályozásban
előírt értékelési standardok figyelembe vételével, az értékelés kritériumainak és
eszközeinek átláthatósága, az értékelés eredményeinek folyamatos kommunikálása az érintettek felé stb.
4. Iskolán kívüli tevékenység megvalósítása: iskolán kívüli tevékenységek
megvalósítása, melyek hozzájárulnak a személyes, intézményi és közösségi fejlődéshez, az intézményi szintű tervben előírt extracurriculáris tevékenységek
megvalósítása stb.
5. Továbbképzés, módszertani és tudományos tevékenység: kötelező továbbképzéseken való részvétel országos és helyi szinten, a módszertani, tudományos
továbbképzések eredményeinek beépítése a mindennapi pedagógiai munkába,
könyvtárhasználat, egyéb információszerzési források használata
6. Az intézmény össztevékenységében való részvétel, hozzájárulás az intézmény jó hírnevének növeléséhez: a betöltött didaktikai funkcióhoz tartozó feladatok időbeni és teljes értékű megvalósítása, intézményi szintű belső szabályok
betartása, erőszakos magatartást megelőző programokon való részvétel, vagy
hasonló programok szervezése, az európai összetartozás jegyében zajló programokon való részvétel vagy ilyenek megvalósítása stb.
A pedagógus értékeléséhez a főbb információgyűjtési források: a közvetlen
megfigyelés (osztálytermi, iskolán kívüli tevékenységek, szülőkkel való kapcsolattartás keretében), írásos kikérdezés vagy interjú készítése diákokkal, szülőkkel, kollégákkal, a tanulók produktumainak (tanulói füzetek, gyakorlati munkadarabok, rajzok stb.) elemzése, a pedagógus által készített dokumentumok (tervek, értékelések, feladatlapok, portfólió stb.) elemzése, a különböző szakfelügyeleti értékelések, jegyzőkönyvek, külső és belső értékelés dokumentumainak
vizsgálata.
A minőség javításának szellemében, bármilyen értékelés valamilyen következményt kell, hogy maga után vonjon. Egyéni szinten jelentős kimenet lehet az
anyagi jutalmazás és a munkakörülmények javulása, intézményi szinten pedig a
szakmai továbbfejlődés lehetőségeinek továbbgondolása.
Az előzőekben láthattuk, hogy a körvonalazott kormányzati, oktatáspolitikai
stratégiai fejlesztések ezekbe az irányokba mutatnak, a valós empírián alapuló
felmérések azonban nem erősítik meg ezek széles körű gyakorlati megvalósulását. Egy nemrégiben készült, a tanfelügyelők minőségkoncepcióit vizsgáló kutatás szerint (Mandel-Papp Z., 2007) a humán erőforrás „minősége” szempontjá-
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ból például gondot okoz az iskolaigazgatók számára, hogy a törvény olyan mértékben szolgáltató-központú, hogy nincs mód az alkalmatlan tanárok felmentésére, elbocsátására, a továbbképzések terén pedig problémát jelent, hogy sok esetben, mivel a lakóhelyhez közeli egyetemek nem szerezték meg a különböző
szakokból a továbbképzési akkreditációt, mind a tanfelügyelőségeknek, mind a
tanároknak nagyobb anyagi/fizikai erőfeszítésbe kerül a továbbképzések abszolválása, s mindezért fennáll annak is a veszélye, hogy a pedagógusok a hagyományos egyetemek keretében szervezett továbbképzéseken vesznek részt, többnyire
kötelességből, a kötelező kreditpontok megszerzése érdekében, s nem pedig
azért, mert a tanári szakmai fejlődés és önreflexiós képesség jegyében fontosnak
tartják azokat.
5. Az eredmények összefoglalása, értékelése és tanulságok a hazai
gyakorlat számára
Elemzésünk nyomán láthatóvá vált, hogy Románia, főként az EU-csatlakozás
és a Lisszaboni stratégia óta, kisebb-nagyobb lendülettel törekszik a pedagógusképzés rendszerének európai sztenderdekhez való közelítésére, egy több lehetőséget biztosító, a szakma presztízsét helyreállító, egy új pedagógusi szakmai
profil létrejöttét garantáló rendszer kialakítására, de a reformfolyamatok továbbra is mintha fentről lefelé terjednének, bár kétségtelen, hogy a centralizált oktatási rendszer felszámolása terén igen jelentős előrelépések történtek Romániában.
− Az utóbbi másfél-két évtizedben, de főként a strukturális reformok időszakában, jelentős változások zajlottak a pedagógusképzés- és továbbképzés rendszerében is, ami nemcsak a szerkezeti átalakítást, de kisebb
mértékben a tartalmi változásokat is érintette. Ha azonban az európai
pedagógusképzés terén mutatkozó nemzetközi fejlesztésbeli alapelvekkel összhangban értékeljük a reformfolyamatok konkrét, gyakorlati
megvalósulását, azt kell látnunk, hogy a rendszer fontosabb elemeiként
tekintendő reformlépések – a pedagógusok kiválasztása, pályaalkalmassági vizsgálata, a képzés közbeni szűrési pontok, a kimeneti követelmények, a szakmai hozzáértés értékelési mechanizmusa, az elsődleges képzés utáni támogató célú gyakorlóidő, az ún. mentor-program bevezetése,
a szakmai továbbfejlődés és előmenetel lehetőségei, esetünkben a II. és
I. didaktikai fokozatok megszerzése és ehhez kapcsolódóan az anyagi
előmenetel lehetőségei – ugyan a szakmapolitikai fejlesztések fontosabb
csomópontjait jelentik, s ilyen értelemben a 2001–2004-es időszakot átfogó fejlesztési stratégiai dokumentum úttörő fontossága elvitathatatlan,
de mindezek széleskörű gyakorlati megvalósításáról nem beszélhetünk.
− Fontos lépésként értékelhető a törvénnyel legalizálódott bolognai rendszernek megfelelő képzési struktúra átalakítása, az óvó- és tanítóképzés

257

−

−

258

egyetemi szintűvé válása, a tanárképzés mesteri szinten is történő megvalósítása, a minőségbiztosítás oktatáspolitikai szerepének folyamatos
erősödése, az intézményi, helyi szintű értékelési gyakorlat, a pedagógusi
munka értékelési mechanizmusainak fejlesztése, a képesítési követelmények, pedagógusi kompetenciák kidolgozásának első kísérletei, a továbbképzés rendszerének megújítása, kreditrendszerrel való összehangolása, de a szakértői tanlmányokból, elemzésekből, a témával kapcsolatos
empirikus vizsgálatokból kiviláglik, hogy amint a rendszer egyes elemeinek gyakorlati megvalósítása helyi szintre kerül (lásd a továbbképzések
helyi szintű megszervezését), többnyire a megfelelő anyagi forrás hiánya
szab gátat a működés feltételeinek. A pedagógusképzés fejlesztéséhez
kapcsolódóan azok a beválás-vizsgálatok, hosszabb vagy rövid távú pálya-követési vizsgálatok is hiányoznak, amelyek a rendszer fejlesztésének, a képzés minőségbiztosításának sarokköveit kellene, hogy jelentsék.
Azt mondhatjuk, hogy a bolognai folyamat célkitűzései szerinti, a strukturális átalakítások utáni tartalmi megújítás kérdése a pedagógusképzést
érintően igencsak új jelenség Romániában, s korai lenne erről bármiféle
általános következtetést levonni, vagy a hazai gyakorlat számára meszszemenő tanulságokat megfogalmazni. Az általunk tanulmányozott
szakértői elemzések, a törvényi szabályozás, oktatáspolitikai törekvések
vizsgálata alapján úgy látjuk, hogy elsőrendű teendő a régi és új képzési
formák folyamatos elemzése, szemléletbeli alapelveinek, bevált módszereinek vizsgálata, az új módszerek bevezetéséhez szükséges szervezeti
feltételek vizsgálata, azok komolyan vétele, s az új képzési célok, tervek,
a megvalósítás lehetőségeinek minél szélesebb körű megismertetése a
szakmai közönséggel. Minden oktatásban érintett szereplőt érdekeltté
kell tenni a folyamatos szakmai fejlődést lehetővé tevő támogatás megteremtésében, a partneri együttműködés lehetőségeinek kialakításában,
valamint olyan fejlesztési, kutatási programok, s ezek sokszereplős
megvalósítására van szükség, melyek a helyi szintű, alulról felfelé megfogalmazódó igényeket is figyelembe veszik, s nem mennek el érzéketlenül amellett, hogy a pedagógusképzés változásai milyen konkrét hatással vannak az egyes iskolák, s a bennük élő, munkálkodó pedagógustársadalom és diákság életére.
A legfőbb tartalmi irányítóeszközt ebben a fejlesztési folyamatban kétségtelenül a pedagógusi kompetenciák körének azonosítása és értékelési
rendszerének kidolgozása, a pályaalkalmassági, felvételi követelményrendszerrel, a diploma odaítélésével, a szakmai továbbfejlődés rendszerelemeivel való összehangolása jelenti. Elemzésünkből azonban kiderült,
hogy még a definíciós tisztázatalanság problémája sem ült el teljesen, a
kompetencia, sztenderdek fogalmainak használata sem tekinthető egysé-

gesnek, ilyen értelemben a közös nyelv kialakítása is, úgy tűnik, megoldásra váró feladat. A kutatásalapú képzés megvalósítása jegyében pedig
elengedhetetlen a képzés sarkalatos pontját jelentő elem megerősítése, az
iskolákkal, gyakorlóhelyekkel való együttműködés szorosabbra fűzése,
mely a hazai tanárképés 5. féléve kapcsán is különösen fontos feladat.
Felhasznált irodalom
Birta-Székely Noémi (2007): A pedagógiai ismeretek szerepe és helye a tanárképzés
elméletében és gyakorlatában. (A pedagógiai elméleti és gyakorlati képzés integrálásának konstruktív modellje az erdélyi tanárképzés viszonylatában. Doktori
disszertáció. Kézirat. ELTE PPK, Budapest.
Bîrzea, C. (1996): Educational Reform and Power Struggles in Romania. European
Journal of Education, Vol. 31. 1. 97–107.
Bura László (2008): A bolognai folyamat a romániai magyar pedagógusképzésben. In.
KozmaTamás-Rébay Magdolna (szerk.): A bolognai folyamat Közép-Európában.
Oktatás és társadalom 2. ÚMK, Budapest.167–178.
Falus Iván (2008): Tanárok és oktatók. In: Szegedi Eszter (szerk.): Oktatás és Képzés
2010. Műhelybeszélgetések 2008. Tempus Közalapítvány, Budapest.
Fóris-Ferenczi Rita (2002): Adalékok az erdélyi magyar oktatáskutatás és –fejlesztés
történetéhez 1990–2001. In Tánczos Vilmos – Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–
2001 közötti eredményeiről.
http://mek.oszk.hu/o1700/01764/pdf/12ev_3.pdf. (Letöltve: 2010.02.20.).
Gliga, L. (coord.): Standardele profesionale pentru profesia didactică. Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor.
Bucureşti.
http://didactika.files.wordpress.com/2008/05/profesiadidactica.pdf.
(Letöltve: 2010.02.20.).
Iucu, R.-Pănişoara, O. (1999): Formarea personalului didactic – raport de cercetare 1.
Proiectul de reformă al învăţământului preuniversitar – Consiliul Naţional pentru
Pregătirea Profesorilor, Editura UMC, Bucureşti.
Iucu, R.-Pănişoara, O. (2000): Formarea personalului didactic – raport de cercetare 2.
Proiectul de reformă al învăţământului preuniversitar – Consiliul Naţional pentru
Pregătirea Profesorilor, Editura UMC, Bucureşti.
Iucu, R. (2005): Patru exerciţii de politică educaţională în România. Formarea cadrelor
didactice. Bucureşti.
http://www.cedu.ro/programe/exercitii/pdf/oct/modul02.pdf.
(Letöltve: 2010.02.20.).
Janecke, B. (2006): Competenţele profesorilor şi ale directorilor de licee din mediul
rural din România şi din alte state din Uniunea Europeană-analiză comparativă.
MedCt, CNFP.
http://www.cnfp.ro/Downloads/Documents/Competente-analiza-comparativa.pdf.
(Letöltve: 201.02.20.).

259

Janecke, B. (2007): Sisteme de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din Uniunea
Europeană: analiză comparativă. Atelier Didactic, Bucureşti.
http://www.cnfp.ro/Downloads/Documents/Analiza-comparativa-Sistemeformare.pdf. (Letöltve: 2010.02.20.).
Kelly, J. (2002): Drumul către standardele predării. In. Gliga, L. (coord.): Standardele
profesionale pentru profesia didactică. Ministerul Educaţiei si Cercetării,
Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor. Bucureşti. 39–60.
http://didactika.files.wordpress.com/2008/05/profesiadidactica.pdf.
(Letöltve: 2010.02.20.).
Mandel Kinga-Papp Z. Attila (szerk., 2007): Cammogás. Minőségkoncepciók a romániai
magyar középfokú oktatásban. Soros Oktatási Központ, Csíkszereda.
Organizarea sistemului educaţional în România. 2007–2008. Eurybase. Comisia
Europeană.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_r
eports/RO_RO.pdf. (Letöltve: 2010.02.20.).
Pedagógusok az oktatás kulcsszereplői. Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi
tanárkutatás (TALIS) első eredményeiről. 2009. OFI.
http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/ofi-kotetek. (Letöltve: 2010. 02.20.)
Péntek János (2006): Önálló mozgástér és annak hiánya a romániai magyar oktatásban: a
pedagógusképzés helyzete. Kisebbségkutatás. 2. sz.
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2006_02/cikk.php?id=1367.
(Letöltve: 2010.02.20.).
Potolea, D.-Toma, S. (2007): Quality of Training Programmes and materials for the
professional development of teachers and school managers in rural areas in
Romania. Final report. Technical Assistance to support the National Centre for
Staff Training in Pre-University Education.
http://www.cnfp.ro/Downloads/Documents/TT-synthesis.doc.
(Letöltve: 2010.02.20.)
Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ-2008. MedCT, Bucureşti, 2008.
http://www.edu.ro/index.php/articles/10913. (Letöltve: 2010.02.20.).
Raport preliminar. Asistenţă Technică pentru sprijinirea activităţii Centrului Naţional
de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar.2006.
http://www.cnfp.ro/Downloads/Documents/InceptionReport_RO.pdf.
(Letöltve: 2010.02.20.).
Rezumatele Naţionale privind sistemele educaţionale în Europa şi reformele în curs.
România. Eurydice. 2009.
http://assemblealegislativa.regione.emiliaromagna.it/wcm/al/apc/progetti/europei/
inde
x/pagine/yes_ro/Rezumate_nationale_Romania.pdf.(Letöltve:
2010.02.20.).
Strategia de dezvoltare a sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului
didactic şi a managerilor din învăţământul preuniversitar 2000–2004.
http://www.gov.ro/strategia-de-dezvoltare-a-sistemului-de-formare-initiala-sicontinua-a-personalului-didactic-si-a-managerilor-din-invatamantulpreuniversitar__l1a100024.html. (Letöltve: 2010.02.20.).

260

Strategia ARACIP pentru perioada 2007–2010. Conceperea si implementarea unui
sistem de management si de asigurare a calităţii în învăţământul preunivesitar
românesc.
http://www.edu.ro/index.php/articles/7242. (Letöltve: 2010.02.20.).
Ştefania Bumbuc (2009): Profesionalizarea procesului de formare pentru cariera
didactică. Modele teoretice şi aplicative. Teză de doctorat.
http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2009Noiembrie/Bumbuc%20Stefania%20%20Profesionalizarea%20Procesului%20de%20Formare%20Pentru%20Cariera%
20Didactica.%20Modele%20Teoretice%20si%20Aplicative/REZUMAT.pdf.
(Letöltve: 2010.07.06.).
Szabó-Thalmeiner Noémi (2004): A romániai pedagógus-továbbképzés aktuális
helyzete. In. Pedagógusképzés. 1. sz. 107–115.
Szabó-Thalmeiner Noémi (2007): Az erdélyi magyar óvó- és tanítóképzés jelenlegi
helyzete és megújításának lehetőségei. Doktori disszertáció. Kézirat. ELTE PPK,
Budapest.
Szolár Éva (2008): A bolognai folyamat Romániában. In. Kozma Tamás-Rébay
Magdolna (szerk.): A bolognai folyamat Közép-Európában. Oktatás és társadalom
2. ÚMK, Budapest. 145–165.
Ton, F. (2007): Analiza nevoilor de formare: ghid pentru pregătirea, implementarea şi
interpretarea datelor analizei de nevoi de formare în şcoli. Atelier Didactic,
Bucureşti.
http://www.cnfp.ro/Downloads/Documents/Ghid-analiza-nevoilor-deformare.pdf. (Letöltve: 2010.02.20.).

Törvények, miniszteri rendeletek, kormányhatározatok
Legea nr. 88/1993 privind Acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi
recunoaşterea diplomelor (1993/88. sz. Törvény a felsőoktatási intézmények akkreditálásáról és az oklevelek elismeréséről)
Legea Învăţământului nr. 84/1955 (1995/84. sz. Közoktatási Törvény)
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (1997/128. sz. Törvény: a
Tanügyi Személyzet Alapszabályzata)
Ordin ministerial nr. 3522/2000 privind aprobarea Fişelor de evaluare a personalului
didactic (3522/2000 sz. miniszteri rendelet A Pedagógus Értékelő Lap elfogadásáról)
Legea nr. 288/2004 privind organizarea srudiilor universitare. (288/2004. sz. Törvény
az egyetemi tanulmányok szervezéséről)
Ordin ministerial nr. 5660/2004 privind aprobarea standardelor de formare continuă
pentru funcţiile didactice şi funcţiile de aprobare, de îndrumare şi control din
învăţământul preuniversitar (5660/2004 sz. miniszteri rendelet: Továbbképzési
sztenderdek a közoktatásban betöltött didaktikai funkció, vezető irányító és ellenőrző funkció számára)
Hotarârea de Guvern nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă
(88/2005. sz. kormányhatározat az egyetemi alapképzések szervezéséről)

261

Ordonanţa de Urgenţă Guvernamentală nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei. (75/2005 sz. sürgősségi kormányhatározat az oktatás minőségbiztosításáról).
Ordonanţa de Urgenţă Guvernamentală nr. 78/2005 pentru modificarea şi
complementarea Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
(78/2005. sz. sürgősségi kormányhatározat a 288/2004 sz. Az egyetemi tanulmányok szervezéséről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről).
Ordin ministerial nr. 4611/2005 privind aprobarea Metodologiei de acreditare a
programelor de formare continuă a personalului didactic din învăţămîntul
preuniversitar (4611/2005 sz. miniszteri rendeletet A közoktatásban dolgozók továbbképzési programjainak akkreditálásáról szóló Módszertan elfogadásáról)
Hotarâre Guvernamentală nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de acreditare şi
de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar (21/2007 sz.
kormányhatározat A közokatás időszakos értékelési és akkreditálási kritériumainak elfogadásáról)
Hotarâre Guvernamentală nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi
a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
învţământul preuniversitar. (1534/2008. sz. kormányhatározat A közoktatási minőségbiztosítás referenciaszabványainak és eredményességi mutatóinak elfogadásáról)
Ordin ministerial nr. 5720/2009 privind Metodologia formării continue a personalului
didactic din învţământul preuniversitar (5720/2009. sz. miniszteri rendelet A
közoktatásban dolgozó pedagógusok továbbképzésének Módszertanáról)
Ordin ministerial nr. 6054/2009 privind Metodologia si criteriile de acordare a
gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar (6054/2009. sz. miniszteri rendelet: Módszertani útmutató a közoktatásban dolgozók érdemfokozatának
odaítéséhez)
Ordin ministerial nr. 3315/2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare
a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat
pentru anul universitar (2008/2009 3315/200 sz. miniszteri rendelet az egyetemi
felvételik megszervezésének általános kritériumairól a 2008/2009-es évre a
licenciátusi, mesteri és doktori szinten)
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. (2011/1. sz. Nemzeti Oktatási Törvény)

Honlapok
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
http://www.edu.ro/
Centul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar
http://www.cnfp.ro/NCPTE/Index.html
Asociaţia Mentorilor din România
http://www.asmero.ro/index.php?module=cms&page=63
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1. sz. melléklet
A 2004-ben miniszteri rendelettel jóváhagyott pedagógusi továbbképzési
sztenderdek
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2. sz. melléklet
Összefoglaló áttekintés: Nemzeti Pedagógusi Kompetenciakeret
(Janecke, 2007)
1. szint:
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1. kompetenciaterület: A tanulókra koncentráló, innovatív tanulási-tanítási
folyamatok elősegítése
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Kimmel Magdolna
Felvételi követelmények és sztenderdekre alapozott
teljesítménymérés az amerikai tanárképzésben és
tanári előmenetelben
A dolgozat célja annak bemutatása, milyen trendek érvényesülnek az amerikai tanárképzésben, különös tekintettel a) a pedagógusképzés felvételi követelményeire, b) a sztenderdek szerepére a pedagógus képesítés megszerzése során,
és c) a sztenderdek szerepére a pedagógusok előmenetelében. Tekintettel arra,
hogy az Egyesült Államokban az oktatásügy és a pedagógusképzés az egyes
államok hatáskörébe tartoznak, és lehetetlen mind az ötven állam gyakorlatát
ismertetni e rövid dolgozat keretében, csak a legalapvetőbb fejlődési irányok
megvilágítására és néhány példa ismertetésére szorítkozom. A dolgozat első
része a tanárképzés hagyományos és alternatív módjait, valamint a képzésbe
történő belépés feltételeit mutatja be.
1. A tanárképzés hagyományos és alternatív formáiba való belépés
lehetőségei az Egyesült Államokban
Mielőtt a felvételi követelményekről szó esne, tisztáznunk kell, hogy a mai
USA-ban milyen útjai vannak a tanári pályára lépésnek. Alapvetően kétféle út
létezik: a hagyományos (college recommending: tanárképző intézményekben
zajló) és az alternatív tanárképzési út. Az alternatív programok főleg a Bushkormányzat alatt terjedtek el, 2000 és 2008 között, mert az adminisztráció erőteljesen támogatta őket, mind retorikával, mind pénzzel, hogy megtörje a hagyományos tanárképzés monopóliumát a tanárképzési piacon. (Cohen-Vogel és
Hunt, 2007, 137–163 o.) Az alternatív tanárképzési formák azonban már a Bushadminisztrációt megelőzően is léteztek, a 80-as évektől kezdve. (Zeichner és
Hutchinson, 2008, 19. o.) Amint a szerzők ismertetik, az alternatív utakat az
egyes államok szükségből engedélyezték, mert bizonyos szaktárgyakból (matematika, természettudományok, gyógypedagógia) nem volt elég szaktanár, illetve
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elzárt, vidéki településekre és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket tanító városi iskolákba nehezen találtak tanárokat.
Kezdettől fogva, de főleg a Bush-adminisztráció idején, más érveket is felsorakoztattak az alternatív tanárképzési programok mellett. Úgy vélték, hogy az
alternatív programokra általában jellemző rövidebb képzési idő, és az, hogy a
programok részvevői általában már egy minimális nyári képzést követően elkezdhetnek tanítani, olyan embereket is a pályára vonzanak, akik a hagyományos tanárképzés megkövetelte időt nem lennének hajlandóak vagy anyagi
okokból képesek rászánni a képzésre. Így például középkorú, jól képzett, más
területeken sikeres, de pályaváltásra hajlandó értelmiségieket és akár a pályaváltók, akár a frissen végzettek soraiból több férfit, több kisebbségit, esetleg olyan,
minőségi egyetemeken végzett alapdiplomásokat, akik önkéntesként hajlandóak
egy ideig tanítani a tanárokkal legrosszabbul ellátott iskolákban. (Arról, hogy
ezek a várakozások mennyire váltak be, lásd Hammerness és Reininger, 2008,
31–63.).
A következőkben röviden bemutatom a kétféle képzési modellt: a hagyományost és az alternatívat, majd a két programba történő felvétel különbözőségeit
taglalom.
1.1. Hagyományos tanárképzési programtípusok az USA-ban
A hagyományos tanárképzésnek több modelljét különbözteti meg a szakirodalom. Zeichner és Paige (2007, 4.) Arends és Winitzky (1996) nyomán öt
programtípust sorol fel:
1. négyéves, alapdiplomás párhuzamos1tanárképzés;
2. ötéves, párhuzamos, alapdiplomát adó tanárképzés;
3. párhuzamos tanárképzés, amely alapdiplomát (bachelor) ad a választott szakból és mesterszintűt pedagógiából;
4. az alapdiplomára épülő egyéves tanári mesterképzés;
5. az alapdiplomára épülő kétéves tanári mesterképzés.
Az ötféle program két alaptípusba sorolható: az 1., a 2. és a 3. a párhuzamos
tanárképzési modellt követi, míg a 4. és az 5. a konszekutív vagy követő modellt. Az USA-ban a tanári képzettséget hagyományosan az első típusban, tehát
a négyéves, alapdiplomás, párhuzamos modellben szerzik meg. Az iskolarendszer K (Kindergarten = óvoda) plusz 12 osztályos. A 12 osztályt több részre
tagolják, a képzésben megszerezhető tanári képesítések ezek valamelyikében

1

Párhuzamos az a képzés, amelyben a szaktárgyi, diszciplináris képzés és a pedagógiai képzés egy
időben folyik.
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történő tanításra jogosítanak.2 Annak, aki középiskolai tanári végzettséget akar
szerezni az integrált négyéves képzés keretében, a pedagógia főszak mellett még
egy szaktárgyi főszakot (major) is el kell végeznie, és az alapdiploma megszerzése után általában megkövetelik tőle a tanári mesterdiploma megszerzését is.
2001-től a párhuzamos képzésben a szaktárgyat főtárgyként vagy legalábbis
annak megfelelő óraszámban kell tanulnia a mi fogalmaink szerinti
felsőtagozatos (middle school) tanárnak is.
A másik jellemző programtípus a ‟consecutive‟, tehát követő típusú, egy
vagy kétéves mester szintű tanárképzés. Ez épülhet bármilyen alapdiplomára.
Tanári mesterszakot végezhet akár ‟Early childhood‟ specialista is, tehát a pedagógus mesterdiploma megszerzése nem a mi fogalmaink szerinti középiskolai
tanári diplomát jelent. Zeichner és Paige (2007, 8.) szerint a tanári mesterprogramok jelentékenyen különböznek egymástól, attól függően, hogy a diszciplináris karok és a pedagógiai intézet együtt vezeti-e őket, vagy egyik, vagy
másik felügyelete alá tartoznak, ugyanis a szakgazda határozza meg a szaktárgyi
és a pedagógiai képzés közötti arányokat. Ugyanitt a szerzők megállapítják,
hogy a tanárképzés tartalma és hatékonysága nagymértékben függ attól is, hogy
a tanárképző intézmény egy kutató egyetem részét képezi-e, vagy egy kisebb
szabad bölcsész főiskolához (liberal arts college) vagy állami egyetemhez tartozik. A kutatóegyetemen ugyanis a tanárképzésnek nincs presztízse, ezért nem a
főállású, nevesebb oktatók foglalkoznak vele, ami erősen kihat a tanárképzésprogram moráljára és szervezettségére egyaránt.
2001-ben a Bush adminisztráció módosította a közoktatási törvényt. Az új
változat ‟No Child Left Behind‟ (NCLB: Egy gyermek sem maradjon le!) cím
alatt vált ismertté. A törvény előírta az egyes államok számára, hogy a 2005–
2006-os tanévtől kezdődően ún. ‟highly qualified teacher‟ vagyis ‟magasan képzett tanár‟ tanítson minden gyermeket. A magasan képzett tanárnak három követelménynek kell megfelelnie: rendelkeznie kell egy alapdiplomával (Bachelor‟s
Degree); le kell tennie az adott államban megkövetelt, a tanári szakma gyakorlásához szükséges vizsgát, vagyis meg kell szereznie a tanári működési engedélyét; végül pedig bizonyítania kell, hogy kompetens a szaktárgyában.
(Rotherman-Mead, 2004, 45.) Ez utóbbi követelmény csak a mi fogalmaink
szerinti felsőtagozatos (middle school) és középiskolai (high school) tanárokra
vonatkozik. A szaktárgyi kompetencia bizonyításának többféle módja is lehetséges. (Lásd erről:
(http://www2.ed.gov/nclb/methods/teachers/hqtflexibility.html, 2011. július 5.)

2

Early Childhood (kb. óvoda+ 1–3. évfolyam), Elementary (1–6 vagy 1–8. évfolyam), Middle
School (5–8. évfolyam), High school vagy secondary school (7–12. vagy 9–12. évfolyam)
Fiedler és mtsai, 1990.
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A törvényhozók szándékát ez a harmadik követelmény világítja meg: a szaktárgyi tudást kívánták előtérbe helyezni a pedagógiai-pszichológiai tudással
szemben. Az NCLB hatására több állam (például Kalifornia, Colorado, Virginia)
kötelezővé tette minden tanárképzésben részt vevő hallgató számára, hogy végezzen el egy szaktárgyból főszakot (majort) a pedagógia mellett, sőt, akár helyette. 2005-ben 38 állam jelentette a szövetségi Oktatási Minisztériumnak, hogy
valamilyen szinten (főszak vagy mellékszak) egy szaktárgy elvégzését előírta a
tanárjelölteknek. Zeichner és Paige, 2007, 7.) Ezek az adatok mutatják, hogy a
Bush-kormányzat törekvése a tantárgyi tudás előtérbe helyezése a pedagógiai
tárgyak rovására megtette a hatását.
1.2 A tanári pályára lépés alternatív útjai
Mindenekelőtt az ‟alternatív‟ jelző jelentését kell tisztáznunk. Zeicher és
Hutchinson (2008, 17–18.) szerencsésebbnek tartják az ‟alternatív‟ helyett a
‟korai kezdésű‟ (early entry) elnevezés használatát, míg a hagyományos képzésekre, legyenek azok alap- vagy mesterdiplomás képzések, a ‟college
recommending‟ (felsőoktatásbeli képzés) elnevezést javasolják Boyd és mtsai
(2007) nyomán. Nézetük szerint a hagyományos és az alternatív képzések közötti különbség alapvetően abban rejlik, hogy híveik más típusú tudást tartanak
szükségesnek a szakma sikeres gyakorlásához. Akik az alternatív (korai kezdésű) tanárképzés mellett törnek lándzsát, abból indulnak ki, hogy a tanítás alapvetően mesterség, ezért tanítani legjobban a gyakorlatban, más tanároktól lehet
megtanulni. Ezért az alternatív képzések legnagyobb része tanítás, munkavégzés
mellett, mentorok, tanácsadók, kollégák stb. támogatásával folyik, és alapvetően
a tanításhoz szükséges gyakorlati tudás elsajátítására törekszik. Ezzel szemben a
hagyományos programok hívei szerint a tanítás a gyakorlati, mesterségbeli tudás
mellett több és más minőségű tudást is igényel, ezért elsajátítása nem lehetséges
pusztán a tanítás gyakorlása során, más tanároktól. Az alternatív programok
másik megkülönböztető vonása, hogy nagyobb hangsúlyt helyeznek a szaktárgyi
tudásra, mint a hagyományos programok többsége, és ezért általában megkövetelik a jelentkezőktől, hogy rendelkezzenek valamiféle képzettséggel azokból a
tárgyakból, amelyeket tanítani akarnak. (Pl: alapdiplomával az adott tárgyból
vagy más diplomával, amelynek a megszerzéséhez az adott tárgyat magas szinten kellett tanulniuk.) A hagyományos és az alternatív programok hívei közötti
harc a tanárképzési diskurzus egyik legfontosabb témája volt az elmúlt évtizedben. Mára az ellentétek elcsitultak, mert az Amerikai Tanárképző Intézmények
Szövetsége (American Association of Colleges For Teacher Education: a továb-
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biakban: AACTE)3 szerint ma már az alternatív programok 70%-a is a hagyományos tanárképzési intézmények égisze alatt folyik. (Walsh, 2004, 230.)
Összefoglalás: tekintettel arra, hogy jelen dolgozatnak nem az amerikai tanárképzési rendszer részletes ismertetése a fő fókusza, a különböző programtípusok ennél részletesebb áttekintésétől eltekintek, főleg azért, mert amint
Levine megállapítja a hagyományos tanárképzésről: a legtöbb tanárképzési
program leginkább abban hasonlít, hogy eltér az összes többitől. (Levine, 2006,
15., idézi Zeichner és Paige, 2007, 2.) És ez a megállapítás igaz a különböző
alternatív programokra is. (Humphrey and Wechsler, 2008, 86.). A hagyományos tanárképzésben, mind a párhuzamos, mind a követő típusú programokban,
annyi a közös, hogy alapvetően ugyanazok a képzési területek jelennek meg:
általános pedagógiai-pszichológiai tárgyak, szakmódszertan, tanítási gyakorlat(ok). A különböző tudásterületekkel foglalkozó kurzusok és a tanítási gyakorlat(ok) mennyisége, mélysége, időtartama és helye azonban nagy különbözőségeket mutat. Az általában jellemző négyéves alapdiplomás tanárképzési
programokban a majdan tanítandó korosztálytól függ, hogy kell-e egy szaktárgyból főszakot is végeznie a tanárszak tanegységei mellett. A követő
(consecutive) típusú mesterszintű képzésben a pedagógiai és diszciplináris tárgyak aránya attól függ, ki a szakgazda. Az alternatív képzésekben a hangsúly
jellemzően a szaktárgyi tudásra és a tanári mesterségbeli tudásra helyeződött, a
pedagógiai-pszichológiai tárgyak rovására.
1.3. Felvételi követelmények és a pályaalkalmasság vizsgálata az
amerikai tanárképzésben
A következő részben azt vizsgálom meg, milyen felvételi követelményeket
támasztanak a jelentkezőkkel szemben a hagyományos, illetve az alternatív tanárképzési programok, és ezek között milyen pályaalkalmasságot mérő feladatok
vannak.
1.3.1. Felvételi követelmények és pályaalkalmassági vizsgálat a
hagyományos tanárképzésben
A jellemző gyakorlat az, hogy az alap és a mesterdiplomás képzésekre jelentkezők egyaránt több részből álló felvételi procedúrán esnek át. A több részből
álló felvételi vizsgák általában többfordulósak, tehát sokszor csak akkor kérik a
3

A szövegben előforduló mozaikszavak feloldását és magyar fordításukat vagy magyarázatukat is
közöljük az első előforduláskor. A további előfordulások alkalmával erre a szövegben már nincs
hely, ezért a könnyebb olvashatóság érdekében az irodalomjegyzék után közöljük a szövegben
fellelhető összes mozaikszó alfabetikus listáját, feloldásukkal és magyar fordításukkal vagy magyarázatukkal együtt.
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jelöltet bizonyos dokumentumok beadására vagy interjúra, amikor az előző szűrőn sikeresen túljutott. Az alapdiplomás programokban főleg a jelölt tanulási
képességeit, alapvető készségeit, valamint pedagógiai nézeteit, attitűdjeit, pedagógiai vagy más, segítő funkcióban szerzett tapasztalatait vizsgálják a felvételi
során. A másoddiplomás mesterképzéseknél egy alapdiploma, amely lehet szaktárgyi vagy pedagógiai is, a felvételi feltétele. Emellett vizsgálják a jelölt nézeteit, attitűdjeit, tapasztalatait.
Nézzük először a leggyakoribb, alapdiplomát adó, négyéves, integrált tanárképzési programok felvételi rendszerét. Az ilyen típusú programok abban különböznek egymástól, hogy a leendő tanárok tanulmányaik megkezdése után azonnal elkezdik-e pedagógiai tanulmányaikat is, vagy egy-két évig általános, ún.
szabadbölcsészeti tanulmányokat folytatnak, és utána jelentkeznek a tanárképzésbe. Ez utóbbi az általános.
A felsőoktatási intézménybe történő belépéshez szükséges az adott államban
akkreditált (approved) középiskola elvégzése, és szerepelhetnek kikötések arra
vonatkozóan is, hogy hány és milyen kurzust kellett a jelentkezőnek elvégeznie
a középiskolában. Általában elfogadják a középiskola elvégzését igazoló bizonyítvány helyett a GED (General Education Development Test) egy 5 tárgyból
álló vizsga eredményeit is. Sok ún. ‟open admission‟, tehát nyitott felvételi politikát folytató intézményben ez elég is a felvételhez. A szelektív intézményekben
azonban megkövetelik az amerikai felsőoktatási alapképzésben felvételi szűrőként működő sztenderdizált tesztek egyikén, a SAT-en (Scholastic Aptitude
Test) vagy az ACT-en (American College Test) elért megfelelő eredményt is.
Ezek a tesztek a jelentkezők felsőoktatásra való felkészültségét, alkalmasságát
mérik, nem a tantárgyi tudását.
Ha az intézményben a tanárképzés a második vagy harmadik évben kezdődik,
a jelentkezők egy újabb felvételi procedúrán esnek át. Ennek jellemző részeit
Casey és Childs (2007) Fallon and Ackley (2003), Peterson és Speaker (1996),
valamint az amerikai tanárképzési intézményeknek a jelentkezők számára kiadott kézikönyvében (Teacher education programs in the United States: a guide.
2004) található adatok és a különböző egyetemek tanárképző programjainak
honlapjain található információk alapján ismertetem. Ha az alapdiplomás és a
mesterdiplomás képzések felvételijén különbség mutatkozik egy adott követelmény alkalmazásában, akkor arra a leírásban külön kitérek.
Tanulmányi átlag: GPA (Grade Point Average), vagyis a felsőoktatási intézménybe a tanárképzésbe történő belépésig megszerzett jegyek átlaga. A megkövetelt GPA általában a 2.0 és a 3.0 közötti sávban mozog.4
4

Az amerikai osztályzatok betűk, az ‟A‟ a legjobb, az ‟F‟ a legrosszabb. A GPA kiszámításánál az
A 4 pontot, a B hármat, a C kettőt, a D egyet, az F 0 pont ér. Mivel azonban a kurzusokhoz kreditértéket is rendelnek, a kurzuson szerzett osztályzatot meg kell szorozni a kreditek számával,
majd az így kapott pontokat összeadni, és elosztani a kurzusok számával. A kapott érték a GPA.
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Személyes esszé (motivációs levél): Casey és Childs (2007, 3.) kutatásaik
alapján úgy vélik, hogy ez a második leggyakrabban használt eszköz a tanárképzési felvételiken. Az esszé célja annak kifejtése, általában előre megadott kérdések alapján, hogy mi motiválta a jelöltet a pályaválasztásában és milyen, a tanítás szempontjából releváns tapasztalatai vannak. Fallon és Ackley (2003, 7.)
Jacobowitz et al. (2000) nyomán beszámolnak arról, hogy a kért esszé lehet egy
pedagógiai probléma megoldásának bemutatása is.
Interjú: A felvételi interjú nagyjából ugyanazt a szerepet töltheti be, mint a
személyes esszé, hiszen ugyanazon kérdések körül forog. Az interjút vagy felvételi beszélgetést bonyolítók általában a program oktatói, de Peterson és Speaker
(1996, 11–12.) szerint előfordul gyakorló pedagógusok, frissen végzett diákok,
vagy nyugdíjas oktatók bevonása is. Az interjú hátránya, hogy megszervezése
időigényes és költséges, és értékelése szubjektív. Az értékelés szubjektivitásának
korlátozására értékelési skálákat, értékelési táblázatokat stb. használnak.
Referencia levelek: Az alapdiplomás és a mesterképzésben egyaránt kérnek
általában nem is egy referencialevelet.
Sztenderdizált tesztek: felvételi vizsgaként sok tanárképző intézményben
kérik az Oktatási Vizsgaközpont (ETS: Educational Testing Service, egy nonprofit vizsgaközpont) ún. Szakmai Képzést Megelőző Vizsgájának (PPST: PreProfessional Skills Test), vagy népszerű nevén a Praxis I. tesztnek a letételét.
(Részei: olvasott szöveg értése, írásteszt, amelynek egyik komponense esszéírás
és matematika.) Casey és Childs (2007, 4.) szerint az USA-ban, 28 államban és a
szövetségi fővárosban kötelező ez a vizsga. Peterson és Speaker (1996, 10.)
felmérésében a megkérdezett 50 tanárképző intézmény közül mindössze 7 jelezte, hogy vagy a Praxis 1 vizsga mellett vagy helyett más sztenderdizált tesztet
használ a felvételinél. ( Például: Basic Skills Test, SRI Perceiver Test, vagy a
jelölt SAT, illetve ACT vizsga eredményei.) A legelterjedtebb Praxis I. tesztek
vonatkozásában Walsh (2004, 234.) kritikai megjegyzése sokat elárul: szerinte a
Praxis I. vizsga a nyolcadik évfolyamos tudásszintet kérik számon a leendő hallgatóktól, ezért szűrő funkciót nem tölt be.
A mesterszintű programok felvételijén a GRE (Graduate Record Examination)
tölti be a Praxis I. szerepét, tehát méri a jelölt felkészültségét. (A GRE részei:
elemző írás, szóbeli érvelés és matematikai problémamegoldás.)
Pedagógiai kurzusok: azokban az alapdiplomás tanárképző programokban,
ahol a hallgatók csak az első vagy a második év után felvételiznek a tanárképzésbe, sok helyütt megkövetelik, hogy a hallgatók az első két év során végezzenek
el néhány kredit értékben pedagógiai kurzusokat, és természetesen a kurzusokon
elért eredmények is beszámítanak a felvételibe. (Casey és Childs, 2007, 4.)
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A mesterdiplomás programokban a hallgató alapdiplomáját kérik, és a
‟transcriptet‟, ami megfelel kb. az indexének, ebből látható ugyanis, hogy a jelentkező az alapképzésben milyen kurzusokat végzett el, milyen ererdménnyel.
Szaktárgyi kurzusok: azoknak a jelölteknek, akik mesterképzés keretében
készülnek középiskolai tanári diplomát szerezni, a választott szaktárgyban való
jártasságukat is bizonyítaniuk kell. Ehhez vagy alapdiploma szükséges az adott
tárgyból, vagy azt kell bizonyítaniuk, hogy az alapdiplomás képzésben megfelelő számú kurzust elvégeztek belőle.
Az általam vizsgált szakirodalomban és a tanárképző intézmények tájékoztatójában találtam még adatot más, a felvételinél használt módszerekről is, amelyek azonban nyilvánvalóan nem annyira elterjedtek, mint a fent leírt komponensek. Fallon és Ackley (2003, 6.) például megemlítik, hogy Utah államban használnak ún. csoportos problémamegoldó interjút. Ennek az a lényege, hogy az
egymást nem ismerő jelöltek csoportjával megismertetnek egy problémát, majd
magukra hagyják őket, hogy oldják meg. A problémamegoldás folyamatát vagy
videóra veszik, vagy megfigyelik, és a jelöltek viselkedését értékelik. Ebből a
gyakorlatból tudnak következtetni vezetési, kommunikációs és interperszonális
képességeikre, pedagógiai nézeteikre, attitűdjeikre. Több tanárképző intézmény
írja elő portfólió készítését. (Cornell University, New York állam, Monmouth
University, New Jersey). Néhány intézmény előzetes, önkéntesként szerzett vagy
valódi munkatapasztalatot és ezek dokumentálását is elvárja. (University Of
Virginia Curry School of Education, Bank Street College New York, University
of South Maine).
Tehát összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy tipikus alapképzésbeli négyéves
képzés során a tanárképzés a második vagy harmadik évben kezdődik, és a bejutáshoz bizonyos tanulmányi átlagot, a Praxis I, tehát az alapkészségeket mérő
(olvasott szöveg értése, írás és matematika) teszt eredményeit, esetleg előzetesen
bizonyos pedagógiai alapozó tárgyak elvégzését kérik. Újabban egyre gyakoribb
a portfólió készíttetése, és szinte mindenütt kérnek referencialeveleket. A személyes esszé íratása és a felvételi folyamatot általában záró interjú, esetleg csoportos interjú vagy problémamegoldási feladat a jelölt személyiségjegyeit, pedagógiai nézeteit, elkötelezettségét, írás- és szóbeli kommunikációs készségeit hivatott feltárni.
A mesterszintű képzésekbe a felvételhez szükséges egy akkreditált intézményben megszerzett alapszintű (BA) diploma, és szinte minden intézményben
kérik a jelentkező alapdiplomás képzésének ‟transcriptjét‟ (kb. mint a magyar
index), hogy képet nyerjenek a jelentkező előzetes tanulmányairól. Aki középiskolai tanári mesterképzésre jelentkezik, annak vagy alapdiplomával, vagy minimum bizonyos számú kredittel kell rendelkeznie a leendő szaktárgyából. Emel-
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lett kérik a GPA-t, tehát a jelentkező által a felsőoktatásban elért tanulmányi
átlagot, és a GRE (‟Graduate Record Examination‟) letételét, amely a jelölt általános felkészültségét, alapkészségeit hivatott felmérni. A jelentkező attitűdjeinek, szakmai elkötelezettségének, nézeteinek, tapasztalatainak feltárását a személyes esszé, a referencialevelek, az interjú, és néhány programban a tanítási
vagy segítői tapasztalat dokumentálása szolgálja, sokszor portfólió formájában.
A hagyományos amerikai tanárképzésben olyan értelemben pályaalkalmassági vizsgálatra, hogy sztenderdizált tesztekkel mérnék a tanárképzésbe jelentkezők pályaalkalmasságát, nem találtam példát. A Darling-Hammond (2006) által
a legjobb amerikai tanárképző intézményekként megnevezett és leírt iskolák
egyikében sem volt a felvételi követelmények része ilyen pályaalkalmassági
vizsgálat.
1.3.2. Felvételi követelmények és pályalkalmassági vizsgálat az alternatív
tanárképzésben
Az alternatív tanárképzési programok felvételi követelményeiről Humphrey
és Wechsler (2008, 72-70-73) számolnak be hét program vonatkozásában. Igaz,
a vizsgált esetek csak az alternatív programok nagyon kis részét teszik ki, de
valamilyen képet mégis adnak róluk, mert a szerzők igyekeztek reprezentatív
mintát vizsgálni. A hét program által használt szűrők nem nagyon térnek el a
hagyományos programokban használt szűrőktől, vagyis: tanulmányi átlag, interjú, referencialevelek, sztenderdizált vizsgák eredményei (általában a Praxis I.),
szaktárgyi kurzusok elvégzésének bizonyítása vagy alapdiploma abból a szakból, amelyet a jelentkező tanítani szeretne.
Tény viszont, hogy néhány olyan összetevő is felbukkan, amely a hagyományos tanárképző programokban ritkán, és általában csak mesterszinten. Például a
hét vizsgált programból kettő követel jelentékeny szakmai tapasztalatot: az egyik
minimum egy év pedagógiai asszisztensi munka, a másik pedig három év teljes
munkaidejű pedagógusi munkaviszony5 igazolását kéri. Egy további program
feltételként előírja, hogy a jelöltnek rendelkeznie kell állandó számítógépes hozzáféréssel.
A ‟Teach for America‟, az egyik legnagyobb alternatív tanárképzési program
honlapjának tanúsága szerint a következő módon választja ki a résztvevőket:
alapkövetelmény a minimum 2,5 GPA, tehát tanulmányi átlag és egy befejezett
alapdiploma. A jelentkezési lapon specifikus kérdésekre kell válaszolni, amelyek
5

A jelentkező képesítés nélküli pedagógusként (emergency lience) vagy más tárgyat tanító pedagógusként rendelkezhet 3 év főállású tanári munkaviszonnyal.
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alapján a jelölt elkötelezettsége, eddigi munkatapasztalatai, pedagógiai nézetei
felmérhetők. Ezután egy telefonos interjú következik, vagy, ha nagyon meggyőző az írásos anyag, rögtön a végső, személyes interjú. Ez a végső interjú azonban
nem puszta beszélgetés: a jelölteknek egy 5 perces mini bemutatótanítást kell
tartaniuk, csoportos vitában, megbeszélésben és problémamegoldásban kell részt
venniük, és végül személyes elbeszélgetésre is sor kerül. (Lásd erről bővebben:
www.teachforamerica.org, 2010, január 8.)
Láthatjuk, hogy az alternatív programok felvételi elemei alapvetően nem különböznek a hagyományos programokban alkalmazott módszerektől. Pályaalkalmassági vizsgálatra olyan értelemben, hogy sztenderdizált pszichológiai tesztekkel mérnék a tanárképzésbe jelentkezők alkalmasságát, itt sem találtam példát.
1.3.3. Az egyes felvételi elemek beválásával kapcsolatos kutatások
eredményei
Casey and Childs (2007) arra kerestek választ a szakirodalomban, hogy mutatnak-e a felvételin elért eredmények korrelációt a jelölt későbbi teljesítményével. Az általuk szemlézett kutatások eredményei közül azok lennének a legfontosabbak, amelyek a felvételin mutatott teljesítmény és a kezdő tanárként mutatott hatékonyság közötti összefüggéseket vizsgálták. Mivel azonban a tanárképző intézmények fele nem követi a kibocsátott hallgatókat, kezdő tanári eredményességükről sincsenek adataik. Azok, akik gyűjtenek adatokat, vagy a volt
hallgatóktól gyűjtenek adatokat, vagy azokról az iskolákról, ahol a volt hallgatók
tanítanak, ami viszont nem mutatja az egyes tanárok eredményességét.
(Wineburg, 2006, idézi Casey és Child, 2007, 7.) Így ebben a vonatkozásban
Casey és Childs (2007) nem találtak számottevő kutatási eredményeket. Lényegesek még a felvételin mutatott teljesítmény és a tanítási gyakorlaton mutatott eredményesség összefüggéséről folytatott kutatások, amelyek vegyes képet
mutatnak. Pozitív korrelációt Shechtman talált (1992, idézi Casey és Childs,
2007, 6.) a csoportos interjúkon elért eredmények és a tanítási gyakorlaton mutatott tanári teljesítmény között. Az interjúkon mutatott teljesítmény és a későbbi
tanári teljesítmény közötti összefüggésre bizonyítékokat mutatott be Haberman
(1987) és Malvern, (1991), Smith és Pratt (1996), Byrnes, Kiger és Shechtman
(2000) is. (Idézi őket Casey és Childs, 2007, 6.). A sztenderdizált teszteken,
például a Praxis I.-en elért eredmények a kutatások szerint nem jó prediktorai a
később tanári hatékonyságnak.
Összefoglalás
Az amerikai tanárképzéssel foglalkozó szakirodalomban sem a hagyományos, sem az alternatív programok vonatkozásában nem találtam annak nyomát,
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hogy sztenderdizált pszichológiai pályaalkalmassági teszteknek vetnék alá a
leendő pedagógusokat. A felvételi procedúra során használt eszközök nagyjából
azonosak a nálunk is használtakkal, kivéve a csoportos problémamegoldás és a
sztenderdizált, általános készségeket mérő tesztek alkalmazását. A szakirodalomból egyértelműen kirajzolódik, hogy a legnagyobb probléma számukra a
felvételivel kapcsolatban nem a pályaalkalmasság mérése, hanem a sok tanárképző intézményre jellemző alacsony felvételi követelmények, amelynek következtében alacsony színvonalú a képzés, és a pályára lépő pedagógusok egy tekintélyes részének nincs megfelelő alapműveltsége és szaktárgyi tudása. (Lásd
erről: Walsh, 2004. 223–224.)
Ha a felvételi egyes elemeinek beválását nézzük, Casey és Child‟s (2007)
összefoglalójából kiderül, hogy a csekély számú kutatások leginkább az interjú
és a jelöltek tanítási teljesítménye közötti korrelációt igazolták. Ezek az adatok a
szóbeli felvételik fontosságára mutatnak rá. Azonban túl kevés adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy ebben a vonatkozásban végső következtetést tudjunk levonni.
A felvételi követelmények és a pályaalkalmasság vizsgálata helyett inkább a
kimeneti követelmények, a sztenderdek állnak az amerikai tanárképzési diskurzus homlokterében. A dolgozat második részében ezzel, a sztenderdekkel, a
tanárjelöltek teljesítményének értékelésével, a teljesítményértékelés és a pedagógusi pályára lépés kapcsolatának vizsgálatával foglalkozom.
2. A sztenderdek és a tanári teljesítményértékelés a tanárképzésben és a
pályakezdés szakaszában
Minden professzió alapvető ismérve, hogy gyakorlói speciális tudás birtokosai. A pedagógusságot sokan azért nem tekintik professziónak, mert kétségbe
vonják a pedagógusok speciális tudásbázisának létezését. Ezért a szakma sztenderdjeinek, vagyis annak a megfogalmazása, hogy egy tanárnak mi kell tudnia és
mit kell tudnia megcsinálnia, fontos lépés a professzióvá válás útján. Dolgozatomnak ebben a részében először az USA-ban a 20. század második felétől kibontakozó sztenderdmozgalomról írok, majd a legfontosabb és legismertebb, a
kezdő tanárok számára megfogalmazott INTASC sztenderdekkel, és 2011-es
megújított változatukkal, az InTASC sztenderdekkel foglalkozom. Ezek után
ismertetem, hogy a pedagógusok sztenderdekre alapozott teljesítménymérésének
milyen eszközei vannak, végül pedig szót ejtek arról is, hogy milyen helyet foglal el a sztenderdekre alapozott teljesítménymérés a tanári pályára lépés feltételei
között a mai amerikai gyakorlatban.
2.1. A sztenderdmozgalom az USA tanárképzésében
Az Egyesült Államokban a sztenderdek először a második világháború után
kerültek a figyelem középpontjába. Jelentős eredmények születtek ekkor: 1946-
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ban felállt a ‟Tanárképzési és Szakmai Sztenderdek Nemzeti Bizottsága‟ (National Comission on Teacher Education and Professional Standards). 1954-ben
létrejött a Pedagógusképzők Nemzeti Akkreditációs Tanácsa (National Council
for the Accreditation of Teacher Education‟: a továbbiakban NCATE.) Ezek a
szakma professzionalizálását célzó fejlemények azonban nem hoztak átütő
eredményeket. (Sedlak, 2008, 857–877, Rotherham and Mead, 2004, 12.) A
helyzet akkor kezdett megváltozni, amikor 1983-ban megjelent az ‟Egy nemzet
veszélyben‟ (A Nation at Risk‟) című jelentés, amely a tanári munka és a tanárképzés minőségét kritizálta, és a tanárképzés gyengeségének okát a túlzott
mennyiségű általános pedagógiai kurzusban és a diszciplináris képzés alárendelt
szerepében látta. Ez a jelentés adott újabb lendületet az egyszer már elindult, de
megrekedt sztenderdmozgalomnak (Sedlak, 2008, 880.). A mozgalom a tanárképzés és a tanári munka minőségének javítását kívánta szolgálni a tanári munka
sztenderdjeinek megfogalmazásával.
A ‟Nation at Risk‟ jelentésre a pedagógusszakma a Holmes Csoport a ‟A
holnap tanárai‟(‟Tomorrow‟s Teachers‟) és a Carnegie Alapítvány ‟Egy felkészült nemzet: tanárok a 21. század számára‟ (A Nation Prepared: Teachers for
the 21st Century‟) című jelentésében fogalmazta meg válaszait. (Ramirez, 2004,
53). Ez utóbbi javasolta a ‟Mester szintű Tanári Sztenderdek Nemzeti Bizottsága‟ (National Board for Professional Teacher Standards: a továbbiakban:
NBPTS) felállítását a veterán tanárok munkájának értékelésére. A testület 1987ben fel is állt, megalkotta sztenderdjeit, majd egy önkéntes, az USA egész területén elfogadott tanárminősítő rendszert. (Lásd erről bővebben a 3.5. pontot.)
Ugyanekkor indította el a Council of Chief State School Officers (az egyes
államok közoktatásért felelős főtisztviselőinek szervezete) az ‟Államok Közötti
Konzorcium a Kezdő Tanárok Értékelésére és Támogatására‟ (‟Interstate New
Teachers Assessment and Support Consortium‟: INTASC) elnevezésű projektjét.
Ez a konzorcium alkotta meg a kezdő tanárok értékelésére szolgáló sztenderdeket (‟Interstate New Teachers Assessment Teaching Standards‟, a továbbiakban
INTASC sztenderdek), amelyeket 1992-ben hoztak nyilvánosságra. Az INTASC
sztenderdek felülvizsgálata 2009–2010-ben zajlott le, és a felülvizsgált új sztenderdeket (‟Interstate Teachers Assessment Teaching Standards‟ a továbbiakban:
InTASC‟ sztenderdek) 2011-ben adták ki. Az új sztenderdek elérhetők:
http://www.ccsso.org/Documents/2011/InTASC_Model_Core_Teaching_Standa
rds_2011.pdf, 2011. július 5.
A már 1954 óta működő és többször átszervezett NCATE, tehát a tanárképző
intézmények akkreditálására hivatott testület volt a tanári szakma vonatkozásában a 80-as évek végén újra megindult sztenderdmozgalom ‟harmadik lába‟. Az
NCATE beépítette akkreditációs protokolljába az INTASC sztenderdeket, és így
arra késztette a tanárképző intézményeket, hogy a sztenderdek figyelembevételével újítsák meg képzésüket. Ezen kívül az NCATE kidolgozta azokat a
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sztenderdeket, amelyek a tanárképző intézmények munkáját hivatottak orientálni. Az NCATE sztenderdek ma érvényes, kibővített változata elérhető az
NCATE honlapján: ( http://www.ncate.org/public/standards.asp, 2010, január
31.)
A pedagógusszakma az NCATE, az INTASC és NBPTS sztenderdek megalkotásával saját kezébe vette a tanárképzés, a szakmába való belépés és a gyakorló tanárok munkájának szabályozását és értékelését, és ezzel a további
professzionalizálódás útjára lépett. (Imig and Imig, 2008, 903.) Nem véletlen,
hogy 1994-ben a ‟ Nemzeti Bizottság a Tanítás és Amerika Jövőjéről‟ (‟National
Commission on Teaching and America‟s Future‟: NCTAF) az amerikai oktatási
rendszer előtt álló kihívásokra a tanári szakma sztenderdekre alapozott
professzionalizálásában vélte megtalálni a megfelelő választ. A testület elképzeléseit a következőkben foglalta össze Rotherham and Mead (2004, 26.):
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Emelni kell a tanárképzés és a tanítási gyakorlat időtartamát és követelményeit.
A tanárképzés mind alap-, mind mesterszinten csak felsőoktatási intézményben folyhat.
Minden tanárképzést folytató intézménynek meg kell szereznie az
NCATE akkreditációját.
Növelni kell a tanári továbbképzések hosszát, minőségét.
A tanárok csak azokat a tárgyakat taníthatják, amelyekre képesítve vannak.6
A szakmát azoknak a pedagógusoknak kell uralniuk, akik rendelkeznek
a tanításhoz szükséges különleges tudással és tanítási készségekkel.
A veterán tanárok az NBPTS-en keresztül szerezzenek ‟mestertanári‟
fokozatot.
Egységesen növeljék a tanári fizetéseket.
A tanári munkát átfogóan kell szemlélni, és ezért a tanári eredményességet nem lehet csak a tanulók iskolai eredményeinek javulásában mérni.

Az oktatásügy előtt álló kihívásokra azonban gyökeresen más válaszokat
adott a 2000-ben hatalomra jutott Bush kormányzat. Ideológiáját, amelyet először a konzervatív agytröszt, a Fordham Foundation, jelentése ‟A tanárok, akikre
szükségünk van, és hogyan legyen több belőlük‟ (The teachers we need and how
we can get more of them, 1999) foglalt össze, a neoliberális, piacközpontú elvek
hatották át. Ennek megfelelően a pedagógusképzésben eltöltött időt és a képzés
6

Elsősorban elzárt vidéki településeken és hátrányos helyzetű gyermekekkel dolgozó belvárosi
iskolákban fordul elő, hogy a pedagógusoknak olyan tárgyat kell tanítaniuk, amelyre nincsen
képesítésük. (out-of-field teaching)
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követelményeit nem növelni, hanem csökkenteni kívánták, hogy minél többen
lépjenek a tanári pályára, így növelve az állásokért folytatott versenyt, ami szerintük a tanári munka minőségének javulásához vezet majd. Mindezt arra hivatkozva javasolták, hogy a speciális tudásbázis, amelyet a pedagógia magának
vindikál, tudományosan nem megalapozott, (nem ‟research-based‟ vagy
‟evidence-based‟), illetve e tudásbázis elsajátításának nincs tudományosan kimutatható hatása a tanári hatékonyságra, tehát nem szükséges a tanári munka ellátásához. (Podgursky, 2004, 256–263.) A tanári munka minőségének megítélésében
és így a fizetések és az előmenetel meghatározásában nem a szakma sztenderdjeire kívántak támaszkodni, hanem a tanulói teljesítmények mérésére. Ezért jelentős szövetségi pénzekkel támogatták a tanulói tudás sztenderdizált mérésére
szolgáló központok felállítását minden államban. A pedagógusi munka megreformálásának ezt az irányzatát deregulációs irányzatnak nevezik.
A 2008-ban hivatalba lépett Obama-adminisztráció elképzeléseit a ‟Race to
the Top‟ (Versenyben a csúcsra‟) pályázati program követelményeiből lehet
megismerni. Az adminisztráció 2009 februárjában meghirdetett gazdasági ösztönző csomagjának részeként a szövetségi államok 4,35 milliárd szövetségi dollárra pályázhattak 2010 során. A szövetségi dollárokat azoknak az államoknak
szánták, amelyek a legambiciózusabb oktatási reformtervekkel állnak elő négy
területen:
− olyan sztenderdeket és értékelési rendszereket állítanak fel, amelyek sikerre segítik a fiatalokat a felsőoktatásban, a munkahelyeken és a globális gazdaságban is;
− olyan adatbázisokat építenek ki, amelyek a tanulók előrehaladásáról
megfelelő adatokat szolgáltatnak a tanároknak és az iskolavezetésnek az
oktatás minőségének javításához;
− a pályára vonzzák, továbbképzik, megfelelően jutalmazzák és megtartják
a hatékony tanárokat és iskolavezetőket, főleg a pedagógusokkal legrosszabbul ellátott iskolakerületekben;
− javítják a gyengén teljesítő iskolák eredményeit.
( ‟Race to the top‟ Executive Summary, 2009, 2.)
A fenti célkitűzések világossá teszik, hogy az új adminisztráció alapvetően
nem változtatta meg elődjének politikáját: továbbra is szorgalmazza a sztenderdizált tesztekkel történő rendszeres tudásmérést, adatbázisok felállítását, és a
mérések alapján a leggyengébbnek bizonyuló iskolák megreformálását. A tanári
és iskolavezetői előmeneteli és kompenzációs rendszerek kidolgozásánál a hatékonyság megítélésében az egyik, bár nem feltétlenül egyetlen faktorként a diákok eredményeit kívánják figyelembe venni. Azonban az is világosan látszik,
hogy mivel a sztenderdek megfogalmazása az egyes tárgyak vonatkozásában
elengedhetetlen előfeltétele a tanulói teljesítmények mérésének, és hasonlókép-
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pen a tanári munka sztenderdjeinek lefektetése a tanári teljesítmények mérésének, a teljesítménymérés-központú törekvések elősegítik a sztenderdmozgalom
kiteljesedését és így a tanári szakma professzionalizálódásának előrehaladását is.
A következő részben a legismertebb, a tanárképzést leginkább orientáló
INTASC sztenderdekkel, illetve 2011-es felülvizsgált változatukkal, az InTASC
sztenderdekkel foglalkozom.
2.2. Az INTASC és az InTASC sztenderdek
2.2.1. Az 1992-ben kiadott INTASC sztenderdek
Az 1992-ben kiadott INTASC, tehát a kezdő tanárok teljesítményének értékelésére alkalmas sztenderdeket megalkotó testületben 17 szövetségi állam oktatáspolitikusai és különböző szakmai szervezetek képviselői (NBPTS, NCATE,
AACTE, és a két legnagyobb tanárszakszervezet, az AFT (American Federation
of Teachers) és a NEA (National Education Association) ültek. További 22 szövetségi állam vett részt a dokumentum nyilvános vitájában. A testület célja az
volt, hogy az INTASC sztenderdeket felajánlja az egyes államoknak, tanárképző
intézményeknek, szakmai szervezeteknek, hogy azok saját sztenderdjeik megalkotásakor modellként használják. Azt remélték, hogy a sztenderdek alkalmazása
révén nő majd a pedagógustársadalom számára az egyes államok közötti átjárhatóság, továbbá, hogy a sztenderdek visszahatnak majd a tanárképzés és a tanártovábbképzés rendszerére és módszereire is. (A sztenderdek bevezetésének hozadékát a szakma szempontjából, igaz az NBPTS sztenderdekről írva, de az
INTASC sztenderdekre is érvényesen foglalja össze Galuzzo, 2005)
A sztenderdek kidolgozása során az INTASC testület mindenekelőtt abban
állapodott meg, hogy mi az a közös tudás, amellyel minden tanárnak, függetlenül a szaktárgyától és a tanított korcsoporttól, rendelkeznie kell. (Common Core
of Teaching Knowledge and Skills). A testület arra számított, hogy a későbbiekben az egyes diszciplináris területekre a tanított korcsoportok figyelembevételével specifikus sztenderdek készülnek majd. Ebben a vonatkozásban az
NBPTS modelljét kívánták követni, amely öt alapvetést (l. az 1. sz. mellékletben) fogalmazott meg, majd ezekre építkezve 30 szaktárgyi területre dolgozott ki
sztenderdeket, és ezeken belül külön sztenderdeket alkotott a különböző korcsoportokat tanítók számára. Jelen pillanatig a CCSSO honlapján található információk szerint a következő területekre adaptálták az INTASC modell sztenderdjeit:
művészeti oktatás (zene, tánc, színház, képzőművészet), általános iskolai tanító,
angol nyelv, idegen nyelvek tanítása, matematika, természettudományok, történelem és társadalomtudományok, gyógypedagógia. (www.ccsso.org, 2010. január 10.) Az egyes államok által kidolgozott sztenderdekről az adott állam oktatási
minisztériumának honlapjáról lehet tájékozódni. (Például: Texas állam sztenderdjei megtalálhatók itt:
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http://www.sbec.state.tx.us/SBECOnline/standtest/edstancertfieldlevl.asp, 2010.
január 12.)
A Model Standards… (1992, letölve: 2010. január 10.) ismertetéséből úgy
tűnik, a testület tagjai nem használtak semmiféle empirikus kutatási módszert a
sztenderdek kidolgozásánál, és nem esik szó a dokumentumban arról sem, hogy
az elkészült sztenderdeket kipróbálták volna, mielőtt szakmai, társadalmi vitára
bocsátották volna őket. Feltűnő az is, hogy a munkának ebbe a stádiumába nem
vontak be gyakorló pedagógusokat, ha csak a szakszervezetek képviselői között
nem voltak ilyenek. Az INTASC sztenderdek 2009–2010-ben folyó felülvizsgálatába már bevontak gyakorló pedagógusokat, iskolavezetőket, stb. Az 1992-es
INTASC modell sztenderdek írása azonban egy felülről lefelé bevezetett reform
logikájának mentén történt.
Az INTASC 10 sztenderdben határozta meg, mit kell tudnia a kezdő tanárnak. A dokumentumban (Model standards… 1992, letölve: 2010. január 10.) az
egyes sztenderdekhez tartozó tanári tudás, viselkedések/készségek és attitűdök
leírását is megfogalmazták. Az INTASC sztenderdeket az NBPTS alapvetéseivel
összhangban dolgozták ki, ezért a két rendszer illeszkedik egymáshoz. A tanári
fejlődés kezdő és haladó szintje közötti különbséget a testület tagjai abban látták,
hogy a szakértő tanárok a tanítási helyzetet komplexebben tudják megragadni,
tudásukat, és készségeiket rugalmasabban és adaptívabban tudják használni, és
így jobban tudjnak alkalmazkodni a tanulók egyéni igényeihez. (Model
Standards … 1992, 10–11.)
Az INTASC sztenderdeket Walsh (2004, 248–249.) a sztenderdek túlzott általánossága miatt bírálja. Kritikája szerint még a tantárgyspecifikus INTASC
sztenderdek sem írják le kellő részletességgel a tanároktól elvárható szaktárgyi
tudás körét, és így nem informálják kellőképpen a tanárképzés diszciplináris
komponensét. Nézetem szerint Walsh kritikája megállja a helyét, a szaktárgyspecifikus tanári sztenderdekben a tanár számára szükséges diszciplináris tudás
körülhatárolása tényleg fontos lenne. Ez azonban nem olyan egyszerű, mert a
tanárok szaktárgyi tudásának jóval szélesebbnek és mélyebbnek kell lennie, mint
az általuk majd tanítandó tananyag, ugyanakkor a diszciplináris tudás más fajtájára (is) szükségük van, jelesül pedagógiai szaktárgyi tudásra (pedagogical
content knowledge), tehát a szaktárgy tanítási szempontú ismeretére. (Shulman,
1987, idézi Bennett és Carré, 1993, 7.)
Míg a szaktárgyi tudás körülhatárolásának fontosságában egyet lehet érteni
Walsh-sel, az általa követendő példaként felhozott American Board7 sztenderdek
(2004, 248–249.) semmiképpen nem tekinthetők megfelelő modellnek. Az American Board tanárképesítő vizsgáját egy egyéves, akár on-line is elvégezhető
7

A Bush kormányzat támogatásával 2001-ben létrehozott alternatív pedagógusképesítő, felkészítő
és vizsgaközpont, az ‟American Board for Certification of Teaching Excellence‟ (NBCTE)
sztenderdjeit nevezik American Board sztenderdeknek.
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felkészítő kurzus után teheti le a jelölt, ha már rendelkezik valamilyen alapszintű
diplomával. A vizsga a jelöltek szaktárgyi és pedagógiai tudását méri kizárólag
írásbeli és két kivétellel – angol irodalom és pedagógia – feleletválasztós teszttel. (A részletek megtekinthetők: http://www.abcte.org/ honlapon, 2010. január
12.) Nézetem szerint az American Board sztenderdjei a tanári kompetenciáknak
az INTASC sztenderdeknél sokkal hiányosabb és egyoldalúbb leírását adják.
2.2.2. A 2011-es InTASC sztenderdek
Az 1992-ben kiadott INTASC sztenderdek felülvizsgálatára 2009–2010-ben
került sor. A legfontosabb különbség a két dokumentum között az, hogy míg az
1992-es INTASC sztenderdek kifejezetten a kezdő tanároktól elvárható tudást és
teljesítményt írták le, addig az InTASC sztenderdek az életpálya bármely szakaszában tartó pedagógusra vonatkoznak.
A 2011-ben kiadott megújított dokumentum szerint a következő fejlemények
tették szükségessé az új változat megírását:
− a tanári elszámoltathatóság elvének térhódítása;
− a tanulói sokféleség exponenciális növekedése;
− a minden eddiginél erősebb elvárás, hogy a diákok a megszerzett tudást és készségeket a gyakorlatban is tudják hasznosítani;
− az a tény, hogy a tanulás megfelelő szervezéséhez elengedhetetlenné vált
a tanulói munka értékeléséhez szükséges tanári tudás megszerzése;
− a tanári munka izolált, individualista jellege helyett a tanári együttműködésnek, a tanári gyakorlat átláthatóságának az előtérbe kerülése;
− végül, de nem utolsósorban a tanulás és a tanítás fogalmának átalakulása
az utolsó évtizedekben, amely úgy a tanárok mind az iskolavezetés
számára új vezetői szerepekkel, új felelősségi körök megjelenésével
jár.
(InTASC Model Core Teaching Standards…, 2011, 3–5.)
A InTASC sztenderdek szóhasználata is tükrözi az 1992 óta végbement
szemléletbeli változásokat: például a ‟diák‟ (student) helyett az aktivitást sugalló
‟tanuló‟ szót használja a dokumentum. Az ‟osztályterem‟ helyett a ‟tanulási környezet‟ kifejezés szerepel, amely arra utal, hogy a tanulásnak sok más terepe is
lehet, nem csak az iskola.
Az InTASC is tíz sztenderdből áll, ugyanúgy, mint az 1992-es INTASC. A
2011-es dokumentum a tíz sztenderdet négy nagy csoportra osztja: 1. A tanuló és
a tanulás; 2. Szaktárgyi tudás; 3. A tanítás; 4. Szakmai felelősség. (A tíz InTASC
sztenderd összefoglaló leírását l. a 2. sz. mellékletben.) Érdekes változás, hogy
míg az 1992-es INTASC sztenderdek között a tárgyi tudás állt az első helyen, az
InTASC sztenderdekben már a ‟Tanulók és a tanulás‟ áll az első helyen, mintegy
tükrözve a tanulóközpontúság elvének előtérbe kerülését. Hasonlóképpen elvi
okokból a sztenderdek leírásában a viselkedési indikátorok (‟performances‟)
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leírása került az első helyre, ezt követi az alapvető tudás (essential knowledge),
amely a tanári elméleti és procedurális tudást is magában foglalja, és a kívánatos
tanári attitűdök (dispositions). Az indoklás szerint azért változott az egyes komponensek sorrendje, mert a tanári viselkedés az a megfogható, megfigyelhető,
értékelhető komponens, amelyben a tudás és az attitűdök megnyilvánulnak.
(InTASC Model Core Teaching Standards…, 2011, 6.)
Az InTASC szenderdeknek a szerzők hármas szerepet szánnak: egyrészt a
‟zászló‟ szerepét, amely kijelöli a szakma számára a fejlődés irányát; másodszor
a ‟mérce‟ szerepét, mert, megfelelően lefordítva értékelési rendszerre, táblázatokra, segítségükkel képesek lehetünk a tanári teljesítmények mérésére; és harmadszor ‟ a tanulási cél‟ szerepét, mert a pontosan megfogalmazott sztenderdek
segítik a tanárjelölteket és tanárokat, hogy fejlődési céljaikat megfogalmazzák.
Semmiképpen nem szánják azonban ebben a formában a sztenderdeket a tanári
teljesítmény értékelésére, hangsúlyozva, hogy a tanári életpálya különböző szakaszaira a sztenderdek megfelelő módosításokkal történő leírására, valamint
megfelelő értékelési eszközök kidolgozására van szükség. (InTASC Model Core
Teaching Standards…, 2011, 7.)
2.3 A sztenderdeknek való megfelelés mérésére kialakított eljárások: a
teljesítményértékelés eszközei
A sztenderdek igazi jelentősége abban áll, hogy segítségükkel lehetővé válik
a tanári munka teljesítményalapú értékelése (performance-based assessment). A
kezdő tanárokra vonatkozó INTASC sztenderdeket leíró dokumentum ezt ki is
mondja: amikor a diploma kiadására kerül sor, a hangsúly többé ne azon legyen,
hogy a jelölt hány órát töltött el a tanárképzésben, hanem azon, mit tud, és mit
tud megcsinálni valóságos tanítási helyzetekben. (Model Standards… 1992, 7.)
A tanárképzés kimeneti szabályozása, állapítja meg ugyanitt a dokumentum,
lehetővé teszi majd az egyes államok számára, hogy diverzifikálják tanárképzésüket, és több innovatív kezdeményezésnek is teret adjanak, hiszen többé nem a
képzésben eltöltött idő, hanem a megszerzett kompetenciák számítanak. (Az
INTASC sztenderdek megfogalmazói ekkor valószínűleg még nem sejtették,
hogy ezzel majd a konzervatív Bush-kormányzat kezébe adnak érvet a dereguláció támogatására.)
Természetesen a sztenderdek megfogalmazása a teljesítményalapú értékelésnek csak szükséges, de nem elégséges feltétele. Olyan módszerekre is szükség
van, amelyek – eltérően a hagyományos vizsgáktól – nemcsak a vizsgázók tudását mérik, hanem azt is, hogy képesek-e tudásukat és megszerzett képességeiket
az osztályteremben alkalmazni. Az új értékelési módszereket a szakirodalom
‟teljesítményalapú‟ értékelésnek (performance-based assessment) vagy ‟autentikus értékelésnek‟ (authentic assessment) nevezi. Darling-Hammond és Synder
(2000) a teljesítményalapú értékelés típusait mutatja be. Példáikat a szakmai
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közvélemény által kimagaslónak ítélt tanárképzési intézmények értékelési gyakorlatából gyűjtötték össze:
a) Esettanulmányok: a jelöltek tanítási gyakorlatában felmerülő esetek
és lehetséges megoldásaik vizsgálata.
b) Az osztálytermi munka bemutatása: az osztálytermi munkát bemutató videók, óratervek, óralátogatási jegyzőkönyvek és problémamegoldást célzó csoportos szimulációk dokumentálása és bemutatása.
c) Portfóliók: a portfóliókban a jelöltek gyakorlatuk különböző dokumentumait gyűjtik, szelektálják és reflektálják, majd a gyűjteményt
bemutatják annak bizonyítására, hogy az egyes sztenderdekben leírtaknak megfelelően dolgoznak.
d) Kutatási projektek: hasonlóak az esettanulmányokhoz, de nem feltétlenül egy konkrét, a jelölt által megtapasztalt problémából indulnak ki, és az adatgyűjtésben sem korlátozódnak a jelölt konkrét tanítási kontextusára. (Darling-Hammond és Synder, 2000, 540.)
a) Strukturált osztálytermi megfigyelés jegyzőkönyvei;
b) A tanár által összeállított portfóliók (amelyek tartalmazhatják diákok
munkáinak elemzését is);
c) Részletesen kidolgozott tanítási tervek;
d) A tanár által a tanulói munka értékelésére kidolgozott eszközök;
e) Egyénre szabott szimulált oktatási programok kidolgozása;
f) A tanár írásos válaszai a való életből vett tanítási problémákra;
g) A tanári munkáról készített videófelvételek.
A két listát összevetve azt látjuk, hogy a második listáról hiányoznak az esettanulmányok és a kutatási projektek. Ennek az lehet az oka, hogy az első listán a
tanárképzési intézmények teljesítményértékelési módszerei szerepelnek, és ezek
között nagyobb szerepet kapnak a kutatási feladatok, a jelöltek kísérletei elmélet
és gyakorlat összekapcsolására. A második lista a teljesítményalapú tanárértékelés módszereit sorolja fel, amely már csak a tanári gyakorlatra és reflexióra koncentrál.
2.4. A sztenderdek és a teljesítményértékelés helye a pályára lépés
feltételei között
Az sztenderdeknek és a sztenderdekre épített teljesítményértékelésnek az a
legfontosabb funkciója, hogy segítsen eldönteni, ki léphet pedagógusi pályára.
Az USA-ban általános gyakorlat, hogy a kezdő tanárok csak ideiglenes működési engedélyt kapnak (‟initial‟vagy ‟provisional licence‟), és általában csak egy
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vagy kétévi sikeres tanítás után szerezhetik meg a rendes (‟standard‟ vagy
‟professional‟) működési engedélyüket. Először tehát azzal foglalkozom, hogy a
tanárképzésben frissen végzett hallgatók hogyan szerezhetik meg ideiglenes
tanári engedélyüket, és ebben hol jut szerep a sztenderdekre alapozott teljesítményértékelésnek, majd azzal, hogyan kaphatják meg a kezdő tanárok rendes
működési engedélyüket, és ebben hol kap szerepet a teljesítményértékelés.
2.4.1. Az ideiglenes működési engedély megszerzése és a sztenderdekre
alapozott teljesítményértékelés
Egy tanárképzési program elvégzése még nem jelenti azt, hogy a jelölt automatikusan engedélyt is kap a szakma gyakorlására az adott államban. A tanárképző intézmény csak ajánlja a jelöltet az államnak. Az állam az ideiglenes működési engedély kiadásához több feltétel teljesítését is előírhatja. A legtöbb állam minimálisan a következőket írja elő, akár hagyományos, akár alternatív
programból érkezik a jelölt:
Az erkölcsi feddhetetlenség bizonyítása
Egy, az adott államban akkreditált tanárképzési program, vagy az adott állam
által elfogadott alternatív tanárképzési program sikeres elvégzése. Ezzel kapcsolatban érdemes tudni azt, hogy a legtöbb állam átruházza akkreditációs jogkörét
külső akkreditációs testületekre, leggyakrabban az NCATE-ra, amely azonban
akkreditorait a tanárképzési szakma köréből rekrutálja.
Az államvizsga (state exam) sikeres letétele: általában külső, sztenderdizált
vizsgák, leggyakrabban a Praxis I és a Praxis II. vizsgák letételét követelik
meg, amelyek az Educational Testing Services (ETS) vizsgaközpont termékei,
de helyettük előírhatnak más sztenderdizált vizsgákat is. (Pl: California Basic
Skills Test vagy a NES – National Evaluation System által kifejlesztett vizsgák.)
A Praxis I. vizsga (más néven PPST – Pre-Professional Skills Test) a legtöbb
tanárképző intézményben felvételi követelmény. (Lásd erről a 1.3.1. részt.) A
Praxis II. vizsgák a végzős hallgatók szaktárgyi, illetve általános pedagógiai és
szakmódszertani tudását mérik, négy korcsoport tanítására vonatkozóan különkülön (Pre-K, elementary, middle és secondary), és a jelöltnek csak a számára
releváns vizsgát kell letennie. A legtöbb tanárképző intézményben a Praxis II.
vizsgák sikeres letétele a diplomaszerzés feltétele.
A külső, sztenderdizált vizsgák használata államvizsgaként elvileg biztosíthatná a tanári diplomák kölcsönös elfogadását a különböző szövetségi államokban. A probléma az, hogy nemcsak különböző vizsgákat használnak a különböző
államok, de különböző pontszámoknál is húzzák meg a sikeres teljesítés ponthatárát, ezért az elfogadás nem automatikus. A jelöltek szövetségi szinten egységesen elfogadott sztenderdekre épülő értékelése oldhatná meg ezt a problémát.
(L. minderről részletesebben a 2.6. pontot.)
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Teljesítményalapú értékelés: teljesítményértékelést a legtöbb állam nem ír
elő az ideiglenes működési engedély kibocsátásához, mivel azonban a tanítási
gyakorlat az akkreditált tanárképzési programok szerves része, úgyis sor kerül a
tanárjelöltek gyakorlati kompetenciáinak értékelésére, mielőtt befejeznék a tanárképzési programot. Ez a teljesítményértékelés azonban állami szinten nem
egységes, hiszen alapját a tanárképző intézmények saját, igaz, általában az
INTASC sztenderdekre épített követelményei képezik, és saját oktatói végzik.
Vannak azonban kivételek is, például Kalifornia vagy Arizona. Ezek az államok
előírják minden tanárjelölt teljesítményének értékelését, mégpedig az állam által
elfogadott sztenderdek alapján és sztenderdizált teljesítményértékelő eszközök
segítségével, külső értékelőkkel. A következőkben Kalifornia állam ezirányú
gyakorlatát ismertetem.
2.4.2. A kaliforniai modell a kezdő tanárok teljesítményértékelésére
Kaliforniában a kezdő tanárok teljesítményértékelését egy 2006-os törvény
írja elő. (Chap.517, Statutes. 2006) Eszerint azok a jelöltek, akik akár egy tárgyból, akár több tárgyból tanári diplomát és működési engedélyt akarnak szerezni,
és tanulmányaikat 2008. júliusa után kezdik el, nem kaphatják meg ideiglenes
működési engedélyüket tényleges tanári teljesítményük előzetes mérése nélkül.
A mérések alapjául Kalifornia állam kidolgozta a kezdő tanárok munkájára
vonatkozó 13 sztenderdjét (California Teaching Performance Expectations: a
továbbiakban TPE). ( Ezek elérhetők: http://ctc.ca.gov/educator-prep/TPA.html,
2010. január 20.) A 13 TPE különbözik a gyakorló tanárok teljesítménymérésének alapjául szolgáló kaliforniai sztenderdektől. (Ez utóbbiak elnevezése:
California Standards for the Teaching Profession, 1997, és elérhetőségük:
http://www.btsa.ca.gov/ba/pubs/pdf/cstpreport.pdf, 2010. január 20.) A TPE-nek
való megfelelés mérésére dolgozták ki a Kaliforniai Tanári Teljesítmény Mérés
rendszerét (California Teacher Performance Assessment: CalTPA.) Ennek rövid
leírása megtalálható:
http://www.ctc.ca.gov/educator-prep/TPA-files/CandidateHandbook.pdf.
2010. január 20.) A teljes leírás és dokumentációja megtalálható:
http://www.ctc.ca.gov/educator-prep/TPA-California-candidates.html
2010. január 20.)
A CalTPA-t Kalifornia állam kezdeményezésére dolgozta ki a Praxis vizsgákat is működtető Educational Testing Service (ETS). Jelen pillanatban a
CalTPA-n kívül még két, a kezdő tanárok értékelésére szolgáló rendszer létezik
Kaliforniában. Az egyik a kaliforniai tanárképző intézmények által létrehozott
CalPACT, amelyet Kalifornia állam 2007-ben akkreditált. (A CalPACT teljes
leírása és dokumentációja megtalálható: http://www.pacttpa.org, 2010. január
21.) ) Végül pedig a Fresnoi Egyetem akkreditáltatott egy harmadik rendszert,
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amelyet FAST-nak neveznek, és amelyről olvashatunk a
http://ctc.ca.gov/educator-prep/TPA.html, 2010. január 21.) alatt.
Tulajdonképpen mind a három rendszer egy értékelési portfólió elkészítését
kéri a jelöltektől, amelynek az a lényege, hogy a tanárképzés során a jelöltek
elvégzik a tanári teljesítményértékelés feladatait, és a képzés végén a dokumentumokat egy értékelési portfólióba rendezve benyújtják egy, a tanárképző intézménytől független bizottságnak. A jelöltek négy-öt feladatot dokumentálnak.
Minden feladatnál gondosan megfogalmazták, melyik TPE mérésére fogják a
feladatok elvégzését bizonyító, előzetesen meghatározott dokumentumfajtákat
használni. Az értékelési táblázatokban minden szemponthoz kidolgozták a különböző minőségű teljesítések leírásait is. A CalTPA és a CalPACT esetén is
négy ilyen minőségi szintleírás született. Ha figyelmesen megnézzük a teljes
dokumentációt, akkor láthatjuk, milyen óriási munka egy értékelési célú portfóliót és annak teljes dokumentációját megtervezni, és a rendszert működtetni.
Ha a jelölt megfelel ezen az értékelésen, akkor Kalifornia állam kiadja számára az ideiglenes tanári működési engedélyt. Ez az értékelés egyben kijelöli a
kezdő tanár számára a pályaszocializációs szakaszban (teacher induction) fejlesztendő területeket is. Természetesen a jelöltek teljesítménye ezen a külső
megmérettetésen értékes visszajelzést szolgáltat a tanárképző intézmények számára is programjuk minőségéről.

2.4.3. Connecticut, a sztenderd alapú oktatási reform mintaállama
Connecticut államot a szakirodalom mint a sztenderd alapú oktatási reform
mintaállamát emlegeti. Connecticut állam mintegy 20 év alatt vezette be sztenderdalapú komplex oktatási reformját. (Sykes Burian-Fitzgeralddal, 2004;
Kellor, 2002). Az alábbiakban ismertetem a connecticuti modell lényegét a szakirodalom és Connecticut Állam Oktatási Minisztériumának az Interneten elérhető anyagai alapján. (Ezek közül a legfontosabb: ‟A guide to the BEST program
for Beginning Teachers, 2008-2009‟, letöltve 2010. január 12.)
A tanítás és tanulás sztenderdjei: CCT és CCL
Connecticut állam tanári sztenderdjeit – Common Core of Teaching: a továbbiakban CCT- az INTASC modell sztenderdjei alapján dolgozták ki. A CCT
sztenderdeket adaptálták az egyes szaktárgyakra/műveltségi területekre, külön
választva ezektől a mi fogalmaink szerinti általános iskola alsó tagozatának
sztenderdjeit. A CCT teljes szövege 1999-ben jelent meg. A sztenderdek kidolgozásában a szakértőkön kívül részt vettek tapasztalt tanárok is, és a bevezetést
megelőző szakmai vitában tanárok, iskolavezetők, tanárképzők véleményét is
kikérték. (A CCT elérhető:
http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2618&q=320862, 2010. január 18. )
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Ahhoz azonban, hogy igazán mérni tudjuk a tanári teljesítményt, meg kell
néznünk a tanulók teljesítményét is. Igaz, a tanulói eredményeket sok más tényező is befolyásolja, és így a sztenderdizált teszteken elért tanulói eredmények
nem lehetnek a tanári munka hatékonyságának egyedüli mércéi, de mégis fontos
visszajelzést adnak. A tanulói teljesítmények méréséhez Connecticutban kidolgozták az egyes szaktárgyakra/ műveltségi területekre az elvárt tanulói teljesítményeket leíró sztenderdeket: Common Core of Learning: a továbbiakban CCL.
Ezekre alapozva bevezették a tanulók teljesítményének sztenderdizált mérését.
(Sykes Burain-Fitzgeralddal, 2004, 185–186.) (A CCL elérhető:
http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2618&q=320858, 2010. január 18.)
A legfontosabb azonban az, hogy a tanári teljesítmény és tanulói teljesítmény
mérésére kidolgozott sztenderdeket összhangba hozták. Sykes BurianFitzgeralddal (2004, 186.) erre a következő példát idézi: a 10. évfolyam természettudományos sztenderdjeinek egyike megköveteli, hogy a tanuló képes legyen
egy adott helyzetben a kutatási probléma megfogalmazására és egy kutatási projekt formájában a probléma megoldására. A természettudományos tanári teljesítményt mérő portfólió feladatok között pedig van egy, amely azt követeli meg
a tanártól, hogy képes legyen megtervezni egy olyan hosszabb tanítási ciklust,
amelynek során a tanulók egy adott problémára tudományos kutatási projekt
keretében keresik a választ.
A tanári sztenderdek felhasználása: teljesítményértékelés az ideiglenes tanári
működési engedély megszerzéséhez
Connecticutban az ideiglenes működési engedély megszerzésének a feltételei
a következők:
a) Egy Connecticut államban akkreditált tanárképzési program elvégzése
b) Államvizsga: a Praxis I és Praxis II vizsgák kötelezőek
c) Teljesítményértékelés: az a) és a b) feltételek teljesítése után a jelölt megkapja kezdeti (initial) működési engedélyét. Ezután egy kétéves gyakornokság (induction) következik, amelyet portfólió alapú teljesítményértékelés
zár.

A kétéves szakasz hivatalos neve: ‟A kezdő pedagógust támogató és képző
program‟ (Beginning Educator Support and Training: a továbbiakban BEST). A
BEST programnak két célja van: a pályaszocializáció támogatása és a gyakornokságot záró portfólió alapú teljesítményértékelés előkészítése (Sykes BurianFitzgeralddal, 2004, 184–185.) A pályaszocializációt az első évben kötelező
mentori támogatás kíséri. Mindkét évben ajánlott a tankerület által szaktárgyi
alapon szervezett szemináriumokon való részvétel, vagy on-line támogatás
igénybevétele. A gyakornoknak a második tanév végén kell benyújtania a teljesítményértékelés alapjául szolgáló ún. BEST portfólióját. Ha a portfólió megfelel a követelményeknek, akkor megkaphatja ideiglenes (provisional) működési
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engedélyét. Ha nem, akkor még egy évig taníthat kezdeti (initial) tanári működési engedélyével, majd újból benyújthatja a portfólióját. Általában a gyakornokok
10%-a nem felel meg a portfólió értékelésen első nekifutásra, és mintegy 3%-a
nem felel meg másodszorra sem.
A teljesítményértékelés eszköze a gyakornokság 2 éves szakasza során: a
BEST portfólió
A Connecticut államban alkalmazott teljesítménymérés eszköze egy rendkívül elaborált, tantárgyspecifikus értékelési portfólió. A portfólió alapú teljesítményértékelést a 2001–2002-es tanévben vezették be, de nem minden tárgyból.
Azokból a tárgyakból, amelyekből nem tették kötelezővé, csak a támogató programban való részvétel volt kötelező (Kellor, 2002, 8–9.) A szaktárgyspecifikus
portfóliókat külön kézikönyvekben írják le a BEST programban résztvevők
számára. Ezen kívül tájékozódásukat segítik még a regionális központokban
összegyűjtött vagy on-line elérhetővé tett mintaportfóliók. A tanárképzésben is
bevezették a portfóliót, hogy a kezdő tanároknak ne legyen annyira új a folyamat. Ha az első értékelésnél nem fogadják el a portfóliót, a gyakornok tapasztalt
tanárok vezetésével zajló portfólió-továbbképzéseken, portfóliókonferenciákon
kaphat segítséget.
A BEST portfólió tartalma: a portfólió a Connecticut államban kidolgozott
sztenderdeket követve négy alapvető területre terjedt ki: a tanítás tervezése, a
tanítás, a tanulás értékelése, a tanítás és a tanulás elemzése. Az egyes szaktárgyi
portfóliók elkészítésére vonatkozó előírásokat, tehát azt, hogy milyen tevékenységeket kell elvégezni, és azokat hogyan kell dokumentálni a portfólióban, a
szaktárgyi portfólió-kézikönyvek táblázatos formában foglalták össze. (Példaként a 3. sz. mellékletben csatolok egy ilyen táblázatot az angol nyelv és irodalom (anyanyelvi) portfólió kézikönyvéből Kellor (2002, 14–17.) nyomán. A
kézikönyvek a portfólió tartalmát, az egyes dokumentumok hosszát, sőt a formátumát is aprólékosan előírják. (Kellor, 2002, 18.)
Egy portfólió értékelése gyakorlott értékelők esetében 4–5 órát vesz igénybe.
Az értékelők legalább 50 órás képzésben részesülnek, minimum 4 éves gyakorlattal kell rendelkezniük az adott tárgy tanításában, és szakmai ajánlásokat is be
kell mutatniuk. Minden portfóliót ketten olvasnak el, de ha a portfólió nem felel
meg az értékelésen, harmadik értékelőt is bevonnak. (Kellor, 2002, 19.) Az
egyes portfóliórészek értékelését kérdések segítik. A kérdések megválaszolása
után az értékelő a portfólió értékelési táblázata alapján elvégzi az értékelést. Az
értékelési táblázatban négy teljesítési szintet írnak le. (A négy szint leírására ad
példákat több tárgy vonatkozásában is Kellor, 2002, 25–27.) A végső jegyet
befolyásolja a portfólió holisztikus értékelése is, vagyis a portfólióértékelés
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sztenderdizálása során értékelt ‟tipikus‟portfóliókkal való összevetés. (Kellor,
2002, 20.)
A tanári teljesítményértékelés és a tanári előmenetel Connecticutban
Amint az előbbiekből kirajzolódik, Connecticutban háromféle tanári működési engedélyt adnak ki: a kezdeti működési engedélyt (initial licence) a tanárképzés sikeres befejezése után; az ideiglenes működési engedélyt (provisional
licence) a maximum 3 éves bevezető szakasz, gyakornokság (induction) és a
sikeres portfólióértékelés után; és a rendes működési engedélyt (professional
licence) további minimum 30 hónapos sikeres tanítás és meghatározott számú
továbbképzési kurzus elvégzése után. A rendes működési engedélyt ötévenként
kell megújítani. A megújítás feltétele megfelelő kreditszámú továbbképzésen
(continuing education) való részvétel.
(http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2613&q=321314 és
http://www.ctcert.org/, 2010. január 30.)
A további tanári előmenetel tehát nincs sztenderdalapú teljesítményértékeléshez kötve. Tény, hogy Connecticut Oktatási Minisztériuma 2002-ben kidolgozta
a CCT sztenderdeket a pedagógus életpálya különböző szakaszaira (kezdő:
novice, kompetens: competent, felkészült: accomplished, mester: master), de
ezeknek még kísérleti kipróbálására sem került sor. A 4 sz. mellékletben, Kellor
(2002, Appendix III.) nyomán mintaként csatolok egy táblázatot, amelyben látható, hogy például az ‟Értékelés és adaptivitás‟ sztenderd vonatkozásában hogyan írták le a pedagógusok fejlődését a kezdőtől a mesterszintig. Fontos megemlíteni, hogy ennek az életpályamodellnek a készítői szerint nem lett volna elvárás,
hogy minden tanár minden területen elérje a mester szintet. Úgy vélték, hogy minden tanárnak minden területen el kell érnie a kompetens vagy felkészült szintet, de
csak bizonyos területeken a mesterszintet. (Kellor, 2002, 30–31.)
A legújabb fejlemények: a BEST program helyett MAP program
Mindazok után, amit a szakirodalom ír a Connecticut állambeli BEST programról, komplexitásáról, jól összeillesztett elemeiről, meglepő fejlemény, hogy a
2010–2011-es tanévtől új programot vezetnek be a kezdő tanárok támogatására.
A BEST program felülvizsgálatát a connecticuti törvényhozás rendelte el. A
felülvizsgálat eredményét és a törvényhozás számára készített ajánlásokat a
2007-ben megjelent ‟BEST Findings and Recommendations Key Points‟ (letöltve: 2010. január 20.) című dokumentum foglalja össze.
Ez a dokumentum lényegében a következő fő kritikai megállapításokat teszi:
először is, nem világos, hogy a tanárképzési programok mennyiben használják a
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CCT-t, tehát az állam által kidolgozott tanári sztenderdeket a képzés tervezése
során és a jelöltek munkájának, főleg tanítási gyakorlatának értékelésében. Magyarul: a tanárképző intézmények úgy bocsátanak ki hallgatókat, hogy a kétéves
gyakornoki szakaszra marad a CCT sztenderdek elérése. ( Vessük össze ezzel
Kalifornia gyakorlatát, amely elvárja, hogy az állam sztenderdjeinek megfeleljenek a képzésből kilépő hallgatók.) Ráadásul a Connecticut állam által felállított
sztenderdeket 1999 óta nem vizsgálták felül. Másodszor: a kezdő tanárok pályán
tartásában a mentori támogatás szerepe döntő fontosságú, a BEST azonban a
kezdő tanárok értékelésére koncentrál. A jelentés megállapítja, hogy a jelöltek
visszajelzései szerint a mentori munka minősége erősen egyenetlen, ráadásul a
gyakornokság második évétől a mentori támogatás már nem kötelező. Harmadszor pedig a BEST portfólió elkészítése óriási munka, és némely elemét, például
a videófelvételt nehéz az iskolákban jó minőségben elkészíteni. Ezért sok gyakornok jelezte, úgy érzi, a portfólió nem ad képet valós tanári kompetenciáiról,
és minden érintett fél úgy vélte, inkább többszöri óralátogatásra lenne szükség a
tanári teljesítmény reális mérésére.
Az új rendszerre vonatkozó elképzeléseket az állam által e célra felállított bizottság jelentésében olvashatjuk. (Report… 2008, letöltve 2010. január 20.) Az
új program a Mentori Támogatás Program (Mentor Assistance Program: MAP)
nevet kapta, fókusza az új tanárok mentori támogatása. Minden gyakornok mellé
mentort állítanak, aki a fejlődési szükségleteket felméri, majd megfelelő sorrendben egy öt modulból álló programot bonyolít le vele a bevezető szakasz két
éve alatt. A modulok elvégzését a jelöltnek dokumentálnia kell, és reflektálnia
arra, hogy az elvégzett munka hogyan segítette elő tanári fejlődését. A dokumentumokat a tankerületi központi koordináló bizottság egy értékelési táblázat alapján értékeli. Mentor lehet az a tanár, aki már megszerezte az ideiglenes tanítási
engedélyét, tehát rendelkezik 3 éves tanítási gyakorlattal. Számítanak a nyugdíjas kollégákra is. A minimális mentorképzés: egy nap továbbképzés az új rendszerről. A mentornak nem jár órakedvezmény, mert az a dokumentum szerint túl
költséges lenne. Az új modell költségeit a működési engedélyek megszerzésének
felemelt díjaiból kívánják fedezni.
Bár az az elképzelés, hogy minden jelöltet külön mentor segítsen a pályakezdésben, nézetem szerint pozitívnak tekinthető, nem világos, hogy adott díjazási,
szelekciós és képzési minimumok mellett miért lenne az új rendszer hatékonyabb a réginél. Nem világos az sem, hogy az új rendszer hogyan tenné lehetővé
a jelölt teljesítményének hitelesebb értékelését.
2.5. A rendes tanári működési engedély megszerzése
A frissen végzett tanár számára kiadott ideiglenes működési engedély csak
meghatározott ideig érvényes, – az adott államtól függ, meddig –, és a kezdő
tanárnak ez idő alatt további követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy
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megkapja a rendes működési engedélyét. Ezekről a követelményekről az illető
állam Oktatási Minisztériumának honlapjáról lehet tájékozódni. E feltételek
között sok államban szerepel a teljesítményértékelés valamilyen formája. Ezek
közül az egyik leggyakrabban használt a Praxis III teljesítményértékelő vizsga,
ezért ezt most részletesebben ismertetem. (Bővebb információ található:
http://www.ets.org/praxis/institutions/praxisiii/ 2010. január 22.)
A Praxis III vizsgák: a Praxis III vizsga az ETS non-profit szervezet terméke, akárcsak a Praxis I és a Praxis II vizsgák. A vizsgát kifejezetten kezdő tanárok teljesítményértékelésére fejlesztették ki, tapasztalt tanárok értékelésére nem
ajánlják. A vizsga három komponensből áll:
1. Óralátogatás. (Tehát a kezdő tanár órai teljesítményének értékelése.)
2. A tanár által készített dokumentumok áttekintése.
3. Strukturált interjúk. (Az óralátogatás előtt és után.)
A jelölt tanári teljesítményét 19 kritérium alapján vizsgálják, amelyeket négy
nagyobb csoportba osztanak. Ezek a következők:
1. Tervezés: a tanítandó anyag strukturálása a diákok számára.
2. A megfelelő tanulási környezet megteremtése.
3. A tanítás maga: mennyiben segíti a tanítás a tanulást.
4. Tanári professzionalizmus: a szakmai felelősség vállalása.
A Praxis IIII vizsga csak egy azok közül a teljesítmény-értékelő vizsgák közül, amelyeket az államok a rendes működési engedély megszerzéséhez előírhatnak. Több állam saját rendszert működtet.
A rendes működési engedély megszerzéséhez előírt követelmények sikeres
teljesítésében és a pályaszocializációban a legtöbb államban nem hagyják magukra a kezdő tanárokat, sőt a mentori programban és/vagy pályaszocializációs
programban való részvételt egyenesen megkövetelik tőlük. A pályaszocializációs program tágabb fogalom, mint a mentori támogatás, részei lehetnek: mentori
program, állandó továbbképzés, a kezdő tanárok hálózatának elérhetősége, a
kezdő tanár teljesítményének rendszeres értékelése és a pályaszocializációs
program állandó értékelése. (Kaufman, 2007, 1.) A mentorálás nem minden
pályaszocializációs program része, de az is lehet, hogy a kezdő, vagy az adott
államban új tanár csak mentori támogatást kap, átfogó pályaszocializációs program nincs. Arról, hogy melyik államban hogyan segítik a pályakezdőket vagy az
államba újonnan érkező veterán tanárokat, az alábbi térkép ad szemléletes áttekintést (Kaufman, 2007, 3.).
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2.6. Hogyan segítik elő a sztenderdek a tanárképzés egységesedését?
A fenti fejezetben felsoroltakon kívül az egyes államok támaszthatnak más
követelményeket is az ideiglenes és a rendes működési engedélyek kiadásánál.
Ezekről az adott állam Oktatási Minisztérumának honlapjáról lehet tájékozódni.
Azonban részben biztosan a sztenderdek bevezetésének köszönhetően is ma már
a legtöbb állam (kivéve Iowát és Minnesotát) bizonyos megkötésekkel elfogadja
a más államokban szerzett tanári diplomákat és működési engedélyeket, tehát a
tanárok számára nagyobb az átjárhatóság az egyes államok között. Ennek a keretét a NASDTEC (National Association of State Directors of Teacher Education
and Certification) egyezmény adja. Mivel itt nem az egyes államok közötti kölcsönös megállapodásokról van szó, hanem egy keretegyezményhez történő
egyedi csatlakozásról, kölcsönösség az egyes államok között nincs.8
A fejlődés útja egyértelműen a tanárképzés egységesedése és átjárhatósága
irányába vezet. Ezt bizonyítja egy új kezdeményezés: 2008–2009-ben az
AACTE (az Amerikai Tanárképző Intézmények Szövetsége) és a CCSSO a kaliforniai Stanford Egyetemmel karöltve a kaliforniai CalPACT (l. előbb a 2.4.2
részben) mintájára megkezdte egy tanári teljesítményértékelési rendszer kidol8

A NASDTEC megállapodás teljes szövege, a tagok névsora és az, hogy mely tagok mely más
tagállamok diplomáit fogadják el, megtalálható a http://nasdtec.org/agreement.php. oldalon,
2010. január 23.)
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gozását, amely reményeik szerint az USA teljes területén elfogadást nyer majd.
A projekt elnevezése: Tanári Teljesítményértékelési Konzorcium (Teacher Performance Assessment Consortium, azaz TPAC), és eddig 21 állam és mintegy
100 tanárképzési intézmény csatlakozott hozzá. A jelöltek értékelése két részből
állna: a tanárképzésben szerzett jegyekre épülő részből és a tanári teljesítményük
értékeléséből. Ez utóbbi a jelölt portfóliójának és tanításának értékelésére épülne. Jelen pillanatban az elkészített értékelési eszközök kipróbálása folyik, bevezetésükre előreláthatóan 2012–2013-ban tanévben kerülhet sor. (TPAC munkájáról lásd a http://scale.stanford.edu és http://aacte.org honlapokat. 2011. július 6.)
Összefoglalás
A fentiekből kitűnik, hogy a tanári teljesítmény értékelését lehetővé tevő
sztenderdeket és a sztenderdekre épített teljesítményértékelés különböző módszereit a tanári pályára lépésnél a következő pontokon használják:
a) Az ideiglenes vagy kezdeti tanári működési engedély megszerzése során. A teljesítményértékelésre általában még a tanárképzési programon belül
kerül sor. Az alapul vett sztenderdek általában az INTASC vagy az INTASC
sztenderdekre épülő intézményi sztenderdek. Néhány államban az ideiglenes
működési engedély megszerzéséhez is külső teljesítményértékelésen kell megfelelni, mint például Kaliforniában, ahol az állami sztenderdeknek (TPE) való
megfelelést értékelési portfólió alapján független vizsgabizottság bírálja el.
b) A rendes tanári működési engedélyek megszerzése során: a rendes tanári működési engedély megszerzéséhez több állam valamilyen tanári teljesítményértékelést ír elő. Ezen az értékelésen vagy az adott állam által elfogadott
vizsgaközpont sztenderdjeinek (például az ETS Praxis III vizsgája követelményeinek), vagy az adott állam által megalkotott sztenderdeknek kell megfelelni.
(Connecticutban a BEST portfólió a CCT-nek, tehát Connecticut állam tanári
sztenderdjeinek való megfelelést méri.)
A megismert amerikai példák két fontos vonása pályakezdők valamilyen támogatásának kiterjedt rendszere, a másik pedig a tanárképző intézménytől független sztenderdizált vizsgák használata (Praxis I, Praxis II, Parxis III, BEST
portfólió értékelés, CalTPA, CalPACT).
Az állami, sőt előbb-utóbb szövetségi szinten elfogadott sztenderdek és a
sztenderdekre alapozott egységes teljesítménymérés hosszabb távon valószínűleg a tanárképzés egységesedését segíti majd elő, tartalmi és szerkezeti vonatkozásban egyaránt. Ennek a tendenciának gyakorlati megvalósulásáról azonban
az általam vizsgált szakirodalom nem szólt, valószínűleg azért, mert még túlságosan friss fejleményekről van szó. További ok lehet az is, hogy a tanárképző
intézmények csak akkor kényszerülnek majd programjaik felülvizsgálatára és az
adott állam illetve a szövetségi állam által elfogadott sztenderdekhez igazítására,
ha már az ideiglenes működési engedély kiadásához is külső teljesítményméré299

sen kell a jelölteknek megfelelniük. (Lásd a Kalifornia példáját, ellentétben
Connecticuttal.)
3. A sztenderdek, a tanári teljesítményértékelés, tanári előmenetel és a
bérezés összefüggései
A következő fejezetben először a tanári teljesítményértékelési rendszerek
USA-beli evolúciójáról, majd a teljesítményalapú bérezés két alaptípusáról esik
szó. Ezután három, széles körben elterjedt modellt ismeretek, majd Iowa állam
reformkísérletét, végül pedig az Egyesült Államok teljes területén elismert,
szakmai rangot adó National Board Certification megszerzésének menetét ismertetem.
3.1. A tanári teljesítményértékelés és teljesítmény alapú bérezés
evolúciója az USA-ban
A tanári előmenetel és bérezés, akárcsak nálunk, az Egyesült Államokban is a
pályán eltöltött idővel, a megszerzett kvalifikációkkal, az elvégzett továbbképzésekkel és az iskolában betöltött funkciókkal kapcsolódik össze. (Egységes bérezési rendszer: single-salary schedule, or single salary scale, amely ma is uralkodó szisztéma a közoktatás túlnyomó részében.) Ezzel a rendszerrel szemben,
amely a múlt század 20-as, 30-as éveire alakult ki, már többször is megpróbáltak
valamiféle teljesítményalapú bérezésre átállni, de nagyobb siker nélkül, amiben
szerepük volt az erős amerikai tanárszakszervezeteknek is. A 80-as években az
ún. ‟merit-pay‟ (kb. érdem-alapú bérezés) azért nem vert gyökeret, mert a differenciált bérezésre fix összeg állt rendelkezésre, ezért az új rendszer a tantestületeken belül erős rivalizáláshoz vezetett, és mivel az értékelést többnyire az iskolavezetés végezte, óralátogatás alapján, de minden objektívnek mondható kritériumrendszer nélkül, a pedagógusok nem fogadták el. (Odden és mtsai, 2001, 1.)
Az 1990-as években a tanári teljesítmény sztenderdalapú értékelése lehetővé
és a sztenderdmozgalom terjedése a közoktatásban sokak szemében szükségessé
is tette a tanári teljesítményértékelésre épülő előmeneteli és fizetési rendszer
valamilyen formájának bevezetését. Lehetővé, mert a sztenderdek alapján végre
objektívebb értékelést lehetett nyújtani a tanári munkáról és szükségessé, mert a
sztenderdek bevezetése a közoktatásban megkövetelte, hogy a tanárok munkájának minőségén javítsanak, tárgyi, pedagógiai és módszertani tudásukat fejleszszék. Ehhez a sztenderdeken alapuló tanárértékelés, a tanári fejlődés motiválása,
és a fejlődés megfelelő honorálása jó eszköznek látszott. Több iskolában, tankerületben és államban is bevezették a tanári teljesítmény értékelésének valamilyen rendszerét, és volt, ahol erre építve teljesítményalapú bérezésre is áttértek.
Ilyen iskolákról, tankerületekről és államokról készített esettanulmányokat a több
neves egyetem kutatóit összefogó ‟Consortium for Policy Research on Education‟
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(Konzorcium az oktatáspolitika kutatására). (Az esettanulmányok elérhetők:
http://cpre.wceruw.org/tcomp/research/ksbp/studies.php, 2010. január 25.)
A Bush-adminisztráció idején, amint azt láttuk, az volt a fő célkitűzés, hogy
magasan képzett pedagógusok kerüljenek minden tanterembe, azonban a ‟magasan képzett pedagógus‟ fogalma alatt elsősorban a megfelelő szaktárgyi tudással
rendelkező pedagógust értették. Az Obama-kormány ‟ Race to the Top‟ kezdeményezése, amely lehetővé tette komoly pályázati pénzek megszerzését a gazdasági válsággal sújtott államok oktatási szektorai számára, komoly lökést adott a
pedagógusi és iskolavezetői hatékonyságot mérő és fejlesztő rendszerek kidolgozásának. (Például 45 állam és a főváros vesz részt a ‟Race to the top‟ értékelési konzorciumában, amelynek egyik célja a pedagógusi hatékonyság mérési,
értékelési módszereinek, eljárásainak kidolgozása.) Ezeknek az új rendszereknek
az egyik fő sajátossága, hogy a pedagógusok teljesítményének többszempontú
mérésében a tanulói teljesítmények fontos, sőt sok esetben a legfontosabb kritériummá léptek elő. A tanulók előrehaladását sztenderdizált tesztekkel mérik,
majd statisztikai modellek és eljárások segítségével kötik a tanárhoz, amint azt
egy non-profit szervezet, a ‟Reformokat támogató Hákózat (‟Reform Support
Network‟) kiadványában olvashatjuk. (Great Teachers… 2011, 11–12. letöltve:
2011. július 5.). Ezt a ‟tanulóközpontúságot‟ jól tükrözi egy másik non-profit
szervezet, az 1997-ben alapított ‟Új Tanár Projekt‟ (‟The New Teacher Project‟)
2011-es kiadványa, amely az óralátogatási eszközök értékeléséről szól. Ebben
felhívják a figyelmet arra, hogy nem a tanári viselkedést kell megfigyelni és
értékelni az óralátogatás során, hanem a tanulói viselkedést, mert az mutatja
meg, hogy a tanári munka mennyire hatékony. Ezért azt javasolják, hogy az
óramegfigyelési értékelőlapok eddig jobbára tanárközpontú megfigyelési
deskriptorait alakítsák át tanulóközpontúakká. Íme a kiadványban szereplő egyik
példa:
A tanulók bevonása és azonnali visszajelzés kritérium
A tanulóközpontú kritérium leírása
A tanárközpontú kritérium leírása
Az összes vagy a legtöbb diák jelentke- A tanár rutinszerűen jelzi, mikor fejeződik
zik, amikor ismétlésre kerül sor. Több
be egy-egy rész tárgyalása, és állandóan
mint a fél osztály jelentkezik, amikor új bátorítja, buzdítja a diákokat. A tanár töanyagot tárgyalnak.
rekszik minden tanuló bevonására.
(Rating a Teacher Observation Tool, 2011, 18. o.)

A trend kritikusai, főleg tanárképző szakemberek, például Diane Ravitch, az
egyik legnevesebb oktatástörténész, azonban úgy vélik, a kizárólag a jegyek, a
vizsgaeredmények elérésére koncentráló tanítás nem hatékony, beszűküléshez
vezet. Ráadásul, mivel a tanári fizetést a tanulók vizsgaeredményeihez szeretnék
kötni, könnyen vezethet törvénytelen eszközök igénybevételéhez. (Ravitch,
2008, para. 4. 2011. július 7.)
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3.2. A tanárok teljesítményalapú bérezésének alapvető típusai az
USA-ban
A tanárok teljesítményalapú értékelésének és bérezésének különféle szerzők
különféle típusait különböztetik meg. Ebben a dolgozatban Heneman III és
mtsai (2006, 1.) nyomán az ‟iskolai teljesítmény alapú‟ (School-based Performance Award: SBPA) és az ‟egyéni tudás és képességek alapú‟ (Knowledge
and Skills-based Performance: KSBP) értékelést és differenciált bérezést különböztetem meg. Amikor egy iskola eléri kitűzött céljait – általában a tanulók
sztenderdizált tesztekben nyújtott teljesítményének bizonyos javulását – és ezért
az egész tantestület prémiumot (salary bonus) kap, SBPA bérezésről beszélünk.
(Kelley és mtsai, 2000, 1.) Az egyes tanárok teljesítményének értékelésére épülő rendszert KSBP rendszernek nevezzük. (Henenam és mtsai, 2006. 1.) A két
típust lehet együtt is alkalmazni, amint azt például a 2001-ben Iowa államban
bevezetett reform tette. (White, 2002)
Mivel ennek a dolgozatnak a fókusza a tanári munka sztenderdekre alapozott
értékelése, a következőkben csak az egyéni tanári teljesítmény értékelésére alapozott KSBP típusú értékelési és bérezési rendszerekkel foglalkozom. Fontos itt
hangsúlyozni, hogy a KSBP rendszerekben az osztálytermi munka sztenderdeken alapuló értékelésén kívül sok más tényezőt is figyelembe vesznek. Heneman
és mtsai (2006, 1.) a következő egyéb tényezőket sorolják fel: kiegészítő diploma megszerzése, az egész országban elismert National Board for Professional
Teacher Standards (NBPTS) minősítésének megszerzése, különböző speciális
képesítések, például számítógépes ismeretek vagy teljesítményértékelési jártasság megszerzése, vezetői feladatok vállalása. White és Heneman III. (2002) az
arizonai reformról írott esettanulmányából kiderül, hogy az egyes tanárok értékelésénél az államon belül az egyes tankerületek sok, egészen eltérő egyéb faktort számítottak be: például a tanulói eredményeket, a diákok megtartását, a bukási rátát, a szülők elégedettségét, a továbbképzéseken való részvételt, külön
feladatok vállalását stb.
A fentiekből következik, hogy az USA-ban a KSBP rendszernek annyi típusa
van, ahány ezt a rendszert alkalmazó tankerület, ezért a következőkben a teljesség igénye nélkül csak néhány modellt, illetve példát ismertetek. Először három,
az USA-ban elégé elterjedt sztenderdalapú teljesítményértékelési modellről szeretnék szólni. Majd Iowa állam 2001-es reformkísérletét és végül az USA teljes
területén elfogadott NBPTS minősítést mutatom be.
3.3. Három modell a tanári teljesítmény sztenderdeken alapuló
értékelésére
A következőkben Little (2009) és Heneman és mtsai (2006) nyomán három,
több állam több tankerületében is használt, sikeres tanárértékelési és előmeneteli
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modellt mutatok be. Ezek a következők: a ‟Tanári Előmeneteli Program‟
(Teacher Advancement Program, a továbbiakban TAP), a ‟Tanári Keretrendszer‟
alapú értékelés (Framework for Teaching, a továbbiakban FFT), és a ‟TársSegítő és Értékelő‟ (Peer Assisstance and Review, a következőkben PAR) modellek.
3.3.1. A TAP modell
A TAP modellt a Milken Családi Alapítvány (Milken Family Foundation)
hozta létre, 1999-ben. Little (2009, 1.) szerint a cikk írásának idején 14 államban
és a szövetségi fővárosban 130 iskola alkalmazta a rendszert. A TAP modell
négy alapköve:
1. Tanári előmeneteli rendszer kialakítása: az előmeneteli rendszer
háromfokozatú: vannak ‟career‟, vagyis rendes tanárok, mentortanárok és mestertanárok. Az egyes fokozatokhoz egyre bővülő munkakör tartozik. A mentortanár segíti a ‟career‟ tanárt, bemutató órákat
tart, stb. A mestertanár részt vesz a tanterv és értékelés kialakításában, értékeli társait, felügyeli a továbbképzéseket. Ennek az előmeneteli rendszernek az a lényege, hogy a pedagógus a nélkül léphessen
karrierjének következő lépcsőfokára, hogy feladná a tanítást.
2. Állandó szakmai fejlődés: a munkához kötött, bizonyítékokra épülő,
célzott tanári fejlesztő munka, a mentortanárok és a mestertanárok állandó visszajelzése alapján. Ez a rendszer hivatott a kollaboratív
munkakultúra meghonosítására.
3. Az oktatásra fókuszáló elszámoltathatóság: szigorú tanári sztenderdeken alapuló pedagógusértékelési rendszer. A tanárok óráit évente legalább négyszer különböző értékelők látogatják, akik az óra előtt
és után is beszélnek a pedagógussal, visszajelzést és a szakmai fejlődése érdekében tanácsot adnak. Az óralátogatások nem következmény nélküliek, ugyanis ebben a rendszerben a pedagógusoknak
minden évben meg kell újítaniuk működési engedélyüket.
4. Teljesítményalapú bérezés: a tanárok fizetése az értékelésektől, a
diákok eredményeitől és a felvállalt plusz feladatoktól függ.
Little (2009, 2–4.) összefoglalást ad a TAP-pal foglalkozó kutatások eredményeiről is. Az eddigi visszajelzések pozitívak. A TAP modellt alkalmazó
iskolákban a diákok teljesítménye javult, a tanárok kollegialitása megmaradt,
sőt növekedett, a tanári fejlődés lehetőségei javultak. A legkevésbé a differenciált bérezést fogadták el a pedagógusok.
3.3.2. Az FFT modell
A ‟Framework for Teaching‟ (FFT) alapú teljesítményértékelési modellek
Charlotte Danielson 1996-ban kialakított sztenderdjeire épülnek, amelyek nagy-
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ban támaszkodnak az INTASC, az NBPTS és a Praxis III sztenderdekre.
(Danielson, 1996.) Az FFT sztenderdek négy nagy csoportot képeznek: 1. A
tanítás tervezése, felkészülés; 2. Az osztálytermi tanulási környezet; 3. A tanítás;
4. Szakmai kötelezettségek.
Az FFT a négy területet 22 komponensre, majd a komponenseket 78 még kisebb elemre bontja. Egy rendkívül árnyalt értékelési táblázatban minden elem
vonatkozásában leírja, mit tekint nem kielégítő (Unsatisfactory), kezdő (Basic),
haladó (Proficient) és kimagasló (Distinguished) teljesítésnek. (Az értékelési
táblázat egy részletét bemutatom az 5. sz. mellékletben Heneman és mtsai (2006,
2.) alapján. ) Az FFT rendszer használható fejlesztő és összegző értékelésre egyaránt.
Heneman III. és mtsai (2006) négy olyan tankerületet, illetve iskolát vizsgáltak, ahol az FFT-re építve vezettek be pedagógusértékelési rendszert. Az esettanulmányból kiderül, hogy a keretrendszert a pedagógusok mindenütt elfogadták
mint a tanári munka adekvát leírását (Heneman III. és mtsai, 2006, 6.) Az FFT
alapján sokféle adatforrást lehet használni a tanári teljesítmény értékelésére, de a
négy helyszín közül csak egyben támaszkodtak óralátogatásra és tanári portfólióra is, a többi három helyszínen megelégedtek az óralátogatásokkal és a tanári
munka helyben megszerezhető dokumentumaival, például tanulói munkákkal.
Heneman és mtsai (2006, 6. o) szerint a portfólió készítését a tanárok teherként
élték meg, az óralátogatást jobban elfogadták. Az óralátogatásokat és az értékeléseket az igazgatók, igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők végezték
el. Két helyen más iskolából kértek fel tanárokat erre a munkára – ennek nem
volt jó visszhangja –, míg egy helyen önértékelésre is sor került.
A kutatók adataiból kiderül, hogy az FFT rendszer bevezetése mindenütt javította a tanulói eredményeket, azonban a tanárok munkájában mélyebb, minőségi változásokat nem eredményezett. A szerzők ennek okát az értékelésekre
alapozott továbbképzési rendszer és az óralátogatásokat követő megfelelő minőségű visszajelzések hiányában látták. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a bevezetés konkrét módja nagyban meghatározta a rendszer elfogadottságát. Például
ahol az értékelőket alaposan kiképezték, ahol több értékelő látogatott egy pedagógust, és így objektívebb értékelés született, ott a rendszert jobban elfogadták.
Gondot jelentett az is, hogy mind az értékelt tanár, mind az értékelő számára
többletmunkát és időt igényelt az értékelés lebonyolítása. Az értékelők elszámoltathatóságának hiánya is problémát jelentett: a pedagógusok jobban elfogadják a
teljesítményértékelést, ha az értékelők – akik gyakran iskolavezetők is egyben –
teljesítményét is értékelik. (Heneman III, 2006, 6. és 8–10.) A vizsgált négy
esetből csak kettőben tervezték az értékelésnek a bérezéshez kötését, kettőben
még ilyen tervek sem voltak, ezért a differenciált bérezésről a tanulmány nem
közöl visszajelzéseket.
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3.3.3. A PAR modell
A Társ-Segítő és Értékelési (Peer Assistance and Review: a továbbiakban
PAR) Modell lényege, hogy tapasztalt és jól képzett tanárok nyújtanak segítséget
elsősorban pályakezdőknek, vagy veterán, de nehézségekkel küzdő kollégáknak.
A rendszer első alkalmazása a Toledo Terv volt, 1981-ben. (A rendszerről bővebben lehet tájékozódni itt:
http://www.gse.harvard.edu/~ngt/par/practice/toledo.html, 2010. január 15.) A
PAR rendszert alkalmazzák például szerte Kaliforniában, a New York állambeli
Rochesterben, Chicagoban, az ohioi Columbusban. (Little, 2009, 7. o.) A segítő
tanár rendszeresen látogatja a gondjaira bízott kollégát, visszajelzést ad neki,
esetleg bemutat, modellál számára bizonyos technikákat, tanácsot ad stb. Végül,
általában egy tanév után, a sztenderdek alapján értékeli is a hozzá beosztott tanár
teljesítményét, és javaslatot tesz a tankerületnek a szerződés felbontására vagy
meghosszabbítására.
A PAR modell legátfogóbb vizsgálatára egy kaliforniai városi tankerületben
került sor. Goldstein (2007, idézi Little, 2009, 8.) négy éven keresztül kísérte
figyelemmel a kerület PAR programját. A rendszer egyik legnagyobb előnyét a
megosztott vezetői felelősségben látta: a segítő tanárok sok terhet levettek az
iskolavezetés válláról, hiszen előtte az óralátogatás az iskolavezetés feladata
volt. A PAR rendszer további előnye az iskolavezetés látogatásaihoz képest,
hogy a segítő tanárokat be tudták úgy osztani, hogy a gondjaikra bízott kolléga
lehetőleg velük azonos szakos, azonos korcsoportot oktató tanár legyen. Így
visszajelzésük hitelesebb, támogatásuk hathatósabb volt. A látogatások rendkívül gyakoriak voltak, akár hetente is sor került rájuk, ezért a végső értékelés sok,
akár 10–20 óralátogatás és óramegbeszélés alapján készült el. Ezért, ha az értékelés alapján szerződésbontásra került sor, vagy valakinek a szerződését nem
hosszabbították meg, megfelelő mennyiségű adat állt rendelkezésre a döntés
alátámasztására. Little (2009, 8.) szerint a statisztikák tanúsága szerint több szerződésbontás történik a PAR rendszerben, mint más tanári teljesítményértékelő
rendszerekben. Ugyanakkor az adatok azt is mutatják, hogy a kezdő tanárok
számára hatékony segítséget jelent az intenzív kapcsolattartás a segítő kollégával, így többen maradnak meg a pályán. Goldstein kutatása rávilágított a körültekintő bevezetés fontosságára is: a segítő tanárokat gondosan kell kiválasztani,
az értékelési sztenderdeket pedig minden érintett pedagógusnak meg kell ismernie és el kell fogadnia.
Összefoglalás: a bemutatott három modell mindegyikében sor kerül a tanári
teljesítmény sztenderdeken alapuló értékelésére. A TAP rendszerben a fizetés is
a teljesítményértékeléshez kötött, az FFT-re alapozva pedig bevezethető KSBP
típusú bérezés és előmeneteli rendszer. A PAR modellben ilyen összefüggés
nincsen, de az értékelésen maga a további foglalkoztatás múlik. A PAR nyújtja a
legjobb lehetőséget a kezdő tanárok intenzív támogatására és a problémákkal
küszködők megsegítésére. A megfelelően kiválasztott és képzett segítő tanárok,
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ha megkapják azt az órakedvezményt, ami ahhoz szükséges, hogy a munkát
rendesen el tudják látni, a gyakori látogatások, a személyes kontaktus, a modellálás és a példamutatás révén valóban hathatós segítséget tudnak nyújtani. A
TAP és az FFT rendszerben a hangsúly az értékelésen van, a hierarchián, a PAR
rendszerben a fejlesztésen, a pályaszocializáción és a kollegialitáson. Az a tény,
hogy végül mégis több kollégát tanácsolnak el, mint más rendszerekben, azt
mutatja, hogy a PAR ennek ellenére képes ellátni szűrő funkcióját.
A fentiekben bemutatott modellek ugyan elterjedtek, de egyetlen államban
sem váltak kizárólagossá. A következő pontban egy olyan törvényt szeretnék
bemutatni, amelyből látszik, hogy egy országos pedagógusértékelési rendszer és
életpályamodell bevezetése milyen komplex törvényi szabályozást és költségvetési befektetést igényel.
3.4. Iowa: ’A tanulói teljesítmény és a tanári minőség’ törvény, 2001
2001-ben Iowa volt az első állam az USA-ban, amely bevezette az egész államra kiterjedően a tanári munka értékelésére alapozott életpályamodellt, és
ennek sarokkövévé az Iowa állam tanári sztenderdjei alapján végzett teljesítményértékelést tette. Az iowai modellt White (2002) tanulmánya és a törvény
alapján mutatom be.
A hosszú politikai harcok és az érintettekkel folytatott társadalmi egyeztetés
után 2011-ben bevezetett ‟Student Achievement and Teacher Quality‟, vagyis az
SF 476-os törvény első intézkedése az volt, hogy felemelte a tanári fizetéseket az
egész államban, hogy azok a bevezetendő tanári előmeneteli rendszer egyes
szintjeihez illeszkedjenek, és a tankerületek közötti eltérések is megszűnjenek.
(Hasonló fizetésemeléssel és fizetéskiegyenlítéssel kezdte Connecticut állam is
sztenderdalapú reformját.) A törvény a 284.7 pontban intézkedik a négyfokozatú
tanári előmeneteli rendszer bevezetéséről: kezdő (Beginning teacher), tanári 1
(Career teacher) tanári 2. (Career II) valamint mester (Advanced) fokozatot különböztet meg. A pedagógusi munka értékelésének alapjául szolgáló sztenderdeket a törvény 284.3 pontja tartalmazza.
A kezdő tanárok ideiglenes működési engedéllyel két évig taníthatnak, és ez
idő alatt kötelező részt venniük abban a mentori és pályaszocializációs programban, amelyről a 284.5 pont intézkedik. Ugyanezen pont előírja a tankerületek
számára a mentorok képzését, meghatározza a képzés minimális tartalmát (osztálytermi demonstráció és coaching), és rendelkezik arról, hogy a mentorok és a
kezdő tanárok számára megfelelő időkeretet kell biztosítani az együttműködésre.
A mentorok kiválasztását, valamint a teljesítményértékelés kritériumainak és
folyamatának kidolgozását a törvény a tankerületekre bízza, de alapként Iowa
állam tanári sztenderdjeit kell használniuk. A kétéves szakasz végén a kezdő
tanárok munkáját a tankerületek által felállított bizottságok átfogóan értékelik, és
döntenek arról, hogy a következő (Career I.) fokozatba léphetnek-e. Ha nem
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felelnek meg az értékelésen, a harmadik évre meghosszabbítják ideiglenes működési engedélyüket, és egy év múlva újra próbálkozhatnak.
A 284.8. pont írja le, hogyan lehet a későbbiekben egyik tanári fokozatból a
másikba átlépni. A törvény a tanári munka évenkénti fejlesztő értékelése mellett
legalább ötévenkénti minősítő értékelést ír elő, amely alapján a következő fokozatba lehet lépni. (Ma ez már három év.) A pedagógusnak legalább egy évig az
adott fokozatban kell maradnia, mielőtt egy újabb minősítő értékelést kérhet,
hogy magasabb fokozatba léphessen. A tanári munka átfogó értékelésére hivatott
értékelők képzését a 284.10 pont rendeli el. Egyben arról is rendelkezik, hogy
Iowa állam le fogja fektetni az értékelők képzésére érvényes sztenderdeket. Végül a törvény rendelkezik egy SBPA (School-based Performance Award: leírását
l. 24.) kísérleti rendszer felállításáról is, amelynek értelmében azok a résztvevő
iskolák, amelyek mérhető javulást mutatnak fel a tanulói teljesítmény vonatkozásában, bónuszhoz jutnak (team-based variable pay).
Míg az SF 476-os törvény átfogóan rendelkezik az új előmeneteli rendszerről
és tanári munka minőségének javításáról, a HF 413-as törvény a bevezetéshez
szükséges költségvetési fedezetet biztosítja. Fontos még megjegyezni, hogy a
törvény rendelkezései kötelezővé csak a 2003–2004-es tanévtől váltak, tehát
elégséges időt biztosítottak az egyes tankerületeknek az átállásra. Az iowai törvény jól mutatja, milyen komplexen kell egy pedagógusértékelési és előmeneteli
rendszer bevezetését megtervezni, és azt is, hogy a rendszer hosszútávú pénzügyi fedezetét is biztosítani kell.
3.5. Az NBPTS (National Board for Professional Teacher Standards)
minősítése
A National Board for Professional Teacher Standards (NBPTS: A Mester
szintű Tanári Sztenderdek Nemzeti Bizottsága) 1987-ben jött létre. Sztenderdjeit
a tanári munkára vonatkozó öt állítására (Ld: 1. számú melléklet) alapozva dolgozta ki, jelen pillanatig 16 tárgyra/műveltségterületre, 7 korcsoportra.9 (Nem
minden tárgyból születtek meg a sztenderdek minden korcsoportra.) A sztenderdeket rendszeres időközönként felülvizsgálják. Az NBPTS minősítésének megszerzése önkéntes alapon történik, önköltséges (a jelentkező fizeti), és csak a
rendes pedagógusi működési engedéllyel rendelkezők számára elérhető, minimum hároméves tanítási gyakorlat után. A megszerzett minősítés 10 évig érvényes.
Az NBPTS minősítő vizsgájának részei:
9

A hét korcsoport: korai gyerekkor, (3–8 éves), gyerekkor (7–12 éves), korai gyerekkor és gyerekkor (3–12 éves), korai gyerekkortól a fiatal felnőttkorig (3–18+éves), kiskamasz (11–15
éves), tizenéves és fiatal felnőtt (14–18+éves), kiskamaszkortól a fiatal felnőttkorig (11–
18+éves)
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a) Az adott tárgyban, műveltségterületen és korcsoport tanításában releváns tárgyi ismereteket 6 kifejtést igénylő kérdéssel tesztelik. Ez
számítógépes írásbeli vizsga, amelyre egy vizsgaközpontban kerül
sor. Minden egyes kérdés megválaszolására 30 perc áll rendelkezésre.
b) A tanári munka értékelése portfólió segítségével történik. A portfóliónak négy része van: a jelöltnek két részben osztálytermi munkáját
kell bemutatnia, egy nagyobb és egy kisebb csoport órájának videofelvételével, amelyet reflexiókkal, elemzéssel egészít ki. A harmadik
részben egy tanuló munkáját/tanulását kell elemeznie több minta
alapján. A negyedik részben pedig a tágabb közösségben, a szakmában, az iskolában, a szülőkkel közösen végzett munkáját kell bemutatnia, és ennek a munkának a tanulók fejlődésére gyakorolt hatását
kell ismertetnie. (http://www.nbpts.org/, és Baratz-Snowden, 1993,
84. o.)
A portfólió értékelésére értékelési táblázatok segítségével kerül sor. Az értékelők erre a munkára kiképzett tanárok, és minden portfóliót minimum 17 (!)
tanár értékel. A portfólió pontszáma alapján dől el, megkapja-e valaki a minősítést. A jelöltek saját bevallásuk szerint 200–400 munkaórát töltenek a portfólió
elkészítésével (Question and answer… http://www.nbpts.org, 2010. 01. 10.).
Elvileg egy év alatt meg lehet szerezni a minősítést, de sokaknak ez tovább tart.
Maximum három év áll a jelöltek rendelkezésére.
A minősítés ára borsos: összességében még akkor is 3000 dolláron felül van,
ha a jelentkezőnek első próbálkozásra sikerül megszereznie a címet. Azonban az
1999 és 2002 közötti időszakban a jelentkezők közel 50%-a többszöri próbálkozás után sem tudta megszerezni a minősítést (Goldhaber és Anthony, 2004, 5.).
Ezért a minősítésnek olyan rangja van, hogy szinte minden állam anyagilag is
támogatja a megszerzését, és az NBPTS által minősített tanárok fizetésemelést is
kapnak. (Például Mississippi állam évi 6000 dollár, Dél-Karolina évi 7500 dollár
pótlékot ad a minősített tanároknak.) A nagyvonalúság oka nézetem szerint az
lehet, hogy a minősítést kevesen szerzik meg, és az így létrejövő szűk tanári
elitet az egyes államok meg tudják fizetni. Egy komoly, országos értékelési
rendszerben létrejövő tanári hierarchiának megfelelően tagolt fizetési skálát
biztosítani sokkal drágább lenne, nem is beszélve az értékelési rendszer fenntartásának költségeiről.
Az NBPTS minősítésével rendelkező tanárok elitet képeznek a pedagógustársadalmon belül. Goldhaber és Anthony (2004) kutatásai azt bizonyították, hogy
az NBPTS minősítéssel rendelkező tanárok tényleg hatékonyabbak, mint társaik.
Ennek ellentmondó kutatási eredmények is születtek, de azok Goldhaber és Anthony (2004) tanulmányával ellentétben nem a minősített és nem minősített oktatók diákjainak tanulmányi eredményeit, hanem az NBPTS portfólió és más taná-
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ri teljesítményértékelési módszerek eredményeit hasonlították össze. (Pool és
mtsai, 2001)
Összefoglalás
A sztenderdekre alapozott teljesítményértékelési rendszer és bérezés elfogadtatása még az alapvetően teljesítményorientált amerikai társadalomban is problematikus, csak az utóbbi évtizedekben történtek ilyen irányú kísérletek. Egy
pedagógusértékelési rendszer bevezetése komplex reform, jelentős költségvetési
kihatásokkal: nemcsak a tanári teljesítmény értékeléséről, a sztenderdek kidolgozásáról kell intézkedni, hanem a mentorok, az értékelők képzéséről, munkájuk
megfizetéséről, órakedvezményről a munka tisztes elvégzéséhez. Ugyanakkor a
mentori és értékelői munka sztenderdjeit is le kell fektetni. Az értékelés elfogadása a tanároktól csak akkor várható el, ha az értékelők saját magukra, a rendszerre és a rendszer működtetésére nézve is magas sztenderdeket dolgoznak ki és
alkalmaznak következetesen. Érdekes módon az a rendszer szűri legjobban a
pályakezdőket, amely kollegiális alapokra építkezik (ld. előbb: Peer Assessment
Review: PAR). Ennek egyik oka az lehet, hogy a PAR rendszer az iskola tantestületének kollaboratív kultúráját erősíti, és mivel ebben a rendszerben a pedagógusok maguk döntik el, kit fogadnak be a szakmába, egyben a tanári szakma
professzionalizálása irányába hat.
Összefoglalás: főbb tendenciák az USA tanárképzésében
Ebben a részben azokat a főbb tendenciákat szeretném összefoglalni, amelyek a tanárképzés rendszerével és szerkezetével, a pályára történő belépéssel, a
tanári teljesítmény sztenderdalapú értékelésével és a teljesítményalapú bérezéssel kapcsolatos amerikai szakirodalmi diskurzus fő témáit adják.
Elsőként meg kell említeni az ún. alternatív tanárképzési programokat, amelyek a bizonyos tárgyakból és bizonyos területeken fellépő tanárhiány enyhítésére a Bush-adminisztráció (2000–2008) idején nyertek teret, a tanárképző szakma
erőteljes tiltakozása ellenére. Ez a tiltakozás napjainkra alábbhagyott, mert a
legtöbb alternatív program irányításában szerepet kaptak a tanárképzők. (L. erről: az 1.2. pontot.) A képzés szerkezetére vonatkozóan fontos tendencia, hogy
mind a hagyományos, mind az alternatív programokban felértékelődött a szaktudományos képzés szerepe a pedagógiai-pszichológiai képzéssel szemben. A
szaktudományos képzés előtérbe kerülésének alapvető oka az, hogy a rendkívül
nagyszámú pedagógusképző intézmény egy tekintélyes része alacsony felvételi
követelményeket támaszt a jelentkezőkkel szemben. Így a képzés színvonala
szükségszerűen alacsony, és a kibocsátottak egy részének alapműveltsége és
szaktárgyi tudása is hiányos, ami visszahat a tanítás minőségére. A szaktudományos főszak elvégzésének előírása a leendő, a mi fogalmaink szerinti felső-
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tagozatos (5–8 évfolyam) és a középiskolai tanárok számára a 2001-es közoktatási törvényben (NCLB) ezt a problémát volt hivatott orvosolni.
Az alacsony felvételi követelmények ellenére az amerikai tanárképzési diskurzus középpontjában nem a felvételi áll, hanem a kimeneti követelmények, a
sztenderdek és a sztenderdekre épülő tanári teljesítményértékelés. Szinte minden
állam megalkotta a tanári munka sztenderdjeit, amelyekben leírták, mit kell tudnia, és mit kell tudnia megcsinálnia a pedagógusnak pályája egyes szakaszain. A
sztenderdalapú teljesítményértékelés különböző formái főleg a kezdő tanárok
pályára lépésénél játszanak döntő szerepet. (Lásd erről: a 2.4. és 2.5. pontokat.)
Ehhez kapcsolódóan fontos megemlíteni, hogy a kezdő tanárok támogatására
szinte minden állam biztosít valamiféle pályaszocializációs programot mentori
támogatással vagy a nélkül.
A sztenderdek és a teljesítményértékelés térhódítása a tanárképzés szövetségi
szintű egységesedése és átjárhatósága irányába vezet. Ezt bizonyítják a 2011
áprilisában kiadott InTASC sztenderdek, és a Teacher Performance Assessment
Consortium (TPAC) jelenleg is folyó munkája. (L. minderről a 2.6. pontot.)
Mivel azonban az oktatás az egyes államok hatáskörébe tartozik, a szövetségi
kormány nem teheti kötelezővé például a TPAC által kidolgozott teljesítményértékelést, az egyes államok és tanárképző intézmények csak önkéntesen csatlakozhatnak. Az egységesedés és átjárhatóság kialakulása így bizonyára hosszabb
időt vesz majd igénybe, és csak a kimeneti szabályozást érinti majd.
További fontos tendencia, hogy egyre több helyen vezetnek be teljesítményalapú bérezést a gyakorló pedagógusok számára, a szakértők, a tanárképzők és a
rendkívül erős tanárszakszervezetek tiltakozása ellenére. Ez a folyamat a Bushadminisztráció alatt kezdődött, és az Obama-kormányzat alatt is folytatódott. A
tiltakozást főleg az váltotta és váltja ki, hogy a tanári és iskolavezetői előmeneteli és kompenzációs rendszerek kidolgozásánál a hatékonyság megítélésében a
legfontosabb, ha nem is egyetlen faktorként a tanulók sztenderdizált teszteken
elért eredményeit veszik alapul. A szakértőknek és a szakszervezeteknek is az az
álláspontjuk, hogy ez vizsgaközpontú, beszűkült oktatáshoz, sőt esetenként csaláshoz is vezethet. Megkérdőjelezik a tesztek érvényességét és megbízhatóságát
és azt a gyakorlatot, hogy az oktatásügyre rendelkezésre álló források döntő
részét vizsgaközpontok felállítására és működtetésére használják fel.
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1. sz. melléklet: az NBPTS öt alapvetése
1. A tanárok elkötelezettek, mindent megtesznek diákjaik előrehaladásáért. Tudják, hogyan tanulnak a diákok, és tanításukat maximálisan
az ő igényeikhez igazítják.
2. A tanárok szaktárgyi tudása alapos, és azt is tudják, hogyan kell a
tárgyat tanítani. A tanárok arra használják alapos szaktárgyi tudásukat, hogy a tananyagot a diákok számára befogadhatóvá tegyék.
3. A tanárok felelősek a diákok tanulásának megszervezéséért és állandó figyelemmel kíséréséért. A tanárok a tanítási stratégiák széles körét ismerik, és képesek azokat a megfelelő időben alkalmazni. Tudják, hogyan kell motiválni a diákokat, megragadni figyelmüket, értékelni teljesítményüket, és elmagyarázni az eredményeket a szülőknek.
4. A tanárok szisztematikusan reflektálnak gyakorlatukra, és tanulnak
tapasztalataikból. Az NBPTS által minősített tanárok kritikusan viszonyulnak a gyakorlatukhoz, ha szükséges tanácsot kérnek másoktól, és felhasználják a kutatás eredményeit tanításuk színvonalának
javítására.
5. A tanárok tanuló közösségek tagjai. Együttműködnek a szülőkkel és
más szakmabeliekkel is a tanulók érdekben.
(Forrás: Model Standards… 1992, Appendix C.)
2. sz. melléklet: az InTASC sztenderdek
1. számú sztenderd: A tanuló fejlődése. A tanár tisztában van a tanulók
fejlődésének és tanulásának sajátosságaival, és tudja, hogy a tanulás és
fejlődés folyamatai egyénenként változóak, mind a kognitív, mind nyelvi, szociális, érzelmi és testi vonatkozásban képes a tanulók fejlődési
szakaszának megfelelő, kihívást jelentő tanulási tapasztalatokat tervezni
és végrehajtani.
2. számú sztenderd: Eltérő tanulási stílusok. A tanár arra használja fel az
egyéni különbségekről és az eltérő kultúrákról és közösségekről felhalmozott tudását, hogy olyan befogadó tanulói közösségeket teremtsen,
amelyekben minden tanuló képes eleget tenni a magas követelményeknek.
3. számú sztenderd: A tanulási környezet. A tanár másokkal együttműködve képes olyan tanulási környezetet létrehozni, amely támogatja az
egyéni és a kooperatív tanulást egyaránt, elősegíti a pozitív társas kapcsolatok kialakulását, az aktív tanulást és az önmotivációt.
4. számú sztenderd: Szaktárgyi tudás. A tanár ismeri és érti szaktárgyának központi fogalmait, a tudományterületen jellemző kutatási módszereket, a szaktárgy szerkezetét, és így képes olyan tanulási tapasztalatokat
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biztosítani diákjai számára, amelyek a szaktárgyat relevánssá és befogadhatóvá teszik számukra.
5. számú sztenderd: A szaktárgyi tudás alkalmazása. A tanár képes
kapcsolatot teremteni különböző fogalmak között, és különböző megközelítések felhasználásával diákjait kreatívitásra és kritikai gondolkodásra
ösztönözni, valamint bevonni valós helyi és globális problémák közös
megoldásába.
6. számú sztenderd: Az értékelés. A tanár többféle értékelési eszközt ismer és használ; segítségükkel bevonja tanulóit saját fejlődésük értékelésébe, állandóan figyelemmel kíséri előmenetelüket, és vezérfonalul
használja az értékelési adatokat saját és tanulói döntéshozatalában is.
7. számú sztenderd: A tanítás tervezése. A tanár szaktárgyi ismereteire,
tantervi, interdiszciplináris és pedagógiai tudására, valamint a tanulók és
a helyi közösség ismeretére alapozva olyan tanítási terveket készít, amelyek elősegítik, hogy minden tanuló megfeleljen a rigorózus tanulási követelményeknek.
8. számú sztenderd: Oktatási stratégiák. A tanár az oktatási stratégiák
széles tárházát ismeri és használja annak érdekében, hogy tanulói teljes
mélységükben megértsék az oktatott tartalmakat és összefüggéseiket, és
hogy fejlessze tanulóiban a tudás értelmes felhasználásának képességét.
9. számú sztenderd: Szakmai fejlődés és etikus gyakorlat. A tanár állandóan fejleszti magát, és minden adatot felhasznál gyakorlatának értékelésére, különösen szakmai döntéseinek másokra – tanulókra, családokra, más tanárokra és a közösségre – gyakorolt hatását vizsgálja. Gyakorlatát úgy alakítja, hogy minden tanuló szükségleteit kielégítse.
10. számú sztenderd: Vezetési képességek és együttműködés. A tanár keresi a számára megfelelő aktív, vezetői szerepeket és azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik a tanulók fejlődését; együttműködik a tanulókkal, szülőkkel, kollégákkal és más oktatási szakemberekkel annak érdekében, hogy előmozdítsa tanulói fejlődését és a szakma előrehaladását.
(Forrás: InTASC Standards…, 2011, 10–19. o.)
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3. sz. melléklet: A BEST portfólió szaktárgyspecifikus kézikönyveinek táblázataiból összeállított minta angol nyelv és irodalom (anyanyelv)
szakos tanárjelöltek portfólióinak elkészítéséhez.
Mit kell csinálni?
Írjon le egy olyan alkalmat, amikor a
diákok egy irodalmi művet elemeztek!
Írjon le minden releváns információt a diákokról!
Írja le az óra (órák) céljait!
Válasszon ki egy irodalmi művet!
Vezessen feljegyzéseket 6–8 tanóráról!
Írja le, hogyan reagáltak a diákok a
kiválasztott irodalmi műre!
Vegye fel videóra az osztályban
folytatott vitát!
Reflektáljon a vita minőségére és
hatására!
Értékelje a diákok tanulását!
Gyűjtse össze a tanulói munkákat,
és válasszon ki kettőt!
Írja le, hogyan fogja értékelni a
munkákat, és miért úgy!
Elemezze a tanulói munkák és a
tanítás közötti összefüggést!
Tegyen javaslatot esetleges változtatásra!
Írjon le egy olyan alkalmat, amikor a
diákok egy fogalmazási feladatot
oldottak meg!
Írja le a feladatot és azt, mi volt a
tanulási cél!
Vezessen feljegyzéseket a fogalmazások születésének folyamatáról, és csatolja 3–5 tanóra oktatási
anyagait!
Írja le a fogalmazások születésének
folyamatát!
Vegye videóra az írásművek születésének folyamatát és a közben
elhangzott diskurzust!
Reflektáljon a diskurzus minősé-
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Mit kell beadni?
A csoport jellemzése
Bevezetés: a kitűzött tanítási célok
ismertetése (max. 2 oldal)
A választás indoklása (max. 2 oldal)
Napi feljegyzések
Az irodalmi vita videofelvétele (20
perc)
A videofelvétel reflektív kommentárja (2 oldal)
A feladat leírásának másolata
A két tanulói munka
Reflexiók a tanulói munka értékelésével kapcsolatban. (min. 4 oldal)

A fogalmazási feladat céljainak
megfogalmazása (max. 2 oldal)
Feljegyzések a fogalmazás folyamatáról.
Videofelvétel az írásról folytatott
diskurzusról. (10 perc)
Reflexiók az írásról folytatott diskurzusra. (max. 2 oldal)
Oktatási anyagok másolatai
Két diák munkái (3-5 db.)
Tanulói jellemzések (max. 2 oldal
/1 diák)
Reflexiók a tantermi munka, a tanu-

Mit kell csinálni?
gére és hatására!
Elemezze a fogalmazás folyamatát!
Gyűjtse be a piszkozatokat és a
tisztázatokat 2 diáktól.
Adjon meg minden fontos információt a két tanulóról, és elemezze értelmezéseiket!
Elemezze az összefüggéseket a
tanulói értelmezések és az osztályteremben történtek között!

Mit kell beadni?
lói teljesítmények és a tanári munka
összefüggéseire. (max. 2 oldal)

(Forrás: Kellor, 2002. 15.)
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4. sz. melléklet: Az’ Értékelés és adaptivitás’ sztenderd leírása a tanári életpálya négy szakaszában. Connecticut állam tanári sztenderdjei (CCT)
Kezdő
A tanárjelölt vagy
kezdő tanár használ
értékelési stratégiákat,
hogy képet alkosson a
tanulók előmeneteléről.

Kompetens
A tanár időről időre
ellenőrzi az óra folyamán, hogy megértették-e a diákok az
anyagot, és amikor
félreértésre derül fény,
azonnal képes megfelelően változtatni az
óratervén.

A tanárjelölt vagy
kezdő tanár világosan
megfogalmazza azokat az értékelési kritériumokat, amelyek
segítségével a diákok
munkáját értékeli,
előmenetelüket követi.

A tanár rendszeresen
ismerteti a diákokkal
értékelési kritériumait.

A tanárjelölt vagy
kezdő tanár gyűjti az
adatokat, főleg tanulói
munkákat, hogy tanítási stratégiáinak
hatékonyságát fel
tudja mérni.

A tanár hosszabb
távon gyűjti az adatokat, főleg a tanulói
munkákat, hogy fel
tudja mérni tanítási
stratégiáinak hatékonyságát.

A tanárjelölt vagy
kezdő tanár képes a
diákok teljesítményét
a szövetségi, állami és

A tanár többféle
adatforrást és értékelői visszajelzést is
felhasznál, hogy
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Felkészült
A tanár rendszeresen reflektál,
és elemzi a
tanítási folyamatot, és megfelelően módosítja
terveit és az
alkalmazott
módszereket,
megközelítéseket. Képes
megfelelően
reagálni az órán,
amikor a diákok
nem haladnak
előre, és akkor
is, amikor észleli, hogy már
értik, tudják az
anyagot.
A tanár rendszeresen ismereti
értékelési kritériumait a diákokkal, és arra
készteti őket,
hogy használják
a kritériumokat
saját teljesítményük értékelésére.
A tanár hoszszabb távon
gyűjti az adatokat, elemzi a
tanulói munkákat, és eldönti,
hogy az adott
tanítási stratégiák elősegítik-e a
tanulók megfelelő előrehaladását.
A tanár több
adatforrást
(osztálytermi
megfigyelések,

Mester
A tanár reflektál a tanulók tanulási folyamataira, és változatos tanítási
stratégiákkal képes
alkalmazkodni a diákok
igényeihez, érdeklődéséhez, kérdéseihez, és
segít nekik a fogalmak
közötti kapcsolatokat
meglátni. A tanulói
hibákat tanulási lehetőségekként értelmezi, és
arra használja, hogy az
órát tovább lendítse, és
céljait elérje.

A tanár segít a diákoknak, hogy az értékelési
kritériumokat meghatározzák és használják, és
segítségükkel saját és
társaik munkáját értékeljék.

A tanár többféle forrásból gyűjt és elemez
adatokat, többek között
tanulói munkákat is,
hogy meghatározza a
követendő tanítási stratégiákat és saját fejlődési terveit. A tanár innovatív értékelési eszközöket is használ, sőt,
alkot is.
A tanár több adatforrást
is elemez, és képes arra,
hogy maga alkossan
olyan tanulási feladato-

Kezdő
helyi teljesítménysztenderdek fényében
vizsgálni.

Kompetens
áttekintse tanulóinak
előmenetelét a szövetségi, állami és helyi
teljesítménysztenderdek fényében.

Felkészült
tanulói munkák,
saját maga által
alkotott értékelési eszközök,
sztenderdizált
tesztek eredményei, állami
vizsgákon elért
tanulói eredmények, próbavizsgaeredmények, az
iskola eredményei) alapján
vizsgálja tanulóinak teljesítményét, a szövetségi, állami és
helyi sztenderdek fényében.

Mester
kat, amelyek segítségével diákjai elérik, sőt túl
is teljesítik a szövetségi,
állami és helyi teljesítménysztenderdeket, és
képes a tanulói teljesítményeket világosan
elmagyarázni a szülőknek.

(Forrás: Kellor, 2002, III. melléklet)
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5. sz. melléklet: ’Framework for Teaching’ (FFT) (Danielson, 1996) értékelési táblázat 3. sz. terület: Utasítások /3a komponens: A világos és
pontos kommunikáció
Teljesítési szintek
Elemek

Nem megfelelő

Kezdő (Basic)

Haladó
(Proficient)

Kiváló
(Distinguished)

Utasítások
és
eljárások

A tanár utasításai
és eljárásai zavarosak.

A tanár némi
zavar után javítja utasításait,
vagy az utasítások túl részletesek.

A tanár utasításai világosak
és elég részletesek a diákok
számára.

A tanár utasításai
világosak, és eleve
kiküszöbölik a
lehetséges félreértéseket.

Szóbeli
és írásbeli
kommunikáció

A tanár beszéde
nem hallható, írása
nem olvasható.
Beszédében/ írásában nyelvtani és
mondatszerkesztésbeli hibák vannak. Szókincse
nem megfelelő,
hibásan, homályosan fejezi ki magát,
s ezzel zavart kelt.

A tanár beszéde
hallható, írása
olvasható.
Nyelvi hibákat
nem vét. A tanár
szókincse pontos, de korlátozott, vagy nem
felel meg a
tanulók életkorának és hátterének.

A tanár szóbeli
és írásbeli
kommunikációja is világos
és pontos.
Szókincse
megfelel a
tanulók életkorának és érdeklődésének.

A tanár szóbeli és
írásbeli kommunikációja is pontos és
kifejező, olyan
szókincset használ,
amely a tanulást
elősegíti, a tanulási
folyamatot gazdagítja.

(Forrás: Heneman III és mtsai, 2006, 2.)
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