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1.Az ország általános leírása, tematikai bevezetés 

 

1.Az ország általános leírása, tematikai bevezetés 

 

Anglia 1973  illetve 1707  óta az Európai Unió és az Egyesült Királyság része, területe 130 

395 négyzetkilométer, lakosainak száma a 2014. júliusi adatok alapján megközelíti az 53 

milliót, míg az Egyesült Királyságé 63 millió.  Területe 8 régióra oszlik. Az angol társadalom 

alapvetően etnikailag homogén, következésképpen a fehér, vagy Anglo réteg dominanciája 

(87.2%) markánsan érvényesül, A lakosság 59.5%-a az alábbi vallásokat követi: anglikán 

egyház, római katolikus, presbiteriánus, metodista. A muszlim vallás követői a népesség 

4,4%-át teszik ki, míg a hindu hívők száma a lakosság 1.3%-ára tehető.  

 

A multikulturalizmus előretörése és a társadalmi mobilitás erősödése mellett az angol 

társadalom osztály jellege (class system) érvényesül. A 2011-ben lebonyolított BBC Lab UK 

Great Class Survey (a társadalmi osztályok felmérése) gazdasági, kapcsolati, és kulturális 

tőke alapján 7 társadalmiosztály- kategóriát állapított meg:. Ennek alapján az elit a társadalmi 

piramis tetején helyezkedik el, őket követi a történelmi középosztály, a technológiai 

középosztály, az új vagyonosodó munkásosztály, a történelmi munkásosztály, a szolgáltató 

ipari dolgozók, és a veszélyeztetett leszakadó szegények. A történelmi középosztály a 

társadalom 25%-át teszi ki, a történelmi munkásosztály pedig egyre csökkenő tendenciát 

mutat, jelenleg a társadalom14%-.a sorolható ebbe a csoportba. Ugyanakkor az osztályokba 

sorolást nagymértékben meghatározza az egyén iskolai teljesítménye, illetve a tanulmányok 

helye és szintje az adott oktatási rendszerben. Egyszersmind a társadalmi vagy gazdasági 

szempontok mellett az akcentus és viselkedésformák is döntőek ebben a vonatkozásban.  

 

Az európai helyzetnek megfelelően az angol társadalomra is jellemző az öregedés, a lakosság 

28% -ban 55 év feletti. A második világháború befejezése óta eltelt 70 évben az alapjában 

etnikailag homogén társadalom több etnikai, illetve rasszcsoportot integrált, elsősorban a volt 
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gyarmatok (India, Pakisztán, karibi országok) bevándorlóit. Következésképpen a brit, vagy 

angol identitás fogalma is állandó vita tárgyává vált.  

 

 

2.Az adott oktatási rendszer jellemzői; az oktatás szerkezete 

 

Angliában az oktatás kormányzati irányítás alatt van.  Két minisztérium is felügyeletet 

gyakorol az oktatási szféra fölött. Az oktatási minisztérium (The Department for Education 

(DfE) amely 2010-ben  David Cameron kormányalakítása folyamán szerveződött újjá, az 

általános és középszintű oktatásért felelős kiemelt figyelmet fordítva az oktatáshoz való 

egyenlő hozzáférés biztosítására illetve a gyermek és fiatalkorú generáció oktatási érdekeit 

kiszolgáló politikák kidolgozására.  A másik kormányzati szerv a Gazdasági, Innovációs, és 

Képzési Minisztérium (The Department for Business, Innovation and Skills). Ezek a 

minisztériumok egyben további alacsonyabb, kormányzati szintű, egyben irányító szervek 

fölött helyezkednek el.  Az Education Funding Agency az oktatási tevékenység 

finanszírozását koordinálja és felügyeli 19 éves korhatárig, míg a Skills Funding Agency a 19 

év utáni, vagyis felnőtt oktatást irányítja. Egyúttal megemlítendő a Felsőoktatási 

Finanszírozási Tanács (The Higher Education Funding Council for England) szerepe is, 

amely, amint a neve jelzi, a felsőoktatási tevékenység pénzügyi hátterével foglalkozik.  

Rendkívül fontos az Oktatási és Gyermekügyi Hivatal (Ofsted, the Office for Standards in 

Education, Children’s Services and Skills), amely  nem kormányzati szinten, hanem az 

Oktatási Minisztériumnak alárendelve  ún. non-mininsterial department (nem minisztériumi 

rangú főosztály) minőségben felügyeli az oktatási tevékenységek teljes skáláját az általános 

iskolától a felsőoktatásig. A Képzési és Vizsgaszabályozási Hivatall, (Ofqual, the Office of 

Qualifications and Examinations Regulation) az Ofsted jogi helyzetéhez hasonló alapon,    (az 

oktatási tevékenységhez szükséges képesítési feltételek ellenőrzését végzi.   

 

Az oktatás 1945 óta viták tárgya. Az érvek és ellenérvek között megjelenik, hogy vagy túl 

elitista, illetve pazarló,. vagy pedig,,  hogy nem követel eleget a diákoktól, nem versenyképes 

nemzetközi szinten. 

 

Az iskola 5-16 év között 12 évig kötelező;  az oktatás vagy állami vagy pedig, magán 

iskolákban zajlik. Angliában, Walesben és Észak-Írországban az alsó tagozat 5-11 év között 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
http://www.ofsted.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/ofqual
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járható. Az infant school és secondary school között helyezkedik el a junior school, ahol az 

oktatás 7 éves korban kezdődik. A diákok 90%-a comprehensive school-ban, vagyis a 

grammar (gimnázium) és modern (szakközépiskola) school elemeit ötvöző iskolában tanul,  

18 éves koráig , majd ezután 2 év időtartamnyi tanulmány folytatható, ez a sixth form. 

Középiskolai tanulmányaik során a diákok két alkalommal adhatnak számot a tudásukról: 16 

éves korban a GCSE, (General Certificate of Secondary Education) szerezhető meg, a 2 éves 

képzés után pedig a felsőoktatásba lépni szándékozó diákok  a GCE, (General Certificate of 

Education) vizsga tehető.követelményeit teljesíthetik.  

 

Az angol public school (Eton, Harrrow,Winchester) elnevezése abból származik, hogy az 

iskolát elvégzők vezető társadalmi és kulturális (public) funkciókat töltöttek be a politika, jog, 

vallás és közigazgatás terén. A 16. század-ban jelentek meg a grammar school tiípusú 

intézmények, amelyek elt először tehetős polgárok támogatását élvezték. 1870 körül jelennek 

meg a közpénzből fenntartott iskolák; ekkor, az iskolaköteles kor 13 év volt. Az 1944-es 

Oktatási Törvény ingyenessé tette a középiskolai oktatást. Kétféle intézmény tűnt fel  az 

oktatási palettán: a  grammar school, és a secondary modern school. 1965-1980 között 

megjelent a két iskola-típus közötti átmenet, a comprehensive school. Azonban ez is vitákhoz 

vezetett, több grammar school kivált, és így tovább erősítette az oktatási rendszer elitizmusát. 

A Thatcher- korszakban kiadott oktatási törvények, az Education Act (1986), és az 1988-as 

Education Reform Act konzervatív irányvonala alapján  a helyi kontrollt centralizált irányítás 

váltja fel. A konzervatív kormány bevezette a nemzeti tantervet (National Curriculum), 

,kötelezővé tette a természettudományok és egy modern nyelv tanulását. Ugyanakkor, 

hasonlóan az angol-szász kultúrkör más országaihoz a tanárok magas óraszáma, a 

megnövekedett stressz, a viszonylagosan alacsony fizetések, a tanulásköteles kori iskola 

elhagyások növekedése, továbbá a növekvő fegyelmi problémák a pedagógus szakma válságát 

idézték elő. 

 

Sir Keith Joseph oktatási miniszter az 1983-ban kiadott White Paper on Teaching Quality 

(Fehér könyv az oktatás minőségéről) című munkájában a gyenge tanári tevékenységet okolja 

az oktatás alacsony színvonaláért. Nevezett munkának és az 1985-ben kiadott  Better Schools 

manifesztumnak a tanári munka értékelésének szigorítása a fő célja. A North of England 

konferencián Joseph azt követelte, hogy az alkalmatlan tanárokat távolítsák el a pályáról, 

mielőtt jóvátehetetlen károkat okoznak.(Chao-Wen, Liu, 2010)  
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2012-es adatok szerint 3 olyan foglalkozás van, amelyek művelői között az átlagnál nagyobb 

a depresszió és a stressz előfordulása; a tanári munka az egyik ilyen foglalkozás.  Stephen 

Ball szerint a probléma egyik oka abban keresendő, hogy a tanári pálya egyre inkább 

teljesítmény orientált. Úgy véli, hogy a jelenlegi oktatási rendszer sok tekintetben az 1870-es 

évek előtti helyzetre emlékeztet. Az ún. vonakodó állam (Reluctant State) csökkenti az 

oktatási téren gyakorolt szerepét.. Az oktatásban szerepet vállal az üzleti szféra, és filantróp 

tevékenységek is egyre nagyobb teret kapnak.  (Policy Paper: Education, Justice, and 

Democracy). Az oktatási rendszer válságának kezelésére kormányzati politikai 

kezdeményezések történtek. A 2000-es években nemzeti kampány indult a tanári pálya 

vonzóbbá tételére.  

 

Angliában a tanárok nem közalkalmazottak. Az alap- és középfokú oktatásban tanítókat a 

helyi közigazgatási egység vagy maga az intézmény alkalmazza. 2007-től minden 

pedagógusnak meg kell szereznie a QTLS (Qualified Teacher Learning and Skills) szintet. A 

tanárok értékelése alapvetően a tanulói eredményektől és az osztálytermi értékelésektől függ. 

A minőség biztosításának érdekében több, a tanár munkáját magas szinten végző 

minőségellenőrző és biztosító szervezet létezik. A legfontosabb ezek közül az Ofsted (Office 

for Standards in Education), amely a képzések és a tanárok munkájának minőségellenőrzését 

végzi. Ilyen minősítési eljárásokat végző intézet még az Institution for Learning is, amely a 

QTLS-, ATLS-fokozatokra való továbblépéseket koordinálja, valamint követi a tanárok 

karrierjét. 

Az angol tanárképzés  legfontosabb jellemzői: (Rapos, 2011) 

 a pedagógusok alapképzését és folyamatos szakmai fejlődését egységes rendszerként fogja 

fel. A rendszer 3 részre tagolt, amelynek elemei a  pedagógusképzés,, pályakezdés, és a 

pályán levő való előrehaladáspedagógusok elemeire.l; 

 a pedagógussá válás egy folyamat; már a folyamatba lépés előtt tisztázottak a folyamatos 

szakmai fejlődés elvárásai. Rapos megállapítja, hogy a folyamatos szakmai fejlődés egyben 

az élethosszig való tanulás manifesztálódása. vagyis az oktatási rendszeren belül, illetve 

azon kívül is folytatható. Rapos szerint maga az elnevezés is jelzésértékű, mivel a kor- 

határnélküli tanulást, a szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák megszerzését, illetve 

az egyén karriercéljainak kiteljesedését sugallja.i; 

 a pályára lépéshez a végzettség függvényében többféle, jól körvonalazott, rugalmas 

bemeneti lehetőség adódik  

 a pedagógusok értékelése és előmenetele egységesített nemzeti sztenderdek alapján történik 

Formatted: Not Highlight
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 A folyamatos szakmai fejlődés biztosított. Minden tanárnak regisztrálni kell a szakmai 

fejlődést felügyelő Institute for Learningnél. (Országos Oktatásfejlesztési Intézet)  A 

folyamatos szakmai fejlődés fő célja a szaktantárgyi és módszertani ismeretek 

folyamatosan megszakítás nélküli magas szinten tartása.  Az adott tanár a rendszerbe 

lépéssel a Foundation Professional Membership Service  (Professzionális Tanár 

Szövetség) (https://www.ifl.ac.uk/cpd-and-qtls/what-is-cpd/ )tagja lesz. ;Az adott tanár 

maga tartja nyilván a szakmai fejlesztési tevékenységeit ez megtehető hagyományos, 

de ugyanakkor online formában a REfLECectT, személyes tanulási környezeten 

keresztül. Maga az elnevezés rendkiívül találó, mivel éppen a pályára való reflektálást, 

a szakmai előrehaladás alapjául szolgáló elmélyült gondolkodást sugallja. 

 A szakmai fejlődésben fontos szerepet kap az elmélet és gyakorlat kapcsolata. 

 

3. A tanári életpálya modell  

 

Angliában a tanári életpálya modellt 2011-ben dolgozták ki. Az életpálya modell 

mozgatórugója az ambíció, a különböző fokozatokra pályázni kell. A program elnevezése is 

beszédes: Why sit still in your career? (Miért nem haladsz előre a pályádon?) 

 

Az életpálya modell szintjei:  

Képesített tanárok (QTS)  

A fő fizetési skálába tartozó tanárok (alap vagy core)  

A magasabb fizetési kategóriába tartozó tanárok (küszöb fölött post-threshold, 

minősített)  

Kiváló tanárok (Excellent Teacher)  

Vezető tanár (Advanced Skills Teachers)  

 

A tanári életpálya modell egyik fő eleme a folyamatos tanulás, önfejlesztés.  A folyamatos 

szakmai fejlődés (continuous professsional development, CPD)  a rendszer teljes egészét 

átfogó elvárás. A legtöbb tanár az első három szinten van. A rendszer progresszív, vagyis a 

magasabb szinten (küszöb felett) levők példával szolgálnak az előttük levőknek.  A szintek 

természetesen összefüggnek, és a szakmai fejlődés mellett, a magasabb szintekre pályázó 

jelöltnek elő kell segíteni a többi, alacsonyabb szakmai szinten levő tanár fejlődését.  A 

folyamatos szakmai fejlődés hármas professzionalizmus alapelvének (Király ,2013) 

https://www.ifl.ac.uk/cpd-and-qtls/what-is-cpd/
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dimenziói: szaktárgyi tudás, pedagógiai felkészültség, oktatáspolitikai és oktatástechnológiai 

ismeretek érvényesítése mind kiváló, mind  vezető tanárokkal szembeni elvárás. Ez  a cél 

többek között olyan tevékenységek formájában valósítható meg, mint pedagógiai 

kutatásokban való részvétel, tantervfejlesztés, tantestületi továbbképzések tervezése és tartása, 

kollégák mentorálása, és szakmai segítség biztosítása.  Az adott intézményi vezetés is 

szerepet játszik az életpálya modell fokain történő progresszióban.  A képesített tanároknak 

regisztrálniuk kell egy országos listán, és egy elfogadott szakmai etikai kódex szerint kell 

tevékenykedniük. Az előrelépés nemcsak az adott, hanem az előtte levő kategória 

követelményeinek való megfelelés függvénye is. 

 

A tanári életpálya modell elemei összhangban vannak az ENSZ által meghatározott 40 

gyermeki alapjoggal, illetve az elvárt tanári kompetenciákkal. A tanári életpálya 

követelményei minden szinten három fő kategóriába sorolódnak, a szakmai magatartás 

(professional attributes), az elméleti szaktudás (professional knowledge and understanding) és 

a gyakorlati készségek (professional skills) mentén.  A szakmai magatartás elemei: magas 

szakmai követelmények támasztása és megvalósítása, az elméleti szaktudás kategória a tudás 

naprakészen tartását, a tanulókkal való hatékony kapcsolattartást, erősségekről, 

gyengeségekről való visszajelzést, fejlesztési stratégiakészítést, veszélyeztetettség felismerést 

foglal magába, míg  

 

4.A tanári élet és munkakörülmények jellemzői 

4.A tanári élet- és munkakörülmények jellemzői 

 

Habár a tanárok munkakörülményei javítása érdekében több konkrét lépés történt, arra nincs 

egyértelmű bizonyíték, hogy kormányzati, vagy regionális szintű lépések határozott javulást 

eredményeztek volna, mivel a konkrét munkakörülmény javulást általában az 

intézményvezetők lépései eredményezik.   

 

Az Országos Pedagógus Szakszervezet (National Union of Teachers) 2009-es felmérése 

szerint a tanárok heti munkaterhelése meghaladja az 50 órát. Egyszersmind több lépés is 

történt a tanári terhelés könnyítésére. 2003-ban csökkentek az adminisztratív terhek, majd 

2005-től a tanári munkaidő 10%-a óratervezési célra, felkészülésre, vagy értékelési feladatok 

végrehajtására használható. A teljes állású tanárnak évi 195 napot kell dolgoznia ebből 190 
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nap kell, hogy tanításra fordítódjon. A heti óraszám 20 óra, egy tanár összesen 760 órát tanít 

egy tanévben. 

 

Pálya kezdő tanároknak (newly qualified teacher NQT) többféle segítséget nyújtanak. A 

Teaching Agency, elődje a Training and Development Agency döntése értelmében, a 

pályakezdő tanárok 10%-al csökkentett óraszámban tanítanak, mindezek mellett részesülnek 

szakmai fejlesztési lehetőségekben, és iskolarendszeren kívüli mentor van számukra kijelölve. 

 

A fizetéseket országos egyeztetéseken és tárgyalásokon döntik el, a fizetések, mind az 

általános iskolai oktatásban, mind a felsőbb tagozati oktatásban hasonlóak, a kezdő tanár 

esetében kicsit magasabbak az EU átlagnál, majd pedig paradox módon, ahogy a tanár érik és 

feljebb jut a ranglétrán, a fizetése az EU átlag alá kerül. Jelenleg nincs tervbe véve, hogy 

emeljék a tanári fizetéseket, és hogy ez által ösztönözzék a pályára lépést, illetve a pályán 

maradást. Ugyanakkor a közel múltban több ilyen intézkedés is történt. Az egyik ilyen 

ösztönző intézkedés az eredetileg matematika tanárok számára. indított Golden Hello 

program, amelynek a tehetséges hallgatók bevonzása, illetve a jó tanárok megtartása a fő 

célja. Ugyanakkor 2014-ben a program1 már nem csak a matematikára, hanem más kiemelt 

tárgyakra is fókuszál. A programba beléphet minden friss diplomás, aki befejezte tanárképzési 

tanulmányait, vagyis megszerezte az ITT-t és a QTS felé tart. A program gyakorlatilag bónusz 

fizetést jelent, és több kritériuma is van. Többek között a pályakezdő  tanárnak 50%ban a saját 

szakos tantárgyát   kell tanítania, továbbá iskolától függően 1, vagy 2 teljes tanévet kell 

tanítania, mielőtt kérvényezhetné a kifizetést. (Golden Hello, 2014) 

 

Államilag finanszírozott oktatási intézményekben (maintained school) 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.  Az első, pályakezdő évben az értékelés 

célja az, hogy segítse a pedagógust a „tanár” (Core) szint elérésében. 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. Az indukciós év 

több részletben is teljesíthető, és az sincs előírva, 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 

                                                           
1 Habár a DfE a 2011/12-es tanévtől felfüggesztette a programot, felmenő rendszerben még funkcionál. Formatted: Font: (Default) Times New Roman
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döntése alapján, 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 32,187 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) szint sztenderdjeinek való megfelelést kell a jelöltnek bizonyítania. A 

kérvényt az iskola felügyeleti szervéhez (Governing Body) kell benyújtani az igazgató 

ajánlásával A „kiváló tanár” (Excellent Teacher) és a „vezetőtanár” (Advanced Skills 

Teacher) szintek esetében a kérvényt egy országos értékelő bizottsághoz (ez jelenleg a VT 44 

Group nevű szervezet) kell benyújtani. Külső értékelőt küldenek ki, aki 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. 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.  

 

Jelenleg a 2011-es foglalkoztatási törvény értelmében nincsen kötelező nyugdíjba vonulás. A 

rendszer alapgondolata a már említett folyamatos szakmai fejlődés, ami gyakorlatilag három 

lábon áll. pedagógusképzés (initial teacher education), a pályakezdés (induction) és a szakmai 

továbbfejlődés (professional development).  A tanári munka presztízse Eric Hoyle (2001) 

szerint 3 szinten értékelhető: foglalkozási szint: a foglalkozással kapcsolatos általános 

vélemény, illetve a tanári pálya elhelyezkedése a foglakozások általános hierarchiájában, 

foglalkozási státusz: a szakma véleménye, és foglalkozási értékelés, amely a lakosság 

véleményét tükrözi. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-73317-

3_13#page-1 

 

Carol Adams (2002)  szerint a presztízs a következő elemekből tevődik össze: az ügyfelek 

(diákok, szakmai közösség) részéről meglévő tisztelet, a bizalom megléte abban, hogy a tanár 

a diákok és az oktatási intézmény érdekeit a lehető legjobban fogja szolgálni, és a presztízzsel 

járó felelősség illetve jutalmazás. Fontos feladat a tanárok munkakörülményeinek javítása. Az 

egyik fő probléma a kritikus gondolkodás elősegítése, a tanári szabadság mértékének 

növelése. Ez megvalósítható az iskolák és a tanárképző intézmények együttműködésével. 

(qtd. in. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/pu

blications/eOrderingDownload/RR755.pdf) 

 

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-73317-3_13#page-1
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-73317-3_13#page-1
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Egy 2003-as felmérés (Teacher Status Survey.Public Opinion Project) kimutatta, hogy a tanári 

pálya társadalmi megítélése azonos a szociális munkáséval, a könyvtároséval, a nővérével, 

vagy a rendőrével.  A felmérés rákérdezett a tanári munka szociális munkáséval azonos 

státusza okaira is. A válasz a hasonló munkaköri elemekkel kapcsolatos, amelybe beleértendő 

a gyermekekkel, illetve az ifjúsággal való foglalkozás, a felelősség szintje, a munka 

természete, illetve a társadalmi bizalom. Érdekességként az is megemlíthető, hogy a férfi 

válaszadók magasabbra értékelték a tanári mesterség társadalmi státuszát, mint a nők. A 

felmérés egyben megvizsgálta, a pedagógusi munka legfontosabb elemével kapcsolatos 

közvélekedést is. A válaszadók 28,5% szerint a tanítás a legfontosabb feladat, ezt követte a 

gyerekekért érzett felelősség (21.5%), illetve a fegyelmezés és irányítás (20.5%).   

 

Egyben utalnék a Trust in profession felmérésre. a 2011-ben zajlott közvéleménykutatás 

kimutatta, hogy a foglalkozások skáláján az orvosok után a tanárokat tartják a 

legmegbízhatóbbaknak. A felnőttek 88%-a bízik meg az orvosokban, és a tanárok a ranglista 

második helyét foglalják el 81%-os bizalmi indexxel. (https://www.ipsos-

mori.com/researchpublications/researcharchive/2818/Doctors-are-most-trusted-profession-

politicians-least-trusted.aspx) 

 

Ebben a vonatkozásban ugyancsak megemlítendő a Trust in Profession (Foglakozási 

Bizalomindex) felmérés. A 2011-ben zajlott közvélemény kutatás kimutatta, hogy a 

foglalkozások skáláján az orvosok után a tanárokat tartják a legmegbízhatóbbaknak. A 

felnőttek 88%-a bízik meg az orvosokban, és a tanárok a ranglista második helyét foglalják el 

81%-os bizalmi indexxel. (https://www.ipsos-

mori.com/researchpublications/researcharchive/2818/Doctors-are-most-trusted-profession-

politicians-least-trusted.aspx) 

 

5.  A tanár-rekrutáció módszerei 

 

Mindezek ellenére a tanári pályára való rekrutáció érdekében több kezdeményezés is történt.  

A Premier Plus program, amelyet az Oktatási Minisztérium koordinál azt a célt tűzte ki, hogy 

a legtehetségesebb diákokat nyerje meg a tanári pályára. a matematika, természettudományok, 

számítástechnika ,és vizuális művészetek terén. A program a következő lehetőségeket 

biztosítja: személyes konzultáció kijelölt tanácsadóval, ,  mentorálás, óra látogatás, hospitálás, 

konzultálás szenior tanárokkal, a jelölt bevonása az iskola társadalmi életébe, meghívás 

https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/2818/Doctors-are-most-trusted-profession-politicians-least-trusted.aspx
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/2818/Doctors-are-most-trusted-profession-politicians-least-trusted.aspx
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/2818/Doctors-are-most-trusted-profession-politicians-least-trusted.aspx
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különleges iskolai eseményekre (http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/premier-

plus/benefits),   Ebben a vonatkozásban említhető meg a School Experience Program is, 

amelyet a   National College for Training and Leadership irányít. A programban azok a 

hallgatók vehetnek részt, akik középiskolai tanári képesítés megszerzését tűzték ki célul. 

Rendszeres iskola látogatások során, a hospitálástól, a tapasztalatok megbeszélésén át 

eljuthatnak a tanítási gyakorlatig (shadowing). (http://www.education.gov.uk/get-into-

teaching/school-experience/sep) Ugyancsak itt teszek említést  a Teach First programmal 

kapcsolatban, , illetve a Staff Room digitális multimédia portál vonatkozásában, amelyeket e 

tanulmány későbbi részében mutatok be. 

 

6. A tanárképzésbe való bejutás jellemzői  

 

A pedagógusképzésbe lépés feltételei általánosságban a következők: érettségi/diploma 

megléte, egészségügyi és jogi igazolás (erkölcsi bizonyítvány), bemeneti interjú vagy 

beszélgetés, amelynek során a jelölt bemutathatja a motivációs indokait, a pályaképét, 

valamint, a tanári pályáról alkotott személyes elképzeléseit. Feltétel lehet még a pedagógus 

pályán elvárható (a kimenti sztenderdekben is rögzített) attitűdök demonstrálása, illetve 

bizonyos képzési formáknál alapvető szaktárgyi tudás, vagy korábbi szakmai tapasztalatok 

megléte és értelmezése.  

 

További feltételek. GCSE vizsgán minimum C (közepes) osztályzat angol és matematika 

tárgyakból, illetve azoknak, akik a 3-11 éves korosztályt tanítanák egy természettudományos 

tárgyból is minimum C szintet kell elérni a GCSE vizsgán. Ugyancsak fontos az alapképzéses 

diploma (posztgraduális képzés esetén), továbbá az alkalmassági vizsga.  

 

Az elmúlt években egyre markánsabban jelentkezett a tendencia miszerint a hagyományos 

utak mellett a tanári pályára való bejutást alternatív módszerek is lehetővé teszik. A képesített 

tanári státus, (QTS) megszerzésének alapja az alapképzés. Ugyanakkor a SCITT (School 

Centred Initial Teacher Training), iskolarendszerű pályabemeneti képzés keretében a 

tanárképzés egy része gyakorlati szintérre, az iskolához kerül. E program keretében is 

megszerezhető a QTS. A követelmények megegyeznek a PGCE kritériumokkal. A 

tanárképzés illetve a tanári munka gyakorlatában való elmerülés mellett jelentős előny hogy 

módszertani fejlődést is eredményez, illetve az adott megközelítés jobban bevonja a diákokat 

is, mivel a gyakorlati kérdésekben mélyebben jártas oktató hatékonyabban tudja megszólítani 
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az általa oktatott generációt. Az egy éves időtartamú program konzorciumi keretben folyik. A 

hallgató elvégzi a tanárképzési programot az adott konzorciumi intézményben, rendelkezik 

szaktantárgyi végzettséggel, majd pedig 1 éves fizetett gyakorlaton vesz részt.  

 

Ebben a vonatkozásban említhetőItt térnék ki a  meg a Teach First (Taníts, mielőtt tanár 

leszel!) programra is. A program célja, hogy orvosolja a társadalmi és gazdasági 

egyenlőtlenségekből fakadó hátrányokat, és segítse a kifejezetten hátrányos helyzetű diákokat. 

A program keretében  kifejezetten szociálisan és gazdaságilag hátrányos helyzetű diákok 

képeznek tanárokat. A program gyakorlatilag a tanárképzés része, és segíti  a hallgatókat a 

QTS megszerzésében. A két év időtartamú Teach First program hat hetes felkészítéssel 

kezdődik, amelynek során a hallgatók megismerkednek az oktatási és társadalmi 

egyenlőtlenségek fogalmi és tartalmi hátterével és az adott környezetben alkalmazható 

módszerekkel. A tanítás mellett a résztvevők 432 óra, vagy 72 napnyi képzésben részesülnek. 

A tanítás folyamán mentorálásban is részesülnek, illetve egy tutor segítségével készülnek az 

egyetemi vizsgákra. A Teach First programba több egyetem is beletartozik. Az első év 

elvégzése után a jelöltek NQT státuszba kerülnek, majd a 2. évben a QTS megszerzése után a 

végzős diákok a program nagyköveteivé válnak. A Teach First országos hálózat, a fővédnöke, 

maga Károly walesi herceg. 

 

A Teach First program honlapja nem hagy kétséget az egyenlő esélyek iránti 

elkötelezettségéről, mivel azonnal szembesíti a látogatót az Egyesült Királyságban meglévő 

gyermeki szegénység mértékéről, ami jelenleg  (3,6 millió gyermeket érint). Hasonlóan más 

rekrutációs célú oldalakhoz, itt is találhatunk a program sikerét tanúsító videó bejátszást. A 

filmrészlet mottója rendkívül hatásos, mivel felhívja a figyelmet arra, hogy egy tanár a diák 

egész életét meghatározó szerepet is játszhat, vagyis „egy jó tanár a gyermek életében a 

legfontosabb tényezővé válhat.” (A great teacher can be the most importan person in a child’s 

life).  

Természetesen ez a kijelentés súlyos tartalmat is hordoz, mivel a tanárra potenciális 

társadalomformáló szerepet is ruház, ami bizonyos esetekben a szüülöői felelősség terhének 

az iskolára iskoára való háriítása veszélyét is magában rejti.. A videó szereplői a kamasz 

Sharif, a fekete kisebbségi közösség képviselője, míg a tanár  középosztálybeli fehér férfi. A 

tanár felismerte, hogy diákja tanulmányi problémáit részben az otthoni problémák, a saját 

tanulási terület hiánya okozza. Következésképpen a tanár két évig minden pénteken az 

irodájában külön foglalkozott vele. A foglalkozások hatása több szinten mérhető. 
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Természetesen Sharif eredményei javultak, ugyanakkor nőött az önbizalma is, mivel a tanár 

segített abban, hogy maximalizálja a benne rejlő tehetséget. Miközben Sharif mosolyogva 

hangoztatja tanárja szavait: Megcsináltad haver! (You sure did, buddy) a néző átérzi a tanári 

munka potenciálisan katarktikus és öröm generáló hatását. A történetben nem csak az fontos, 

hogy a tanár időt szánt a diákra, illetve, hogy felismerte a benne rejlő tehetséget, hanem hogy 

megosztotta vele a saját  oktatási és személyes terét, ezáltal partnerré tette diákját. 

Természetesen ebben az esetben nem kerülhető el a párhuzam Virginia Woolf híres esszéjével 

(A Room of One’sher Own,) 1929), amely éppen a saját alkotó hely hiányában véli megtalálni 

női, vagyis kisebbségi szerző tehetsége kibontakoztatásának egyik akadályát. 

 

7. A tanárképzés jellemzői 

 

A tanárképzési programokban 3 belépési útvonalat különbözetünk meg: alapképzésben a B. 

Ed. megszerzése, ami nappali tagozaton 3-4 év, míg levelező formában 4-6 évig tarthat 

jogosultságot biztosít alsó tagozatos 11éves korig terjedő diákok oktatására. A Bachelor of 

Education mellett a QTS megszerezhető a Bachelor of Arts/Science programokban egyes 

tantárgyak vonatkozásában. A programok időtartama 3-4 év. A BA/BSc. alapú képzéseknél a 

B.Ed.-hez hasonlóak a kritériumok. A PGCE (Postgraduate Certificate in Education) nappali 

tagozaton általában 1 tanévet ölel fel a második ciklusú képzésben és QTS megszerzéséhez 

vezet. Ebben a programban nem szakos tartalmat, hanem főként módszertant tanul a hallgató. 

A Flexible PGCE avagy rugalmas posztgraduális tanárképzési program ugyanezt a 

lehetőséget on-line formában biztosítja. A GRTP (Graduate Teacher Programme/Registered 

Teacher Programme) programoknak két alfaja van GTP (Graduate Teacher Programme) and 

RTP (Registered Teacher Programme). A diplomás hallgatók dolgozhatnak képesített és 

képesítés nélküli tanárként. A GTP program 1 éves és QTS megszerzését teszi lehetővé.  A 

GTP esetében szakos, vagy szaktantárgyi diploma szükséges, az RTP-ben való részvételhez 

nem kell diploma, de két tanévnyi befejezett alapképzés szükséges. Ebben a programban a 

felsőfokú tanulmányok az iskolai gyakorlattal vannak összekapcsolva. Megemlíthető még a 

Master of Education, ahol nem a tanári diploma megszerzése a cél, hanem a pedagógiai, 

módszertani ismeretek magasabb szintre emelése. A tanárképzési programok felügyeletét az 

Office for Standard in Education (OfSTED) végzi. 

 

A tanárképzés fő jellemzői: 
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-tanítási gyakorlat legalább két különböző iskolában 24 hét időtartamban 

-a sikeres tanári karrierhez szükséges elméleti képzés 

-a jelölt tanítási képességeinek értékelése és visszacsatolás 

-a szak illetve a tanítandó korcsoport igényeinek megfelelő tudás megszerzése 

-óraterv készítés, tanulási célok meghatározása 

-tanóra, osztálytermi menedzsment 

-fogyatékos, vagy sajátos igényű diákok tanításával kapcsolatos ismeretek 

-a diákok teljesítményének értékelése 

Amint Rapos (2011) megállapítja a tanárképzés tartalma intézményi autonómia kérdése, 

ugyanakkor minden intézménynek biztosítani kell a QTS elérésének a lehetőségét. A 

tanárképző programoknak mind szakmailag, mind tartalmilag az alábbi hármas kritérium 

rendszernek kell megfelelni:: attribútumok  (diákokkal való kapcsolat, szakmai 

keretrendszerek ismerete, kommunikációs készségek, egyűüttműködés), szakmai tudás 

(tanítás-tanulás, tantervi tudás, szaktárgy tanításának tudása, adaptivitás)  és képességek 

(tervezés, tanulási környezet megteremtése, ellenőrzés, visszacsatolás) emelendő ki. 

 

 

8.A tanárképzésbe bevonni szándékozott célcsoportok köre 

 

Mivel a brit, egyben az angol társadalom egyre inkább multikulturálissá válik, fontos, hogy ne 

csak a hagyományos értékeket képviselő tanárok vegyenek részt az oktatásban, hanem 

megjelenjenek a bevándorló közösségek képviselői is. Ugyancsak lényeges a hátrányos 

helyzetű diákok megszólítása, vagyis a nagyvárosok szociálisan elmaradott területein lakók 

oktatásba való bevonása. A Tanári Segítő Hálózat (Teacher Support Network) és az Országos 

Tanári Szakszervezet (National Union of Teachers)  által 2006-ban tartott internetes felmérés 

szerint így oszlik meg a kisebbségi tanárok aránya: 1.7 % fekete, 2.6 % ázsiai, 0,8% vegyes 

etnikai hátterű, miközben a fehér tanárok aránya 94.3%.  Az etnikai  és rasszi kisebbséget 

képviselő tanárok főként Londonban tanítanak, ahol a tanárok 11%-a fekete, 7.4%-a ázsiai. 

Az észak keleti régióban ugyanakkor a tanárok 0.1%-a fekete, és 0.4%-a ázsiai. Egyszersmind 

az általános iskolai tanulók 21.9%-a, illetve a középiskolai tanulók 17.7%-a etnikai és rasszi 

kisebbségi csoportból származik. Az etnikai csoportokból tanári pályára lépőket elsősorban a 

közösség szolgálata, illetve saját kortárscsoportjuk, illetve más kisebbségnek szóló 

példamutatás célja motiválja. 
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A 238 válaszadó 61%-a megjelölte, hogy diszkrimináció áldozata lett a munkája során. 

Ugyancsak kétszer olyan valószínű, hogy a kisebbségi hallgatók tanulmányaik befejezése 

előtt hagyják ott az egyetemet. Az Institute for Policy Studies és a London Metropolitan 

University által megtartott felmérés szerint a fehér tanárok 15-20 évnyi szakmai gyakorlattal 

kétszer nagyobb valószínűséggel léphetnek előre, mint nem fehér kollégáik 

(https://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=2622901). 

 

A tanári pályára bevonandó célcsoportok természetesen nem csak rassz alapúak, 

Gyakorlatilag két fő csoportról van szó, a tanárképző intézmények végzős és tehetséges 

diákjai, illetve a már egy más pályán eredményeket elért, ugyanakkor karrierváltást fontoló 

felnőtt korú értelmiségiek. Mindkét esetben azonban találhatunk közös nevezőt. A szakmai 

tudás és felkészültség mellett igen fontos a társadalmi egyenlőség, a kulturális diverzitás, és a 

diákban szunnyadó potenciál kiaknázása iránti elkötelezettség. A tanár nem csupán a tudás 

birtokosa, vagyis egy hierarchikus rendszert megtestesítőfigura, hanem az információs és 

kommunikációs technológia vívmányaival felfegyverzett tudásteremtő és azt megosztó, 

disszemináló személyiség. A tanár feladata az, hogy segítsen kinevelni egy olyan nemzedéket, 

ahol a fent jelzett társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek enyhülnek, vagy optimális 

esetben el is tűnnek. 

 

 

9. A célcsoportok számára szóló rekrutációs anyagok 

 

Az angol oktatási minisztérium (Department for Education) elkészített egy interaktív digitális, 

egyben multimédia anyagot amelynek cime Staff Room, avagy tanári szoba.  A fő üzenet 

maga a prezentáció címe:  Teaching: your future, their future. (A tanítás: a te jövőd, az ő 

jövőjük).  

 

A prezentáció gyakorlatilag virtuális iskolaként működik. A bevezető részben az intézmény 

igazgatója (head teacher) kalauzolja végig a nézőt, miközben a tanári pályával kapcsolatos 

kérdéseket tesz fel. A szóban forgó szegmensben két dolog válik szembetűnővé, az egyik, 

hogy az igazgató igen fiatal, illetve rendkívül gyorsan, dinamikusan lépkedve mutatja be az 

iskolát. Mindez sejteti a pályán való gyors előlépés lehetőségét. A spot megteremti az egész 

prezentáció rendkívül pozitív alaphangulatát, amely végül az igen kedvező fizetési adatok 

bemutatásával zárul. A videó fő része a staff room, vagyis a tanári szoba bemutatása. A szoba 
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nem a hagyományos magyar iskolákban ismeretes hosszú asztalos elrendezésű, hanem 

hasonló egy kávézó térbeli berendezéséhez, kényelmes fotelok vannak elhelyezve, a tanárok 

egymással szemben ülve, nincsenek egymástól elkülönítve, ugyanakkor mindenkinek meg 

van a magánszférája. Egyben a néző azt is láthatja, hogy a tanár, annak ellenére, hogy egyedül 

áll az osztály előtt, nincs magára hagyva, valójában egy csapat része. A tanári szoba, és maga 

az iskola is rendkívül jól felszerelt. A videó során 6 tanárral ismerkedünk meg, rövid interjúk, 

illetve óra illusztrációk keretében. 

 

A kommunikáció személyre szóló, egyben informális, kötetlen, mintegy visszaadva az iskola 

lazább légkörét. A tanárok fiatalok, energikusak, a diák és tanár közötti korkülönbség nem 

olyan nagy, hogy gátolná a sikeres generációk közötti kommunikációt.  Habár mind a tanárok, 

mind a diákok formális megjelenésűek, egyenruhát viselnek, látható a törekvés, hogy az angol 

iskola rendszerrel kapcsolatos negatív sztereotípiákat lerombolják. Az iskola, mint partner 

mutatkozik, nem pedig ellenség, mint olyan klasszikusok esetében, mint Lindsay Anderson If-

je,(1968) vagy akár gondolhatunk a Pink Floyd 1982-es The Wall című albumára és annak fő 

üzenetére, az egyén szabadságát és önkifejezését korlátózó angol iskolarendszer látványos 

elutasítására. 

 

Az adott kommunikáció célja a tanári pályáról való pozitív kép kialakítása, a tanári pálya 

presztízsének növelése. A video irányított interjú formában szólaltatja meg a tanárokat. A 

kérdések a következők:  

 

Miért választotta a tanári pályát?  

Mit kapott a tanári pályától?  

Melyik órájára emlékszik vissza a legszívesebben?  

Ajánlaná e másnak a tanári pályát?  

 

A válaszok kiemelik a tanár motivációs szerepét, a tanítást mint örömforrást, vagy 

önmegvalósítási tevékenységet, a diákok életére gyakorolt hatást, a kihívásokkal teli 

életformát. Az interjúk mellett az adott szaktantárggyal kapcsolatos órákba is betekinthet az 

érdeklődő. Az órák dinamikusak, érdekesek, látható cél a diák figyelmének megragadása, az 

érdeklődés felkeltése. A diákcsoportok etnikailag heterogének, hasonlóan a tanári karhoz. 

A prezentáció célja egyértelműen a pálya rekrutáció, az egyetemista generáció nyelvén, és 

annak eszközeivel szólítja meg a hallgatót. A tanári pályára való belépés folyamatának 
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felidézése egyértelmű segítséget biztosít a pályaválasztásban bizonytalan fiatalnak. A 

kommunikáció üzenete:, a tanári pálya lehetőség a jövő megváltoztatására, az egyén kilép a 

társadalmi elszigeteltségből és tehet valamit a közjóért. A videó természetesen csak pozitív 

elemeket említ, az esetleges negatívumok is pozitívumhoz kapcsolva jelennek meg; ilyen pl. a 

fáradtság, ami a napi jól elvégzett munka után jelentkezik, vagy pedig az esetleges 

fegyelmezési, vagy osztálymenedzselési problémák, amelyek egyben beépülnek a tanári pálya 

változatosságáról (nincs két egyforma diák, nincs két egyforma osztály) szóló beszámolókba. 

Fontos az is, hogy az interjúk végén a néző megkapja a további kapcsolattartás lehetőségét, a 

twitter segítségével. Ez is közelebb hozza az adott tanárt, és megteremti a személyes kapcsolat 

lehetőségét. Figyelemre méltó az is, hogy a bevezető rész után, a jövedelem kérdése nem 

kerül szóba. A kiemelt pálya jellemzők az érzelmi azonosulás (a tanár mint motivátor, a tanári 

pálya élet módosító ereje, a tanítás, mint örömforrás) és társadalmi presztízs.  

 

A tanári pálya rekrutáció másik célcsoportja, a pályaváltást mérlegelő egyén, aki már egy 

másik karrier pályán jelentős eredményeket ért el. A Premier Plus program keretében Get into 

Teaching (Vágj belé a tanításba!) gyűjtőnév alatt több videó készült.A Switching Career into 

Teaching spot (karrier váltás, irány a tanári pálya) olyan szakembereket szólít meg, akik habár 

jelentős eredményeket értelk el eddigi pályájukon, elvesztették a belső motiváló erőt és új 

kihiívásokkal szeretnének szembenézni. Míg a Teach First a fiatalabb generációt célozza meg, 

ebben az esetben a középkorú vezető beosztású értelmiségi az üzenet tervezett befogadója. A 

nyitó jelenet egy középkorú bank vezetőt mutat, aki az 50. életévéhez közeledve éli át az 

osztályterem és a tanítás regeneráló erejét. Az angol kifejezés I give it a go (belevágok) 

szintén ezt a részben impulzív, egyben tervezett cselekvést sugallja. Nagyon érdekes az is, 

hogy több esetben megjelenik a tanári pályára való lépés, mint vágyálom. Ezekben az 

esetekben a tanítás a második karrier lehetőségét veti fel, Ugyanakkor, mivel már érett 

személyekről van szó, nem feltétlenül a pályával kapcsolatos szakmai előremenetel a cél, 

hanem inkább a belső képességek aktualizálása, az egyén tanulási és taniítási potenciáljának 

maximalizálása. Ugyanakkor vannak utalások a szakmai igények és a megfelelő jövedelem 

közötti egyensúly megtalálására.  A pályaváltó, előző szakmájában eredményes tanár (jelölt) 

számára adható legerősebb motivációt az egyik tanár vallomása adja meg: Instead of working 

for a CEO, you are working for the kids (A főnőköd helyett a gyerekekért dolgozol). Ez az a 

sarkalatos pont, ami a legnagyobb vonzerő lehet, vagyis itt jelenik meg a Győri János által 

azonosított spirituális dimenzió. A tanári pálypálya idealizált képe éppen az üzleti szféra 

taposó- malmából való kiszabadulás igéretét hordozza magában.  
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10. A tanári pályán maradás elősegítése 

 

A tanári pályával kapcsolatos stressz kezelésére, illetve a kiégés elkerülésére fontos 

eszköznek bizonyul a coaching és a kortárs mentoring rendszer. Allred Alred (2003, id. 

Goddard 47) meglátása szerint a mentorálás általános jellegű, míg a coaching egy 

meghatározott feladatra irányul. A mentorálás folyamán egy a szervezet ügyeiben jártasabb 

munkatárs párba kerül egy pályakezdővel, vagy kevésbé tapasztalt kollégával. Fleming és 

Taylor (2003) úgy látja, hogy a coaching feladata a teljesítménynövelés (id. Goddard 48). A 

coaching folyamán a munkahelyi tevékenység irányított tanulási helyzetté alakul és a 

résztvevők partnerként dolgoznak együtt. 

Az Oktatási és Képzési Minisztérium kidolgozott egy coaching programot, amely az 

iskolákban alkalmazható. A kölcsönös bizalmon alapuló program elemei az órák 

megfigyelése, tanítási és tanulási stratégiák egyeztetése, elemzés, és reflexió. A coaching-hoz 

szükséges tulajdonságok és képességek: értő figyelem, idő menedzsment, változás 

menedzsment, csapatfejlesztés, probléma megoldás, konfliktuskezelés, projekt irányítás és 

vezetési képességek jól használhatóak a tanári munka folyamán is. 

 

Mik a mentori tevékenység előnyei? Javasolt, hogy a mentori tevékenység épüljön be a 

tanárképzésbe, illetve a pályakezdő tanárok integrációs folyamatába. A mentorálás segítséget 

nyújt a pályán maradásban, a foglalkozási kiégés elkerülésében. Segíti az iskolai, vagy 

intézményi kultúra jobb megértését, rugalmassá teszi a tanárnak a tanuláshoz való 

hozzáállását, elősegíti a szakmai fejlődést és az esetleges kudarcokból való tanulást, lehetővé 

teszi a személyi fejlődést, a változó munkahelyi körülményekhez való igazodást, és a tanári 

értékek szélesedését. 

A  

A tanári pályán maradást segíti elő a folyamatos szakmai fejlődés lehetősége, Ebben a 

vonatkozásban is megemlíteném az Education and Tranining Foundationn által közzétett  

videoó prezentációt (https://www.ifl.ac.uk/cpd-and-qtls/what-is-cpd/ ), amelynek során már 

pályán levő tanárok adnak információt és tanácsot a képzés elemeivel kapcsolatban. 

Elsősorban kiemelendő, hogy önképzésről van szó. a megszólított tanárok röviden 

beszámolnak arról, hogy milyen szakmai fejlesztési tevékenységet végeztek az elmúlt 

időszakban. A hagyományos intézményesített képzési keretek, tanfolyamok mellett 

https://www.ifl.ac.uk/cpd-and-qtls/what-is-cpd/
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megemlítik az ismert önképző tevékenységek mellett, a saját tevékenységre irányuló reflexiót, 

a pedagógusi munka elvégzésének, illetve az adott erőforrásoknak az értékelését. 

 

11. A tanári pálya presztízse növelésének speciális formái, eszközei.  

 

Wise és társai (1984) szerint a tanítási tevékenység 4 szinten értelmezhető: munka, szakma, 

hivatás, és művészet. Mivel az értékelés kritériumai ilyen szerteágazóak, a tanítás 

minőségének megítélése is hasonlóan ellentmondásos. Hargreaves szerint 3 szemlélet van, 

amely személyes, módszertani és technikai és szakmai ismereteken alapul. A leghelyesebb 

megközelítés az értékelési technikák kombinált alkalmazása a következő kritériumok alapján: 

tanulói teljesítmények vizsgálata, óralátogatás,, értékelő beszélgetés, önértékelés, tanórán 

kívüli tanári munkaértékelés, iskolai  elemzések. A brit szakirodalom a fejlesztő jellegű 

értékelést szorgalmazza. 

 

A tanári pálya presztízse fejlesztésének egyik alapelve, a legjobb hallgatók pályára vonzása. 

Nansi Ellis, az Angol Pedagógus Szövetség (Association of Teachers and Learners) oktatás  

politikai vezetője szerint a tanár munkája rendkívül összetett, több közönséggel dolgozik, 

beleértve az érdeklődő diákot és a támogató szülőt, illetve az iskolarendszerrel szemben álló  

 szülőt és annak problémás gyerekét. A tanári pálya egyik legnagyobb kihívása a motiválatlan 

 tanuló fellelkesítése, a gyengén teljesítő sikerélményhez juttatása, továbbá a sikeres 

 diáknak további szellemi kihívás biztosítása. Mivel a tanár szakmai felkészültsége nagy 

 szerepet játszik az iskolai teljesítménynövelésben, kiemelten fontos, hogy a legjobb jelölteket 

 nyerjük meg a pályára.  A pályára vonzás és a pályán maradás elősegítése egyformán nagy 

 kihívás. 

Ugyanakkor, hogy határozzuk meg a kiváló tanár fogalmát? Az OfSted megállapítása szerint 

a következő kritériumok jöhetnek szóba: széleskörű szakmai felkészültség, a diákokkal 

kapcsolatos kiváló kommunikációs készség, a diákot motiváló készség, a diák 

teljesítőképességével kapcsolatos nyitottság, az innovációs hajlandóság.  

Ugyancsak ebben a vonatkozásban idézhetjük a Teach First által elvárt személyes 

jellemzőket. A legfontosabbak a szakma iránti alázat, a szakma és a diákok tisztelete, sikeres 

interakció, szakmai és elméleti tudás, vezetői képességek, kiváló óra tervezés, szervezés és 

menedzsment, probléma megoldási készségek, céltudatosság és az ön-értékelés képessége. 
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Ezeknek a tulajdonságoknak a meglétét azonban már a bemenetnél kell vizsgálni egy 

összetettebb alkalmassági vizsga keretében. A vizsga a szakmai képességek mellett az 

interperszonális képességeket is felméri. Ugyanakkor fontos, hogy még a felsőoktatásba 

belépés előtt is a leendő tanárképzős hallgatók ízelítőt kapjanak a tanári munkából, 

megismerkedjenek a pályával kapcsolatos lehetőségekkel és problémákkal. Egy lehetséges 

megoldás a szaktanárral együtt történő team teaching (kötelékben tanítás) párosítás. 

Egy másik megoldás a tanári pálya marketingje. Ennek egyik példája a  No one forgets a good 

teacher (Mindenki emlékszik egy jó tanárra) kampány. Ennek során  országos erőfeszítések 

történtek annak érdekében, hogy a tanítás mint ötödik lehetséges karrier választás előlépjen a 

listán a média, marketing, orvosi pálya és a jogi pálya mögött. A program lehetővé tette, hogy 

a pályaelhagyók visszatérjenek, illetve más pályákon sikeres emberek belépjenek a pedagógus 

pályára. Érdekes észrevétel az is, hogy a konyhafőnöki szakma nagyobb nyilvánossága, 

illetve egyes főszakácsok ünnepelt státusza megnövelte a szakács szakma nimbuszát. 

Ugyanígy a sikeres tanárok bemutatása, illetve népszerűsítése növelhetné a tanári szakma 

megbecsültségét is. A tanári pálya  eladását, vagyis marketingjét segíti a jól ismert „Those 

who can’t do it, teach it” (Aki nem tudja, tanítja) mottó ellentétének hangoztatása, amit a 

Tacher Training Agency  ”Those who can, Teach” (Aki tudással rendelkezik, az tanít igazán) 

című videója is mutatbizonyít.. A szabad asszociációra épülő kisfilm azokat a társadalom által 

nagyrabecsült tulajdonságokat és képességeket sorolja fel (érvelés, prezentálás, stratégiai 

gondolkodás, magyarázó képesség, kihívásoknak  való megfelelés) ami a tanárokban is meg 

van. https://www.youtube.com/watch?v=tGqJiTPU0F4 

 

A tanári pályaelhagyás okai között a következő tényezők húzódnak meg: a túl nagy 

munkaterhelés, a fizetéssel való elégedetlenség, az adott iskolai helyzet, illetve új kihívások 

keresése. A pálya vonzóvá tételében a fizetések emelése az egyik leggyakrabban említett 

lehetőség, ugyanakkor a folyamatos szakmai fejlődés biztosítása is kiemelten fontos. A 

szakmai fejlesztési programok során a tanárok naprakész állapotba hozzák tudásukat, lépést 

tartanak az oktatáspolitikai és módszertani változásokkal, és tanulhatnak kollégáiktól más 

iskolai környezetben. A problémával kapcsolatos másik lehetséges megoldás a pályán nem 

megfelelő tanárok kiszűrése. 

 

A pedagógus szövetség a tanárok pályán maradását is segíti mivel az érdekképviseleten kívül 

több rendkívül fontos szakmai szolgáltatást is nyújt. Idesorolható a pálya reflexió, a 

folyamatos szakmai fejlődés biztosítása és a szakmai publikációkhoz való hozzáférés olyan 
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területeken mint a fegyelmi problémák megoldása, vagy kreatív tanítási technikák 

alkalmazása,. Ugyancsak a szakmai és karrierbeli tovább lépés szempontjából fontos 

fejlemény az Edge Hill University-vel kötött speciális együttműködési szerződés, melynek 

eredményeképpen a tagok kedvezményesen vehetnek részt az intézmény által megajánlott 

Master of Education programban. Az ATL fontos szerepet játszik az angol oktatáspolitika 

formálásában és tagjai gyakorlatilag beleszólhatnak saját szakmai sorsuk alakulásába. 

 

Összegzés 

 

Az angol oktatási és iskolarendszer történelmi gyökerei folytán alapvetően konzervatív, az 

etnikailag és vallási hovatartozás szempontjából homogén angol társadalom leképeződése. 

Ugyanakkor a huszadik század második felében elindult geopolitikai változások, főként a 

gyarmatbirodalom felbomlása és a megnövekedett bevándorlás változásokat tett szükségessé. 

Mivel Anglia társadalmi szerkezete merev és osztály jellegű a tanulás különösen fontos 

jelentőségű a társadalmi mobilitás eléréséhez. 

 

A tanárok kulcsfontosságú szerepet játszanak ebben a folyamatban. Az angol oktatáspolitika 

kiemelt célja a legjobb jelöltek megnyerése a tanári pályára. E törekvés realizálásának 

ugyanakkor több feltétele van. A dolgozat három fő szempontot emelt ki: a belépési 

lehetőségek diverzifikálása, a tanári pálya szakmai feltételeinek és presztízsének növelése, 

továbbá a pályán maradás lehetőségeinek szélesítése. 

 

Az első feltételt többek között teljesíti az a tény, hogy a hagyományos B.Ed., illetve B.A, 

B.Sc. alapú utak mellett megjelent az alternatív, egyben gyakorlatra épülő SCITT program, 

illetve a Teach First program. Utóbbi, amely az elméleti felkészüléssel együtt folyamatosan 

ad ízelítőt a tanári professzióból és két év alatt elvisz a QTS státuszig, hatékony fegyver az 

oktatási, egyben társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásában. A mozgalom sikerességét 

bizonyítja országos kiterjedtsége, a királyi család által gyakorolt fővédnökség, továbbá az a 

tény, hogy alapelvei és szelekciós, továbbá minőségbiztosítási módszerei alkalmazását a 

Parlament oktatási bizottsága is javasolja az általános pálya-rekrutációs folyamat során. 

(http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmeduc/1515/1515.pdf) 
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A tanári pálya vonzóbbá tétele kizárólag fizetésemeléssel nem oldható meg. A hatékony 

rekrutációs kampány egyik eszköze a Staff room virtuális iskola portál vagy a No one forgets 

a good teacher kampány. Nagyon fontos a modern információs és kommunikációs 

technológia felhasználása. A fiatal egyetemista generációval való kapcsolattartást a portálban 

megadott twitter lehetőség is jelzi. A tanári pálya pszichikai javadalmazó képességének 

hangsúlyozása , a tanítás, mint örömforrás, vagy önmegvalósítási lehetőség prezentálása 

növelheti a pálya vonzerejét a (virtuális) közösségi orientációjú és szociális érzékenységet 

mutató Y generáció soraiban. 

 

A tanári pályán maradást segítheti az életpálya modell, ami a megfelelő szakmai teljesítmény 

függvényében átjárható és adekvát fejlődési pályaívet biztosít. Ugyancsak ebbe a kategóriába 

sorolható a rendszeres coaching, mentorálás, továbbá az Association of Teachers and Learners 

szakmai és érdekképviseleti tevékenysége. 

 

Az angol modell természetesen nem vehető át egy az egyben, de több, hazánkban is 

alkalmazható lehetőséget tartalmaz. A Teach First program magyarországi kontextusra való 

adaptálása nemcsak a tanári gyakorlat megszerzését segíti elő, hanem egyben utat mutat az 

etnikailag és gazdaságilag hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni sztereotip képek 

felszámolásához. A virtuális iskola portál, pedig gyakorlatilag ugyanazokkal az eszközökkel 

természetesen megvalósítható. Fontosnak találom a média kampányt is. A „Senki sem felejt el 

egy jó tanárt” kampány mintájára a hazai elektronikus médiában is látható egy jó 

kezdeményezés, pl. a Brutális fizika című kábel tv-s program reklámja, amely humoros 

formában ugyan, az angol példához hasonló üzenetet sugall. Ugyancsak javasolt, a Teacher 

Status Survey mintájára a tanárok média megjelenésének vizsgálata, illetve a tanári pálya más 

foglalkozásokkal kapcsolatos összehasonlítása. Ugyanakkor – amint azt a 2000-es évek első 

felében tett angol oktatáspolitikai lépések mutatták – a pálya vonzerejét és a pályán maradást 

nagy mértékben segíti az adminisztrációs terhek csökkentése is. 
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Carole Adams, (1948-2007)  a General Teaching Council for England (Országos Tanári 

Tanács) első vezetője volt. 2002-ben előadást tartott a Transforming Teacher Status (A tanári 

státusz átalakulása) című konferencián.  Őt idézi az University of Cambridge és az University 

of Leicester szakértői által készített felmérés, amelynek címe: The Status of Teachers and the 

Teaching Profession: Views from Inside and Outside the Profession: Interim Findings from 

the Teacher Status Project (A tanári pálya és hívatás belső és külső megítélése. Időközi 

jelentés) című beszámoló. 

 

 

Ball, Steven, J. Policy Paper: Education, Justice, and Democracy 

http://classonline.org.uk/docs/2013_Policy_Paper_-

_Education,_justice_and_democracy_%28Stephen_Ball%29.pdf accessed 2015 02 08  Web. 

 

Steven Ball az University of London Tanárképzési Kara szociológia professzora behatóan 

vizsgálja az angol oktatási rendszer, illetve társadalom egyik súlyos problémáját, a társadalmi 

osztályok merev rendszerét, illetve azok iskolai leképeződését. A munkának aktualitást 

kölcsönöz, hogy gyakorlatilag egybeesik kettő, az angol oktatási rendszer társadalmi hátterét  

alapvetően meghatározó esemény 70. évfordulójával, az 1942-es Beveridge Jelentéssel 

(Beveridge Report) és az 1944-es oktatási reformmal (Education Act). A Beveridge Jelentés a 

jóléti társadalom alapjainak megteremtése lehetőségét vizsgálta, az oktatási reform pedig a 

társadalmi osztályokra való tagozódás negatív iskolai hatásait volt hívatott orvosolni. 

 

Chao-Wen, Liu. The Implementation of Teacher Evaluation for Professional Development for 

Primary Education in Taiwan http://www.universal-

publishers.com/book.php?method=ISBN&book=1599423804 accessed 2015 02 08 Web. 

 

A szerző felhasználva az angol oktatási rendszerrel kapcsolatos ismereteit a releváns 

teljesítmény értékelési alapelvek mentén vizsgálja hazája oktatási palettáját. Az általa idézett 

Sir Keith Joseph a Thatcher kormány oktatási minisztere (1981-1986) a Fehér könyvben 

összegezte az angol oktatási rendszer válságának okait és a nagyobb mértékű kormányzati 

szerepvállalást szorgalmazta. A monográfia ugyanakkor ugyanazokat a tényezőket boncolja, 

amelyek az angol oktatási rendszert is sújtják (magas óraszám, a tanárok félelme a 

változásoktól, a releváns oktatáspolitikák nem megfelelő szintű ismerete). 
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Goddard, Bill. ”Coaching and Peer Mentoring.” Towards the Teacher as a Learner. Contexts 

for the New Role of the Teacher. Ed. Magnus Persson.  Karlstad: Learning Teacher Network, 

2004.47-54. Print.  

 

A tanulmány a 2004 májusában rendezett a COMENIUS program által támogatott The 

Learning Teacher Tematikus Hálózat keretében rendezett albufeirai (Portugália) konferencia 

kiadványában jelent meg. A Learning Teacher projekt, amelyben az Eszterházy Károly 

Főiskola is tevékenyen részt vett, a tanári pálya átalakulásával kapcsolatos lehetőségeket 

vizsgálta 2003-2006 között. Bill Goddard, az University of London Oktatásirányítás és 

fejlesztés tanszéke vezetője tanulmányában a coaching és mentoring, mint a folyamatos 

szakmai fejlődés egyik lehetőségét elemzi.  

 

Golden Hello eligibility criteria and guidance for academies 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/336985/Golden

-Hello-academy-guidence-NR-Final.pdf accessed 2015 02 10 Web. 

 

Az oldal a National College for Teaching and Leadership gondozásában biztosít információt a 

Golden Hello (szabad fordításban, aláírási, vagy pályakezdési bónusz) programról. A 

kézikönyv a következő témákkal foglalkozik: a programba való belépés lehetőségei, a 

feltételeknek való megfelelés, a kérvényezési folyamat, pénzügyi menedzsment. 

 

Hargreaves, Linda. The Status and Prestige of Teachers and Teaching. 

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-73317-3_13#page-1 accessed 2015 

02 08 Web.  

 

Linda Hargreaves nemzetközileg elismert oktatáskutató tanulmánya a Springer International 

Handbook on Teachers and Research on Teaching  (Kézikönyv a tanári pályával kapcsolatos 

legfrissebb kutatásokról) című kiadványban jelent meg 2009-ben. Hargreaves a fent nevezett 

mű bevezető részében idézi Hoyle meghatározását, amely  a presztízsre helyezi a hangsúlyt, 

de a tárgyalt dimenziók között megjelenik a státusz, (status) értékelés, és megbecsültség 

(esteem) is. 

 

 

House of Commons Education Committee:  Great Teachers: Attracting, Training and 

Retaining the Best. Ninth Report of Session 2010–12. 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmeduc/1515/1515.pdf  

accessed 2015 02 07 Web.  
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Az angol Parlament alsó háza oktatási bizottságának jelentése tükrözi a kérdés társadalmi 

jelentőségét. A jelentés behatóan foglalkozik a kérdéskörrel és a következő témákat taglalja: a 

kiválóság fogalma, a leendő tanárok pályára vonzása és értékelése, a pályán maradás 

elősegítése. 

 

 

Hunya, Márta: A tanári életpálya modell Angliában 

file:///C:/Users/EKF/Downloads/tda_standards.pdf accessed 2015 02 06 Web.  

 

Hunya Márta oktatáskutató, kutatási területe az IKT pedagógiai használata, fejlesztő értékelés, 

aktív tanulás, interkulturális kommunikáció. A tanulmány behatóan taglalja a tanári életpálya 

modell elemeit, egyik fő erénye, hogy nemcsak eligazítja az olvasót a bonyolult 

terminológiában és rendszerben, hanem megadja az angol szakkifejezések magyar változatát 

is. 

 

Király. Zsolt. Tanár továbbképzés Angliában. Pedagógus továbbképzés, nemzetközi 

áttekintéshttps://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop315/315_PEDTK_Kir

aly_Zsolt_Tanártovabbkepzes_Angliaban.pdf accessed 2015 02 10 Web. 

 

Király Zsolt oktatáskutató munkája több oldalról vizsgálja a kérdést. Az európai szintről 

indulva, az angliai viszonyok részletes bemutatása után, kitér az angol modell elemeinek 

magyarországi alkalmazása lehetőségeire. A tudományos vizsgálatot erősíti a részletes 

szakmai szószedet is. 

 

Rapos, Nóra, A pedagógus pálya folyamatos szakmai fejlődésre épülő modellje Angliában. 

Tanári pálya alkalmasság-kompetenciák-sztenderdek. Nemzetközi áttekintés. Ed. Falus Iván 

http://epednet.ektf.hu/eredmenyek/tanari_palyaalkalmassag_kompetenciak_sztenderdek.pdf  

accessed 2015 02 10 Web.  

 

Rapos Nóra oktatáskutató tanulmánya részletesen kibontja a folyamatos szakmai fejlődés 

fogalmát, a pedagógusképzés rendszerét, továbbá az FSZF megnyilvánulásait társadalmi, 

szakmai, illetve egyéni szinten. A tanulmány melléklete a tanárképzéssel kapcsolatos 

dokumentáció széles skálájának (felvételi elbeszélgetés kérdései, az indukciós szakasz 

dokumentumai, akcióterv dokumentumok, készség, kompetencia, tapasztalatelemzés, 

értékelések) magyar nyelvű változatát biztosítja. 
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Recruitment of ethnic minorities https://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=2622901 

accessed 2015 02 07 Web.  

 

A TES betűszóval jelzett oldal (Think, Educate, Share, gondolkozz, oktass, oszd meg az 

információt) több mint 200 országot átfogó 3,6 millió felhasználójával a világ legnagyobb 

digitális szakmai pedagógiai fóruma. A tanulmányban felhasznált anyag nem csak 

számadatok formájában, de primér interjúk segítségével is illusztrálja az etnikai és rassz alapú 

célzott pályarekrutáció létjogosultságát. 

 

Staff Room https://getintoteaching.education.gov.uk/?utm_source=education.gov.uk/get-into-

teaching/&utm_medium=referral&utm_campaign=link-to-beta-site-from-toolbar accessed 

2015 02 08 Web.  

 

Az angol Oktatási Minisztérium által működtetett oldal interaktív multimédia prezentáció 

keretében biztosít a tanári pályára lépéssel kapcsolatos információkat. A felhasználóknak 

segítséget nyújt szakmai illetve adminisztrációval kapcsolatos személyre szabott digitális 

konzultáció formájában. 

 

The Status of Teachers and the Teaching Profession: Views from Inside and Outside the 

Profession: Interim Findings from the Teacher Status Project. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/pu

blications/eOrderingDownload/RR755.pdf  accessed 2015 02 08  Web.  

 

A projekt beszámoló (A tanári pálya és hívatás belső és külső megítélése. Időközi jelentés) fő 

szerzője Linda Hargreaves. A széles fogalmi alapozású anyag a társadalom több szereplője (a 

tanári szakma képviselői, pályarekrutációs ügynökségek, a közvélemény, írott és elektronikus 

média) véleményét tükrözi és elemzi. A tanulmány áttekinti a tanári pálya társadalmi 

megítélésének alakulását és a szakma presztízse javításának lehetőségeit. 

 

https://www.ifl.ac.uk/cpd-and-qtls/what-is-cpd/ 

A kérdéses oldal az Education and Tranining Foundation  (Oktatási és Képzési Alapítvány) 

honlapja. Az alapítvány a Foundation for Professional Membership Service (Professzionális 

Tanár Szövetség) fenntartója. A szervezet célja, hogy tagjait hagyományos formában, 

kiadványokkal és virtuálisan is tanácsadással segítse. A folyamatos szakmai fejlődés 

lehetséges formáit a leírásokon túl egy video prezentáció is taglalja. Ennek egyik fő értéke 
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éppen az, hogy a pályán levők igazítják el az érdeklődőt informális, de egyben informatiív 

módon. 

 

(https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/2818/Doctors-are-most-

trusted-profession-politicians-least-trusted.aspx 

A felmérést az IPSOS Mori honlapja közli, amely az IPSOS nemzetközi közvéleménykutató 

hálózat tagjaként végez rendszeres kutatásokat. A kérdéses felmérés kimutatta, hogy a tanárok 

megbízhatósága és szavahihetősége megelőzi olyan foglalkozások képviselőiét, mint a bíró, a 

tudós kutató, az egyházi vezető, az újságíró, vagy a politikus. 
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