
Csak egy gondolat az USA-hoz, Egy lehetséges módja a tanári pályára való bekerülésnek a substitute 
teacher program. Saját tapasztalat alapján, mivel 3 évig az voltam: A credential megszerzése után 
regisztrálni kell az iskola széknél (Glendale School District, Los Angeles School District). ezután egy 
listára kerül az ember, és amikor egy tanár az iskolaszék bármely iskolájában beteg, vagy bármilyen 
okból nem tud bemenni, telefonon hívják a helyettest. Ennek alapján én legalább 20 iskolában 
megfordultam. 
Általában a helyettes tanárnak hagy az állandó tanár egy óratervet, de van amikor csak rendet kell 
tartani. Van amikor a megbízás 1 hétig tart, de volt olyan is hogy 6 hónapig tanítottam. Rendkívül 
hasznos, mert azonnali tapasztalatokat ad, rugalmassá teszi a tanárjelöltet. Habár voltak nehézségek, 
én szerettem csinálni. Van aki egy életen át csinálja ezt a programot, igény mindig van rá. Még egy 
dolog, a médiában megjelenő leírások, képek ellenére az USA-ban a tanárnak rendkívül nagy tisztelete 
van a diákok részéről. Ha a diák bármilyen módon tiszteletlenül viselkedik, azt azonnal szankcionálják. 

 

 

 

 

 

USA 

 

1. Az ország általános bemutatása, a társadalom „általános 

állapota” 

Az Amerikai Egyesült Államok területileg és lélekszámát tekintve a világ 

egyik legnagyobb országa (a világ 4. legnagyobb területű országa: mintegy 

10 millió négyzetkilométeren terül el; a világ 3. legnépesebb országa: 

lakossága 320 millió fölötti). Gazdasági, technikai, katonai és politikai 

fejlettségét, illetve befolyását tekintve nyilvánvalóan a világ vezető hatalma 

még akkor is, ha ezt ma sokan megkérdőjelezik, illetve egyes területeken 

vagy átfogóan ennek megváltoztatásáért tesznek akár békés, akár erőszakos 

lépéseket. Az ország egész történelme a bevándorlás és így a 

multikulturalitás kezelésének története is egyben. Az ország társadalma a 

legtöbb metszetet nézve roppant tagolt: nyelvileg, etnikailag, gazdaságilag, 



a lakosság egyes rétegeinek iskolázottságát tekintve és még számos más 

szempontból.   

Az USA 50 tagállama igen széles autonómiát élvez a társadalmi működés 

széles skáláján, így az oktatásügyben is.  

 

2. Az oktatási rendszer jellemzői; az oktatás szerkezete 

Nem elsősorban az ország méretéből, és nem is a népesség diverzitásából 

eredően, hanem történeti/jogi okokból következően az Egyesült Államok 

oktatásügye szélsőségesen decentralizált1: az ország alkotmánya ugyanis az 

oktatásügyet nem sorolja fel a szövetségi feladatkörök között, minthogy ezt 

alapvetően helyi irányítást igénylő, az adófizetők pénzéből az ő helyi 

igényeiknek megfelelően működő feladatkörnek tekinti. Nem meglepő tehát, 

hogy az Oktatásügyi Kabinet (Department of Education) létrejöttét és 

feladatkörének kijelölését is több mint 100 éve heves vita övezi, és állandó 

változás jellemzi. Ma az Oktatásügyi Kabinet feladatköre elsősorban az 

oktatásra vonatkozó adatok szövetségi szintű gyűjtése és rendezése, 

különféle pénzügyi források által a szövetségi szinten kívánatosnak talált 

oktatási tendenciák és programok ösztönzése (alkalmasint számos szervezet 

és egyén által már élesen elutasított feladatként, mondván, hogy ez 

túlságosan növeli a központi kormányzat szövetségi szintű és helyi hatását, 

vagyis gyengíti az adófizetők és világnézetileg egymástól lényegesen 

különböző egyének és társadalmi csoportok autonómiáját az oktatásban). 

Feladata az oktatásügy eredményességnövelésének támogatása, illetve a 

méltányos oktatás lehetőségei fejlesztésének támogatása a rászoruló 

egyének és közösségek számára.  

 Az oktatásügy decentralizáltságából fakad, hogy az Egyesült 

Államokban mintegy 18,500 oktatási körzet működik jelenleg, és mivel 
                                                           
1 A közel hasonló területű, de az USA-nál jóval népesebb Kína oktatásügye például sokkal centralizáltabb.  



valamennyi széles körű autonómiával rendelkezik, ezért minden egyes 

oktatási körzetben mások és mások az oktatás szervezeti, strukturális, 

tartalmi és egyéb, például tanárképzési, tanárfoglalkoztatási jellemzői, már 

csak azért is, mert egy sor kis körzet alá mindössze 1,500 tanuló tartozik, 

míg a legnagyobb oktatási körzet, a New York Public Schools több mint 

1,000,000 tanulót szolgál ki.       

 Így az USA-ban az oktatás számos vetületét tekintve csak 

tendenciákról vagy szokásos megoldásokról beszélhetünk, de nem közös 

törvényi vagy egyéb szabályozás által rögzített, kikényszerített jellemzőkről. 

Így például az USA államaiban jellemzően nincsenek (állami fenntartású) 

óvodák, az oktatás az iskolába lépést megelőző évtől kötelező, és szokásos 

módon a gyerekek 18 éves koráig kidolgozott a közoktatás (amit aztán 

természetesen a felsőoktatás különféle lehetőségei követnek). Így az USA-

ban jellemzően K-12-es oktatásról beszélnek (ahol is a K az óvodát, 

kindergartent jelöli, a 12 pedig a 12 évfolyamot) (Kimmel; Gordon Győri). Az 

oktatási szintek szerkezete rendkívül variabilis: a legtipikusabbnak a 6 év 

elemi iskola, 3 év alsó középiskola és 3 év felső középiskola mondható (sok 

helyen az e szinteket követő post-szekunder szintű oktatással a 18-19 éves 

fiatalok számára), de ettől lényegesen elütő szerkezeti formák is léteznek. Az 

50 állam közül 44 önkéntesen elfogadta ugyan a két alaptantárgy 

(angol/nyelvi ismeretek, illetve matematika) szövetségi alaptantervét 

(National Common Core for English/Language Arts and Mathematics), de 

ennek, illetve más szövetségi és állami szintű kurrikulumoknak a betartása, 

vagy akár csak a szoros követése a legtöbb helyen nem kötelező.  

 Hasonlóképp a tanárképzés is diverz, többek között attól is függően, 

hogy főiskolai vagy egyetemi szintű képzésről van-e szó.  

Az amerikai iskola egyik jellemzője, hogy néhány kötelező tárgyon kívül a 

diákok szabadon választanak tantárgyakat, az iskolákban nem jellemző, 



hogy nagy nyomás alatt kellene gyakorolni a tanulmányaikat, bár a speciális 

tehetséggondozó tantárgyak (AP-courses, honors courses stb.) 

követelményszintje igen magas. A tantárgyak gyakorlatorientáltak, és nagy 

számban lehet válogatni az érdekesebbnél-érdekesebb tanórai lehetőségek 

közül.  

Diákok és tanárok között nem távolságtartó viszony a jellemző, sőt 

megszokott dolognak számít az iskolán kívüli kikapcsolódást nyújtó 

programok szervezése a tanárok vezénylésével. Az oktatás legfontosabb 

célja, hogy önbizalmat nyerjen a diák az iskolai foglalkozások során. A 

számonkérés módja sem jelent extra feszültséget, hisz a teszteket előre 

bejelentik, és egyébként is arra ösztönzik a diákokat, hogy kétely esetén 

kérdezzenek.  

Az amerikai iskolarendszer a hatéves kortól megkezdett általános iskolából 

és az erre épülő középiskolából áll. A tanév – oktatási intézményektől 

függően – félévekre, esetleg harmadévekre van felosztva. Hétfőtől péntekig 

ugyanazt az 5-6 tantárgyat hallgatják a tanulók, amiket a beiratkozásukkor 

megjelöltek (az epohális oktatásra emlékeztetően). Ebben mutatkozik meg a 

legnagyobb értéke az oktatási rendszernek, hogy a diákok önállóságra 

vannak serkentve a kezdetektől fogva. Ha mégis segítségre volna szüksége 

egy tanulónak, akkor a tanév során, de különösen a szemeszterek, illetve 

trimeszterek kezdetekor, minden tanulót egy „Guidance Counselor”, más 

néven egy iskolai tanácsadó patronál, akire minden felmerülő kérdés esetén 

számíthat a diák. 

Az amerikai oktatás egyik általános jellemzője, hogy a sérült embereket a 

lehető legteljesebb mértékben integrálják az oktatásba. Már korán 

toleranciára nevelik a gyerekeket. Számos iskolában külön osztály működik 

gyógypedagógussal, aki a szellemileg vagy fizikailag korlátozott gyerekek 

oktatására szakosodott. 



Hasonlóképpen működik a nyelvi integrálás is. Köztudottan magas a spanyol 

ajkúak, illetve egyéb bevándorlók gyerekeinek száma. Beiratkozáskor 

felmérik a gyerekek angol nyelvtudását, aminek eredményeként az 

úgynevezett English Development osztályba kerülnek a gyerekek. Itt lassabb 

tempóban haladnak, nagyobb hangsúlyt kap a szókincstanulás, de a 

tananyag ugyanaz, mint a többi tanuló számára. Minden év végén felmérik a 

nyelvi fejlődést, és ha elérik az anyanyelvi kortársaik színvonalát, átkerülnek 

a „normál” osztályba. Ennek átlagos ideje kb. 4-5 év.  

 

A Parent-Teacher Association az iskolarendszer szerves része. A PTA sokszor 

jelentős szervező munkát vállal (különféle iskolai programok), és bátorítja a 

szülőket, hogy minél aktívabban vegyenek részt az iskola életében. 

Általánosan elfogadott pedagógiai-pszichológiai vélemény, hogy azok a 

gyerekek jobban teljesítenek, akinek a szülője valamilyen módon 

(önkéntesként) részt vesz az iskola munkájában. Nem kell ehhez otthonülő 

anyukának lenni: vannak hétvégi programok is (iskola környékének 

takarítása, tanári kifestése stb.) 

A szabadon választható tárgyak mellett kötelező tantárgyak is akadnak, ilyen 

az amerikai történelem, állampolgári ismeretek és az angol. Az iskolaév 

pontos tartamát azonban Amerikában minden iskola maga határozza meg. A 

nyári szünet mellett csak rövid szünetek adódhatnak például Karácsonykor 

és Húsvétkor. A szokásos órarenden túl kerül sor az amerikai középiskolákra 

olyannyira jellemző tanórán kívüli tevékenységekre. Ezek a tevékenységek 

fakultatívak és hozzávetőlegesen 17 vagy 18 óráig tartanak. A kínálat 

rendkívül gazdag: foci, amerikai foci, baseball, tenisz, röplabda, golf, 

jégkorong vagy atlétika; de a sporton kívül arra is van mód, hogy fényképész 

klubok, tudományos-fantasztikus klubok, a cheerleader team 

(vezérszurkolók, pom-pom lányok) vagy az iskola színtársulatához 

csatlakozzanak a diákok. 



A közoktatás tehát 3 korcsoportra oszlik:  

1. Elementary school: Az óvodától általában az 5. illetve 6. osztályig tart. 

Óvodába, azaz kindergarten-be az a gyerek íratható be, aki az adott év 

december 2-ig betölti az ötödik évét. Az óvoda nem kötelező, de a legtöbb 

gyerek elkezdi ötévesen. Ezt megelőzően lehetőség van preschool-ba járni, 

ami gyakorlatilag a magyarországi óvodának felel meg. Kötött program 

nincs, a gyerekek játékos módon sajátítanak el alapvető ismereteket. 

Léteznek állami dotációval működő preschool-ok az alacsony jövedelmű 

rétegek számára, ill. a fizetős változat, ami széles skálán mozog, a kínált 

programtól, ellátástól függően. 

Az oktatás hangsúlya az alapkészségek elsajátítása. A gyerekek óvodában 

kezdik a betű- és számírást, évvégére egyszerű mondatokat tudnak írni, 

olvasni, 10-ig összeadni, kivonni, 100-ig egyesével és tízesével elszámolni. 

Elvárják tőlük, hogy az alapvető szocializációs készségeket elsajátítsák: a 

szabályokat követni, a társakkal együttműködni, megosztani a játékokat stb. 

Az amerikaiak igyekeznek önállóságra nevelni a gyerekeket. A 

felelősségvállalás, a döntéshozatali képesség a legfontosabb pozitív értékek 

között szerepel. A csapatszellem, a másokkal való együttműködés 

elengedhetetlen egy sikeres karrierhez. Ezt már korán megtanulják a 

gyerekek a rengeteg csapatsport valamelyikét űzve. 

Az akadémikus tudás mellett szinte ugyanolyan súllyal esik latba egy későbbi 

felvételinél, hogy a diák milyen iskolán kívüli sportot vagy egyéb 

tevékenységet végez. Ezek ugyanis mind fontos szerepet játszanak a 

személyiség fejlődésében.  

2. Middle school: azaz az 5/6.-8. osztály. Általában különálló iskola, hacsak 

nem 12 évfolyamos oktatási rendszerű almamaterről van szó. 

3. High School: A 9-12. évfolyam között tart. A 12. év sikeres 

elvégzésekor a diákok egy „high school diploma” nevű dokumentumot 

kapnak kézhez. Akik nem kapnak ilyen bizonyítványt, kitölthetik a General 



Education Development (GED) tesztet, amely a középiskolai tudást igazoló 

bizonyítvány.  

Annak ellenére, hogy az amerikai felsőoktatási rendszerhez hasonló bolognai 

rendszer jól ismert Európában, még mindig sok eltérés van a két szisztéma 

között. A felsőoktatás felépítését, struktúráját nézve ugyanis továbbra is 

jelentős különbségek figyelhetők meg.  A K-12 osztályos iskolarendszerből 

kikerülő diákok, tehát a középiskolának számító utolsó négy évet is elvégző 

fiatalok felsőoktatási tanulmányaikat az Egyesült Államokban undergraduate 

szinten kezdhetik meg. Jól lehet, hogy az intézményeknek többféle típusát is 

megkülönböztetik, mégis azok alapvetően két nagy csoportra oszthatók. A 

Community, Technical és Junior Colleges elnevezésű intézményekről tudni 

kell, hogy mindössze kétéves képzéseket kínálnak, de általános és szakmai 

oktatást egyaránt nyújtanak, és megnyitják az utat az akadémikusan 

orientált felsőoktatás felé. Attól függően, hogy melyik intézmény milyen 

kurzust kínál, a végzettek bizonyítványa lehet végleges, a tanulmányai 

befejezését igazoló vagy olyan, amely további tanulmányokra ad 

lehetőséget. A four-year Colleges és Universities névre hallgató intézmények 

nevei felcserélhetők, hiszen a College önálló intézmény és egy egyetem része 

is lehet. A tanulmányok időtartama itt már 4 év, és az előbbi elsősorban 

felsőfokú szakképzést nyújtó intézményekhez képest a végzettség már 

Bachelor's degree. A hallgatók a college-okban, egyetemeken egyaránt 

részesülhetnek egyetemi szintű képzésben természet- és 

társadalomtudományi, valamint humán területeken. Amit Magyarországon 

posztgraduális tanulmányoknak nevezünk, azt az amerikai felsőoktatásban a 

„graduate" szó jelöli. Az ottani hallgatók akkor jelentkezhetnek graduate 

programra, amikor a négy évig tartó undergraduate - középiskolát követő - 

tanulmányaikat befejezték, vagyis megszerezték a Bachelor's fokozatot. 

Miután az amerikai undergraduate képzés célja elsősorban az, hogy erős 

alapokat nyújtson a munkavállaláshoz, ezért továbbtanuláskor a graduate 

tanulmányokhoz nem kapcsolódnak szükségszerűen a korábbi főtárgyak. 



Emellett természetesen van olyan tudományterület, ahol a graduate szint 

szakmai végzettséget és fokozatot ad, ilyen a jogtudomány és az 

orvostudomány. Többségében azonban a posztgraduális tanulmányok a 

tudományos fokozatok megszerzéséhez vezetnek. A Bachelor's degree után 

megszerezhető első posztgraduális fokozat a Master's - ennek időtartama 

általában két év. A két legáltalánosabb ilyen diploma a humán területre 

vonatkozó Degree a Master of Arts (MA) és a természettudományos Master 

of Science (MSc). Vannak úgynevezett szakmai Master's fokozatok is, pédául 

az oktatás területén a Master of Education (MEd) vagy az üzleti 

tanulmányokat jelölő Master of Business Administration (MBA). 

A legmagasabb tudományos fokozat a Doctor's Degree, a PhD. Eléréséhez 

minimum 3 év tanulással és magas szintű tudományos kutatással eltöltendő 

idő szükséges a Master's fokozat megszerzése után. Az amerikai egyetemi 

diplomák ottani munkaerő-piaci megítélése és elismertsége rendkívül magas, 

ezért egy neves amerikai egyetemről származó diploma a világ bármely 

pontján megállja a helyét. Ahogy ezt Amerikában nevezik: "meal ticket for a 

lifetime", azaz egy életre szóló megélhetés záloga az ott szerzett felsőfokú 

oklevél. Az elmúlt évek egyetemi rangsorai és statisztikái is ezt támasztják 

alá, hiszen az első húsz helyen álló egyetem közül csak 2-3 olyan, ami nem 

az USA területén található. Azzal viszont tisztában kell lenni, hogy egy 

amerikai diploma komoly anyagi befektetés. 

Az amerikai oktatás rendszerét azért kívántuk ilyen részletesen tagolva 

bemutatni, mert ez érzékelteti, milyen sokféle változata van a tanári 

munkának, pályának az Egyesült Államokban, valójában milyen sokféle 

pályalehetőségre vonatkozóan kell a szakma népszerűségét növelő 

kommunikációt folytatni az országban. Egyben arra is szerettünk volna 

utalni, hogy a tanári pálya számos változata milyen újszerű, speciális, akár 

kulturálisan is specifikus fejlemény az USA-ban, és hogy a tanárok 

tevékenysége éppen ezért ma már nem fedhető le a hagyományos 



tanárképpel, mert sok elemében egészen lényeges elemeiben más, mint a 

múltban volt.     

 

3. A tanári életpályamodell hiánya vagy megléte 

E társadalmi és oktatásügyi kontextusban nem meglepő, hogy bár a legtöbb 

szövetségi államban létezik tanári életpálya modell, ezek tartalmi, szerkezeti 

és egyéb szempontból diverzek, és különféle szinten követendők vagy 

szabadon kezelhetők.   

4. Megléte esetén ennek jellemzői 

Mindazonáltal a leginkább jellemző modell a kétszintű certifikációs modell. 

Washington államban például a kezdő tanárok certifikációját a Residency 

Teacher Certificate szabályozza, míg a haladókét a Professional Teacher 

Certificate. Ez utóbbit a munkába állástól számított legfeljebb 7. év végéig 

kell megszereznie a tanároknak. Mindkét képesítési fokozatnak egyértelműen 

tükröznie kell, hogy milyen oktatási területen, milyen tantárgyra 

vonatkozóan, milyen életkorú gyerekek oktatását teszi lehetővé.   

A Teacher Advancement Program (TAP) célja, hogy a tehetséges embereket 

vonzzák a tanári pályára és megtartsák őket az osztálytermi tanításban. A 

programnak négy eleme van: összetett karrierút (többféle életpálya 

lehetőség), folyamatos szakmai fejlődés, nevelésközpontú 

elszámoltathatóság, teljesítményalapú ösztönzés.  

A gyakorló tanároknak lehetőségük van arra, hogy mester- vagy 

mentortanárokká váljanak. A kiválasztás egy kompetitív és teljesítményalapú 

procedúra alapján történik. A tanároknak egy szermélyes fejlődési tervet kell 

felállítani, ahol rögzítik a célokat és a tanári tanulást segítő tevékenységeket, 

melynek végső célja a tanulói tanulási szükségletek kielégítése. A TAP 



iskolákban a tanárokat a nevelési gyakorlatukat középpontba állítva 

értékelik. Minden tanárt hatszor értékelnek egy tanévben, az értékelést 

pedig gyakorlott és képzett értékelők végzik meghatározott standardok 

alapján. A standardokat – melyek a TAP tanári teljesítmény alapú 

elszámoltathatóság irányelvein alapszanak - egy bizottság fejleszti tovább. 

Az értékelés során azt nézik, hogy a tanárok hogyan tervezik meg a nevelési 

gyakorlatukat, hogyan implementálják ezeket, milyen tanulási környezetet és 

felelősségi viszonyokat alakítanak ki. A program része a folyamatos képzés, 

mentorálás és osztálytermi támogatás, valamint egyéb pénzügyi ösztönzők. 

2007-ben felmérték a TAP hatását, úgy hogy összevetették a TAP iskolák 

tanulóinak eredményét a nem-TAP iskolák tanulóinak eredményeivel. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a programban részt vevő tanárok átlagosan 

szignifikánsan jobb eredményt értek el tanulóikkal, mint azok, akik nem 

vettek részt ebben.  

Maga a modell végül szövetségi szinten nem került bevezetésre, mivel a 

tanárok 96 százaléka elutasította az értékelési rendszer és a fizetés ilyen 

formájú összekötését. 

 

5. A tanári élet- és munkakörülmények jellemzői 

a. pl. heti óraszám 

Mint az előzőek tekintetében, a sokféleség ebben a vonatkozásban is 

jellemző az Egyesült Államok oktatásügyére – alapvetően oktatási 

körzetenként más és más. Washington államban például 296 oktatási körzet 

van, de mindegyik másként szabályozza a tanári munkaterheket.  

 Ezzel együtt is viszonylag tipikusnak tekinthető, hogy az elemi iskolai 

tanárok napi szinten ugyanazt a tanulócsoportot oktatják, átlagosan napi 6 

órában. Ebből 5 óra közvetlenül az oktatás, 1 óra pedig a tervezésre és 

értékelésre fordítható idő. Az alsó és felső középiskolai tanárok tipikusan 



ugyancsak napi 6 órát töltenek az oktatással, de ők jellemzően egy 

tantárgyat tanítanak különböző tanulói csoportoknak, és nap közben ők is 1 

órát fordíthatnak a felkészülésre és javításra/értékelésre.  

b. fizetés 

A tanárok fizetése helyi megegyezésen nyugszik, és általában az éves 

tanítási napok alapján számolják ki. Ez azt jelenti, hogy ha egy tanár egy 

munkanapon pl. egészségügyi okokból hiányzik, akkor a fizetéséből az 

általában jellemző 180 munkanapból 1/180-nyit nem kap kézhez (az 

egészségügyi biztosítás pedig végképp egyénileg variabilis az Egyesül 

Államokban). A kezdő tanárok átlagfizetése a 2012-13-as évben 36,141 $ 

volt, de ez az USA egyes részeit tekintve több 10,000 dolláros különbségeket 

is jelent. Washington DC-ben például 51,539 $ volt, míg Dél-Dakotában 

csupán 29,851. A fizetés természetesen az eltöltött munkaévekkel és a 

tanári tapasztalattal együtt növekszik, így a tanárok átlagfizetése az USA-

ban 56,383 $ volt az említett tanévben (például New York Állam 75,279 $-

os, illetve Dél-Dakota 39,580 $-os átlagával).  Ez jobb, mint a fizetések 

átlaga, de messze elmarad a vállalati menedzserek átlagfizetésétől.  

A teljesítményalapú ösztönzésre jó példa mind szövetségi, mind önálló állam 

szinten, de legjellemzőbben kisebb pilotok formájában kísérleteztek azzal, 

hogy a tanári díjazást a konkrét és mérhető teljesítményhez kössék. Az 

„Egyetlen gyermek se maradhat le” (No Child Left Behind, NCLB) oktatási 

reformprogram hét területet nevezett meg, ahol teljesítményalapú 

indikátorral kalkulálnak. A program nagy hangsúlyt fektetett a tanulói 

teljesítményen alapuló elszámoltathatóság erősítésére, azáltal, hogy a 

tanulói teljesítménynövekedést és az elszámoltathatósági követelmények 

implementációját jutalmazta. A finanszírozás ösztönözte az olyan innovatív 

tanárreformokat, mint a tanári képesítések vagy a gyakornoki rendszer 

reformját és a tanári teljesítménybérezési rendszert, a hiányterületeken 



pedig pluszjuttatások adását. A teljesítményalapú bérezés kritikusai azt 

vetették fel, hogy az USA-ban már többször bevezettek ilyen rendszereket a 

nyolcvanas évek óta, de csak nagyon kevés tartott tovább, mint néhány 

hónap. Az NCLB nyomonkövetéseként 2007-ben a szövetségi kormányzat 

egy Tanári Ösztönző Alapot hozott létre. Az alap célja, hogy azok a tanárok 

és iskolavezetők, akik olyan állást vállalnak, amely többletteherrel jár, és 

eredményeket mutatnak fel a hátrányosabb helyzetű iskolákban, azok 

pluszjuttatást kapjanak. Az alap fő céljai: a tanulói teljesítmények növelése a 

tanári és iskolavezetési hatékonyság növelésével, a tanári és iskolavezetési 

kompenzációs rendszerek megreformálása, a hatékony és eredményes 

tanárok számának növelése a hátrányos helyzetű tanulók iskoláiban, egy 

fenntartható teljesítményalapú kompenzációs rendszer kialakítása. 

c. kedvezmények 

Általában nem jellemző, hogy az amerikai tanárok különösebb speciális, a 

szakmának szóló kedvezményekben részesülnének. Néhol 

könyvkedvezményben vagy utazási kedvezményben részesülnek, és egyes 

egészségügyi biztosítók valamivel kedvezőbb árakat ajánlanak fel nekik, mint 

más foglalkozási csoportok tagjainak.  

d. a tanári pálya társadalmi presztízse stb. 

Bár a tanári pálya társadalmi presztízse és ennek változása nehezen 

mérhető, egyértelmű, hogy az Egyesült Államokban a tanári pálya az elmúlt 

évtizedekben szignifikánsan veszített a presztízséből. Ez egyrészt azzal függ 

össze, hogy a társadalomban a 20. században és a 21. század eddigi évei 

során olyan irányú modernizációs és posztmodernizációs folyamatok zajlottak 

le, amelyek általában is gyöngítették az autoritás érvényét.  

 

6. A tanárrekrutáció módszerei 



Bár tanárrekrutációval a két nagy – sok szempontból politikai ideológiájukat 

tekintve is különböző – tanári szakszervezet, a National Education 

Association (NEA) és az American Federation of Teachers (AFT) is foglalkozik, 

a tanári pályára toborzás fő felelőssége a helyi tanárképző programokon 

nyugszik. A tanári pálya népszerűsítése a különféle nyomtatott kiadványok 

által történik leggyakrabban, amelyek tipikus esetben a tanári pálya vonzó 

emberi, szakmai és életkörülményekbeli vonatkozásaira hívják fel a 

figyelmet, bemutatják annak a konkrét tanárképzési programnak a 

jellemzőit, amelynek keretében az adott kiadványt gyártották, szólnak a 

munkahelyi keresetek jellemzőiről, és más kapcsolódó kérdésekről. A 

szórólapok tartalma, jellege függ attól, hogy – a helyi tanárképzés 

jellemzőinek megfelelően – osztatlan pedagógusképzésben konszekutív 

képzésben résztvevő hallgatóknak szánják-e. A brosúrákat egyrészt 

szórólapként terjesztik az egyetemek különféle képzéseiért felelős 

kampuszain, másrészt célzottan, akár egyénileg juttatják el a hallgatók 

egyes csoportjaihoz vagy a hallgatókhoz egyénileg.  

 Az új kommunikációs technikáknak megfelelően az amerikai 

pedagógusképző programok tudatosan, széles körűen és finom technikákkal 

használják a szociális médiát is a tanárképzés, a tanári pálya választásának 

népszerűsítése érdekében.    

 Nem ritka az sem, hogy a tanári pálya és a pedagógusképzés láthatóvá 

és vonzóvá tétele érdekében a tanárképző programok a rádió vagy a 

televízió segítségével kommunikálnak a célcsoportokba tartozókkal, bár a 

marketingnek e formáival még az NEA és az AFT is csak módjával tud élni, 

ezek költséges mivolta miatt.  

 A helyi tanárképzési szervezeteken kívül az USA minden szövetségi 

államában számos olyan kisebb (és néha nagyobb) magánalapítvány is 

található, amely a saját társadalmi céljaival összeegyeztethetően kiveszi a 



részét a tanári pályára való toborzásból. Ez ugyancsak tovább fokozza az 

Egyesült Államokban zajló tanárrekrutáció sokszínűségét.  

 Mindazonáltal figyelmet érdemel, hogy bár a korábban ismertetekkel 

összhangban az oktatásügy kérdéseinek jó része nem jelenik, mert nem is 

jelenhet meg állami, netán közvetlenül szövetségi irányítási vagy 

befolyásolási szinten, a tanári pályára csábításnak egy része mégis e 

szinteken is zajlik. Ennek célja a fejlődés okozta, hátrányt jelentő csoportos 

és egyéni egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi integráció növelése; 

ezek érdekében a szövetségi kormányzat különösen fontosnak tartja azt, 

hogy például a színes bőrűek, az indián őslakosok, a spanyol anyanyelvű 

vagy más, átlagosan alacsonyan iskolázott bevándorlói csoportok tagjai 

közül, illetőleg a fizikai vagy egyéb kihívással élők és mások köréből is 

kívánatos társadalmi szerepüknek megfelelő számban kerüljenek be jó 

képességű és elhivatott fiatalok a tanárképzésbe. Ennek érdekében a 

szövetségi vagy állami szintű tanárrekrutációs programok gyakran 

fókuszálnak azokra az oktatási intézményekre, amelyekben a fenti 

társadalmi csoportokhoz tartozó diákok nagyobb számban fordulnak elő, a 

tanárképzés választása esetén elnyerhető különféle ösztöndíjak 

lehetőségeiről tájékoztatva őket. Ugyanakkor ezeknek az erőfeszítéseknek 

két okból is meglehetősen erős a kritikai fogadtatása is: egyrészt azért, mert 

egyesek úgy vélik, hogy ez már túlzott és direkt államhatalmi közbelépés az 

oktatásügy folyamataiba, másrészt azért, mert költséghatékonytalannak 

találják ezeket az erőfeszítéseket, mondván, hogy az adófizető polgárok 

pénzének több évtizede ilyetén célokra való felhasználása csak igen csekély 

eredménnyel járt, ha egyáltalán járt valamilyen eredménnyel. (Ismeretes, 

hogy a feketék és spanyol anyanyelvűek csoportjaiból történő 

tanárrekrutáció több évtizedes eredménye is csak az, hogy a legtöbb 

amerikai államban lényegében csak elenyésző számban lehet találni e 

közösségekből tanárrá lett szakembereket /yyy/.)     



A National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) egy független 

non-profit szervezet, amit 1987-ben alapítottak. A bizonyítvány, amit e 

testület nyújt, egy önkéntes, teljesítményen alapuló értékelés, ahol a jelöltek 

bemutathatják milyen mély a szakmai tudásuk és szakmai gyakorlatuk 

mennyire felel meg a magas szintű elvárásoknak. A bizonyítvány 10 évig 

érvényes. Ez a bizonyítvány nem helyettesíti az állami képesítéseket, csak 

kiegészíti azt. Ötven államban és több mint 550 településen nyújtanak 

valamilyen segítséget vagy ösztönzést ahhoz, hogy a tanárok ezt a 

bizonyítványt megszerezzék. Azok vághatnak ebbe bele, akiknek megvan az 

érettségijük, és már van három év tanítási gyakorlatuk, és erre van állami 

képesítésük. Az első 86 tanárt, aki ilyen bizonyítványt szerzett név szerint 

felsorolták. 2007 márciusára már több mint 55 ezer ilyen tanár volt. Az 

NBPTS értékelése két részből áll, portfolió és gyakorlat. 2006-ra közel 120 

ezer tanár jelentkezett és mintegy 45%-uk bizonyult sikeresnek, de az első 

körben kevésbé sikeresek is újra próbálkozhatnak. A jelentkezési díj 2500 

dollár, ami nem kevés, de kevesebb, mint a master fokozat elérésének ára.  

Az amerikai tanárképzésben több évtizede nagy erőfeszítéseket tesznek 

annak érdekében, hogy minél több társadalmi kisebbségi csoport tagja 

válassza a tanárképzést, és ennek köszönhetően a tanármesterséget. E cél 

elérése érdekében számos szövetségi, állami és helyi program szerveződött 

és működik évtizedek óta, általában speciális alapítványi támogatásokkal, 

amelyek állami és privát személyek, illetve szervezetek, intézmények, 

vállalatok, kulturális szövetségek által létrehozott és fenntartott alapítványok 

lehetnek. A számos ilyen kezdeményezés közül az egyik a Martinez 

Foundation (http://themartinezfoundation.org/), amely Washington állam 23 

oktatási körzetében tevékenykedő non-profit szervezet. Kitűzött céljuk a 

színes bőrű tanárok rekrutációja és pályán tartása annak érdekében, hogy az 

alulreprezentált társadalmi csoportok tagjaiból is minél több tanár kerüljön 

ki, aki egyéb lehetőségek mellett a saját kisebbségükhöz tartozó tanulókra is 



nagy hatással lehetnek. Ennek érdekében ösztöndíjakat biztosítanak a 

tanárképzésben résztvevő színes bőrű hallgatóknak, nyári szakmai 

továbbképzéseket szerveznek számukra, mentorálják őket, főleg a pályájuk 

kezdetén állókat, hozzásegítik őket, hogy más színes bőrű oktatókkal 

alakíthassanak ki szakmai kapcsolatokat, így erősítve mint közösség és mint 

szakmai közösség egymást. Fontos elem, hogy a tanárképzési ösztöndíjban 

részesülőknek aztán legalább három évig valóban tanítaniuk is kell, különben 

vissza kell téríteniük a teljes ösztöndíjat.       

 

 

7. A tanárképzésbe való bejutás jellemőzi 

a. kritériumok 

Akárcsak a certifikációs rendszerben, e téren is nagyon nagy a változatosság 

az USA egyes államaiban, illetve tanárképzési programjaiban. Általános 

minta, hogy az adott állam állami szinten állítja fel a minimum 

követelményeket e téren is, de ezeket az egyes tanárképzési programok 

saját belátásuk szerint szigoríthatják vagy gyengíthetik. Washington 

államban például egy tesztet kell kitölteniük a jelentkezőknek, amely az írás, 

olvasás és matematikai alapkészségeiket méri.  

 Túl ezen a tanárképzési programokra való jelentkezés 

kritériumrendszere függ az adott felsőoktatási intézmény 

hagyományrendszerétől, illetve egyedi profiljától, valamint a képző 

intézmény szakmai színvonalától és presztízsétől; de az alkalmazott 

eszközök nem ütnek el az Egyesült Államok felsőoktatási szelekciójában 

egyébként alkalmazott módszerektől (Kimmel, 2011): legtipikusabban a GPA 

pontszámokat veszik tekintetbe, valamint a jelentkezők a motivációs levelét, 



az őket támogató fontos szakmai személyek ajánlásait. Egyes helyeken egy 

interjún is keresztül kell esniük a jelentkezőknek.    

b. szelekciós módszerek 

A legtöbb képzőhelyen az előzőekre alapozva generálnak egy olyan általános 

mutatót, amelyek alapján a jelentkezők egészleges profilját és teljesítményét 

értékelik, és ez alapján hozzák meg a döntésüket a tanárképző kar és az 

egyetem központi szervezeteinek szakértői.   

 

8. A tanárképzés jellemzői 

Mint az előzőekben, itt is nagyon kevés általánosan helytállót lehet mondani. 

Általános tendenciaként elmondható, hogy az utóbbi évtizedekben nőtt a 

tanítási gyakorlat súlya és értéke a pedagógusképzésben. A minden lelendő 

tanár számára hasonló ismereteket biztosító központi tantárgyak 

(tantervelmélet, módszertani alapok stb.) ugyancsak nagyon egyértelmű a 

tanárképzésben a multikulturális tartalmak előretörése. Ez nem feltétlenül és 

nem is csak a speciális tanári ismereteket, jártasságokat és készségeket 

igénylő bevándorló tanulók magas számával vagy a nyelvi/kulturális 

sokféleség társadalmi jelenlétének súlyával magyarázható, hanem legalább 

ennyire azzal, ahogy a társadalom az egyének és csoportok diverzitásához 

viszonyul, támogatva ezeket, sőt, az egyéni képességek fejlesztésével, 

strukturális lehetőségek biztosításával elő is segítve ezek minél szélesebb 

körű önartikulációját: kialakulását és működését (Boreczky, 2014; Gordon 

Győri, 2014; zzz).   

 

  

a. iskolafokozatok szerint 



b. szaktárgyak szerint 

c. területi megoszlás szerint stb.  

 

9. A tanárképzésbe bevonni szándékozott célcsoportok köre 

Erről korábban már szó volt.  

 

10.  A célcsoportok számára szóló rekrutációs anyagok 

a. tematikája 

b. a kommunikáció csatornái 

c. módja 

d. kritériumrendszere  

 

11.  Az elméleti és gyakorlati képzés jellemzői a 

tanárképzésben 

Mint a fentiekből már látható, alapvetően három területet fed le a 

tanárképzés: 

- általános elméleti és gyakorlati tudnivalók 

- szakmódszertan 

- gyakorlat 

 

12. Tanár-továbbképzés 

 

A korábbiakhoz hasonlóan államonként vagy oktatási körzetenként erősen 

változó a tanár-továbbképzés rendszere és tartalma is. Washington államban 

például összesen legalább 150 órát kell továbbképzésben tölteniük a 



tanároknak öt év alatt. Fontos jellemző azonban, hogy a legtöbb állam az 

USA-ban kifizeti vagy ösztöndíjakkal támogatja a tanárok 

továbbképzésekben való részvételét.  

Több államban a tanároknak krediteket kell gyűjteniük a továbbképzéseken, 

konferenciákon, és az egyre jobban népszerű webináriumokon való 

részvételen keresztül.  

Az egyes iskolák tantestülete a legfőbb fóruma és helyszíne a hatékony 

szakmai fejlődésnek az Amerikai Egyesült Államokban. A belső kollaboratív 

szakmai munkát, az iskolai munkába ágyazott továbbképzéseket támogatják. 

A pedagógusok értékelésének egyik tényezője a tanulók eredményessége, a 

tanulói teljesítmények javításának elősegítése. Magas színvonalúnak 

minősítik azt a továbbképzést, amelyről a kutatások bizonyítják, hogy 

javítják a tanulók teljesítményét. A képzés irányait, témáit a tantestületek és 

a tankerületek továbbképzési igényeit alapvetően az irányítja, hogy meg 

tudjanak felelni az elvárásoknak, hogy tanulóik sztenderdizált teszteken elért 

eredményei elérjék vagy meghaladják az államuk által előírt szintet. Ezért 

olyan továbbképzéseket szerveznek és rendelnek meg, amelyek az egyes 

tárgyakból elért gyengébb tanulói eredmények javításával kecsegtetnek. A 

végső cél a tanulói eredmények javításában mutatható meg. Ez a 

hatékonysági mutató legfőbb szempontja. 

 

13.  A pályán maradás jellemzői 

Az Amerikai Egyesült Államokban a pályaelhagyás évtizedek óta a 

legnagyobb szakmai problémák egyike az oktatásügy terén. Ez az 

erőforrások jelentős pazarlását jelenti (a sok kiképzett, majd csak rövid ideig 

a tanári pályán maradók képzési és egyéb költségei miatt). Szinte minden 

államra jellemző, hogy a tanári pályára lépők mintegy 30-50%-a 



pályaelhagyóvá válik a pályakezdést követő néhány éven belül (sss). A 

pályaelhagyás okai oly szerteágazók (www), hogy nagyon nehéz rá 

bármilyen egységes stratégiával válaszolni.  

 Mindamellett a pályaelhagyás nagy számban történő mivolta fontos 

lehetőségeket is megnyit az USA-ban. Egyrészt előbb-utóbb kikényszerítheti 

annak szélesebb körű alkalmazását, hogy eredetileg nem tanári képesítésű 

személyeket képezzenek át a tanári pályára, másrészt hogy olyan oktatási 

formákat alkalmazzanak, amelyekben ugyan csak ideiglenesen, de 

pedagógiai szempontból hasznosan, fejlesztően tudnak részt venni olyan, a 

piaci vagy a kutatási/fejlesztési szektorban dolgozó szakemberek, akik 

korábban, képzettség híján szükségképp távol kellett, hogy maradjanak a 

tanári professziótól.  

 Az ő pályára vonzásuk azonban az USA-ban nem független egy másik, 

speciális szakmai helyzettől, nevezetesen az amerikai tanártársadalom 

viszonylagos elöregedettségétől. Az elkövetkező egy-két évtizedben a ma 

még aktív amerikai tanárok 50%-a nyugállományba vonul, és helyettük 

újonnan a pályára vonzott tanárok százezreit kell majd munkába állítani. 

Ilyen rövid idő alatt talán még soha nem kellett az amerikai tanárképzésben 

ennyi új munkaerőt a pályára vonzani és korszerűen kiképezni. Nem 

lepődhetünk meg, hogy erre a helyzetre kifejezetten nagy volumenű, 

alkalmasint államilag vagy a szövetségi kormányzat által is támogatott 

szervezetek készültek fel és folytatják tevékenységüket egy ideje. 

 

 

 

 



Esettanulmány:  

A TEACH program    

A TEACH program azzal számol, hogy az elkövetkezendő rövid egy-másfél 

évtizedben mintegy 1 millió új tanárt kell az Egyesült Államokban a 

pedagógusképzésbe vonzani, megfelelően magas szinten és korszerűen 

kiképezni, pályára állítani, ott tartani és szakmailag továbbfejleszteni.  

 A TEACH project egyik érdekessége éppen az, hogy – szinte minden 

szokásos trenddel szemben az amerikai oktatásügyben – ezt a projektet a 

szövetségi oktatásügyi hivatal, a Department of Education indította el, a 

2010-es évek fordulóján. A projekt célja az, hogy az elkövetkezendő 10 

évben 1,000,000 új tanárt rekrutáljon az elöregedő amerikai 

tanártársadalom nyugdíjba vonuló tagjai helyébe, minőségi felkészítésben 

részesítve őket, így segítve abban, hogy az amerikai oktatásügy ki tudjon 

lábalni a több évtizede tartó válságából (Nation at riks etc.). Az, hogy ez a 

szövetségi oktatásügyi hivatal által meghirdetett és képviselt program, 

mutatja a program kiemelt oktatásügyi és társadalmi jelentőségét. A TEACH-

et tehát úgy is tekinthetjük, mint a mai Egyesült Államok kiemelt, 

reprezentatív tanárrekrutácós és -képzési projektjét.     

 Talán még az előzőnél is érdekesebb tény azonban az, hogy alig egy 

évvel a program szövetségi kormányhivatal által történt meghirdetése és 

megindítása után a programot jelentősen átalakították, méghozzá PPP-vé 

(„public-private-partnership”-pé), vagyis olyan programmá, amelyben az 

állami szervek az oktatás ügyét támogatni kívánó magánszervezetekkel 

szövetkezve folytatják tevékenységüket. És egészen bizonyosan mondhatjuk, 

hogy a „private” szektor, amely konkrétan szövetkezett a kormányzati 

programmal, sem akármilyen szervezet volt, hanem a Microsoft (egészen 

pontosan a Microsoft’s Partners in Learning). Ez már egyértelműen mutatja, 

hogy az amerikai tanárrekrutáció és megújuló tanárképzés terén a TEACH 



stratégiai jelentőségű programmá vált, amelyben az állam és a vállalkozói 

szféra együttműködik, ezért is feltétlenül kiemelet figyelmet érdemelve jelen 

TÁMOP-kutatásunk szempontjából.    

Mindamellett a Microsoft belépését követően a kormányzati oktatási 

hivatal úgy vélte, hogy érdemes tovább szélesítenie a public szféra jelenlétét 

a programban, azért erőteljes kampányba fogott további támogatók 

meggyőzése érdekében. Rövid idő alatt sikerült sikeres, a nemzet egészében 

jól ismert és a fiatalokra is nagy hatással bíró, profitorientált, de az 

oktatásügy javítását saját céljaival is egyeztetni kívánó és tudó vállalkozások 

egész sorát maga mellé állítania, mint például az Ebony Magazine-t, az NFL-

t, az NBA-t és hasonlókat. Nem mellékes az sem, hogy ugyanakkor a 

program elnyerte a tanulmányunkban korábban már említett két nagy tanári 

szakmai szervezet, az NEA és az AFT támogatását is, éppúgy, mint olyan 

speciális szakmai szervezetekét is, mint például a Congressional Black 

Caucus-ét, ami arra mutat, hogy a program vezetői tudatosan felépített, 

intenzív és nagyon hatékony marketing stratégiát folytattak. Ugyancsak 

fontos eredménynek tekinthető, hogy a kormányzati portálok közül szinte 

egyedülálló módon a TEACH képes volt egy olyan információs rendszert 

kiépíteni, amelynek segítségével a tanári foglalkozás, illetve állások iránt 

érdeklődők az államok egészét áttekintően lelhettek fel tanárképzéssel és 

tanári állással kapcsolatok, valós idejű információkat 

(http://www.ed.gov/blog/2011/11/teach-moves-to-new-partners/).      

Narrativ módon tovább haladva a TEACH történetében, a következő fontos 

változás az volt, hogy a TEACH.gov internetes oldalt a Microsoft, valamint a 

további kapcsolódó partnerek belépésével átalakították TEACH.org címen 

fellelhető domainné, amely ugyan jelzi, hogy a kampány kilépett a tisztán 

kormányzati kontrollból, de nem elsősorban, de legalábbis nem közvetlenül 

profitorientált formában, illetve célokért folytatta tevékenységét.   



Ugyanakkor a program kidolgozói és vezetői számba vették, hogy a tanári 

szakmát választók számának emelkedése, a pályát elhagyók számának 

csökkentéséhez nem vezethet más, mint olyan komplex erőfeszítés, amely 

egyebek mellett átalakítja a tanári szakma számos alapelemét, javítja a 

tanárok anyagi megbecsültségét és általános társadalmi megbecsültségüket. 

Ez utóbbi érdekében ugyancsak alig egy évvel a program megindítását 

követően egy alprogramot is indítottak 2012-ben Ed’s RESPECT Project 

néven (RESPECT: Recognizing Educational Success, Professional Excellence a 

and Collaborative Teaching). A program kiemelkedő céljait és erőfeszítéseit 

jól mutatja az is, hogy az amerikai szövetségi költségvetés 2013-ra 5 milliárd 

dollárt különített el e program számára.  

Minthogy mára már számos kutatásból tudjuk, hogy a tanárok szakmai 

minősége az egyik legfontosabb faktor az oktatás sikerességében (Teachers 

count), a TEACH/RESPECT kampány célja nemcsak az, hogy annyi személy 

áramoljon a pályára, amennyire csak szükség van, hanem még inkább az, 

hogy lehetőleg a legjobb teljesítményt nyújtó tanulók és egyetemisták 

válasszák a tanárképzést, majd a tanári pályát. Ugyancsak fontos célnak 

tekintik, hogy a tanárok innovatív, a pedagógus pályát nemcsak végző, 

hanem annak napi szintű megújításában szakmai megelégedettségüket lelő 

személyek legyenek.  

Mindazonáltal az általános célok és irányelvek mellett a RESPECT program 

6 alapelemre épül.  

1. El kell érni, hogy a legmagasabb teljesítményű tanulók és más 

személyek számára legyen a legnagyobb vonzerővé a tanári pálya, 

méghozzá úgy, hogy a lehető legkülönfélébb társadalmi csoportok 

tagjai közül kerüljenek ki a pályára állók, akik jól fizető pálya elé 

nézhetnek mint tanárok. 



2. Tanári életpályamodellt kell kidolgozni, amely ugyanakkor a 

versenyképes fizetést is magában foglalja. 

3. Olyan szervezeti kultúrát kell kialakítani minden iskolában, amely 

ezeknek az elhivatott személyeknek biztosítani tudja a tanári 

sikeresség minden feltételét.  

4. Lehetővé kell tenni a tanárok munkájának értékelését és fejlődését.     

5. Támogatni kell, hogy a legjobb tanárok éppen azokkal a tanulókkal 

foglalkozzanak, akiknek a hátrányos körülményeik miatt erre éppen a 

legégetőbb szükségük van. 

6. Olyan oktatási rendszer kidolgozása, amely azt követően is 

fenntartható és tovább működtethető, amikor a kampány 

kidolgozására és megindítására fordítható összeg már elfogyott, a 

program maga megszűnt.       

Mint szó volt már róla, a TEACH project honlapja teach.org cím alatt található 

az interneten, vagyis a program a szervezeti jellegét emeli ki a címzésben 

magában – illetve hogy az oktatási kabinet mint szervezet hatókörébe 

tartozik.  

A honlap nyitóoldala egyrészt kiemeli, hogy 1 millió új tanárra lesz szükség 

az elkövetkezendő 10 évben (nem lehet elfelejteni: csak a 2000-es évek 

közepén, fél évtized alatt mintegy 300,000 pedagógus vonult 

nyugállományba az USA-ban); a nyitóoldal egy távolba tekintő afrikai-

amerikai fiatal nőt mutat planban (utalva arra, hogy a ’teachers of colour’, 

illetve a multikulturális oktatás általánosságban is kiemelt jelentőségű ma az 

amerikai oktatásügyben), amint a reményteli távolba tekint. A kép inkább 

tekinthető giccsesnek és sztereotipikus ábrázolásmódot alkalmazónak, 

semmint reálisnak. Jól kivhető a jellegéből, hogy mint a plakátok, e nyitó 

oldal is arra törekszik, hogy egy rövid rápillantás alatt fontos üzeneteket 

kommunikáljon a befogadónak.  



Az alapgombokon kívül a nyitólapon 5 kinyitható boksz is található:  

a) Find a local teach event (A tanítással kapcsolatos helyi programok) 

b) Find a tracher prep program (Tanárképzési programok) 

c) Obtain a scholarship or financial aid (Ösztöndíjak, anyagi segítség) 

d) Get your certification (Diplomaszerzés) 

e) Land a job (Állás) 

 

 

Közvetlenül a nyitóoldalról a tanári pálya értékét, presztízsét bemutató 

videófilmek is megnyithatók, ’Get inspired by reak teachers’ címmel 

(Inspiráljanak téged fiatal tanárok); ha rákattintunk e honlaprészre, akkor 

azt találjuk, hogy a tanári pálya vonzó mivoltáról nyilatkozó fiatal, valós 

tanárok beszélnek videó felvételeken. A honlap alja azt érzékelteti, hogy aki 

a TEACH-hez csatlakozik, az fantasztikus szakmával teremt kapcsolatot. 

Külön honlaprész szól a már aktív tanárokhoz, arra inspirálva őket, hogy 

legyenek a „TEACH project” nagyköveteivé, vagyis TEACH ambassadors.  

Ugyancsak a nyitóoldalon található egy figyelemre méltó elem: a tanári 

pályához vezető individualizált utakat bemutató digitális program 

(Personalized pathway to become a teacher). A program két kérdésből indul 

ki, amelyre a felhasználónak válaszolnia kell: a válaszadáskor milyen 

státusban van az illető, illetve hogy elvégzett-e már az illető valamilyen 

tanárképzési programot. A státus-kérdésre négy kategória közül lehet 

választani, vagyis az ő pályára állításukat, illetve álláskeresésüket kívánja a 

program elősegíteni:  

- középiskolai tanuló/végzős középiskolai tanuló 

- felsőoktatásban tanuló hallgató 

- felsőoktatásban végzős hallgató 



- tanár.  

A tanárképzési végzettséggel való rendelkezés egyszerű igen/nem válasszal 

válaszolható meg.  

 Miután a program használója felelt a fenti kérdésekre, különféle 

további paraméterekre vonatkozó kérdések jelennek meg, például az, hogy 

hol tervez az USA-n belül tanárképzésben részt venni vagy tanítani vagy 

hogy egyáltalán mely államokban tudja elképzelni, hogy  tanárképzésben 

részt venne vagy tanári munkát vállalna, milyen életkorú gyerekeket oktatna 

szívesen, milyen tantárgy vagy tantárgyi terület oktatása érdekli. Amikor a 

felhasználó kitölti ezeket az alapadatokat, információs források széles 

készlete nyílik ki előtte. Ha például a rendszert olyan személy használja, aki 

középiskolai tanuló, és a tanári pályára készülést fontolgatja, akkor a 

rendszer négy elemet mutat be számára:  

a) hol, hogyan szerezhet BA/BSc diplomát 

b) hol, milyen tanár képzésben részesülhet ezt követően egy master 

program keretében 

c) miként szerezhet meg az adott államra érvényes tanári certifikációt 

d) illetve hogy milyen állásokat találhat, amelyek fittek lennének a 

számára. 

Természetesen valamennyi altéma oldaláról számos más adatforrás, más 

honlap megnyitható, például hogy mely államban mely intézmények 

ajánlanak fel tanárképző programokat, majd ezt követően természetesen 

valamennyi felsőoktatási intézmény megfelelő honlapjai megnyithatóak, és 

azokról már egészen konkrét részleteiben tájékozódhat az érdeklődő.  

Ha valaki még nem rendelkezik tanári képesítéssel, de már végzős, tehát 

állást keres, akkor az állás tervezett helye és más paraméterek szerint 

pontos leírásokhoz tud hozzájutni arra vonatkozóan, hogy az adott államban 



/ oktatási régióban milyen előfeltételei vannak a tanári munkavállalásnak, 

milyen certifikációkkal és egyebekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy ott tanári 

pályát tölthessen be az illető. Ezek az adatok az USA-ban azért bírnak 

alapvető fontossággal, mert mint említettük, az ország sok ezer oktatási 

körzetre oszlik, és ezek a szabályozók mindenütt mások lehetnek. Ha a 

Teach.org oldalt már végzett tanár használja, és megjelöli azt a földrajzi, 

életkori, tantárgyi területet, amelyen tanári munkát szeretne folytatni, akkor 

egy sok ezer adatos listához jut, amely pontos álláslehetőségekről informálja 

az illetőt. Természetesen valamennyit meg lehet nyitni, és átnézni a 

munkaadó által kínált feltételeket. A rendszer nyilvánvalóan jelentősen hozzá 

tud járulni a pályán maradáshoz, illetve a tanári mobilitáshoz.  

Külön figyelemre méltó lehetősége a TEACH.org honlapnak, hogy minden 

lehetséges ponton kitér a speciális helyzetekre is, például arra, hogy milyen 

alternatív módokon szerezhet tanári képzettséget egy olyan személy, aki 

diplomával és akár komolyabb munkatapasztalattal ugyan rendelkezik már, 

de tanári képesítéssel még nem, ugyanakkor tanár szeretne lenni. E 

tájékoztatás részeként például eljuthat az érdeklődő a „Center for Carreer 

Changers to the Classroom.org” honlapjára, amely ismét csak igen hasznos 

információk sokaságát biztosítja az érdeklődők számára, többek között 

például videó-beszélgetéseket lehet megtekinteni olyan személyekkel, akik 

valamely más pályáról léptek be a tanári pálya világába. Ugyancsak fontos 

lehetőség, hogy e honlapról tovább lehet lépni olyan honlapokra, amelyek 

abban segítenek, hogy a tanári pálya iránt érdeklődők hol találnak „Exploring 

Teaching as a Next Career” kurzusokról információkat. Vagyis a honlap 

konkrét segítséget nyújt abban, hogy a tanári pályára átváltó személyek 

minél több és pontosabb információval rendelkezzenek az átképződés 

lehetőségeiről, a tanári professzióról, arról, hogy mások hogyan vitték 

véghez és aztán hogyan élték meg a tanári pályára való átváltás 

élethelyzetét és hasonlók. Ugyancsak a TEACH.org oldaláról nyitható meg az 



EducationDegree.com, amely 842 olyan képzési lehetőséget mutat be – 

további számos általános és speciális információval kiegészítve, amelynek 

mindegyike arról szól, hogy milyen alternatív tanáriképesítés-szerzési 

lehetőségek vannak a legkülönfélébb területeken.  

Akármelyik most említett honlapról indulunk el, akármilyen más, hasonló, az 

USA-ban nagy számban fellelhető honlapról kegyen is szó: valamennyinek az 

a lényege, hogy az érdeklődőket a szükséges információk maximumával 

lássák el, ezek szélességét és mélységét az érdeklődő igényeihez igazítva. És 

ami ebben talán még inkább figyelemre méltó: e rendszerek olyan szintig 

individualizált információkat tudnak biztosítani, ami igen nagy mértékben 

járulhat hozzá ahhoz, hogy egy a tanári pálya iránt érdeklődő középiskolás 

tanuló, vagy felsőoktatási hallgató, vagy egy más pályán tevékenykedő 

személy a lehető legpontosabban rá vonatkozó ismeretekhez tudjon eljutni. 

Ugyanakkor fontos arra is felfigyelni, hogy milyen tanárkép jegyében 

láttatják népszerűsítik e honlapok (illetőleg a mögöttük álló szervezetek) a 

tanári pályát: ahogy a TEACH.org lefesti, a tanári pálya olyan személyeknek 

való, akik szeretnek és tudnak 

- másokat vezetni 

- inspirálni 

- és innovatívak, illetve erre is tudnak nevelni.  

A tanár személyét ezek a honlapok alapvetően olyannak láttatják, aki 

nemcsak átad (pl. lexikális ismereteket), hanem átalakít, személyeket, 

társadalmi csoportokat, a kultúra egyes elemeit stb. Figyelemre méltó 

azonban az is, hogy bár az említett honlapok sok szempontból jól 

érzékelhető egyensúlyra törekszenek a képi világukat, a megnyitható 

információkat tekintve – például etnikai szempontból, nők/férfiak aránya 

szempontjából stb. –, közben jól azonosíthatóan nagyrészt mégis elsősorban 

a fiatalokat célozzák meg (iskoláskorúak /pályaválasztás előtt állók/, 



egyetemisták), a tanítási helyzeteket mindig csak azok könnyű, vidám, 

örömteli oldalaiban jelenítve meg, és általánosságban: a középosztály kicsit 

problémátlan világát mutatják be (természetesen sok kivétel is van 

mindezen területeken, de a fő hangsúly mégis ezek ábrázolásán, illetve az 

ezekre vonatkozó információk átadásán van).             

Az amerikai tanárrekrutáció egyik fontos eleme az, hogy speciális társadalmi 

felelősségre és lehetőségekre hívják fel azok figyelmét, akik elkötelezettek az 

egyéni és társadalmi élet jobbításáért: pontosabban, azt hangsúlyozzák, 

hogy a tanári pálya kiválóan alkalmas az ilyenféle életcélok megvalósítására. 

Az Egyesült Államokban tevékenykedő számos más szervezet, illetve 

program mellett éppen ennek jegyében szerveződött és működik a Teach for 

America2 is (https://www.teachforamerica.org/). Deklarált céljuk az, hogy az 

oktatási és ezen keresztül a társadalmi egyenlőség és igazságosság 

kérdéséhez járulhassanak hozzá minél hatékonyabban olyan, a társadalmi 

transzformációk iránt elkötelezett tanárok erőfeszítései nyomán, akik 

céljuknak tekintik, hogy a mintegy 16 millió leginkább hátrányos helyzetű 

amerikai gyerek oktatási sikerességéhez járuljanak hozzá. A cél elérése 

érdekében a program segítségével az elmúlt években már sok tízezer végzős 

hallgatót, illetve aktív pedagógust sikerült megnyerni; egyes felsőoktatási 

intézményekben különösen népszerű dolog e programhoz csatlakozni: 

például a Princeton végzős hallgatói vagy a University of Michigan Ann Arbor 

számos hallgatója csatlakozott a mozgalomhoz. Az 1989 óta működő 

program keretében a 2013-14-es tanévben mintegy 750,000 rászoruló 

tanulóval dolgozott a mintegy 11,000 (nem minden esetben tanári 

                                                           
2 Fontos megjegyezni, hogy a Teach for America a Teach for All nemzetközi szervezet programhoz csatlakozott 
nemzeti szervezet, illetve program. A Teach for All a Magyarországhoz közeli régióban is több országban 
tevékenykedik (Ausztria, Románia, Bulgária, Szlovákia, Szerbia stb.), de magyar tagozata nincs. A mozgalom erejét, 
illetve jelentőségét az is mutatja, hogy a Teach for America alapítóját (aki egyben a 2007-ben alapított Teach for All 
társalapítója is volt), Wendy Koppot a Time magazin a világ 100 legbefolyásosabb személye közé sorolta. (Érdekes 
megemlíteni, hogy Wendy Kopp férje, Richard Bart a vezetője a KIPP (Knowledge is Power Program)-nak, amelyet 
két olyan fiatal indított útjára 1994-ben, akik két évig dolgoztak a Teach for America programban is. Mindazonáltal 
a KIPP tevékenységének hazai hatása is van, ld. pld. a „Tudás 6alom” projektet.)     



diplomával rendelkező) önkéntes munkatárs, illetve a 32,000 alumni közül 

az, aki továbbra is tevékenykedni kívánt a programban. A programban részt 

vevőket arra toborozzák, hogy két évig vegyenek részt egy speciális 

programban a leginkább leszakadó társadalmi rétegekhez tartozó tanulók 

felzárkóztatása érdekében. Nemcsak invitálják őket a programba, hanem ki 

is képzik őket erre a speciális tevékenységre, valamint különös gondot 

fordítanak arra, hogy a program után is involváltak maradjanak e 

tevékenyégben a korábbi résztvevők, különösen mint leendő vezetők, vagy 

már aktuálisan vezetőkként dolgozó szakemberek. Azt, hogy a program 

stratégiai jelentőséget tulajdonít a vezetőknek az oktatásügy terén, mi sem 

mutatja jobban, mint az a tény, hogy a méltányos és egyenlő 

(eqity/equality) feltételeket biztosító oktatás érdekében tett 

erőfeszítéseikben az egyik legfontosabb együttműködő partnerüknek a LEE 

programot tekintik, amely nem más, mint a „Leadership for Educational 

Equity” nevű program, illetve szervezet (https://educationalequity.org/). A 

Teach for America kiváló példa arra, hogy egy speciális tanári tevékenység 

népszerűsítése hogyan válhat határokon túl ívelő, nemzetközi mozgalommá, 

illetve szakmai tevékenységgé. Ez egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a 

tanárok szakmai identitása nemcsak saját nyelvi/nemzeti/etnikai 

csoportjukhoz kötötten, hanem nemzeteken átívelően is formálódhat, és ezt 

érdemes figyelembe venni a tanári pályára rekrutáló programok 

megtervezésében, illetve kivitelezésében.         

 

 

 

14. A tanári pálya presztízse növelésének speciális formái, 

eszközei 

https://educationalequity.org/


 

Tekintve az oktatásügyet évtizedek óta érő kritikák sokaságát, a tanári pálya 

presztízse az Egyesült Államokban meglepően kedvező. A 21 OECD-országra 

kiterjedő tanári presztízsvizsgálatban az USA a felső középmezőnyben 

helyezkedett el. Különösen figyelemre méltó az általános iskolai tanárok 

magas presztízse, amely megelőzi a középiskolai tanárok presztízsmutatóját, 

illetve a kutatásban részt vett európai országok mutatóit. Ugyancsak fontos 

jellemző, hogy a 21 vizsgált országból az USA a 7. azt tekintve, hogy a 

szülők mennyire biztatnák a gyereküket arra, hogy a tanári pályát válasszák 

élethivatásukul; más országokkal összehasonlítva feltűnően alacsony (az 

egész vizsgálatban az egyik legalacsonyabb) azoknak a szülőknek a 

százalékos aránya, akik talán vagy egészen biztosan nem biztatnák a 

gyereküket arra, hogy tanárok legyenek.  

 

 

 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás3 

                                                           
3 A jelen tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért köszönet illeti Frank M. Kline professzort (Professor and 
Dean School of Education and Kinesiology, Pacific Lutheran University).  


