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A legfrissebb információk a pedagógus-életpályamodell kialakításáról/TÁMOP 

3.1.5/12: „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt uniós projekt 

 

 

 

A pedagógusok lelki egészségvédelme: szükségletek és gyakorlati tapasztalatok 

 

A pedagógustársadalom az egyik pszichésen leginkább terhelt réteg idehaza. Általános 

vélekedés, hogy egy tanárnak könnyű dolga van, ám ez csak a látszat. A pedagógusoknak 

különböző érdekek és elvárások közepette kell teljesíteniük, gyakran találják 

konfliktushelyzetben magukat, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a pszichés egészség 

megőrzésére – állítja Dr. Marlok Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének 

egyetemi docense. Mit tegyen egy tanár, ha érzi magán a kiégés jeleit? Hogyan lehetne a 

továbbképzési rendszerbe beépíteni a pszichés egészségnevelést? A szakemberrel készített 

interjú itt kapott helyet. 

 

 

 

A pedagógusok értékelése az Egyesült Államokban 

 

Az oktatási rendszerek fejlesztése a tanárok értékelésén keresztül minden országban 

jelentős kutatási terület. Az Egyesült Államokban az 1980-as évektől kezdődően kísérleti 

programok keretében kipróbálva keresik a leghatékonyabb módját a tanári 

teljesítményalapú ösztönzésnek, vagyis a tanári fizetés mérhető teljesítményhez kötésének. 

Erre menjen tovább a részletekért. 

 

 

 

Az oktatás minőségét értékelő szempontok: Wales 

 

A pedagógusok munkájának értékelése Európa legtöbb országában is hosszas egyeztetések 

és viták tárgyát képezi. Az értékelési szempontok, az értékelési, minősítési rendszerek 

kialakítása összetett folyamat. A walesi inspekciós hivatal például 1907-ben állt fel, és azóta 

is folyamatos munkát végez, az értékelési rendszerben állandó fejlődés és fejlesztés 

történik. Összeállításunkat itt találja. 
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A pedagógusok helyzete Svédországban 

 

Svédország említésekor az első, ami eszünkbe juthat Alfred Nobel személye, a Nobel-díj, 

esetleg az általános jólét. Híres a svéd tolerancia, a másság elfogadása, a bevándorlók 

ügyének humánus kezelése, hiszen Svédország bevándorlási célország. Ez utóbbi tény nagy 

feladatot ró a svéd oktatási rendszerre, a pedagógusokra. Ha kíváncsi a folytatásra, 

kattintson ide. 
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