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GLOSSZÁRIUM: FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK* 

AYP (Adequate Yearly Progress), ’kielégítő évi fejlődés’, az egyes államok által a matematika és anyanyelv tárgyakból 
előírt éves fejlődési mutatószámok, amelyeket minden iskolának el kell érnie ahhoz, hogy ne érjék retorziók 
nem megfelelő munkavégzés miatt. 

BOCES (Board of Cooperative Educational Services), kb. ’Együttműködő oktatási szolgáltatók tanácsa’, két vagy több 
tankerület által működtetett pedagógiai szolgáltató szervezetek Colorado államban. 

CCS (Common Core Standards), ’Alaptantárgyak közös sztenderdjei’, matematika és anyanyelv tárgyakból 2010-ben 
születtek meg, két szinten. A CCS-et eddig 45 állam és Washinton DC fogadta el. 

CSAP (Colorado State Assessment Program), ’Colorado állam értékelési programja’, Colorado állam sztenderdizált tesztjei, 
amelyekkel az NCLB előírásainak megfelelően minden tanév végén felmérik, mennyiben sikerült a tanulóknak 
megfelelniük az egyes tantárgyakból az állam által kidolgozott sztenderdeknek.  

CCSSO (Council of Chief State School Officers), kb.’ Az államok fő oktatásügyi vezetőinek tanácsa’, pártoktól független, 
szövetségi szintű nonprofit szervezet, amelynek fő célja, hogy az oktatás ügyét szolgálja. Tagjai a közoktatás 
vezetői az összes államból, Washington DC-ből, a társult területekről, valamint a honvédelmi minisztérium 
oktatással foglalkozó osztályáról.  

ESEA (Elementary and Secondary Education Act), ’Általános és középiskolai oktatási törvény’, vagyis közoktatási törvény. 
Az 1965-ben született első szövetségi szintű közoktatási törvény. Azóta többször megújították, utoljára 2002-
ben ’No Child Left Behind’néven. 

HQT (Highly Qualified Teacher), ’magasan képzett pedagógus’, az NCLB törvény szerint a magasan képzett tanárnak 
három követelménynek kell megfelelnie: rendelkeznie kell egy alapdiplomával (Bachelor’s Degree), képesítő 
vizsgát tennie, végül pedig bizonyítania kell, hogy kompetens a szaktárgyában. 

INTASC (Interstate New Teachers Assessment and Support Consortium), ’Államok közötti konzorcium a kezdő tanárok 
értékelésére és támogatására’. A 80-as évek végén létrehozott testület, amely fő feladata a kezdő tanárok 
munkájának értékelésére alkalmas sztenderdek megalkotása volt. A sztenderdeket 1992-ben hozták 
nyilvánosságra. 

JEPD  (job-embedded professional development), ’az iskola vagy az osztályterem szintjén zajló szakmai tanulási 
tevékenység’. Részei: egy probléma azonosítása, megoldási kísérletek, a megoldások értékelése. 

LEAP (Leading Effective Academic Performance), ’Az iskolai teljesítmény hatékony javítása’, Denver 1. Számú 
Tankerületének tanárértékelési modellje. A tanári hatékonyság mérésére 50%-ban a tanulói eredményeket 
veszik figyelembe, a másik 50% az osztálytermi munka megfigyelésének különböző módjai (igazgató, társ) során 
elért eredményekből, a tanulók visszajelzéseiből és a pedagógus osztálytermen kívüli szakmai munkájának 
értékeléséből adódik össze. A LEAP-projekt a 2012–2013-as tanévben az egész kerületben kipróbálás alatt áll.  

NBPTS (National Board for Professional Teaching Standards), ’Nemzeti Tanács a Professzionális Tanítás Sztenderdjeiért’. A 
szervezet mestertanári bizonyítványát minden államban elfogadják.  

NCES (National Center for Educational Statistics), Nemzeti Oktatási Statisztikai Központ, szövetségi szintű oktatási 
statisztikai központ.  

NCLB ( No Child Left Behind), ’Egy gyermek sem marad le’, az 1965-ös közoktatási törvény megújítása 2001-ben. 2002-ben 
lépett hatályba.  

NSCD (National Staff Development Council), ’Nemzeti Tanár-továbbképzési Tanács’. Jelenlegi nevén’ Learning forward’, a 
tanártovábbképzések ügyével foglalkozó szövetségi szintű szakmai szervezet.  

PDU (Professional Development Unit), ’szakmai továbbképzési egység’, évente elvégzendő továbbképzési egység a 
Denveri I. Sz. Tankerület ProComp-rendszerében. Évente csak egy PDU elvégzését honorálják. Az esetleges 
másodikat stb. át lehet vinni a következő (vagy azt követő) év(ek)re. A foglalkoztatás első 14 évében a PDU-k 
elvégzése után kapott bérpótlék beépül az alapfizetésbe. 

PLACE (Program for Licensing Assessments of Colorado Educators), ’a colorado-i pedagógusok képesítővizsgája’, Colorado 
államban a kezdő tanárok szaktárgyi kompetenciájának mérésére alkalmazott teszt. Kifejlesztője a Pearson cég. 

PLC (Professional Learning Community), ’szakmai tanuló közösség’. Egy-egy iskola tantestületében létrejövő tanári 
közösségek, amelyek elkötelezettek a saját szakmai fejlődésük iránt, annak érdekében, hogy javítsák tanulóik 
eredményeit.  

Praxis II vizsga,  szövetségi szinten elfogadott pedagógusképesítő vizsga. 

                                                                 
*
 Megjegyzés: A glosszáriumban szereplő rövidítések és elnevezések mellé első előfordulásukkor a szövegben csillag került. 
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ProComp (Denver Professional Compensation System), ’denveri szakmai kompenzációs rendszer’. A Denveri 1. Sz. 
Tankerületben alkalmazott differenciált pedagógusbérezési rendszer elnevezése.  

Research or Evidence – based teaching methods, ’ kutatásra vagy bizonyítékokra építő tanítási módszerek’. Csak a 
randomizált, kontrollcsoportos vagy kvázi-kísérleti kutatási modelleken alapuló módszereket fogadják el 
tudományos igényűnek, a kvalitatív kutatásokon alapulókat nem. 

RSA (Regional Service Area), kb. ’Területi Pedagógiai Szolgáltatók’. Az RSA-k a Colorado állam Oktatási Minisztériuma által 
fenntartott szervezetek, amelyek az adott régióban az állami oktatáspolitika végrehajtását segítik. 

SASS (Schools and Staffing Survey), ’iskolák és tantestületek felmérése’. Az NCES által négyévente végrehajtott szövetségi 
szintű felmérés. 

SBE (State Board of Education), ’Állami Oktatási Testület’. Az 1948-as alkotmány rendelkezései alapján alakított testület az 
állami oktatás felügyeletére. Hat évre választott tagjai munkájukat tiszteletdíj nélkül látják el. Minden Colorado 
állambeli kongresszusi választókerületnek egy képviselője van a testületben.  

SCTE (State Council for Teacher Effectiveness), ’állami tanács a pedagógusok hatékonyságának növelésére’. A Colorado 
állam által 2010-ben felállított bizottság az SB-10-191 törvény elfogadásával kezdődött oktatási reform 
támogatására, monitorozására és továbbfejlesztésére. 

SSP (Special Services Providers), ’speciális pedagógiai szolgáltatók’. Az iskolákban nem adminisztratív vagy pedagógusi 
munkakörben foglalkoztatott, a tanulókkal foglalkozó dolgozók, pl. iskolapszichológus, beszédterapeuta stb. 

teacher leader ’vezető tanár’. A tantestület tagjai, tanárok, akik hivatalosan is viselik a Lead, vagyis ’vezető’ címet, és az 
iskola fejlesztésében segítenek. Munkájukért extrajuttatást kapnak, és jól körülírt feladataik vannak a szakmai 
fejlesztés vagy coaching területén.  

VAM (Value Added Models), ’hozzáadott érték modellek’. Statisztikai programok annak kiszámítására, hogy a pedagógusi 
munka mennyiben járul hozzá a tanulói teljesítmények javulásához. 
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1. A JELENLEGI RENDSZER LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI 

Az USA-ban a szövetségi oktatáspolitika igen korlátozott befolyással bír, mert az alkotmány az oktatásügyet az egyes 

államok hatáskörébe utalja, a tanárképzés és továbbképzés ügyével együtt. Először Lyndon B. Johnson elnöksége alatt 

született szövetségi szintű törvényi szabályozás a közoktatásról: ez az 1965-ben elfogadott Elementary and Secondary 

Education Act (ESEA*), amelyet azóta többször is megújítottak. A törvény öt területen/jogcímen biztosított pénzügyi 

forrásokat az oktatásügy számára, elsősorban esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A szövetségi pénzek biztosítása 

révén a szövetségi kormány bizonyos befolyásra tud szert tenni az egyes államokban, mert ahhoz, hogy a tankerületek és 

iskolák e szövetségi forrásokhoz hozzájussanak, a pénzekhez rendelt szövetségi elvárásoknak meg kell felelniük (Kinney 

2006, 29. o.). 

A szövetségi oktatáspolitika legfontosabb fejleménye az utóbbi mintegy harminc évben az ún. sztenderdmozgalom 

elveinek és céljainak oktatáspolitikai átvétele volt. Ennek elsődleges politikai célja az oktatás színvonalának emelése volt 

annak érdekében, hogy az USA gazdasága fenn tudja tartani versenyképességét és az ország gazdasági prosperitását. A 

mozgalom a nyolcvanas években indult. Először a matematikatanárok országos szervezete írta meg sztenderdjeit, vagyis 

foglalta írásba azt, hogy a tanulóknak mit kell tudniuk és mit kell tudniuk megcsinálni a közoktatás egyes évfolyamainak 

elvégzése után (Jennings 2012, 5. o.). Az első Bush-adminisztráció szövetségi szintű sztenderdeket akart íratni minden 

tantárgy vonatkozásában, erre azonban nem került sor, és a Clinton-érában a szövetségi oktatáspolitika már csak arra 

törekedett, hogy az egyes államok szintjén szülessenek meg a sztenderdek. 

A sztenderdmozgalom még a nyolcvanas években átterjedt a tanárképzés és tanári előmenetel területére is, elsősorban 

az 1983-ban megjelent az ’Egy nemzet veszélyben’ (’A Nation at Risk’) című jelentés nyomán, amely a tanári munka és a 

tanárképzés minőségét kritizálta (Sedlak 2008, 880. o.). Erre válaszul állították fel a National Board for Professional 

Teacher Standards (NBPT) testületet 1987-ben. A testület megalkotta a veterán pedagógusok munkájának értékelésére 

szolgáló sztenderdeket, majd erre alapozva felállított egy önkéntes, az USA egész területén elfogadott tanárminősítő 

rendszert (Ramirez 2004, 53). Ugyanekkor indította el a Council of Chief State School Officers (CCSSO*) az ’Interstate New 

Teachers Assessment and Support Consortium’ (INTASC*) projektet. Ez alkotta meg 1992-re a kezdő tanárok értékesére 

szolgáló sztenderdeket (INTASC-sztenderdek). Úgy tűnt, hogy a szövetségi szintű oktatáspolitika a pedagógusszakma 

sztenderdekre alapuló professzionalizálásában látja a szakma megújításának útját, és így a pedagógusképzés és -

továbbképzés megújításának útját is. 

Az oktatásügy előtt álló kihívásokra azonban gyökeresen más válaszokat adott a második Bush-adminisztráció. 

Ideológiáját először a konzervatív agytröszt, a Fordham Foundation 1999-es jelentése ’The teachers we need and how we 

can get more of them’ (Rotherman és Mead 2004, 37. o.) foglalta össze. Ezek a neoliberális, piacközpontú elvek hatották 

át a kongresszus által 2001-ben kétpárti támogatással elfogadott, és az elnök által 2002-ben aláírt No Child Left Behind 

(NCLB*) törvényt, amely tulajdonképpen a 1965-ös ESEA megújítása. Az NCLB törvény elnevezése is mutatja, hogy az 

amerikai politikai elit ráébredt arra, hogy a különböző társadalmi, etnikai, faji stb. csoportok oktatási eredményeiben 

megmutatkozó szakadék hosszabb távon a társadalom integritásának megbomlásával fenyeget. A törvény 

társadalompolitikai célja ennek megakadályozása. E cél elérése érdekében a törvény rendelkezései lehetővé teszik a nem 

megfelelően teljesítő iskolák azonosítását, és a tantestületek rákényszerítését arra, hogy javítsák teljesítményüket, vagyis 

tanulóik sztenderdizált vizsgákon elért eredményeit. A hangsúly tehát a pedagógusok, iskolák elszámoltathatóságán van, a 

pedagógusi teljesítmények értékelésén, nem a szakmai fejlesztésen. 
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Az Obama-adminisztráció kísérlete a NCLB megújítására 2010-ben kudarcot vallott, így az NCLB továbbra is érvényben 

van. Ezért szükséges fő elveinek és ezen elveknek a pedagógusképzésre és -továbbképzésre vonatkozó hatásainak 

ismertetése. (Az összefoglalás a No Child Left Behind Executive Summary 2002 alapján készült.) 

Az elszámoltathatóság elve: az NCLB előírja, hogy ahhoz, hogy szövetségi pénzekhez hozzájuthassanak az közoktatási 

intézmények, munkájukról el kell számolniuk. Az elszámoltatás feltételeit az egyes államoknak kell biztosítaniuk: először is 

minden államnak megfelelő kihívást jelentő sztenderdeket kellett lefektetnie matematika és anyanyelv tárgyakból. A 

követelmények elérését az államoknak évenként sztenderdizált tesztekkel kell ellenőrizniük a 3–8. évfolyamokban, és 

egyszer a középiskolai évek során. Azoknak a tankerületeknek és iskoláknak, amelyek nem képesek az államuk által az 

adott évre matematikából és szövegértésből előírt mutatószámot te, az ’Adequate Yearly Progress’ (AYP*) mutatót 

teljesíteni, évről évre súlyosbodó retorziókkal kell számolniuk, végső esetben a tanári kar és az iskolavezetés leváltására is 

sor kerülhet (Wiley 2005. 6. o., idézi Kinney 2006, 37. o.). 

Az esélyegyenlőség javításának elve: annak érdekében, hogy ’egy diák se maradjon le’, az egyes hátrányos helyzetű 

csoportok sztenderdizált teszteken elért eredményeit külön is kiszámolják. (Így szegényekét, a faji vagy etnikai 

kisebbségekhez tartozókét, a fogyatékossággal élőkét vagy az angol nyelvet tanulókét.) Vagyis nem lehetséges többé a 

statisztikai átlag mögé elbújtatni a hátrányos helyzetű csoportok eredményeit, és így az őket kiszolgáló iskolák 

eredménytelenségük miatt elszámoltathatók lesznek. 

A piaci verseny elve: ha az iskola nem képes elérni az AYP-t, akkor már az első sikertelen év után a tanulóknak joguk van 

másik iskolába menni, és az esetleges többletköltséget a tankerületnek kell állnia, vagyis a fogyasztók más, sikeresebb 

szolgáltatók után nézhetnek. A versenyelv érvényesülését jelentette a pedagóguspálya megnyitása a nem a 

tanárképzésből érkező jelöltek előtt is (Alternative Routes into Teaching). A cél az volt, hogy minél többen lépjenek a 

tanári pályára, így növelve az állásokért folytatott versenyt, ami Bush-adminisztráció nézete szerint a tanári munka 

minőségének javításához vezet majd. Ez utóbbi intézkedéseket arra hivatkozva hozták meg, hogy a speciális tudásbázis, 

amelyet a pedagógia magának vindikál, tudományosan nem megalapozott, (nem ’research-based’ vagy ’evidence-

based*’) illetve e tudásbázis elsajátításának nincs tudományosan kimutatható hatása a tanári hatékonyságra, tehát nem 

szükséges a tanári munka ellátásához (Podgursky 2004, 256–263. o.). (A ’tudományosan megalapozottnak’ elfogadható 

kutatások kritériumainak teljes listáját adja az Improving 2006, 4. o.) 

A pedagógusi munka minőségének javítása: az NCLB célul tűzte ki, hogy 2005–2006-ra magasan kvalifikált tanárok 

(Highly Qualified Teachers, HQT*) tanítsanak minden iskolában. Ezalatt leginkább a tanárok szaktárgyi felkészültségének 

javítását értették, ezért írták elő a szaktárgyi kompetencia valamilyen bizonyítását. 

Ezek az elvek együttesen abba az irányba hatnak, hogy főleg a hátrányos helyzetű iskolák tantestületei igyekezzenek 

munkájukat megújítani, jobb eredményeket elérni, mert különben veszélybe kerülhet az állásuk, sőt az iskola túlélése is. 

Egyben kimondatlanul is arra is ösztönzi a tantestületeket, hogy együtt, az iskola munkájának javítására és 

megreformálására tett erőfeszítéseik során alakítsák át pedagógiai gyakorlatukat, tehát a szakmai tanulás kollaboratív és 

munkahelyi kontextushoz kötött típusait erősíti. A tanulói eredmények alapján történő elszámoltatás emellett azt is 

eredményezi, hogy a pedagógusok számára a továbbképzés legfontosabb funkciója és célja a tanulói teljesítmények 

javításának elősegítése. 

A tanártovábbképzések pénzügyi támogatásáról az NCLB Title II, Part A része intézkedik, amely az 1965-ös ESEA-ban 

meghirdetett Eisenhower Szakmai Fejlesztési Programot, valamint a tanulócsoportok létszámát csökkentő programot 

váltotta fel. A Title II Part A úgy rendelkezik, hogy minden tanárnak ’magas színvonalú’ továbbképzésben kell részesülnie. 

Magas színvonalú az a továbbképzés, amelyről ’tudományos kutatások’ bizonyították, hogy javítják a tanulók 

eredményeit. (A tudományosnak elfogadott kutatások kritériumait lásd Improving Teacher Quality State Grants, 2006, 1. 
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o.) (Sykes és Dibner 2008, 25. o.). A pedagógus-továbbképzéseket ezen túlmenően az egyes államok hivatottak 

szabályozni. A szövetségi kormány a szakmai fejlesztésre használható szövetségi pénzügyi alapok megszerzésének a 

feltételeit rögzíti, nem azt, hogy konkrétan milyen továbbképzésben részesüljenek a pedagógusok, azt hogyan 

akkreditálják, vagy milyen előmeneteli rendszer kapcsolódjon a továbbképzések elvégzéséhez. 

Az Obama-kormányzat oktatáspolitikája átvette az NCLB legfontosabb elemeit. A két adminisztráció oktatáspolitikája 

között azonban vannak fontos különbségek, amelyeket jobban megvilágít az NCLB, vagyis a közoktatási törvény 

megújítására 2010-ben megalkotott törvénytervezet, a ’Blueprint for Reform: Reauthorization of Elementary and 

Secondary Education Act’, amelyet azonban a kormányzatnak nem sikerült elfogadtatnia a Kongresszussal. A 

reformtervezet 5 fő területen irányzott elő jelentősebb változtatásokat. Ezek közül csak azokat veszem górcső alá, 

amelyek a pedagógusok és igazgatók értékelésével, elszámoltathatóságával, képzésével és továbbképzésével 

kapcsolatosak. 

Az elszámoltathatóság vonatkozásában az egyik fontos fejlemény, hogy a tanulói eredmények az egyik, de nem az 

egyetlen mutató, amely alapján a pedagógusok teljesítményét mérni kívánják. A dokumentum más részeiből kiderül, hogy 

a tanulók elé állított követelményeket, és így a tanárok elé állított követelményeket is emelni kívánják, illetve ’jobb 

minőségű’ értékelési eszközöket kívánnak kidolgozni a tanulói teljesítmények mérésére (A Blueprint, 2010, 3–4. o.). 2010-

ben matematikából és anyanyelvből megszületett a Common Core Standards (Az Alaptantárgyak Közös Sztenderdjei, 

rövidítve: CCS*)
 
két szinten. Fontos új kezdeményezés, hogy a reformtervezet az oktatási rendszer bármely szintjén és 

pozíciójában dolgozókat is elszámoltatná (A Blueprint, 2010, 5. o.). 

A tervezet a pedagógusok és iskolavezetők értékelését mint a további fejlődés és a továbbképzések kiindulópontját kezeli, 

szemben az NCLB törvénnyel, amely elsősorban a pedagógusok és iskolák elszámoltathatóságát helyezte előtérbe. (A 

2012-es RESPECT vitairat, amelyben a kormányzat a pedagógusokkal kapcsolatos politikáját foglalta össze, felvázolja a 

pedagógusok számára elképzelt életpályamodellt és differenciált bérezési rendszert is (Respect, 2012, 12–18. o.). Témánk 

szempontjából fontos még idézni, mit ír a reformtervezet a tanár-továbbképzések kívánatos formáiról: 

„A tankerületeknek támogatniuk kell az iskolákban kollaboratív munkaközösségek létrejöttét, amelyben az iskolavezetők, 

a pedagógusok és más, iskolai segítő foglalkozást űzők is részt vesznek. Hatékony, állandó, a pedagógiai munkába 

ágyazott (job-embedded) szakmai fejlődési lehetőségeket kell biztosítaniuk, amelyek a tanulók és az iskola igényeihez 

igazodnak, és minden más módon is segíteniük kell a pedagógusok, igazgatók és más segítő dolgozók hatékonyságának 

növelését.” …. „A szakmai továbbképzésre és a tanulócsoportok létszámának csökkentésére fordított összegekhez mindig 

hozzá kell rendelni azokat az adatokat, amelyek bemutatják, milyen hozadékuk volt a tanulói eredmények 

vonatkozásában.”(A Blueprint, 2010, 15. o.) 

A Reformtervezet tehát meg is fogalmazta, amit a NCLB csak utalás szintjén tartalmazott: a kollaboratív, az iskolai 

munkába ágyazott továbbképzéseket tartja támogatandónak. Mindez egybecseng azzal, amit a National Staff 

Development Council – vagyis az NSDC*, jelenlegi nevén a Learning Forward szervezet megfogalmaz szakmai tanulás 

definíciójában (lásd 1. sz. melléklet.). Az utolsó sorban tett utalás pedig azt bizonyítja, hogy a szövetségi kormányzat a 

továbbképzésre költött pénzekről el kívánja számoltatni a felhasználókat, és a továbbképzések hatékonyságának végső 

mutatójaként a tanulók eredményeinek javulását fogadja el. A továbbképzések végső célja, funkciója tehát a tanulói 

eredmények javítása. 

A fenti, immár évtizedes szövetségi reform adja az egyes államok pedagógus-továbbképzési politikájának hátterét. A 

közös politikai célokat, tehát az oktatás színvonalának emelését és a társadalmi dezintegráció elkerülését minden állam 

másképpen próbálja elérni. A pedagógus-továbbképzés, mint az oktatás színvonala erősítésének leghatékonyabb és 

legköltséghatékonyabb eszköze kerül egyre inkább a figyelem középpontjába. Azt azonban, hogy konkrétan mi történt a 
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tanártovábbképzés területén az NCLB törvény elfogadása óta, csak az egyes államok szintjén lehet megvizsgálni, mert az 

egyes államok szerepvállalása a tanárképzés és -továbbképzés ügyében – akárcsak az egész oktatásügy területén – igen 

széles spektrumon mozog. Vannak államok, amelyek teljesen szabad kezet adnak a tankerületeknek a továbbképzés 

területén: sem információt sem támogatást nem nyújtanak. Vannak olyanok, amelyek szintén a tankerületekre bízzák, 

hogyan bonyolítják a pedagógus-továbbképzéseket, de a hatékony tanárképzési és -továbbképzési módszerek terén 

információs bázisként támogatják őket. Végül vannak erős kontrollt gyakorló államok, amelyek részletesen szabályozzák, 

hogy a tankerületeknek mit kell csinálniuk: például, hogy a kezdő tanárok indukciója milyen legyen, milyen óraszámban, 

vagy, hogy milyen típusú továbbképzésben részesüljenek évente a pedagógusok stb. (Loeb és szerzőtársai. 2009, 213. o.). 

A Loeb és munkatársai által alkotott táblázat áttekintést ad arról, milyen céllal és hogyan szabályozhatják az egyes 

államok a tanárképzés és -továbbképzés rendszerét. 
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1. sz. táblázat: Pedagógusképzési és -továbbképzési célok és a szövetségi államok lehetséges stratégiái ( Loeb és 
szerzőtársai, 2009, 215. o.)  

Típus Tanárképzés Indukció/mentorálás 
Folyamatos 

szakmai fejlődés 

Teljesítményértékelések 
és szakmai fejlesztési 

kötelezettségek 

Cél A közoktatásban 
dolgozó tanárok 
alapképzése 

Segítséget nyújtani a 
kezdő tanároknak az 
iskolai munkában 

A pedagógusok 
tudásának 
naprakészen 
tartása tantervi és 
oktatáspolitikai 
célok 
vonatkozásában 

A pedagógusok 
folyamatos szakmai 
fejlődésének értékelése 
és állandó támogatás 
nyújtása 

Stratégiák A szaktárgyi 
tanegységek 
számának 
előírása 

 

Az iskolai és 
tanítási 
gyakorlatok 
mennyiségének 
megszabása 

 

Különböző 
módszerek a 
tanítási 
programok 
elszámoltatásár
a 

Az indukcióban 
történő minimális 
óraszámú részvétel 
előírása 

A mentorok 
kiválasztási 
kritériumainak 
meghatározása 

A kezdő tanárok 
számára szakmai 
anyagok biztosítása 

A mentorok számára 
szakmai anyagok 
biztosítása 

Az indukció kimeneti 
követelményeinek 
meghatározása 

Az indukció sikeres 
elvégzése feltételeinek 
meghatározása 

A minimálisan 
teljesítendő 
szakmai 
továbbképzési 
kreditek / szakmai 
képzési óraszám 
meghatározása; 

 

A szakmai 
továbbképzések 
sztenderdjeinek 
meghatározása 

 

 

A tanári értékelés 
kritériumainak 
meghatározása, pl. hogy 
a tanulók teljesítménye 
is egyike legyen-e a 
kritériumoknak 

Az értékelések 
gyakoriságának 
meghatározása 

Az értékelésen nem 
megfelelő minősítést 
kapott pedagógusokkal 
szemben alkalmazott 
szankciók 
meghatározása 

Az értékelők 
kiválasztása, elfogadása. 

Mivel a tanártovábbképzés ügye szövetségi szinten az NCLB törvénynél részletesebben nem került szabályozásra, a 

továbbiakban, egészen a VIII. pontig, a továbbképzések hatékonyságának értékeléséig, egy állam, Colorado, s ezen belül 

egy tankerület, a Denveri 1. Sz. Tankerület pedagógus-továbbképzési rendszerén keresztül mutatom be, hogyan működik 

a rendszer a gyakorlatban. Természetesen mindvégig szem előtt kell tartanunk, hogy Colorado csak egy az ötven, eltérő 

gyakorlatot követő állam közül. 
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2. A TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSEK JELENLEG ÉRVÉNYES JOGI SZABÁLYOZÁSA COLORADO 
ÁLLAMBAN  

Coloradoban, hasonlóan a legtöbb amerikai szövetségi államhoz, helyi ellenőrzés (local control) alatt áll az oktatás, tehát 

az tankerületek hatáskörébe tartozik a döntéshozatal a legtöbb oktatással kapcsolatos kérdésben. Az állami szabályozás 

csak a kereteket szabja meg (Moya, S. S. 2012, személyes közlés). A fenti, 1. sz. táblázatban vastag betűvel szedtem azokat 

a területeket, amelyeken Colorado állam élt szabályozási jogával. A jogi szabályozás legfontosabb területe a pedagógusok 

működési engedélyének kiadására vonatkozik. 

Colorado államban a pedagógusok és más, az oktatásügy területén foglalkoztatottak működési engedélyeinek kiadásáról 

az 1991-ben elfogadott Colorado Educator Licensing Act rendelkezik, amelyet azóta többször is módosítottak és 

kiegészítettek, de alapvetően nem változtattak meg. A részleteket a törvény 1994-es végrehajtási utasításában találjuk, 

amelyet szintén többször módosítottak és kiegészítettek. (Colorado Code of Regulations 301–37.,n.a. Letöltve: 

2013.01.03.) 

Colorado államban 2010-ben nagyszabású reform kezdődött az SB-10-191 törvény elfogadásával. Ezt követte a ’State Council 

for Educator Effectiveness’ (SCTE*) felállítása a reformok megtervezésére. A 2012–2013-as tanévben a terveknek 

megfelelően a kipróbálás zajlik, a reformok teljes körű bevezetésére a 2014–2015-ös tanévtől lehet számítani (State 

Council, 2011. Letöltve: 2013.01.02.). Bár az SB-10-191 elsősorban a pedagógusok értékelését reformálja meg, várható, 

hogy a továbbképzések rendszerében is változtatásokhoz vezet majd. 
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3. A TOVÁBBKÉPZÉSEK DEKLARÁLT CÉLJAI ÉS KONTEXTUSA COLORADO ÁLLAMBAN 

A továbbképzések deklarált céljai: Colorado állam Oktatási Minisztériuma és a State Board of Education (SBE*) 2007-ben 

fogalmazta meg az állam közoktatásának reformtervét ’Forward Thinking’ címmel. Ez a stratégiai terv hét pontban foglalja 

össze Colorado elképzeléseit arról, hogyan lehet olyan céltudatos, dinamikus oktatásvezetést, szolgáltatást és támogatást 

nyújt, amely minden tanuló fejlődését elősegíti (Jaquith és szerzőtársai,  2010, 31. o.). A tervek alapvetően 

egybecsengenek a szövetségi oktatáspolitika célkitűzéseivel: a tantárgyi sztenderdek felülvizsgálata, a tanulók 

előrehaladásának mérésére jobb eszközök kifejlesztése, és ezek segítségével az iskolák elszámoltatása, a segítségre 

szoruló iskolák azonosítása, és számukra megfelelő támogatás nyújtása az egész állam területén (Jaquith és szerzőtársai, 

2010, 31. o.). A szövetségi oktatáspolitika egy másik fontos prioritásának elfogadását tükrözi a különböző hátrányos 

helyzetű tanulói csoportok teljesítményeiben megnyilvánuló különbségek felszámolására 2008-ban indított kísérleti 

projekt, a “Closing the Achievement Gap” (CTAG) (Jaquith és szerzőtársai, 2010, 25. o.). A közoktatás-politikai célok tehát 

világosak, és ezek a célok határozzák meg a továbbképzések céljait, amelyek közül a legfontosabb a tanulói teljesítmények 

javítása. Ahogyan egy tanártovábbképzéssel foglalkozó szervezet képviselője mondta: „Valamikor arról beszéltünk, hogy 

hogyan hassunk a pedagógusokra, ma arról beszélünk, hogyan hassunk a tanulói teljesítményekre.” (Jaquith és 

szerzőtársai, 2010, 42. o.)  

A továbbképzések kapcsolatát az alap- és a bevezető képzéssel és az előmeneteli rendszerrel törvényi szabályozás 

rögzíti, jelesül az 1991-es Colorado Educator Licensing Act. Ez egy háromfokozatú előmeneteli rendszerről intézkedik: 

gyakornok, véglegesített tanár, és mester tanár fokozatok léteznek. A továbbképzéseknek ebben az előmeneteli 

rendszerben van szerepük. A tanárképzésből frissen kikerülő gyakornokok ’Initial Teaching Licence’-t, vagyis gyakornoki 

működési engedélyt kapnak, amely három évig érvényes. Három éven belül a gyakornoknak sikeresen el kell végeznie egy 

államilag akkreditált bevezető képzést (indukciót), ezután kérheti a rendes működési engedély, vagyis a ’Professional 

Licence’ kibocsátását. Ez a működési engedély öt évig érvényes. A megújítás törvényben előírt feltétele hatkreditnyi 

kurzus elvégzése egy államilag akkreditált college-ban
1
 vagy egyetemen vagy 90 órányi továbbképzési tevékenység 

formájában. (Egy kredit 15 órányi továbbképzési tevékenységnek felel meg.) A harmadik, a mestertanári fokozat 

megszerzése önkéntes, és hét évre szól. A mesterfokozat elérésének két módja van: az egyik a National Board for 

Professional Teaching Standards (NBPTS*) szövetségi szinten is elfogadott mestertanári címének megszerzése, a másik 

egy olyan professzionális portfólió összeállítása és benyújtása, amelyben a pedagógus kivételes pedagógiai tevékenységét 

és eredményeit, munkásságát dokumentálja (Colorado Code of Regulations 301-37, n.a. 15. o., letöltve: 2013.01.03.). 

Az előmeneteli rendszer egységességét az 1991-es Educator Licensing Act törvényben megfogalmazott ‘Standards for the 

Approval of the Program Content of Professional Education and Professional Development of Teachers and Special 

Service Personnel’, vagyis ‘Sztenderdek a pedagógusok és pedagógiai szolgáltatók képzési és továbbképzési 

programjainak akkreditációjához’ biztosítják. A sztenderdek azonban nem a programok tartalmáról, hanem a kimeneti 

követelményekről rendelkeznek, vagyis tulajdonképpen a tanári munka sztenderdjei (Jaquith és szerzőtársai, 2010, 17. o.). 

Ezeknek kell megfelelniük a kezdő és a véglegesített tanároknak egyaránt. A mestertanári címre pályázóknak azt kell 

bemutatniuk, hogy tevékenységük mennyiben mutat túl a sztenderdek követelményein. 

 

 

                                                                 
1
 College: itt: felsőoktatási intézmény, amely ’Bachelor’ szintű képzéseket folytat.  
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4. A TOVÁBBKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE COLORADO ÁLLAMBAN  

Mivel Colorado egy hagyományosan ’local control’ állam, vagyis az oktatásügy a helyi közösségeknek felelős tankerületek 

kezében van, a minisztérium a pedagógus-továbbképzések vonatkozásban is csak keretszabályozást alkot (Jaquith és 

szerzőtársai, 2010, 17. o.). A minisztériumtól függetlenül sem létezik olyan szerv, hatóság, amelynek feladata a 

továbbképzések szabályozása vagy felügyelete lenne. 

A továbbképzések állami akkreditációja az indukció kivételével nem létezik. Az indukcióról a fent említett törvény, az 

1991-es Colorado Educator Licensing Act intézkedik. A minisztériumban külön osztály foglalkozik a működési engedélyek 

megújításával, amihez át kell tekinteniük a pedagógus által az ötéves periódus alatt elvégzett továbbképzések 

megfelelőségét. A továbbképzések elfogadásának feltételei a következők: a továbbképzési tevékenységeknek a 

pedagógusi munka sztenderdjeihez kell igazodniuk, a tanár által tanított tárgyakhoz, a pedagógiához, illetve a tanári 

hatékonyság növeléséhez kell kapcsolódniuk, és ezen kívül összhangban kell lenniük az állam vonatkozó törvényeivel és a 

Minisztérium által kiadott szabályokkal (Lee, C. 2012, személyes közlés). 

Elfogadott szakmai továbbképzési tevékenység lehet: 

– a tankerület által biztosított vagy előírt szakmai továbbképzésen történő részvétel, 

– egyetemi, főiskolai kurzusok elvégzése, 

– a saját iskola tevékenységének megreformálásában való részvétel, 

– gyakornokság (internship), 

– tanulmányút, 

– folyamatos szakmai fejlődést elősegítő tevékenység. 

Folyamatos szakmai fejlődést elősegítő tevékenység lehet:  

– workshopokon vagy konferenciákon történő részvétel, 

– szövetségi vagy állami szintű konferenciákon előadás tartása, 

– kutatási tevékenység, 

– publikációs tevékenység,  

– szövetségi vagy állami szintű oktatási bizottságokban történő részvétel, 

– akár hagyományos, akár alternatív programból érkező tanárjelölt felügyelete/mentorálása. 

A pedagógusoknak a ’Professional Licence’ megújításához a továbbképzésekről teljes dokumentációt kell benyújtaniuk, és 

mellékelniük kell annak leírását is, hogyan járult hozzá pl. egy tanulmányút a folyamatos szakmai fejlődésükhöz, ahol ez 

lehetséges, a Colorado államban elfogadott pedagógussztenderdek megfelelő megnevezésével. 

Pontosan meghatározzák azt is, milyen tevékenység hány órás szakmai képzésnek felel meg. Például tanárjelölt 

felügyeletéért maximum 45 órányi továbbképzést lehet ’elszámolni’ 5 év alatt, ha a tevékenységet megfelelően 

dokumentálták (Licensure renewal information, letöltve 2012. 12. 27.). 
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5. A TOVÁBBKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL COLORADO ÁLLAMBAN  

A részvételhez való jog: a továbbképzésben való részvétel minden, az állam által foglalkoztatott pedagógus joga. Azonban 

e jognak a finanszírozhatóság határt szab. Nyilvánvalóan az állam nem tud korlátlan számú továbbképzést finanszírozni 

egy-egy pedagógus számára. 

Részvételi kötelezettség: az állami szabályozás rendelkezik a pedagógusok részvételi kötelezettségéről. Amint láttuk, a 

gyakornokok számára az indukcióban való részvétel kötelező, annak sikeres elvégzése nélkül a gyakornok nem kapja meg 

a ’Professional Licence’-t, vagyis a rendes működési engedélyt. Kötelező az indukcióban való részvétel a kezdő Special 

Services Providers (SSP*), az új igazgatók és az adminisztrátorok, az akkreditált alternatív tanárképzési programokból 

érkező pedagógusok vagy a más államokból érkező kezdő pedagógusok, sőt a más államból érkező veterán tanárok 

számára is. (Utóbbiak esetében a bevezető képzés elsősorban a beilleszkedésüket szolgálja.) 

A legutóbbi SASS* felmérés azt is mutatja, hogy Colorado államban az indukció magasabb színvonalú, mint másutt, mert a 

mentori segítségen kívül a kezdő tanárok a következő segítségnyújtási formákról számolnak be: kurzusok és 

szemináriumok kezdő tanárok számára, csökkentett óraszám vagy külön idő biztosítása az indukció számára, rendszeres 

támogató beszélgetések az igazgatóval vagy más iskolavezetővel, közös óratervezés (Jaquith és szerzőtársai, 2010, 16. o.). 

A gyakornoki működési engedély három évig érvényes. A bevezető programok sikeres elvégzése Colorado állam 

pedagógussztenderdjeinek eléréséhez kötött. Sikertelenség esetén a gyakornoki működési engedélyt egyszer lehet 

hosszabbítani. Többszöri hosszabbítás csak akkor lehetséges, ha a gyakornok az indukciós programot önhibáján kívüli 

körülmények miatt nem tudta sikeresen elvégezni (Colorado Code of Regulations 301–37, n.a. 169. o. letöltve 2013. 01. 

03). 

A pedagógus további pályája során a ’Professional Licence’-k, vagyis a rendes működési engedélyek meghosszabbítása 

megfelelő kreditszámú továbbképzés elvégzése nélkül nem lehetséges. A pedagógus elvileg dönthet arról, milyen 

képzésben vesz részt, hogy majd meghosszabbítsák a működési engedélyét. Azonban vannak kötelező képzések, például a 

tankerületek hirdetnek kötelező továbbképzéseket, amikor bármely tárgyból új sztenderdek jelennek meg, vagy új 

metodikát, esetleg tankönyveket vezetnek be, vagy bármilyen más, a tankerületben felmerülő probléma kezelése 

szükségessé teszi ezt. A kötelező továbbképzések általában ingyenesek (Moya, S. 2012, személyes közlés). 

A pedagógusok továbbképzés-választási szabadságát tovább korlátozza az a tény, hogy a továbbképzési igények 

azonosítása alapvetően az iskolai munka értékelése alapján történik. Ez alatt két dolgot kell érteni: egyrészt a tanulók által 

az évenkénti sztenderdizált teszteken elért eredmények határozzák meg, hogy melyik iskola pedagógusainak milyen 

típusú továbbképzésre van szükségük. (Ha egy iskola tanulói egy adott tárgyból alulteljesítenek, akkor az adott iskola 

tanárainak továbbképzési terveit meghatározza az a kötelezettség, hogy az eredményeket javítaniuk kell, mert különben 

retorziókkal néznek szembe.) Emellett Colorado államban a tanári munka most bevezetésre kerülő újszerű értékelése is 

segíti majd a továbbképzési igények azonosítását. 

A továbbképzési igények azonosítása: az SB-10-191-es törvény előírja a pedagógusok és igazgatók munkájának évenkénti 

értékelését, amelynek két fő komponense (50%–50%-ban): az osztálytermi munka értékelése (óralátogatás) és a tanulók 

eredményei. Az elért eredmények alapján a pedagógusokat és igazgatókat egyaránt négy kategóriába osztják: nagyon 

hatékony, hatékony, részben hatékony, nem hatékony. Az évenkénti értékelésekre építve minden pedagógusnak és 

igazgatónak évente fejlődési tervet kell készítenie. Azoknak a pedagógusoknak és igazgatóknak, akik az értékelésen ’nem 

hatékony’ besorolást kapnak, kötelező lesz az előírt továbbképzéseket látogatniuk, tehát nem készíthetnek tervet 

önállóan. (Aki két egymást követő évben ’nem hatékony’ besorolást kap, elveszti a státuszát. A státusz megszerzése pedig 
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nem a pályán eltöltött évek számától függ majd, hanem három egymást követő alkalommal a ’kielégítően hatékony’ 

minősítés megszerzésétől. {Teacher Effectiveness Overview, letöltve: 2013.01.02. és State Teacher Policy Yearbook Brief 

Area 3, 2012, 14. o.}) 

Az új pedagógusértékelési rendszer egyelőre kipróbálás alatt áll. Bevezetése nyomán egészen más alapokra kell majd 

helyezni a továbbképzési rendszert is. A 2010-ben felállított State Council for Teacher Effectiveness, az SCTE az a szerv, 

amelyet az SB-10-191-es törvény végrehajtásának felügyeletére és a reform továbbvitelére állítottak fel, a továbbképzési 

rendszer átalakítására is kidolgozta javaslatait. Tervezetében a szakmai fejlesztés sztenderdjeinek kidolgozását, a 

továbbképzések hatékonyságának mérését – magyarul a továbbképzéseknek a szakmai kompetenciák növekedésére és a 

tanulói eredményekre gyakorolt hatásának mérését – a pénzügyi forrásoknak a szövetségi és állami oktatáspolitikai 

célokra történő összpontosítását, és a rendes pedagógusi működési engedélyek (Professional Licence) kiadásának és 

meghosszabbításuk feltételeinek felülvizsgálatát követeli (State Council, 2011, 164–165. o.). 
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6. A TOVÁBBKÉPZÉS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEI  

Akkreditáció: az állami akkreditáció csak a bevezető (indukciós) programokra nézve kötelező. Indukciós programokat 

akkreditálhatnak és működtethetnek: a tankerületek, a tankerületek konzorciumai, vagyis a Board of Cooperative 

Educational Services (BOCES*), amely két vagy több tankerület által működtetett pedagógiai szolgáltató szervezetek, 

valamint független (nem állami fenntartású) intézmények. Az akkreditálás a State Board of Education (SBE) kezében van. 

Az indukciós programok akkreditációját ötévente meg kell újítani. Az indukció tartalmára és módszereire, elvégzésének 

feltételeire, a mentorok kiválasztására stb. vonatkozóan az állam csak irányelvekkel és modellként szolgál, és az állam 

által már akkreditált indukciós programokat is közzétesz a minisztérium honlapján (Teacher Induction Guidelines, letöltve 

2013. 01. 03.). Az indukciót követő továbbképzéseket nem kell akkreditáltatni. 

Intézményfajták: Colorado államban a pedagógus-továbbképzések szervezése több független szervezet kezében van. 

Ezek közül a legfontosabbak a tankerületek, illetve a tankerületek konzorciumai, vagy a BOCES. Ez utóbbiakra azért van 

szükség, hogy a kisebb tankerületek is megfelelő minőségű továbbképzéseket tudjanak biztosítani pedagógusaik számára. 

A tankerületek és a BOCES egyaránt a helyi iskolák továbbképzési igényeit elégítik ki, és nekik és a helyi iskolaszékeknek 

felelnek. Azonban a tankerületeken és az iskolákon egyre erősebb a nyomás, hogy a szövetségi és állami oktatáspolitika 

céljait kövessék. Ezt az erősödő központi befolyást mutatja például az, hogy 2008-ban Colorado állam a Regional Service 

Area (RSA*) Act-ban 12-re emelte az addigi nyolcról az államban működő regionális szolgáltatók számát. (Az RSA-k az 

Oktatási Minisztérium által fenntartott szervezetek, amelyek az adott régióban az állami oktatáspolitika végrehajtását 

segítik.) A törvény által megerősített RSA-k az államtól kapott erőforrásaik egy részét továbbképzésekre költötték, 

azonban a 2010–2011-es tanévben a költségvetési csapokat Colorado költségvetési krízise nyomán elzárták (Jaquith és 

szerzőtársai, 2010, 18–19. o.). 

A továbbképzések szolgáltatásában fontos szerepet töltenek be a független szolgáltatók. Ilyenek például az államközi, 

regionális pedagógiai kutatással, fejlesztéssel foglalkozó szervezetek, mint például a Mid-Continent Research for 

Education and Learning (McREL), a South-West Comprehensive Center (SWCC) vagy a Mountain Plains Regional Resource 

Center (MPRRC). Jelen vannak az egyetemek is, például a Western State vagy a Jones International University vagy a 

Colorado-i Egyetem, illetve az egyetemekkel a tanárképzésben partneri viszonyt ápoló szakmai fejlesztő iskolák 

(Professional Development School). Fontos szerepet töltenek be a tanári szakmai szövetségek, legyenek azok szövetségi 

szintű szakmai szervezetek helyi szervezetei vagy Colorado állam tanári szervezetei. Független szolgáltatók is szép 

számmal vannak a piacon, mint például a Public Education and Business Council vagy a Rocky Mountain Math and Science 

Partnership vagy például a Pearson kiadó (Jaquith és szerzőtársai, 2010, 36–38. o.). 

Minőségellenőrzés: a különböző továbbképzések minőségellenőrzésének alapját a továbbképzésekről az egyes 

tankerületek által begyűjtött pedagógusi visszajelzések képezik. Ezeket minden továbbképzésről begyűjtik. Az Oktatási 

Minisztérium a pedagógusok körében végzett, a munkakörülményekre vonatkozó TELL Colorado (Teaching, Empowering, 

Leading, and Learning) felmérésből is nyert adatokat a továbbképzések minőségére vonatkozóan (Jaquithés szerzőtársai, 

2010, 16. o.). 

Az indukció esetében az akkreditációs testület szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a programok akkreditációnak megfelelő 

lebonyolítását az akkreditáció érvényességének ötéves periódusa alatt is. A programokról a résztvevőktől kétévente 

kérdőíves kikérdezés formájában visszajelzést gyűjtenek.   

(http://www.cde.state.co.us/EducatorEffectiveness/Induction.asp   

letöltve: 2013.01.03.)  

http://www.cde.state.co.us/EducatorEffectiveness/Induction.asp
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7. A TOVÁBBKÉPZÉSEK FORMÁI ÉS TARTALMA 

7.1 A továbbképzések formái és tartalma Colorado államban  

A továbbképzések fajtái: bevezető képzések, a rendes működési engedély meghosszabbításához szükséges 

továbbképzések. További típusként megemlíthető még a működési engedély kiterjesztése más tantárgyak tanítására 

(angol terminussal: new endorsement). Ehhez tulajdonképpen egy új diplomát kell szerezni, egy államilag akkreditált 

intézményben, és letenni a szaktárgyból az állam által előírt vizsgát.   

(http://www.cde.state.co.us/cdeprof/Licensure_addendorsment_info.asp) 

A képzés irányait, témáit egy, a Colorado államhoz hasonlóan helyi kontroll alatt álló rendszerben az iskolák, 

tantestületek igényei szabják meg. Azonban amikor az iskolák elszámoltathatósága a legfontosabb szövetségi és ennek 

következtében állami oktatáspolitikai irányelv, 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, amelyek az egyes 

tárgyakból elért gyengébb tanulói eredmények javításával kecsegtetnek. Ezeknek pedig egy jelentékeny része tantárgyi 

fókuszú nemcsak Colorádóban, hanem az Államokban általában.  

Ezt a trendet jól mutatják az NCES* által négyévenként végrehajtott SASS-felmérések: tantárgyi fókuszú 

továbbképzéseken az 1999–2000 tanévben a pedagógusok 59%-a vett részt, ezzel szemben 2008-ban már 87,5%-a (Wei 

és szerzőtársai, 2010, 11. o.). Amint látható, az NCLB törvény bevezetése óta jelentékenyen nőtt a szaktárgyi 

továbbképzéseken részt vevők száma, mert a törvény a gyengébb pedagógusi és ennek következtében gyengébb tanulói 

teljesítmények okaként a pedagógusok nem megfelelő szaktárgyi felkészültségét azonosította. Ezért az NCLB célul tűzte 

ki, hogy 2005–2006-ra magasan kvalifikált tanárok (Highly Qualified Teachers, HQT ) tanítsanak minden iskolában. A HQT 

pedagógus az lehet, aki rendelkezik egy alapdiplomával (Bachelor’s Degree), képesítő vizsgát tett, és új elemként: 

valamilyen formában bizonyította, hogy kompetens a szaktárgyában (Rotherman−Mead, 2004, 45. o.). Colorado államban 

például a gyakornoki működési engedélyek (Initial Licence) kibocsátásának előfeltétele vagy az állam megrendelésére a 

Pearson cég által kifejlesztett PLACE* teszt, vagy a szövetségi szinten elfogadott Praxis II* vizsga letétele. Ezek a vizsgák a 

szaktárgyi kompetenciát hivatottak mérni, és letételük alól csak az kaphat felmentést, aki igazolja, hogy felsőoktatási 

tanulmányai alatt 24 kreditet szerzett a tanítandó szaktárgyból 

(http://www.cde.state.co.us/cdeprof/Licensure_tch_req.asp, letöltve 2012. 12. 27. ). 

A szövetségi oktatáspolitikai prioritások elfogadását tükrözik a Colorado állam által az utóbbi időben kezdeményezett 

nagyszabású pedagógus-továbbképzési programok is. Colorado állam a 2000-es években – az NCLB hatására – 13 

tárgy/műveltségi terület sztenderdjeit (évfolyamonkénti kimeneti követelményeit) vizsgálta felül. A szövetségi állam a 

matematika és az anyanyelv tárgyakra helyezi a fő hangsúlyt – nem véletlenül ezekre a tárgyakra készültek el a CCS-k 

2010-ben – így Colorado államban is komoly erőfeszítéseket tettek e két tárgy eredményeinek javítására. A 

matematikasztenderdek 2005-ös felülvizsgálatát állami pedagógus-továbbképzési kezdeményezések követték 

(Elementary Math Trainer Development Program, Intensive Math Planning Workshop) (Jaquith, 2010. 23–24. o.). Az 

olvasásértés fejlesztésére a Colorado Reading First projektet indították el (Jaquith, 2010, 34–35. o.). A szövetségi 

kezdeményezésekkel összhangban célként tűzték ki a hátrányos helyzetű tanulók eredményeinek javítását: Closing the 

Achievement Gap, CTAG 2008 (Jaquith és szerzőtársai, 2010, 25. o.). 

Szintén sok iskolát ért el a Positive Behavioral Intervention and Supports (PBIS) és a Response to Intervention (RtI) 

program. Ezeknek a fókuszában pedagógiai célok álltak. A PBIS-program célként tűzte ki a gyógypedagógiai programokba 

http://www.cde.state.co.us/cdeprof/Licensure_addendorsment_info.asp
http://www.cde.state.co.us/cdeprof/Licensure_tch_req.asp
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irányított kisebbségi tanulók számának és a kisebbségi és speciális nevelési igényű tanulók felfüggesztési és eltanácsolási 

arányának csökkentését. A Colorado RtI Model pedig egy olyan integrált rendszer, amely azt hivatott biztosítani, hogy 

minden diák igényeit, legyen az speciális igényű, felzárkóztatásra szoruló vagy kiemelkedően tehetséges, időben 

észrevegyék, megfelelő magas színvonalú oktatásban részesítsék (Jaquith és szerzőtársai, 2010, 27–30. o.). 

A fentiek alapján látható, hogy a Colorado állam által kezdeményezett továbbképzési programok részben tantárgyi 

fókuszúak voltak, összhangban a szövetségi kormány elvárásaival, részben pedig pedagógiai-pszichológiai fókuszúak. Ez 

utóbbi irányú továbbképzéseken belül nagy hangsúlyt fektettek a hátrányos helyzetű tanulók teljesítményének javítására, 

integrálásukra és a differenciált oktatásra. Fontos itt megjegyezni, hogy mivel Colorado egy ’local control’ állam, vagyis az 

oktatásügy a tankerületek fennhatósága alá tartozik, az állami szintű kezdeményezések nem kötelezőek, az egyes 

tankerületeken múlik, hogy bekapcsolódnak-e vagy sem. Még az egyes tantárgyakra kidolgozott állami sztenderdek sem 

kötelezőek. Az egyes tankerületek kidolgozhatják a saját sztenderdjeiket, amelyek támaszthatnak magasabb vagy 

alacsonyabb követelményeket, mint az állami sztenderdek (Jaquith és szerzőtársai, 2010, 23. o.). Persze, ha figyelembe 

vesszük, hogy az évenkénti sztenderdizált szaktárgyi vizsgákat az állami sztenderdekhez igazítják, és a vizsgákon nyújtott 

teljesítménytől függ az iskola megítélése, akkor nyilvánvaló, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy kövesse az állami 

sztenderdeket. 

Jellege: mi a közös a különböző témájú továbbképzési programokban? A megközelítés: az első lépés a munkájukról 

rendelkezésre álló adatok kollaboratív elemzése. Az adatok elemzése alapján a történik meg a szükségletek 

beazonosítása, majd a problémamegoldás következik: tudományos megalapozottságú módszerekkel történő 

megismerkedés, a módszerek szisztematikus alkalmazása, majd az eredmények felmérése. A külső segítség, továbbképzés 

mindig magában foglalja az osztálytermi megvalósítás támogatását is. Az iskolákban működő coach-ok, edzők, megfelelő 

megfigyelési jegyzőkönyvekkel figyelik, mennyire sikerül a pedagógusnak a továbbképzésen tanultakat a gyakorlatba 

átültetni, és támogatják a következetes megvalósításban. A szakmai tanulásnak ez az iskolai kontextushoz kötött formája 

lehetőséget ad arra is, hogy a pedagógusok közül vezetők – teacher leaderek* – emelkedjenek ki, akik a szakmai fejlesztő 

munka motorjai. Egyben az ilyen cím elnyerése a hagyományosan lapos karrierívű pedagógusi pályán egy lehetséges 

előmeneteli utat jelöl ki. A szakmai fejlesztő munka nyomában állandóan zajlik a tanulói eredmények vizsgálata is annak 

megállapítására, hogy a megváltozott pedagógiai gyakorlat milyen hatással van a tanulók eredményeire (Jaquith és 

szerzőtársai, 2010, 22.). Az egész folyamatban kiemelt szerepet játszik az iskolavezetés, amelynek alapvető kötelessége az 

állandó szakmai tanulás elősegítése, és ezáltal az iskola eredményeinek javítása. Ez a továbbképzési gyakorlat a 

továbbképzési szakirodalom által javasolt Job-embedded Professional Development (JEPD*) modellt követi. A 

tantestületekben működő Professional Learning Communities (Szakmai Tanuló Közösségek, rövidítve:PLC*) döntő 

szerepet töltenek be a folyamatban. 

A JEPD-k természetéből adódóan a továbbképzési munka egy jelentékeny része az iskolákban zajlik. Hosszabb távú 

továbbképzések, nyári intenzív képzések, amelyek természetesen nem az iskolában zajlanak, részét képezik ennek a 

továbbképzési folyamatnak, de ezeket mindenképpen követi az iskolában a megvalósítás segítése (Jaquith és szerzőtársai, 

2010, 28. o.). A PLC-k tevékenységét, a tanárok iskolafejlesztési tevékenységét a tankerületek és az iskolavezetés is 

segítik: a közös munka számára időblokkokat különítenek el, például pénteken előbb fejezik be az oktatást, vagy a közös 

munka érdekében a részt vevő tanárokat felmentik pl. az étkezések felügyelete alól – így biztosítva időt az 

együttműködésre. A közös munkára szánt idő felszabadítása a legfontosabb akadályt hárította el a kollaboráció útjából 

(Jaquith és szerzőtársai, 2010, 25. o.). 

Szervezési formák: A továbbképzések – formájukat tekintve – lehetnek jelenléti, online és kevert képzések. Mindhárom 

formát használják. A minisztérium honlapján található, online pedagógus-továbbképzési kurzusok több kategóriába 
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oszthatók: egy részük olyan online továbbképzéseket ajánl, amelyek a pedagógusokat online vagy kevert típusú tanításra 

készíti fel. Más szervezetek honlapjai online tananyagok kínálnak, igaz, továbbképzést is ajánlanak, pl. az eNetColorado-t 

vagy a Thinkfinity-t. Végül van olyan online tanártovábbképzéseket ajánló honlap is, mint az amerikai közszolgálati 

televízióé (Public Broadcast Service: PBS), amelynek kurzusaira az egész országból lehet jelentkezni.   

(http://www.cde.state.co.us/onlinelearning/resources.asp#Online Teachers, 2013. 01.30.). Több egyetem is hirdet online 

továbbképzési kurzusokat, pl. a Western State és a Jones International (Jaquith és szerzőtársai,  2010, 37. o.) és maga a 

minisztérium is szervez online kurzusokat pl. az előbb említett RtI program megvalósításának elősegítésére. (Lásd: 

  

http://www.cde.state.co.us/RtI/ProfDevelopmentRtI.htm, 2013. 01. 30.)  

Az igazán hatékony tanártovábbképzéseket azonban nem az különbözteti meg a kevésbé hatékonyaktól, hogy jelenléti, 

kevert, táv vagy online formában folynak-e, hanem az, hogy valós, adatokkal alátámasztott pedagógiai problémából 

indulnak-e ki, (data-driven); bizonyítékokra épülő, tudományosan megalapozott választ adnak-e a problémára (evidence 

based, vagy research-based); segítik-e a tanárokat az osztálytermi alkalmazás során (follow-up) valós, osztálytermi 

körülmények között (job-embedded). A jó továbbképzés legfőbb ismérve pedig legfőképpen az, hogy milyen 

eredményekhez vezet: mennyiben járul hozzá a pedagógus osztálytermi gyakorlatának megváltoztatásához, és ezáltal a 

tanulók eredményeinek javulásához. (Lásd: erről a 8. fejezetet). 

A résztvevők teljesítményének értékelése a hagyományos módon történik: minden továbbképzés esetében 

meghatározzák, milyen követelményeknek kell megfelelniük a résztvevőknek ahhoz, hogy érvényes legyen a részvételt 

bizonyító tanúsítványuk, amely aztán hozzájárul ahhoz, hogy megkaphassák az állam által a működési engedély 

meghosszabbításához szükséges kreditpontokat. A továbbképzések elvégzése – új diploma vagy magasabb fokozat 

megszerzése kivételével – nem jelent fizetésemelést sem, mert a pedagógusfizetéseket a diploma és a pályán eltöltött 

időhatározza meg (Moya, S. 2012, személyes közlés.). Vannak azonban kivételek: vannak tankerületek, ahol a 

továbbképzést, mint az igényes szakmai munka egyik komponensét magasabb bérrel jutalmazzák. Ilyen kivétel a coloradoi 

Denver 1. Sz. Tankerület. 

7.2 A továbbképzések formái és tartalma a Colorado állambeli Denver I. Sz. Tankerületben 

A denveri 1. sz. tankerület 2005 óta egy teljesítményértékelésre épülő differenciált bérezési rendszert működtet – ez a 

szövetségi szinten is híres ProComp, amelyben a pedagógusok teljesítményértékelésének és így bérezésének is fontos 

komponense szakmai fejlődésük, továbbképzésük. A rendszer finanszírozására 2005-ben Denverben megszavaztak egy 25 

millió dolláros adóemelést (Goldhaber és Walch, 2011, 3. o.). Azok a tanárok és más pedagógiai munkakörökben dolgozók, 

akik a ProComp indulásakor már a Denver Public School (DPS) tankerületben dolgoztak, választhattak a hagyományos 

bérezés és a ProComp között. Azok, akiket 2006 után alkalmazott a DPS, automatikusan a ProComp-rendszerbe kerültek 

(Proctor és szerzőtársai, 2011, xii). 

A ProComp lényegében egy mozgóbérrendszer, ami azt jelenti, hogy a pedagógusok alapfizetést kapnak, amelyet a 

hagyományos módon a végzettség és a pályán eltöltött idő függvényében számolnak ki. Erre épül a négy komponensből 

álló mozgóbér, amely a pedagógusok teljesítményétől függően évről évre változik. Minden komponens további elemekből 

épül fel. A mozgóbér elemei között vannak olyanok, amelyek beépülnek az alapfizetésbe, és vannak olyanok, amelyek 

csak az adott évben adott ’prémiumok’. (A teljes rendszer áttekintő táblázatát lásd a 2. sz. mellékletben.) Itt most csak a ’ 

Tudás és készségek’ komponenst és elemeit vizsgálom, mert a rendszer részletes ismertetése meghaladja e tanulmány 

kereteit. 

http://www.cde.state.co.us/RtI/ProfDevelopmentRtI.htm
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2. sz. táblázat: A Procomp ’Tudás és készségek részének elemei’ 

A ProComp része  Elemeik  

Tudás és készségek 

Professional Development Unit (PDU*) elvégzése**
2
 (Évente csak egy 

PDU elvégzését honorálják. Az esetleges másodikat stb. át lehet vinni a 
következő (vagy az azt követő) év(ek)re.) 

Magasabb fokozat/diploma megszerzése/új területre/tárgyra működési 
engedély szerzése** 

Tandíj visszatérítése (Évente max. 1000 dollár, négyévente max. 4000 
dollár.)  

Proctor és szerzőtársai, 2011, xii alapján 

Az ábrán láthatjuk, hogy a folyamatos szakmai fejlődéshez a rendszer a szolgálati idő első 14 évében alapfizetés-

növekedést, utána pedig prémiumot köt. Így feltételezhetjük, hogy a denveri tankerületben a szakmai fejlődést komolyan 

veszik és jól megszervezik. 

A ProComp kézikönyve nem továbbképzésről vagy szakmai fejlesztésről, hanem Professional Development Unit-okról 

(PDU) beszél. A PDU definíciója a következő: egy olyan, a kerület által jóváhagyott szakmai tanulási terv, amely a 

pedagógustól megköveteli, hogy megszerezzen és a gyakorlatban használjon egy új készséget vagy ismeretet, és a 

gyakorlati használatra reflektáljon is – ha lehet, a kollégáival együtt. A PDU-k szerkezete tehát minden esetben a 

következő hármasságra épül: tanulás-alkalmazás-reflektálás (ProComp Handbook 2012. … 15. o. letöltve: 2013. 01. 03.). A 

PDU-k jóváhagyására, akkreditálására akkor kerül sor, ha ez a hármasság megvan, és ha a PDU-egység elvégzése összesen 

mintegy 45 órányi munkát igényel a pedagógustól (Proctor és szerzőtársai, 2011, 59. o.). 

A PDU-k filozófiája az NSDC szakmai ajánlásaira építve került kidolgozásra. Ezek szerint pedig a hatékony szakmai fejlődés 

folyamatos, iskolai vagy osztálytermi munkához kapcsolódó, (Job-embedded) és kollaboratív, tehát szakmai 

együttműködést feltételez. Így például, ha egy pedagógus a differenciált oktatás területén akarja növelni szakmai 

kompetenciáját, és ennek érdekében sikeresen elvégez egy egyetemi kurzust, az még önmagában nem lesz elegendő a 

PDU elfogadtatásához. Azt is dokumentálnia kell, hogy hogyan használta az új tudást /készséget az osztályteremben, 

hogyan osztotta meg új tudását és tapasztalatait kollégáival, mik voltak a tanultakkal és alkalmazásukkal kapcsolatos 

reflexiói (Professional Development Unit Handbook 2010–2011, 10–11. o. Letöltve: 2013. 01. 03.). 

A pedagógusok az alább felsorolt PDU-típusokból szabadon választhatnak, kivéve, ha az átfogó szakmai értékelésük 

(Comprehensive Professional Evaluation), amely szintén a ProComp egy faktora, nem kielégítő. Ebben az esetben a 

pedagógusnak a számára előírt szakmai fejlesztési tervet kell végrehajtania. 

A PDU-k típusai:  

1. Egyéni vagy kiscsoportos akciókutatási projektek, PDU-k, amelyet a pedagógus egyedül vagy kollégáinak egy 

csoportjával tervez meg és hajt végre. 

2. Iskolai szinten megtervezett és szervezett PDU-k, amelyek az egész tantestület egész évi szakmai fejlesztését 

hivatottak szolgálni, összhangban az iskola fejlesztési tervével és a tantestület továbbképzési tervével. 

3. Egy-egy iskolában az ugyanazon terület iránt érdeklődő pedagógusok kisebb csoportja számára is szervezhető 

PDU, ebben az esetben a csoport számára elegendő egy ’mester’ PDU-terv benyújtása, amelyben szerepel 

minden részt vevő pedagógus neve. 

                                                                 
2
 A két csillaggal jelölt területeken elért bérnövekmény a szolgálati idő első 14 évében hozzáadódik az alapfizetéshez. 
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4. A tankerület által kifejlesztett és elfogadott PDU-k, amelyek lehetnek tantárgyi vagy pedagógiai probléma 

témájúak, vagy fókuszálhatnak speciális alkalmazotti csoportok problémáira, pl. a kezdő tanárok indukciójára. 

Ezeket az előre elfogadott PDU-kat (pre-approved PDU) online katalógusból lehet kiválasztani, és online lehet 

rájuk regisztrálni is. 

5. Külső, esetleg blended vagy online továbbképzési kurzusok, amelyeket a tankerület által elfogadott 

(approved) szolgáltató tart (Proctor és szerzőtársai, 2011. 59. o. és a Handbook of ProComp 2012, 14. o. 

alapján). 

A PDU-k elfogadása (akkreditálása): 

Az egyéni és kiscsoportos PDU-terveket, majd kivitelezésük után minőségüket egy társértékelő (egy másik pedagógus) 

értékeli és fogadja el. (Sikeres egyéni PDU-tervek, a PDU-k értékelési táblázata és más űrlapok is megtekinthetők itt: 

http://teacherlearning.dpsk12.org/stories/storyReader$45)  

A tankerület által kifejlesztett vagy külső képző által kínált PDU-kat minden esetben el kell fogadnia a tankerületnek, 

vagyis akkreditálnia kell. Az akkreditációban minden PDU esetén ugyanazokat az elveket követik. Az akkreditációra 

benyújtott dokumentumnak tartalmaznia kell a következőket: 

1. a tanulmányok/a kurzus fókuszát, relevanciájának indoklását; 

2. a tanuláskomponens leírását; 

3. a tanuláskomponens megtörténtének bizonyítását; 

4. az alkalmazáskomponens leírását; 

5. az alkalmazáskomponens megtörténtének bizonyítását; 

6. a reflexiókomponens leírását; 

7. a reflexiókomponens megtörténtének bizonyítását (Proctor és szerzőtársai, 2011, 58–59. o.). 

A fentiekből látható, hogy az akkreditáció feltétele az, hogy a kurzus végigvezesse a pedagógust a tanulás-alkalmazás-

reflexió cikluson. Ezen kívül az akkreditációra első alkalommal benyújtott PDU-k esetén kérik még a továbbiakat is: a 

kurzusleírást, amelyben benne van a kurzus tartalma, ütemezése, a kötelező olvasmányok listáját, a kurzus résztvevőivel 

szemben támasztott követelményeket, munkájuk értékelésének szempontjait. Az előre akkreditált/elfogadott (pre-

approved) kurzusok esetében az oktató értékeli a résztvevő munkáját, és dönt a PDU elfogadásáról. 

Ha egy kurzust már elfogadott a tankerület, ismételt meghirdetés esetén újra be kell nyújtani elfogadásra, hogy a 

tankerület lássa: a kurzust az új célközönség vagy kontextus igényeihez igazították-e (Proctor és szerzőtársai, 2011, 58. o.). 

A résztvevők elégedettségét mérik: a kurzusokról az oktatóknak minden esetben visszajelzést kell kérniük a DPS 

nyomtatványán. 

A PDU-kat természetesen lehet konvertálni a Colorado állam által a rendes működési engedély meghosszabbításához 

előírt ötévenkénti továbbképzés mennyiségre (Proctor és szerzőtársai, 2011. 59–60. o.). Ezek mellett a tankerület ajánlhat 

vagy követelhet és – az iskola is – előírhat olyan továbbképzéseket is, amelyek nem számolhatók el PDU-ként, ha például 

valamilyen fontos tantervi változtatást akarnak bevezetni.  

Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy a denveri tankerület teljes mértékben a szakmai tanulásról a kutatók által 

feltártak alapján szervezi meg a szakmai továbbképzéseket – összhangban a hatékony szakmai tanulás elveivel. Minden 

PDU esetében biztosítják, hogy a pedagógusok végighaladjanak a tanulás-alkalmazás-reflexió cikluson. 

http://teacherlearning.dpsk12.org/stories/storyReader$45
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Folyamatban levő reformok: végül érdemes szót ejteni azokról a változásokról, amelyek előtt a denveri tankerület is áll, 

hiszen az SB 10–191-es törvény erre a tankerületre is vonatkozik. Ennek a törvénynek a legfontosabb változtatása az, hogy 

előírta, hogy a pedagógusok és az igazgatók hatékonyságának értékelése legalább 50%-ban a tanulók eredményeinek 

alakulásától, a másik 50% a minőségi teljesítményértékelési sztenderdeknek való megfeleléstől függjön. A denveri 

tankerület saját értékelési modellt: Leading Effective Academic Performance (LEAP*) dolgozott ki. A modellben a tanári 

hatékonyság mérésére 50%-ban a tanulói eredményeket veszik figyelembe, a másik 50%-ban a pedagógusi teljesítményt 

értékelik, mégpedig az osztálytermi munka megfigyelésének különböző módjai (igazgató, társ), a tanulók visszajelzései és 

a pedagógus osztálytermen kívüli szakmai munkája alapján. A LEAP-projekt a 2012–2013-as tanévben az egész kerületben 

kipróbálás alatt áll. 

Várható, hogy a LEAP-projekt megindulás után a szakmai fejlődés és fejlesztés is megváltozik. Az osztálytermi 

megfigyelésekre alaposabb és több visszajelzést kap majd a pedagógus, és szakmai fejlesztési tervét (Professional Growth 

Plan: PGP) ehhez igazítva alkothatja majd meg egy online felületen. Itt szakmai munkájának összes értékelése és összes 

szakmai tanulási tevékenysége is rögzítve lesz. A PGP-ben két célt kell kitűznie: elsősorban egy saját tanulási célt, 

másodsorban az iskola fejlesztési tervében az egész tantestület számára meghatározott évi továbbképzési célt. (Lásd 

erről: http://leap.datausa.com/LEAP-Components/Professional-Development-Alignment.aspx)  

A pedagógus a PGP tervét ezen a felületen online nyújtja be, a tervet az igazgató vagy helyettese bírálja el. Az online 

felületen a PGP megtervezéséhez kapcsolódó ’Learning Opportunities’ menüpontban találja meg a pedagógus a 

rendelkezésére álló tanulási lehetőségeket, amelyek a pedagógusi munka sztenderdjeihez rendelve jelennek meg. Az 

online tanulási lehetőségek két csoportra oszthatók: egy online tanár-továbbképzési tárra (lásd: 

http://moodle.dpsk12.org/), ahol a pedagógus elérhet online, facilitált vagy teljesen önállóan végezhető kurzusokat, 

valamint bemutató videókat, webinárokat, wikiket, podcasteket, előadások felvételeit, blogokat. (Ez a tár csak a DPS 

pedagógusainak hozzáférhető.) Ezen felül megjelennek a Learning Opportunities menüpont alatt a rendelkezésre álló 

további, jelenléti kurzusok, továbbképzési lehetőségek is, amelyekre a pedagógus online is tud regisztrálni. 

Mivel a ProComp-modell egyik komponense jelenleg is a szakmai munka értékelése, e pillanatban még nem világos, hogy 

a ProComp-rendszeren belül csak ezt az egy elemet cserélik-e ki a LEAP-re vagy az egész rendszert alapjaiban változtatják 

meg. 

http://moodle.dpsk12.org/


 

22 

8. A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE  

Amint láttuk, az amerikai oktatásügy reformjának középpontjában az elszámoltathatóság áll. A továbbképzések 

elszámoltathatóságának alapja hatékonyságuk mérése. Ennek egyik módja, hogy megkérdezzük a résztvevőket, mennyire 

találták hasznosnak a képzést. 

Wei és szerzőtársai, (2010, 11. o. és 16. o.) az 1999–2000, a 2003–2004-es és a 2007–2008-as SASS-felmérés alapján közöl 

adatokat arról, hogy mennyire találták a pedagógusok hasznosnak vagy nagyon hasznosnak a továbbképzéseket, 

amelyeken részt vettek. (Az 1999–2000-es adatokat Choy és szerzőtársai, 2006 alapján ismertették.) Hat továbbképzési 

téma (szaktárgyi továbbképzések, számítástechnikai eszközök az oktatásban, szövegértés, fegyelmezési és óravezetési 

problémák, fogyatékkal élők képzése, nem angol anyanyelvű diákok tanítása) hasznosságát vizsgálták az SASS-felmérések. 

A felmérések alapján a pedagógusok mintegy kétharmada találta a képzéseket hasznosnak vagy nagyon hasznosnak, és ha 

tapasztalható is valamiféle elmozdulás a három adatsor között, az nem igazán jelentős (Wei és szerzőtársai, 2010, 11. o. 

és 16. o. alapján). 

Az elszámoltathatóság előtérbe kerülésével azonban az efféle felméréseket már nem tekintik megfelelő eszköznek a 

továbbképzések hatékonyságának mérésére: a fő kérdés már nem a résztvevők elégedettsége, hanem az, hogy mennyire 

képes a továbbképzés a pedagógusok szakmai gyakorlatára hatni, és ezen keresztül pozitívan befolyásolni a tanulók 

eredményeit. Yoon és szerzőtársai (2008, 3. o.) ábráján látható, hogy a közoktatás kontextusa (sztenderdek, tanterv, 

elszámoltathatóság, mérés és értékelés) hatással van a szakmai fejlődés folyamatára és a tanulói teljesítményekre. A 

szakmai fejlődés remélhetően javítja a tanári tudást, készségeket, motivációt, a pedagógiai gyakorlatot, és ezen keresztül 

a tanulói teljesítményt. A tanulói teljesítmények alakulása pedig visszahat a pedagógus gyakorlatára, tudására, 

készségeire, motivációjára és szakmai fejlődésére is.  

  

1. sz. ábra:A pedagógusi szakmai fejlődés és a tanulói teljesítmények összefüggésének logikai ábrája. (Yoon és 
szerzőtársai, 2008, 3. o.) 

A következőkben két olyan kutatási metaanalízis eredményeit ismertetem, amelyek a továbbképzések és a tanulói 

eredmények közötti összefüggést próbálták vizsgálni. Yoon és szerzőtársai (2008) a rendelkezésre álló kutatási 

beszámolók és cikkek szisztematikus elemzése és ellenőrzése alapján megpróbálta bizonyítani a pedagógus-

továbbképzéseknek a tanulók teljesítményére gyakorolt pozitív hatását. Hét adatbázisból 1343 továbbképzéssel 

foglalkozó tanulmányt gyűjtöttek össze. Ezek közül csak 132 foglalkozott a szakmai fejlesztés tanulói teljesítményekre 
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gyakorolt hatásával, és mindössze 9 felelt meg a kutatók által felállított szigorú kritériumoknak: csak a randomizált, 

kontrollcsoportos vagy kvázi-kísérleti kutatási modelleket alkalmazó tanulmányokat vették figyelembe. 

Yoon és szerzőtársai (2008) a következő megállapításokra jutottak: a 9 tanulmány 20, a szakmai tanulás által a tanulói 

teljesítményekre gyakorolt hatást azonosított, és ezek közül csak egy volt negatív és egy nulla. A hatékony 

továbbképzések közös vonásai közül kettőt tudtak azonosítani: a vizsgált körben csak a 30 óránál hosszabb 

továbbképzések mutattak pozitív és statisztikailag is szignifikáns elmozdulást a tanulói teljesítményekben, az 5 és 14 óra 

közötti továbbképzések nem. Továbbá megállapították, hogy egy kivételével minden képzés esetében volt utánkövetés, 

tehát a pedagógusok kaptak támogatást a tanultak alkalmazásában. Azonban olyan kevés tanulmány adataival tudtak 

dolgozni, és azok annyira különböző továbbképzéseket írtak le, hogy más megállapítást a hatékony továbbképzési formák 

közös vonásairól nem tudtak tenni (Yoon és szerzőtársai 2008. 8–9. o.). 

Blank, de las Alas és Smith (2008) tanulmánya, amelyet a Council of Chief State School Officers (CCSSO) szponzorált, 14 

állam 25 matematika és természettudományos továbbképzési programjáról készült 41 tudományos kutatást elemzett és 

ellenőrzött. A továbbképzésekre 2004 és 2007 között került sor. A vizsgált 41 értékelésből hét bizonyította a 

továbbképzések pozitív hatását a tanulói teljesítményekre, tíz mutatta ki a tanári tantárgyi tudás növekedését, és négy 

bizonyította a pedagógusok osztálytermi gyakorlatának változását (Blank, de las Alas és Smith, 2008, 1. o.). Volt olyan 

program, amelynek hatékonysága több területen is bizonyítható volt. A kutatók azt is vizsgálták, hogy milyen közös 

vonásaik vannak azoknak a továbbképzéseknek, amelyek mérhető hatást mutattak a tanulók eredményeinek javítása 

terén, és/vagy a pedagógusok osztálytermi gyakorlatának megváltoztatásában. Nyolc ilyen programot azonosítottak. A 

nyolc program közös vonásai a következők voltak: 

1. Relatív magas időbefektetés (a hosszúság változott évi 45 és 300 óra között, de általában több mint 100 órára 

rúgott). 

2. Két program kivételével mindegyik nyári kéthetes intenzív képzéssel operált, amelyet évközbeni követő 

támogatás vagy mentorálás vagy kollégákkal végzett tanóraelemzés vagy további, periodikusan ismétlődő 

tréning egészített ki. 

3. A továbbképzéseket a részt vevő iskolák tantervéhez és szervezeti kereteihez igazították. 

4. Mindegyik program tartalmazott olyan elemeket, amelyek a résztvevők iskolai kollégáikkal való közös 

munkáját, óramegfigyelést, reflexiót, tanóraelemzéstigényelt. 

5. Mindegyik sikeres program erősen támaszkodott a résztvevők iskoláira a program felépítése és végrehajtása 

során is. (Blank, de las Alas és Smith, 2008, 21. o.). 

Amint az előbbiekből látható, vannak olyan kutatási eredmények, amelyek bizonyítják a továbbképzések pozitív hatását a 

tanári tudásra, osztálytermi gyakorlatra és a tanulók eredményeire, sőt a hatékony továbbképzések közös vonásainak 

beazonosításában is előrehaladt a pedagógiai kutatás. A probléma az, hogy a továbbképzések hatékonyságát vizsgáló 

kutatások többsége nem tudományos igényességű, hanem leíró jellegű. (Borko 2004)  
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9. A TOVÁBBKÉPZÉSEK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI  

A nem megfelelően teljesítő iskolák felzárkóztatására az egyetlen, hosszú távon is alkalmazható stratégia a pedagógusok 

szakmai fejlesztése, ezért került a szakmai fejlesztés az utóbbi időben, főleg az NCLB érvénybe lépése óta a szakmai 

közbeszéd homlokterébe. A szakmai fejlesztés mellett azonban rögtön a szakmai fejlesztés költségei és megtérülésének 

esélyei is górcső alá kerültek. 

A továbbképzések finanszírozásának vizsgálata azonban egyelőre azt mutatta ki, hogy e téren kaotikusak a viszonyok. Mi 

sem bizonyítja ezt jobban, mint Miles és szerzőtársai (2004) cikkének címe: ’A tankerületek továbbképzési kiadásainak 

fekete dobozában: öt nagyvárosi tankerület összehasonlító elemzésének tanulságai.’ Már a cím is jelzi, hogy mivel a 

továbbképzési tevékenységeket a tankerületek szervezik az USA-ban, a tankerületek költségvetése nyeli el fekete 

dobozként azokat a szövetségi és állami pénzeket is, amelyeket továbbképzésre szánnak, felhasználásukról azonban 

sokszor még maguknak a tankerületeknek sincs világos képük, mert a különböző alapokból bekerülő pénzekkel külön 

számolnak el, és így a továbbképzésre kiadott pénzek soha együtt nem jelennek meg a tankerületek büdzséjében. Ezért 

Odden és szerzőtársai (2002, idézi Miles és szerzőtársai, 2004, 8–9. o.) felállítottak a tankerületek költségvetésének 

vizsgálatára egy keretrendszert, amelyben az összes, a továbbképzéssel kapcsolatos lehetséges kiadást megjelenítették. 

Ennek a rendszernek a segítségével a kutatók összevethetőkké tudják tenni a különböző tankerületek továbbképzési 

kiadásait. 

Miles és szerzőtársai 2004) öt tankerület továbbképzési kiadásait vizsgálta, amelyek az USA öt különböző régiójában 

helyezkednek el. Tanulmányukból csak néhány megállapítás idézésére van itt lehetőség. Először is az öt tankerület 

vizsgálatából kiderült, hogy teljes működési költségvetésük átlagosan 3,6%-át költik szakmai fejlesztésre, amelyet azonban 

a tankerület különböző osztályai költenek el, a fent leírt okokból (Miles és szerzőtársai, 2004. 18. o.). Az öt tankerületben 

saját forrásokból finanszírozták a továbbképzések mintegy felét. Saját forrás alatt értendők a helyi adók és az adott állam 

által a tankerületnek juttatott ’fejpénz’, a tanulói létszám arányában juttatott kvóta. A továbbképzési kiadások 43%-a 

külső forrásból származott, és ebből átlag 33% volt szövetségi forrás, főleg a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására 

szánt ún. Title I. pénz. Átlagosan 5%-ot tett ki a magánforrás (alapítványok) hozzájárulása, míg a többi az állam által a 

tankerületnek kizárólagosan továbbképzési céllal juttatott forrásból származott (Miles és szerzőtársai, 2004, 25. o.). 

Ezek a számok megvilágítják azt is, hogy főleg a szegény, városi tankerületekben milyen nagy szerepe van a szövetségi 

támogatásnak, és ezen keresztül milyen befolyást tud gyakorolni a szövetségi oktatáspolitika az egyes tankerületekre. A 

tanulmány fontos megállapítása az is, hogy az öt tankerületből négy a szakmai fejlesztésre rendelkezésre álló források 

nagy részét intézményi szintű kapacitásépítésre használta, nem egyes tanárok továbbképzésének támogatására. Ez azt 

jelenti, hogy a tankerületek gyakorlatukban követik a pedagógiai kutatások megállapításait, miszerint az iskola szakmai 

közösségében zajló, folyamatos, a pedagógusok napi munkájához közvetlenül kötődő szakmai fejlesztés hatékonyabb, 

mint a külső helyszíneken zajló, az egyént megcélzó, a napi pedagógiai munkához nem kapcsolódó képzések (Miles és 

szerzőtársai, 2004. 22. o.). Miles és szerzőtársai (2004) tanulmányának egy további tanulsága, hogy nemcsak a 

továbbképzések hatékonyságának növelése révén lehet forrásokat megtakarítani, hanem a tankerületek rendelkezésére 

álló, a továbbképzésekre szánt pénzek centralizáltabb, hatékonyabb és átláthatóbb kezelésén át is. 
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10. A JELENLEGI RENDSZER HAZAI KRITIKÁJA 

Az NCLB alapfilozófiája az volt, hogy, ha a pedagógusszakma azt állítja, hogy a tanítás minősége döntő fontosságú a 

tanulók fejlődése szempontjából, akkor a tanulók előrehaladásának mérése a pedagógusi munka minőségének legjobb 

mércéje. Ezért a tanári teljesítményértékelésnek elsősorban nem a tanári viselkedés sztenderdek alapján történő 

értékelésére, hanem a tanulói teljesítmények mérésére kell összpontosítania. Ezért írta elő az NCLB, hogy az egyes 

államok dolgozzák ki, hogy a tanulóknak mit kell tudniuk és mit kell tudniuk megcsinálni az egyes évfolyamok végére az 

egyes tantárgyakból, vagyis fektessék le az egyes tantárgyak sztenderdjeit. 

Azonban könnyen belátható, hogy mivel minden állam maga dolgozta ki sztenderdjeit, nagy különbségek vannak az egyes 

államokban a tanulókkal szemben támasztott követelményekben. Így a különböző államokban matematikából és 

anyanyelvből végrehajtott évenkénti mérések eredményei nem összehasonlíthatóak. Ezért születtek meg 2010-ben a 

matematika és az anyanyelv tárgyakból a Common Core Standards (Alaptantárgyak Közös Sztenderdjei, a CCS-k). 

Azonban ahhoz, hogy a tanári teljesítmények a tanulói eredményeken keresztül mérhetők legyenek, a közös sztenderdek 

lefektetése csak az első lépés. (Most hagyjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy közös sztenderdek eddig csak ebből a két 

tárgyból születtek meg, tehát a rendszer távolról sem átfogó.) Ezután szükség van olyan mérőeszközök kifejlesztésére, 

amelyek képesek objektíven mérni, hogy a tanulók elsajátították-e a sztenderdekben megfogalmazott tudást, és 

birtokában vannak-e a sztenderdekben előírt készségeknek. Az objektív és sztenderdizált tudásfelmérés érdekében az 

NCLB nagyon szűken értelmezte a tudományosan megalapozottnak tekinthető és így használható mérési módszerek 

körét, ezért a sztenderdekben megfogalmazottak bizonyos elemei, főleg az ilyen módszerekkel könnyen tesztelhető 

tudáselemek nagyobb hangsúlyt kaptak, és így az eredmények nem tükrözik a valós tanulói tudást (Kinney, 2006, 33–34.).  

Az állam által előírt kielégítő éves fejlődési mutatót (AYP-t) is sok kritika érte. Először is, ha egy államban egy megadott 

AYP-mutatószámot kell elérnie mindenkinek, akkor, ha egy iskolába jobban felkészült tanulók iratkoznak be, az iskola jól 

fog teljesíteni, de jó eredményeik nem az iskola hatékonyságát fogják mutatni. Másodszor, ha az AYP elérésének 

megállapításakor két különböző populáció eredményeit (az adott tanévi és a múlt tanévi, mondjuk 4. évfolyamosokét) 

hasonlítják össze, és ebből vonnak le következtetéseket az adott iskola és tanárai hatékonyságára nézve, akkor a 

különbségeket a két populáció közötti eltérések nagyban befolyásolhatják és magyarázhatják (Braun, 2005, 6. o.).  

Ez utóbbi megállapításból következik, hogy egyes tanárok és iskolák valós teljesítményéről csak akkor tudunk képet 

alkotni, ha egy-egy diák fejlődését követjük nyomon hosszabb időn át. Erre alkalmasak az ún. Value Added Models 

(VAM*) statisztikai programok. Ezeket számos iskolakörzet és állam (pl. Tennessee) is bevezette a tanári hatékonyság 

mérésére. Többféle VAM-szoftver is forgalomban van, melyek közös vonása, hogy egy tanár tanulóinak teszteredményeit 

és az eredmények változását vizsgálják hosszabb időn át. Ezután a tanár tanulói által elért, a teszteredmények által 

kimutatható fejlődési mutatót (ez lehet negatív is), vagyis az adott tanár tanulóira gyakorolt hatását megbecsülik, és 

összevetik más tanárok hasonló mutatójával, és így az átlaghoz képest gyengébb és jobb tanári teljesítményeket is 

azonosítják. Azonban a tanári munka által ’hozzáadott értéket’ a program csak megbecsülni tudja, mert a tanulók 

teljesítményét a tanári munkán kívül még nagyon sok más tényező befolyásolja, és bár a VAM-programok – típusuktól 

függően – több-kevesebb ilyen tényezőt (pl. az iskolai kontextust, a tanulók szociokulturális hátterét stb.) figyelembe 

tudnak venni a tanulói teszteredmények feldolgozásánál, az összes tényezőt lehetetlen számításba  venni. Az egyetlen 

statisztikai szempontból kielégítő megoldás az lenne, ha a tanárokat és tanulócsoportokat véletlenszerűen rendelnék 

egymáshoz - ebben az esetben a tanulói teljesítményekben kimutatható különbségek nagy valószínűséggel a tanári 
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munkának lennének betudhatók. Jelen körülmények között azonban a VAM-programok által megbecsült tanári ’hozzáadott 

értéket’ nem lehet a tanári hatékonyság abszolút mutatójaként kezelni (Braun, 2005, 10. o.). 

Felvetődik a kérdés, mi a jelentősége a tanári munka értékelésének a tanártovábbképzések szempontjából? Az, hogy a 

pedagógusok munkájának értékelése nélkül a továbbképzések, a szakmai tanulás nem képes célzottan segíteni az egyes 

pedagógust a szakmai fejlődésben. A tanári hatékonyság értékelésében a tanulók teszteredményei, amelyek ugyan még a 

VAM-szoftver használata esetén sem a tanári hatékonyság abszolút mutatói, alkalmasak lehetnek kiindulópontnak. 

Segítségükkel valószínűsíthető, megbecsülhető, hogy kik szorul(hat)nak szakmai támogatásra. A VAM-modellek ezen kívül 

a pedagógus-továbbképzések hatékonyságának mérésére is alkalmasak lehetnek. 
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11. TANULSÁGOK A MAGYARORSZÁGI GYAKORLAT SZÁMÁRA 

Szemléletváltás: A pedagógus-továbbképzéssel szemben, amely a pedagógus iskolai kontextustól elszakított, külső 

képzéseken történő részvételét jelentette, ma már szakmai tanulásról beszélünk. A hatékony szakmai tanulás elsődleges 

színtere az egyes iskolák tantestülete, a tantestület állandó, kollaboratív, aktív törekvése a helyi szakmai munka 

javítására. Ezt a folyamatot a külső képzők és szakértők, kurzusok stb. informálják, facilitálják, de nem vezérlik. Ez jelentős 

szemléletváltást igényel. 

Iskolavezetés: Az iskolavezetés szerepe a szakmai tanulásban felértékelődik. Az iskolavezetés fontos feladata az iskola 

munkájának és az egyes pedagógusok munkájának éves értékelése különböző adatok alapján, és erre építve az iskola 

fejlesztési tervének elkészítése; az egyéni szakmai tanulási tervek elkészíttetése és összehangolása az iskola fejlesztési 

tervével; a pedagógusok kollaboratív szakmai tanulási feltételeinek kialakítása és a szakmai tanulásra motiválás. Ennek 

megfelelően az iskolavezetők képzésének új elemekkel kell bővülnie. 

Új pedagógusszerepek: a kollaboratív szakmai közösségek munkáját a közösségből kiemelkedő pedagógusok is segíthetik. 

Munkájukat hivatalos címekkel is el lehet ismerni (mentorok, teacher leader-ek, coach-ok, tantervi fejlesztők stb.), és 

megfelelő pótlékokkal honorálni. Ezzel a hagyományosan lapos karrierívvel rendelkező szakmában újabb lehetőségek 

nyílnak az előrelépésre. 

A pedagógusok munkájának értékelése: a pedagógusok munkájának értékelésekor az egyik tényező a tanulók 

eredményessége kell legyen. Ez elvezethet a tanulói munkák és eredmények elemzéséhez, segítheti a tananyag puszta 

ismertetésével, bemutatásával szemben a tanulás segítésének előtérbe kerülését. 

Az értékelés és a szakmai fejlesztés összefüggései: csak a szakmai munka adatokra építő értékelése lehet a 

kiindulópontja a szakmai tanulásnak. Meg kell alkotni a szakmai munka éves értékelésének, a szakmai tanulási terv 

felállításának, a terv végrehajtásának ellenőrzésének és értékelésének formalizált kereteit. 

Elszámoltathatóság a rendszer minden szintjén: nemcsak a pedagógusok, hanem az iskolavezetők és az oktatási rendszer 

más szereplői, adminisztratív vezetői számára is meg kell alkotni a minőségi munkavégzés sztenderdjeit, ki kell alakítani a 

munkájuk értékeléséhez szükséges eszközöket, adatforrásokat, és munkájukat ugyanúgy évente, fejlesztési terveket 

felállítva (mint a pedagógusok esetében) kell értékelni. 
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1. SZ. MELLÉKLET: A SZAKMAI TANULÁS DEFINÍCIÓJA  

(Az NSDC által az NCLB törvény 9101.(34.) részének módosítására benyújtott javaslatok 2010-ben.)  

(34) Szakmai fejlődés: ez a fogalom átfogó, kitartó és intenzív erőfeszítést jelent a pedagógusok és az iskolavezetők 

hatékonyságának növelésére, hogy javítani tudják a tanulók eredményeit. 

A. A szakmai fejlődés kollektív felelősségtudaton nyugszik, amelyet a szakma a tanulók fejlődéséért érez, és olyan szakmai 

tanulási lehetőségeket és tapasztalatokat foglal magába, amelyek:  

1. összhangban vannak a szigorú, az állam által meghatározott tanulói sztenderdekkel, és a tankerület és az 

iskola kitűzött fejlesztési céljaival is; 

2. az iskolában folynak a nevelők és oktatók között, és amelyeket jól felkészült oktatásvezetők és/vagy iskolai 

fejlesztők (coachok), mentorok, mestertanárok és más vezető tanárok vezetnek és segítenek; 

3. hetente többször is folynak állandó teamekben, amelyeknek tagjai tanárok, igazgatók, más tantestületi tagok, 

és amely teamekben folyamatos a szakmai fejlődés;   

(i) ezek a teamek értékelik a tanulói, a pedagógusokra vonatkozó és a szervezeti tanulási/fejlesztési adatokat, 

és ezek alapján azonosítják a tanulási szükségleteket;  

(ii) az adatok szigorú elemzése során világosan meghatározzák, mit kell a pedagógusoknak megtanulniuk;

  

(iii) és elérik az A.3.ii alatt megfogalmazott tanulási célokat, koherens, kitartó és tényekre, bizonyítékokra építő 

tanulási stratégiákkal, mint például tanóraelemzéssel vagy formatív értékelési eszközök kidolgozásával, amelyek 

javítják a tanítás hatékonyságát és a tanulói eredményeket is;   

(iv) segítik az új tudás és készségek osztálytermi gyakorlatba történő átkerülését azáltal, hogy osztálytermi 

coaching-ot, edzést, vagy a támogatás más formáit alkalmazzák;  

(v) rendszeresen értékelik a szakmai fejlesztés hatékonyságát, azt, hogy mennyire sikerült elérni a kitűzött 

tanulási célokat, javítani a tanítás minőségét és segíteni minden diákot az állami sztenderdek elérésében; 

  

(vi) segítik a tanítás és a tanulás állandó fejlődését;   

(vii) amelyet külső támogatás is segíthet. 

(B) Az A pontban leírt folyamatot támogathatják külső tevékenységek, így például kurzusok, workshopok, nyári intenzív 

továbbképzések, konferenciák, amelyek: 

(1) azokat a célokat kell kitűzzék, amelyeket az iskolai közösségek a maguk szakmai fejlődése számára megfogalmaztak; 

(2) segítik az állandó, iskolai szintű szakmai fejlődést; 

(3) vagy forprofit vagy nonprofit szervezetek által kerülnek megrendezésre, amelyek lehetnek például egyetemek, 

pedagógiai szolgáltatók, technikai segítségnyújtók, tantárgyi specialisták szövetségei vagy más oktatási szervezetek és 

szövetségek. 

http://www.learningforward.org/who-we-are/professional-learning-definition#.UOidGeQmYos,  

Letöltve: 2013.01.03 

http://www.learningforward.org/who-we-are/professional-learning-definition#.UOidGeQmYos
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2. SZ. MELLÉKLET: A PROCOMP MOZGÓBÉRRENDSZERE 

Komponensek Elemeik 

Tudás és készségek  

Professional Development Unit (szakmai továbbképzés, röviden: PDU) 
elvégzése **

 
(Évente csak egy PDU elvégzését honorálják. Az 

esetleges másodikat stb. át lehet vinni a következő (vagy az azt 
követő) év(ek)re.) 

Magasabb fokozat/diploma megszerzése/ Már meglévő tanári 
működési engedély kibővítése más tantárgyra **

3
 

Tandíj-visszatérítés (évente max. 1000, négyévente max. 4000 dollár 
értékben.)  

Átfogó szakmai értékelés  

Évenként egyszer a nem véglegesített tanárok számára *
4
 

Háromévente a véglegesített tanárok számára * 

Piaci ösztönzők  
Hátrányos helyzetű iskolák  

Tanárhiányos szakmai területek  

Tanulók fejlődése  

Tanulói fejlődési célok elérése ** 

Colorado State Assessment Program (CSAP*) előírt szintjeinek elérése 
és túlszárnyalása  

A legjobb iskolák  

A legnagyobb fejlődést felmutató iskolák  

Proctor és szerzőtársai, 2011, xii alapján 

  

                                                                 
3
 A két csillaggal jelölt területen nyújtott teljesítményt a ProComp a szolgálati idő első 14 évében alapfizetés-növeléssel honorálja. 

4
 Az egy csillaggal jelölt területeken nyújtott teljesítményét a ProComp alapfizetés-növeléssel honorálja. 
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