
 
 
 
 
 

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 

 

Oktatási Hivatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanártovábbképzés Angliában 
Pedagógus-továbbképzés 

Nemzetközi áttekintés 
 

  
 

Király Zsolt 

2013.02.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  2 

 
 

Tartalom 

GLOSSZÁRIUM: FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK* .................................................................................................................. 4 

1. BEVEZETÉS .................................................................................................................................................................. 8 

1.1. Európai trendek .................................................................................................................................................... 8 

1.2. Az angol összkép ................................................................................................................................................... 8 

2. A JELENLEGI TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI .................................................................... 10 

2.1. A Blair-kormányok időszaka (1997–2007) ............................................................................................................ 10 

2.2. A Brown-kormány beiktatásától napjainkig (2007–2013) .................................................................................... 12 

3. A TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS CÉLJAI ÉS TÖRVÉNYI HÁTTERE ........................................................................................... 16 

3.1. A továbbképzés definíciói.................................................................................................................................... 16 

3.2. A továbbképzés kulcsfontosságú dokumentumai ................................................................................................ 17 

3.2.1. A tanárok teljesítménymenedzsmentjéről szóló rendelet (The Education [School Teacher Performance 
Management] [England] Regulations 2006) és A tanárok teljesítményértékeléséről szóló rendelkezés (The Education 
(School Teachers’ Appraisal) [England] Regulations 2012) (HMSO [2006/b] & Crown copyright [2012/f]) ................. 17 
3.2.2. A tanárok folyamatos szakmai fejlődéséről és regisztrációjáról szóló rendeletek (The Further Education 
Teachers’ Continuing Professional Development and Registration [England] Regulations 2007 & 2012.) (HMSO 
[2007/a] & Crown copyright [2012/d & e]) ................................................................................................................... 17 
3.2.3. A tanárok képesítéséről szóló rendelet (The Further Education Teachers’ Qualifications [England] Regulations 
2007) és Az új indukcióval kapcsolatos rendelkezések (New Induction Regulations (The Education [Induction 
Arrangements for School Teachers] [England] Regulation 2012) (HMSO [2007/b] & Crown copyright [2012/d]) ...... 18 

4. A TOVÁBBKÉPZÉS KONTEXTUSA ................................................................................................................................. 19 

4.1. A továbbképzés kapcsolata az alapképzéssel ...................................................................................................... 19 

4.2. A továbbképzés kapcsolata az előmeneteli rendszerrel ....................................................................................... 19 

5. A TOVÁBBKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSA, FELÜGYELETE ÉS FINANSZÍROZÁSA ...................................................................... 21 

5.1. A szabályozás és felügyelet intézményrendszere ................................................................................................ 21 

5.2. A továbbképzés finanszírozási kérdései ............................................................................................................... 22 

6. A TOVÁBBKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ...................................................................................................................... 23 

6.1. A továbbképzésben való részvétel joga és kötelezettsége ................................................................................... 23 

6.1.1. A pályakezdő tanárok indukciója ........................................................................................................................ 23 
6.1.2. A folyamatos szakmai fejlődés szabályozása ...................................................................................................... 23 

6.2. A továbbképzési igények azonosítása .................................................................................................................. 23 

6.2.1. Az iskolai fejlesztést koordináló vezető ............................................................................................................... 23 
6.2.2. Az egyéni igények azonosítása ............................................................................................................................ 24 
6.2.3. Az iskolai továbbképzési terv .............................................................................................................................. 27 

7. A TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁI ÉS TARTALMA................................................................................................................... 29 

7.1. Az indukciós periódus legfontosabb jellemzői ..................................................................................................... 29 

7.2. A folyamatos szakmai fejlődés ............................................................................................................................ 30 

7.2.1. A továbbképzés lehetséges módozatai ............................................................................................................... 30 
7.2.2. A kettős professzionalizmus elve ........................................................................................................................ 31 
7.2.3. Továbbképzési tevékenységek ............................................................................................................................ 31 
7.2.4. A továbbképzés szolgáltatói ................................................................................................................................ 33 



 
 

 
  3 

7.2.5. A folyamatos szakmai fejlődésben való aktív részvétel ellenőrzése és a továbbképzés hatékonyságának 
értékelése ...................................................................................................................................................................... 33 

7.3. Szakképesítést nyújtó képzések .......................................................................................................................... 34 

8. VITÁK ÉS REFORMOK .................................................................................................................................................. 35 

8.1. Vitatott elemek ................................................................................................................................................... 35 

8.2. A továbblépés lehetséges irányai ........................................................................................................................ 36 

9. TANULSÁGOK, AMELYEK HASZNOSÍTHATÓK LEHETNEK MAGYAR KONTEXTUSBAN .................................................... 38 

9.1. Vonások, amelyeket érdemes lenne fontolóra venni .......................................................................................... 38 

9.2. Elkerülendő elemek ............................................................................................................................................. 39 

 
 



 
 

 
  4 

GLOSSZÁRIUM: FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK* 

Advanced Skills Teacher ’Kiemelkedő képességű tanár’/’vezető tanár’ (ez utóbbi nem a magyar gyakorlóiskolai vezető 
tanár értelemben); a pályamodellben* elérhető legmagasabb szintű tanári státusz. 

ATLS (Associate Teacher Learning and Skills) ’Tanárasszisztens’; 2007-ben bevezetett, de 2012 óta nem kötelező (kezdő) 
tanárasszisztensi státusz. 

BA/BSc (Bachelor of Arts/Bachelor of Science) Alapszakos egyetemi végzettségek (bölcsészet-, illetve 
természettudományok). 

BEd (Bachelor of Education), alapszakos pedagógiai egyetemi végzettség. 

CEDP (Career Entry and Development Profile) ’Pályakezdési és fejlesztési profil’; a TDA által kidolgozott program fő 
dokumentuma a kezdő tanárok indukciójának* segítésére. 

CETTs (Centres for Excellence in Teacher Training) A ’kiválóság központjai a tanárképzésben’ (partnerhálózatok 
továbbképzési szolgáltatások nyújtására). 2007-ben alapították az elsőt, ma 11 ilyen létezik Anglia-szerte. 

Class teacher ’Tanárstátusz’, a pályamodell* második fokozatának új, 2012 utáni elnevezése (Előtte: Core Teacher). 

Commission on Adult Vocational Teaching and Learning ’Bizottság a felnőttek szakképzésének és tanulásának 
elősegítésére’. Független, de a kormány kezdeményezésére létrehozott, az LSIS* és az IfL* által is támogatott, a 
felnőttek szakképzésével foglalkozó testület, amelynek feladata programok kidolgozásával és kutatásokkal 
segíteni a felnőttképzést. 

Core standards ’Alapszintű nemzeti sztenderdek’*/kompetenciák*, 2012 óta egyszerűen ’nemzeti sztenderdek’. 

Core teacher ’Tanárstátusz’, a pályamodell* második fokozatának régi, 2012 előtti neve (Ma: Class Teacher). 

CPD (Continuing Professional Development) ’Folyamatos szakmai fejlődés’; 2001 óta a „tanártovábbképzés” helyett 
használt fogalom. 

CPD coordinators ’Iskolai továbbképzési koordinátor’*. 

DCSF (Department for Children, Schools and Families) ’Gyermek-, Iskola- és Családügyi Minisztérium’ (2007 és 2010 
között; a DIUS* (egyik) jogutódja). 

DCSF (The Department for Children, Schools and Families) ’Gyermek-, Iskola- és Családügyi Minisztérium’ (2007 és 2010 
között). 

DES (Department of Education and Science) ’Oktatási és Tudományügyi Minisztérium’ (1964–1992). 

DfE (Department for Education) ’Oktatási Minisztérium’ (1992–1995) és (2010 óta). 

DfEE (Department for Education and Employment) ’Oktatási és Foglalkoztatási Minisztérium’ (1995 és 2001 között). 

DfES (Department of Education and Skills) ’Oktatási és Szakképzési Minisztérium’ (2001 és 2007 között); a DIUS* 
jogelődje. 

DIUS (The Department for Innovation, Universities and Skills) ’Innovációs, Egyetemi és Szakképzési Minisztérium’ (2007 és 
2009 között). 

DTI (Department of Trade and Industry) ’Kereskedelmi és Ipari Minisztérium’ (1970–2007). 

EAZ (Education Action Zone) ’Oktatási akciózóna’; a Blair-kormány által bevezetett program a hátrányos helyzetű térségek 
iskoláinak felzárkóztatására. 

EDP (Early Professional Development) ’Korai szakmai fejlesztés’*; általában az indukciós* év utáni két évre vonatkozó 
továbbképzési programokat értik alatta, de időnként beleértik az indukciós időszakot is. 

Education (School Teacher Appraisal) Regulations ’Oktatási (tanárértékelési) rendelet’ (1991 óta). 

Education and Skills Bill ’Közoktatási és szakképzési törvény’ – 2008. 

EiC (Excellence in Cities) ’Kiválóság a városokban’; a Blair-kormány által bevezetett speciális program a hátrányos helyzetű 
nagyvárosi iskolák felzárkóztatására. 

EPPI (Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre) (EPPI-Centre) Tényfeltáró kutatóközpont a 
kormányzati politika és annak gyakorlati megvalósításával kapcsolatos információk feltárására, valamint 
kutatásokat koordináló központ, amely az University of London Social Science Research Unit at the Institute of 
Education egy részlege. 1993 óta az egyik vezető társadalomtudományi kutatóintézet az Egyesült Királyságban. 

                                                                 
* A tanulmány törzsszövegében (az első előfordulásnál) csillaggal (*) jelöljük azokat a fogalmakat és rövidítéseket, amelyek ebben a 
glosszáriumban megtalálhatók. 
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Excellent Teacher ’Kiváló tanár’-státusz a pályamodellben* a legmagasabb szint alatt eggyel. 

FE (Further Education) Kötelező oktatás 16 évnél idősebb tanulók számára (szakképzés és sixth-form college*{egyetemi 
előkészítő}). 

folyamatos szakmai fejlődés/fejlesztés Lásd: CPD*. 

GEST (Grants for Education Support and Training) ’Támogatás oktatást segítő és képzési célokra’ (2003–2004). 

Green book/paper ’Zöld könyv’, kormányzati javasatokról szóló jelentés vitaindító célzattal, amely a törvény-előkészítés 
első lépése. 

GRIST (Grant Related In Service Training) ’Támogatott tanár-továbbképzési program’ (2004–2005). 

GTC(E) (General teaching Council for England) ’Általános Oktatási Tanács’, az oktatás-nevelés és a tanári szakma etikai 
színvonaláért felelős egyik intézmény 1998 és 2012 között, amikor is megszüntették és funkcióit a Teaching 
Agency* vette át. 

Guardian A harmadik (online változata a második) legnépszerűbb, rendkívül befolyásos brit balliberális napilap, amely ma 
kormánypártinak számít, mivel a liberális demokraták 2010-ben koalícióra léptek a konzervatívokkal. 

HE(I) (Higher Education Institution) ’Felsőoktatási intézmény’. 

HMSO (His/Her Majesty's Stationery Office) Brit kormányzati hivatal, amelynek feladata a kormány rendeleteinek, 
dokumentumainak és egyéb kiadványainak gondozása és publikálása. 

IfL (Institute for Learning) ’Tanulmányi Intézet’. 2002-ben alapították, de igazán komoly jelentőségre a 2007-es oktatási 
törvény bevezetésével tett szert, amikor is az oktatás-nevelés legfőbb szakmai testülete lett, különös tekintettel 
a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos ügyekre. Ma is létezik, de jelentősége a 2007-es törvény 2012-es 
visszavonásával megszűnt. Funkcióinak azt a részét, amelyet az új törvény nem szüntetett meg, az LSIS* és az 
LSN* vette át. 

indukció A tanár munkakezdésének (többnyire) első évében, az adott oktatási intézményben, mentori támogatással 
történő, kötelező, intenzív, gyakorlatorientált továbbképzés, az ún. professional formation* időszaka. Az 
időszak végén az igazgató felterjesztése alapján a nemzeti sztenderdeknek* az elvárható szinten való 
megfelelés alapján döntenek az indukció sikerességéről, amely a tanár számára a QTLS-státusz* elérését 
jelentette. A QTLS-státusz megszerzése 2012 óta már nem kötelező, de aki nem tudja teljesíteni az indukciós* 
követelményeket, az nem taníthat állami iskolákban. 

INSET (In-service Training/In Service Education for Teachers) A tanár-továbbképzés régi elnevezése (2001 előtt). 

iskolai pedagógiai program Lásd SDP*. 

ITT (Initial Teacher Training) vagy ITE (Initial Teacher Education) ’Tanári alapképzés’, magyarul egyszerűen tanárképzésnek 
nevezzük. 

kompetenciák Lásd sztenderdek* 

korai szakmai fejlesztés Lásd EDP* 

LEA (Local Education Authority) ’Helyi oktatási hivatal’. 1902 óta létező intézményrendszer Angliában és Walesben. 
Feladatuk az oktatás irányítása a körzetükön belül, beleértve a költségvetési pénzek elosztását, a pénzek 
felhasználásának ellenőrzését, a tanulók körzeten belüli elhelyezését, az iskolákban folyó munka minőségének 
ellenőrzését is. A hivatalok az iskolák munkatársainak munkaadói, az iskolák tulajdonosai, és felelősek a tárgyi 
feltételek biztosításáért is. Jelenleg 152 van belőlük Angliában és 22 Walesben. 

LLUK (Lifelong Learning UK) Egy államilag támogatott, oktatási foglalkoztatókat tömörítő szervezet, amely széles körű 
tevékenységet fejtett ki az oktatásban a minőségbiztosítástól a nemzeti sztenderdek* propagálásán át egészen 
a tanárképzésig és a -továbbképzésig. Egyik fő feladata a tanárképzési programok akkreditációja. 

LSIS (The Learning and Skills Improvement Service) 2008-ban alapított intézmény, amelynek fő feladata az oktatási 
minőségfejlesztés elősegítése a közoktatásban. Az intézmény oktatási szolgáltatásokat és termékeket rendel, 
felhívja a figyelmet a közoktatásban bevált gyakorlatokra, és propagálja azokat, valamint speciális igények 
kielégítésére tervezett programokat kínál a továbbképzések szervezői számára. Az IfL* egyes funkcióit (és az 
állami támogatást) 2012 óta fokozatosan az LSIS* veszi át. 

LSN (Learning and Skills Network) Nonprofit intézmény, amely 2006 óta kínál kutatásokat, szakmai konzultációkat és 
képzéseket a közoktatás részvevői számára; jelentősége 2012 óta jelentősen megnőtt. 

Masters in Teaching and Learning Mesterszintű (egyetemi) pedagógusképzési program. 

mentor(álás) Egy adott iskolában a kezdő tanárokat az indukciós időszakban segítő és felügyelő, tapasztaltabb 
(kötelezően QTLS-státusszal* rendelkező) tanár. 
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New Induction Regulations (The Education [Induction Arrangements for School Teachers] [England] Regulations  Új 
rendelet a kezdő tanárok indukciójáról* – 2012. december. 

NPQH (National Professional Qualification for Headship) ’Nemzeti szakmai képesítés iskolavezetőknek’. 

NQT(s) (Newly Qualified Teacher {status}) A friss diplomás, kezdő tanár elnevezése a pályakezdés első évében, az 
indukciós* időszakban. 

NTRP (National Teacher Research Panel) ’Országos Tanári Kutatási Bizottság’. Befolyásos, független bizottság, amely a 
háttérből ’felügyeli’ azt, hogy az oktatással kapcsolatos kutatások tisztességesek legyenek, vegyék figyelembe a 
gyakorló tanárok véleményét, valamint támogatja a gyakorló tanárok kutatási tevékenységét. 

Ofsted (The Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) Az ’Oktatás, a Gyermekintézmények és a 
Szakképzés Színvonalát Ellenőrző Hivatal’. 2012 előtt The Office for Standards in Education, ’Oktatás Színvonalát 
Ellenőrző Hivatal’ volt a neve. A mindennapi használatban ma is egyszerűen Ofstednek nevezik. 

pályaszintek/pályamodell A 2005-ös oktatási törvény bevezetése óta (és azóta többször módosítva) a pályaszintek a 
szakmai fejlődés egyes állomásait, szakmai szintjeit és – nem mellékesen – az ezekhez rendelt fizetési 
fokozatokat reprezentálják a következő séma szerint: „friss diplomás/pályakezdő tanár” (Qualified Teacher 
Status*), „tanár” (Core* vagy újabban (2012 óta) Class Teacher*), „minősített tanár” (Post Threshold Teacher*), 
„kiváló tanár” (Excellent Teacher*), és végül „kiemelkedő képességű tanár/vezető tanár” (Advanced Skills 
Teacher*). 

PGCE (Postgraduate Certificate of Education) erősen gyakorlatra épülő, egyéves, egyetemi/főiskolai másoddiplomás 
tanárképzés tanári diplomával nem rendelkezők részére. 

Post Threshold Teacher ’Minősített tanár’; tanári státusz a pályamodellben*, sorban a harmadik, amellyel új, magasabb 
fizetési fokozatba lehet átlépni. 

professional formation Kötelező iskolai szakmai alapozás, indukció*. Célja az, hogy a tanár munkakezdésének első 
évében, az adott oktatási intézményben, a mentori* támogatással történő intenzív, gyakorlatorientált 
továbbképzés során megtanulja a gyakorlatba átültetni a tanárképzés során szerzett ismereteit, és meg tudjon 
felelni a tanároktól elvárt szakmai sztenderdeknek. A folyamat végén a sikeres tanár QTLS*-be vagy ATLS*-be 
került, de ez 2012 óta már nem kötelező. 

Professional Standards for Teachers in England A tanári szakma szakmai sztenderdjei* (kompetenciái*). A TDA* által 
definiált pályaszintek* sztenderdjeinek részletes leírása (2012-ben módosították: ma már nem pályaszintek 
szerinti, hanem egységes). 

QT(S) (Qualified Teacher {Status}) Friss diplomás/’pályakezdő tanár (státusz)’, amelyet a tanári képesítéssel minden 
végzős megkap. Ezzel szemben a QTLS*-t, ami gyakorlatilag a véglegesítést jelentette 2012 előtt, csak a 
(többnyire egyéves) indukciós* időszak sikeres teljesítése után kapta meg a kezdő tanár. 

QTLS (Qualified Teacher Learning and Skills) ’Képesített tanári státusz’; 2007-ben bevezetett, a sikeresen teljesített 
indukciós* időszak után megítélt, de 2012 óta nem kötelezően megszerzendő (kezdő) tanári státusz. 

Review Panel Neves szakemberekből álló, a kormány által létrehozott testület (Lord Lingfield vezetésével), amelynek 
feladata a továbbképzési rendszer felülvizsgálata volt 2012-ben. 

RIG (Rewards and Incentives Group) ’Javadalmazási és ösztönzési csoport’. 2004-ben alapított bizottság, amelyben a 
kormány és több szakszervezet képviselői vettek részt. Feladatuk a tanári teljesítményértékelés kérdéseinek 
megvitatása, az értékelés és a bérezés lehetséges összefüggéseivel kapcsolatos kérdések megtárgyalása és 
javaslatok kidolgozása volt. 

STPCD (School teachers’ pay and conditions document) A tanárok bérezését és munkafeltételeit szabályzó rendelet, 
amelyet 1997 óta minden évben újonnan, a legfrissebb módosításokkal adnak ki. 

SDP (School Development Plan) ’Iskolai pedagógiai program’*, amely lényegében nem különbözik ennek magyar 
megfelelőjétől. 

sixth-form college Iskolatípus az alapszintű (GCSE) érettségit megszerzett, egyetemen/főiskolán továbbtanulni 
szándékozó tanulók számára, amely már csak a felvételihez szükséges, ún. Advanced Level vizsgákra való 
felkészítésre koncentrál. 

SVUK (Standards Verification UK) A szakképző intézményekben történő indukciós* képzés hitelesítéséért 2011-ig felelős 
intézmény. 

(nemzeti) sztenderdek (Professional Standards for Teachers in England) A tanári szakma szakmai sztenderdjei 
(kompetenciái). A TDA* által definiált pályaszintek* sztenderdjeinek részletes leírása. 2012-ben módosították, 
ami alapvetően egyszerűsítést és egységesítést jelentett: a pályaszintekhez rendelt sztenderdeket egy minden 
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szintre érvényes és rugalmasan, a szakasznak megfelelően értelmezett, egységes, mindössze 8 + 3 fő pontból 
álló kompetencialista váltotta fel. 

TA (Teaching Agency) ’Tanárképzési Hatóság’, a TDA* jogutódja és a GTC[E]* utódintézménye 2012-es alapítása óta. 

TDA (Training and Development Agency for Schools) ’Oktatásügyi Képzési és Fejlesztési Hatóság’. 1994-től (bár csak 2005-
ben vált igazán fontossá) 2012-ig a bevezető képzés és a továbbképzés fő irányító intézménye. Bár az indukciós 
időszak* feladatainak ellátása alapvetően az iskolák feladata volt, a szükséges irányelveket és a módszertani 
segédanyagokat az alapképzésért a TDA* adta ki, és tőlük volt beszerezhető információ a képzéssel kapcsolatos 
jogokról és kötelezettségekről is. Egészen 2012 decemberéig a minisztérium is a CEDP* elnevezésű 
dokumentum útmutatásain alapuló programot ajánlotta a képzéshez. Megmaradt funkcióit a 2012-ben 
alapított TA* vette át. 

Teachers’ and Headteachers’ Performance management Guidance A RIG* által elkészített ’Útmutató a tanárok 
teljesítménymenedzsmentjéről’*. 

Teachers’ Qualifications [England] Regulations ’A tanárok képesítéséről szóló rendelet’. 

teljesítménymenedzsment A tanári teljesítmény értékelését 2006-ban felváltó új koncepció. A 2005-ben kiadott Fehér 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. Európai trendek 

Anglia nemcsak egyszerűen beleilleszkedett a legprogresszívebb európai oktatási trendekbe, hanem gyakran éppen azok 

kialakításának élén állt, így ennek megfelelően az országban az elmúlt években egyre nagyobb és nagyobb figyelmet 

kapott a pedagóguspálya szakmai kompetenciáinak kérdésköre, valamint – ezzel közvetlen összefüggésben – a 

tanártovábbképzés ügye. Mára elmondható, hogy a tanárképzés és a tanárok szakmai fejlesztésének kérdései valóban 

kiemelt prioritásai lettek az angol oktatáspolitikának. 

Halász Gábor (2005) a ma már egész Európára jellemező jelenség okait a következő tényezők többé-kevésbé egy időben 

történő megjelenésében jelöli meg: 

a) a tanári szakma elöregedéséből következő generációváltási kényszer, amely lehetőséget ad a tanárképzéssel 

kapcsolatos kérdések alapos újragondolására; 

b) a tanári munka minősége és a tanulás eredményessége közötti összefüggésre vonatkozó ismereteink ugrásszerű 

megnövekedése; 

c) az előbbiek okán az Európa-szerte megjelenő aktív és erőteljes állami pedagógusmunkaerő-politika; 

d) a tanári munkával kapcsolatos új társadalmi igények egyre pontosabb megfogalmazása, mint például az az igény, 

hogy az egész életen át tartó tanulásra kell felkészíteni a fiatalokat, és fejleszteni kell az olyan konkrét, 

tantárgyakhoz közvetlenül nem köthető tanári kompetenciákat, mint a társadalmi heterogenitás kezelése vagy az 

új technológiák oktatási célú felhasználása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat is; 

e) egyre több olyan információforrás megjelenése, amelyekből visszajelzést kaphatunk a tanári munka 

hatékonyságáról, és amelyek alapján a tanítás-tanulás szervezésének és az oktatás-nevelés módszereinek 

fejlesztése a tanári munka mind fontosabb részévé válik. Mindezt az egyre heterogénebbé váló és ezért egyre több 

konfliktussal terhelt társadalmi környezettel való kommunikáció és együttműködés követelménye is szükségessé 

teszi. 

A fenti okok megkérdőjelezik mind a tanári szakmára való felkészülés megszokott, hagyományos, akadémiai alapú 

modelljét, mind pedig a tanári alapképzés és a munka melletti továbbképzés kapcsolatát, valamint felvetik azt a kérdést 

is, hogy milyen arányban érdemes erőforrásokat fordítani ezekre a területekre. Ennek következményeképpen egyrészt a 

tanárképzésben határozottan felértékelődik a gyakorlathoz kötődő képzési formák jelentősége, másrészt pedig egész 

Európában egyre inkább összefüggő rendszerként tekintenek az alapképzésre és a pályát végigkövető folyamatos 

képzésre, különös tekintettel a pályakezdő szakaszra. Ennek megfelelően fokozatosan átértékelődik a három képzési 

szakasz jelentősége, és megváltozik az ezekre fordított erőforrások aránya is. A fő tendencia ma az, hogy az alapképzésből 

egyre nagyobb erőforrásokat irányítanak át a továbbképzés területére. 

A pedagógusmunka minőségi javításának tehát Európa-szerte egyik kulcsfontosságú eszközévé válik a továbbképzés, 

amelynek a fogalmát egyre inkább a folyamatos szakmai fejlődés/fejlesztés* fogalma veszi át, és emellett újabb és újabb 

eszközök is megjelennek a pedagóguspolitikában, mint például a tanári kompetenciákra vonatkozó sztenderdek*. 

1.2. Az angol összkép 

A fentebb vázolt európai tendenciák mindegyike nagyon tisztán kitapintható Angliában, és közülük számos gondolat 

eredetileg is itt fogant meg. Ilyen például az, hogy a pedagógussá válást először Angliában definiálták „élethosszig” tartó 
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folyamatként. Magát a folyamatot is először itt nevezték hivatalosan „folyamatos szakmai fejlődésnek*” (continuous 

professional development*), lecserélve az addig használatos „továbbképzés” (in-service training [INSET*]) kifejezést. Mi 

ebben a tanulmányban ezeket a magyar kifejezéseket (és az FSZF-rövidítést) szinonimaként fogjuk használni. 

A tanártovábbképzés ma Angliában az élethosszig tartó tanulás elvére és a folyamatos szakmai fejlődés gondolatára épül 

– azaz egységet alkot a pedagógusok alapképzése, a pályakezdés (indukciós időszak*) és a képzett pedagógusok szakmai 

továbbfejlődésének folyamata. Kiemelt jelentőségűnek tekintik ezen belül a pályakezdés időszakát, amelynek során 

egyénileg foglalkoznak minden – ekkor még csak – tanárjelölttel, és mentori segítséget adnak a valódi képesített tanári 

státusz eléréséhez. 

A továbbképzés a nemzeti szakmai sztenderdeken keresztül közvetlenül összefügg az értékelési rendszerrel és a 

pályamodellel*, illetve annak egyes állomásaival, és így ilyen értelemben egyrészt részletesen kidolgozott szakmai 

sztenderdekre (illetve az azoknak való megfelelésre vagy azokra való felkészülésre), másrészt pedig központilag kijelölt 

prioritásokra, valamint a helyi (iskolai) igényekre épül – ilyen értelemben tehát tartalmilag egységesített. 

A folyamatos szakmai fejlődés egészen a legutóbbi időkig kötelezően elvárt, államilag szabályozott, finanszírozott és 

ellenőrzött tevékenység – tehát ilyen értelemben rendszerében is egységesített – volt, de legújabban (2012 szeptembere 

óta), az új konzervatív kormány deregulációs politikájának szellemében már nem központilag szabályozott, hanem az 

iskolákra és az egyes tanárokra bízza az igényeknek megfelelő továbbképzéssel kapcsolatos döntéseket, úgy, hogy a 

finanszírozást továbbra is biztosítja. Fókusza szervezeti értelemben is egyre inkább az iskolákba kerül, ahol egy 

koordinátor irányítja az ezzel kapcsolatos munkát, figyelmet fordítva a helyi érdekekre és az egyéni igényekre – ilyen 

értelemben tehát szervezetileg decentralizált. 

Ennek köszönhetően egyre elterjedtebbek az olyan, iskolára szabott képzési formák, amelyeket a kereslet hív életre. Egyre 

jellemzőbb, hogy a képzéseket – a speciális igényeknek megfelelően – maguk az iskolák rendelik meg, valamint 

megjelentek új, iskolai alapú képzési formák is. Így például az iskolai minőségbiztosításban való részvétel, a 

tantervkészítés, a pedagógiai kutatás is tanulási folyamatként értelmeződik, amely része lehet a továbbképzésnek. Az 

egyéni tanulás mellett – amikor például valaki egymaga végez el egy továbbképző kurzust – egyre gyakrabban 

alkalmaznak olyan továbbképzési formákat is, amelyekben a tanári kar több tagja vagy egésze közösen vesz részt 

valamilyen tevékenységben. 

Tartalmilag is bővül az igény és az ehhez igazodó kínálat; a szaktárgyi és pedagógiai tartalmak mellett egyre fontosabbá 

válik a továbbképzésben az ezekhez közvetlenül nem köthető kompetenciák fejlesztése, mint például a társadalmi 

heterogenitás kezelése vagy az új technológiák használata. 
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2. A JELENLEGI TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI1 

A tanárok továbbképzésével kapcsolatos kérdések hátterében – mint természetesen minden oktatásügyi kérdés esetében 

– három, egymással szoros összefüggésben lévő tényező játszik alapvető szerepet: a társadalommal, azon belül pedig az 

oktatással-neveléssel kapcsolatos filozófia álláspontok, a gazdaság szervezésével és irányításával kapcsolatos nézetek, 

valamint az oktatás-nevelés szigorú értelemben vett szakmai szempontjai. Az összekötő közeg ezek között a tényezők 

között a politika, mégpedig a szónak több értelmében is, mint például az államnak az adott ország kormányzásában 

követett irányvonala, vagy mint valamely társadalmi csoportnak az államhatalom megszerzése, megtartása és 

felhasználása érdekében folytatott tevékenysége, valamint valaminek az intézésében, szervezésében követett irány. 

Mindez nagyon tisztán tükröződik az Egyesült Királyság legújabb kori oktatáspolitikájában és azon belül a 

tanártovábbképzéssel kapcsolatos változásokban is. Nagy szerencséje az országnak, hogy egyrészt a politikai 

váltógazdaság többnyire nem négyévenkénti váltásokat jelent, valamint, hogy – talán a thatcheri éra és éppen a jelenlegi 

kormányzati időszak kivételével – az ország hosszú demokratikus hagyományai miatt ritkák az előző rendszereket 

gyökerestől felforgató újítások. Ezzel együtt azonban számos fontos változás történt az elmúlt évtizedekben, amelyek 

különböző követelményeket támasztottak az oktatás-nevelés szereplőivel szemben, és megváltoztatták a 

tanártovábbképzés funkcióját és céljait. 

Az alábbiakban röviden áttekintjük az elmúlt körülbelül tizenöt év tanártovábbképzésének történetét,  mert ez sokat 

segíthet abban, hogy meg tudjuk érteni a jelenlegi helyzetet. 

2.1. A Blair-kormányok időszaka (1997–2007) 

Tizennyolc évnyi konzervatív kormányzás után komoly várakozásokkal nézett a közvélemény és a tanárok jó része Tony 

Blair új munkáspárti kormányának oktatáspolitikai intézkedései elé. Azonban azoknak, akik hatalmas változásokra 

számítottak, csalódniuk kellett. Az ellenzékben tett ígéretek ellenére hamar kiderült, hogy az új kormányzat alapvetően az 

előző kormányzati időszakok politikáját fogja folytatni: egyebek között nem változott az oktatáspolitika hozzáállása a 

privatizált iskolai és oktatási szolgáltatók tekintetében sem, és a Helyi Oktatási Hivatalok (LEAs*) pozíciója is változatlan 

maradt, vagy talán még romlott is az erősen központosított irányítással szemben. Az új kormányzat, a várakozásokkal 

ellentétben, nem az irányvonal megváltoztatását, hanem elsősorban az oktatás-nevelés színvonalának növelését tűzte 

zászlajára. Mindenesetre az Oktatási és Foglalkoztatási Minisztérium (DfEE*) 2001-ben új nevet kapott – neve Közoktatási 

és Szakképzési Minisztérium (DfES*) lett. 

A tanárok továbbképzésével kapcsolatos első komolyabb változást az 1998-as Teaching and Higher Education Act* hozta, 

amely egyrészt megalapította (vagyis inkább újraalapította, mert ilyen már létezett valamikor a II. világháború előtt) a 

General Teaching Council (GTC)*) nevű intézményt, másrészt pedig a főinspektornak, az Ofsted* vezetőjének (Chris 

Woodheadnek, akit különben mindenki nagy megrökönyödésére meghagytak hivatalában) kiterjesztették a jogkörét 

abban a tekintetben, hogy felügyelete alá került a tanárképzés és a tanártovábbképzés területe is. 

A GTC egy 64 tagú szakmai szervezet, amelytől a magas szakmai minőség felügyeletét várták, és feladatául jelölték ki, 

hogy „hozzájáruljon az oktatás és tanulás színvonalának növeléséhez, és gondoskodjon a tanárok elvárható szakmai 

                                                                 
1
 Egy, az itt olvashatónál lényegesen hosszabb, 1979-től, a Thatcher-kormány hatalomra kerülésétől 1997-ig tartó történeti áttekintést 

is tartalmaz a jelen tanulmány internetes változata. 
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normák szerinti tevékenységéről”. A testület 2001-re állt fel, és egyik első fontos feladata a QTS* („diplomás tanár 

státusz”) odaítélése volt az oktatási államtitkár nevében. 

Ami közvetlenül a tanártovábbképzést érintő változásokat illeti, az oktatási színvonal növelésének egyik fontos zálogaként 

a Blair-kormány a minőségi tanártovábbképzést jelölte meg, kijelentve, hogy a „színvonal növelésének kulcsa a tanárok 

pedagógiai és módszertani tudásának felfrissítése és az, hogy képessé tegyük őket arra, hogy lépést tudjanak tartani a 

legjobb gyakorlattal, különösen az olvasás, írás és a számítástechnikai ismeretek vonatkozásában”. Hangsúlyozták, hogy a 

„szakmai fejlődés iránti egyértelmű és folyamatosan elhivatottságnak kell a tanári professzionalizmus leglényegesebb 

elemének lennie”, és javaslatuk szerint egy olyan továbbképzési rendszerre van szükség, amelyben három különböző 

elem játszik különösen fontos szerepet. Ezek a „nemzeti prioritások” egy 1998-as dokumentum szerint - némileg 

ellentmondva az egy évvel azelőtt megfogalmazott elveknek – a következők: a) olyan általános képzési területek, mint a 

már említett olvasás, írás és a számítástechnikai ismeretek, az iskolavezetési ismeretek, a speciális igényű tanulók 

oktatásával kapcsolatos ismeretek; b) az iskolai pedagógiai programokban* azonosított helyi prioritások; c) az évenkénti 

tanári teljesítményvizsgálat által felszínre hozott egyéni képzési igények (DfEE 1998). Az első munkáspárti kormány aztán 

valóban ezekre a területekre csoportosította át a továbbképzésre szánt pénzt, és ezeket az összegeket vagy közvetlenül az 

iskolák kapták meg, vagy gyakran olyan új, speciális programok közbeiktatásával osztották szét, mint az EAZ*, amely az 

elmaradottabb vidéki területek felzárkóztatását volt hivatott elősegíteni, vagy az EiC-program*, amelynek feladata a 

nagyvárosok problematikus iskoláinak segítése volt. Ezenkívül még egy intézkedés történt, ami közvetlen összefüggésbe 

hozható a továbbképzéssel: az új kormány ismét bevezette a Thatcher-kormány által eltörölt egyéves, mentorálással 

egybekötött, ún. indukciós időszakot a kezdő tanárok részére. A szándék az volt, hogy ez a gyakorlatias „továbbképzés” 

hidat képezzen az alapképzés és a hosszú távú folyamatos szakmai fejlődés gondolatához kapcsolódó továbbképzési 

folyamat között. 

A továbbképzés szűk értelmezése miatti sok kritikai észrevétel hatására a második Blair-kormány a 2001-es Zöld 

könyvben* már elismerte, hogy a továbbképzés az elmúlt időszakban nem eléggé vette figyelembe a tanárok egyéni 

igényeit és a helyi prioritásokat. Kilátásba helyezte, hogy gondoskodni fog egy új továbbképzési szisztéma kidolgozásáról, 

valamint újradefiniálta a továbbképzés fogalmát, miszerint a továbbképzés „minden olyan tevékenység, amely fejleszti a 

pedagógiai készségeket, a tanárok ismereteit és tudását, valamint hatékonyabbá teszik az iskolai munkát” (DfEE 2001). 

Egy másik fontos 2001-es dokumentumban jelenik meg először a folyamatos szakmai fejlődés (FSZF), (continuing 

professional development [CPD]*) fogalma, valamint egy sor olyan elképzelés, mint a továbbképzési ösztöndíjak 

bevezetése, a hosszabb tanulmányi szabadság lehetőségének visszaállítása, a személyes továbbképzési számlák 

bevezetése és a végzettséget nyújtó továbbképzési programokon való részvétel támogatása (Hustler, D.—McNamara, 

O.—Jarvis, J.—Londra, M. and Campbell, A. 2002). 

A 2002-ben elfogadott, új Education [School Teacher Appraisal] Regulations* (Crown copyright 2001) vezette be a 

teljesítménymenedzsment* fogalmát, amely újraértelmezte az 1991 óta működő tanári munkát értékelő rendszert, és – a 

XIX. század óta először – törvénybe foglalta, hogy az értékelés célja immár nem pusztán a pedagógiai fejlesztés, hanem az 

egyes tanárok bérezésében szerepet kapnak az értékelés eredményei is (Király 2005). E törvény beiktatásától kezdve a 

folyamatos szakmai fejlődés kérdése a reform szerves részévé válik. A kormányzat a 2004-es oktatási törvényben a TTA* 

nevű, egy, még 1994-ben alapított intézményt, majd a 2005-ös oktatási törvényben ennek jogutódját, az újjászervezett 

TDA*-t jelöli meg a pedagógusszakma modernizációjáért és így az FSZF-ért felelős hivatalnak. A TDA az FSZF-et úgy 

definiálja, mint: „az éves ciklus egyik alkotóeleme, amely összekapcsolja a teljesítménymenedzsmenttel* és az iskolai 

pedagógiai programmal*, valamint a [később bevezetendő] egységes nemzeti sztenderdekkel”. (A TDA-t 2012-ben 
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szüntették meg, funkcióit a Teaching Agency* nevű intézmény vette át, amely az alapképzésért [ITT*] felelős 

intézményként definiálja magát.) 

A 2004-ben napvilágot látott „Megállapodás a küszöbszintet elért tanárok és az iskolavezetés tagjainak javadalmazásáról 

és ösztönzéséről” című dokumentum (PSA Agreement 2004) hangsúlyozza annak szükségességét, hogy erősebb kapcsolat 

legyen a teljesítmény és a bérezés, valamint az iskolafejlesztés és a szakmai készségfejlesztés között. A 

reformelképzelések sürgetik az alapvető tanári sztenderdek újrafogalmazást, és egy új, átfogó, magas színvonalú 

teljesítménymenedzsment-rendszer kidolgozását, amely segítene egy világos és egyértelmű tanári pálya- és fizetés-

előmeneteli modell létrehozásában (Király 2011). 

Az új teljesítménymenedzsment-rendszer kidolgozásával a RIG* elnevezésű, a minisztérium és több szakmai szervezet 

képviselőiből álló testületet bízták meg. A RIG a 2002-es oktatási törvény által megszabott törvényi kereteken belül az 

egyes tanárok munkaköri leírása és a School teachers’ pay and conditions document, [STPCD]*) című dokumentum alapján 

el is készítette a rendszer tervezetét. (Az STPCD-t azóta évente aktualizált formában újra és újra kiadják.) Ezzel 

összefüggésben 2005 szeptemberétől megszigorították az Ofsted iskolai ellenőrzéseit: az Ofstednek ettől kezdve 

mindössze két nappal korábban kellett bejelenteni a várható (az eddiginél rövidebb, de alaposabb), két-három napos 

ellenőrző látogatást. 2006-ban hirdette meg a minisztérium a Centres for Excellence in Teacher Training (CETTs*) 

elnevezésű partnerhálózatok létrehozására vonatkozó felhívását, amely intézmények állami pénzekre pályázhattak 

továbbképzési szolgáltatások nyújtására. Ugyanebben az évben alapították meg a Learning and Skills Network (LSN*) nevű 

nonprofit intézményt, amely kutatásokat, szakmai konzultációkat és képzéseket kínál a közoktatás részvevőinek. 2007 

júniusában hozták létre a The Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS*) nevű új minisztériumot, amely 

átvette a Department of Education and Skills* és a Department of Trade and Industry* bizonyos funkcióit 2009 júniusáig, 

amikor is beolvadt az újonnan alapított Department for Business, Innovation and Skills* minisztériumba, amely a 

felnőttoktatásért, a szakképzés bizonyos aspektusaiért, a felsőoktatásért, valamint a tudományos és innovációs 

tevékenységekért felelős kormányszerv lett. 

2.2. A Brown-kormány beiktatásától napjainkig (2007–2013) 

A Gordon Brown vezette új munkáspárti kormány színre lépésének évére számos, már évek óta előkészítés alatt álló 

módosítás és újítás érett be, így a 2007-es év különösen fontos az angol közoktatás és kifejezetten a folyamatos szakmai 

fejlődés kérdésének szempontjából is, mert az év szeptemberétől három – egymásra épülő és egymást kiegészítő – 

törvény is életbe lépett. 

Az új teljesítménymenedzsmentről szóló oktatási rendelet, amely a 2005-ben kiadott, a „Magasabb színvonal, jobb iskolák 

mindenki számáraˮ (Higher Standards, Better Schools for All) címet viselő Fehér könyvben* körvonalazott elvekre épül, 

2006-ban jelent meg (The Education [School Teacher Performance Management] [England] Regulations* 2006) (HMSO* 

2006/c), de már csak az új kormány alatt - amikor is a minisztériumot kettéosztották, és új neveket adtak a két részlegnek: 

DCSF*, valamint DIUS - 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba (majd 2012-ben kisebb változtatásokat hajtottak rajta 

végre). Ugyanekkor az Oktatás Színvonalát Ellenőrző Hivatalt (Ofsted) is átnevezték, neve ezután az Oktatás, a 

Gyermekintézmények és a Szakképzés Színvonalát Ellenőrző Hivatal lett (The Office for Standards in Education, Children's 

Services and Skills*), de a mindennapi használatban ma is egyszerűen Ofstednek nevezik. 

Ez a törvény kimondta, hogy közvetlen kapcsolat van az értékelés és a bérezés között, mégpedig úgy, hogy az értékelés 

konkrétan definiált, egységesített nemzeti sztenderdek* alapján történik, amelyeket hozzárendelnek egy differenciált, 
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többszintű keretrendszerhez, amely öt egymásra épülő tanári pályaszintet* alkot. Az egyes stációk a szakmai fejlődés 

egyes állomásait, szakmai szintjeit és – nem mellékesen – az ezekhez rendelt fizetési fokozatokat reprezentálják a 

következő séma szerint: pályakezdő tanár (Qualified Teacher Status), tanár (Core Teacher*), minősített tanár (Post 

Threshold Teacher*), kiváló tanár (Excellent Teacher*), és végül kiemelkedő képességű tanár/vezető tanár (Advanced 

Skills Teacher*). 

A kezdő stáció, a QTS után – amelyet a leendő tanár még (alapesetben) a tanárképzés során, a végzettség megszerzésével 

és egy alkalmassági teszt sikeres teljesítésével megkap – a pedagógus az indukció* évében az alapszintű (Core) 

sztenderdek elérésére, és ezzel a „tanárstátusz” megszerzésére törekszik. Ezen a – minden tanár számára kötelező 

érvényű – kezdő szinten túl már a fizetési fokozattal is összekapcsolódik a továbblépés, és az értékelés során keletkezett 

információk – a javadalmazással kapcsolatos (a naptári év végén az elbíráló szervekhez továbbítandó) – iskolaigazgatói 

ajánlások alapját fogják képezni. Az értékelés folyamatában a státuszok definiálására használt sztenderdek* szolgálnak 

referenciapontként. 

A TDA által definiált pályaszintek* sztenderdjeinek mindegyikére jellemző az, hogy minden vizsgált aspektusban 

megtartják az előző szinteken megfogalmazott elvárásokat, de egyben meg is haladják azokat. A különböző tanári 

státuszokhoz rendelt sztenderdeket három fő attribútum köré csoportosították: 

− Pedagógiai attitűdök 

Itt olyan értékeket, attitűdöket és elkötelezettséget körvonalaznak, amelyek elvárhatók minden képzett tanártól. Ide 

tartozik a szakmai kommunikáció, a partnerség elvének elfogadása, az egyéni és intézményi fejlődés támogatása, a 

szakmai keretrendszerek megismerésnek igénye. 

− Pedagógiai ismeretek és tudatosság 

Annak világos megértése, hogy az adott tantárgyi keretek miképp járulnak hozzá egy-egy gyermek fejlődéséhez. Annak 

megértése, hogy a pedagógusok miképp befolyásolják egy gyermek fejlődését. Ezen elvárásokban egy olyan újfajta 

tanárképet írnak le, amely szerint a pedagógus magabiztos és irányadó tantárgyának tanításában, és tisztában van a 

tanuló fejlődésének irányítási folyamataival. 

− Szakmai képességek 

A fókuszban itt a tervezés, az ellenőrzés és értékelés, a tanítás folyamata és az osztálytermi szervezés irányítása áll. Ezek a 

kérdések szoros kapcsolatot mutatnak a fenti két terület elemeivel. 

A sztenderdek megfogalmazásakor arra törekedtek, hogy egyértelműen felvázolják a pedagógusok számára, milyen 

elvárásoknak kell megfelelniük a pályamodell egyes stációiban, hogy ennek alapján tervezhető legyen a tanári karrier és 

az előrehaladáshoz szükséges szakmai fejlődés. Alapvető törekvés volt az is, hogy az iskolavezetők világos képet 

kaphassanak a követelményekről, ezáltal pedig döntéseik országosan sztenderdizáltak és megalapozottak lehessenek. Az 

egyes sztenderdek meghatározásakor pontosan megfogalmazták azok tartalmát, és kiemeltek néhány olyan kérdést, 

amelyet a megvalósításkor és az értékeléskor feltétlenül érdemes mérlegelni. 

Ezek a nemzeti sztenderdeket 2012-ig voltak érvényben, amikor az egész rendszert drasztikusan leegyszerűsítették – a 40-

nél több kompetenciából csak 8 tanításra és 3 tanári etikára vonatkozó sztenderd maradt meg –, valamint ettől az 

időponttól kezdve az összes pályaszintre ezt az egyetlen sztenderdsort alkalmazzák az értékelésben. A tanári 

pályaszintnek megfelő értelmezést és az annak megfelelő értékelést az értékelő ’józan belátására’ bízzák, valamint a két 

legmagasabb pályaszint esetében kiegészítő elvárásokat is megfogalmaztak. 
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A 2006-os értékelésről szóló oktatási rendelettel közvetlen összefüggésben állt a tanárok folyamatos szakmai fejlődéséről 

és regisztrációba vételéről szóló, szintén a 2007-es év szeptember 1-jén érvénybe lépő rendelet (The Further Education 

Teachers’ Continuing Professional Development and Registration [England] Regulations 2007, [2007 No. 2116]), (HMSO 

2007/b), és jelentősége is ahhoz hasonlítható. A törvény szerint ettől az időponttól kezdve (2012. szeptemberi 

megszüntetéséig) minden tanárnak be kellett lépnie és regisztráltatni kellett magát egy erre a célra kijelölt intézetbe 

(IfL*), és évente minimum 30 órányi továbbképzésen kellett részt vennie. 

A továbbképzéssel összefüggő, harmadik, kiemelkedő jelentőségő törvény, a tanárok képesítéséről szóló rendelet (The 

Further Education Teachers’ Qualifications [England] Regulations* 2007) (HMSO 2007/a), amely a 2004-es, A tanárok 

felkészítése a jövőre címet viselő javaslat (Equipping our Teachers for the Future) útmutatásai alapján készült. (A 

tanulmány az angliai alapképzés (ITT*) kritikáját tartalmazza az Ofsted 2003-as kutatásai alapján, illetve azokat az 

ajánlásokat, amelyek aztán az új, a 2001-es törvényt (Education Teachers’ Qualifications [England] Regulations* 2001) 

felváltó törvényben megjelentek. Ennek és a 2006-ban megjelent Fehér könyvnek* (DfES 2006) a tanári pálya 

„professzionalizálását” sürgető felhívásának megfelelően, a tanárképzés megreformálására egyrészt bevezetik a 

pályakezdő tanárok kötelező indukciós* képzését, valamint bevezetnek egy új, két külön szintből álló, kezdő tanári 

státuszt: a Képesített (Qualified Teacher Learning and Skills, QTLS*) vagy tanárasszisztens (Associate Teacher Learning and 

Skills, ATLS*) tanári státusz. Ez a törvény fogalmazza meg a gyakorlati alapképzés (professional formation*) fogalmát, és a 

tanárok képzettségi követelményei is új alapokra helyezi: mostantól nem a tanított óraszám, hanem a betöltött szerep és 

feladatok képezik az elvárt képesítés alapját. Itt mondják ki, hogy a QTLS/ATLS megszerzésére a tanároknak 5 év áll 

rendelkezésére (kivéve azokat, akiknek már van QTS képesítésük; az ő esetükben ez az időtartam 2 év). 2012-ben azonban 

az új konzervatív kormány megszüntette az új státuszok megszerzésére vonatkozó kötelezettséget, viszont – némileg 

módosította ugyan, de – megtartotta a kötelező indukció intézményét. A 2008-as Education and Skills Bill* (Crown 

copyright 2008) 16-ról 18 évre emelte a kötelező iskolázás korhatárát, ami azzal a következménnyel járt, hogy a megnőtt 

diák- és tanárigény miatt nagyobb teher hárult a továbbképzési rendszerre is. 

Összefoglalva elmondható, hogy a munkáspárti kormányzati időszak alatt nagyon komoly változások történtek az 

oktatásügyben, amelyeknek következményeképpen a továbbképzés, azaz a folyamatos szakmai fejlődés koncepciójának 

jelentősége lényegesen nagyobb lett, mint a korábbi kormányzati ciklusokban. A tanári fizetés rendszerét a 

teljesítménymenedzsment keretében, az újragondolt, a teljes tanári spektrumra szisztematikusan kidolgozott szakmai 

sztenderdeken nyugvó teljesítményértékeléssel és az ezeken alapuló pályamodellel kapcsolták össze. Megerősítették az 

iskolákban folyó szakmai munka minőségét ellenőrző Ofsted jogosítványait, megalapították a magas szakmai minőség 

színvonaláért felelős Általános Oktatási Tanácsot (GTC[E]), újjászervezték a pedagógusszakma modernizációjáért felelős TDA-

t, illetve az FSZF kérdéskörének kezelésére az IfL-t. 2008-ban alakult meg az LSIS* nevű intézmény, amelynek első számú 

feladata az oktatási minőségfejlesztés elősegítése volt a közoktatásban. Kijelenthető, hogy ebben az időszakban 

modernizálták a folyamatos szakmai fejlődés és az élethosszig tartó tanulás koncepcióját, és létrehozták az ezek 

támogatásához szükséges jogszabályi és intézményi hátteret. Az angol továbbképzési rendszer többé-kevésbé a mai napig az 

ekkor megteremtett alapokon működik. 

Természetes azonban, hogy a rendszert – mind annak alapelveivel kapcsolatosan, mind pedig egyes elemeit illetően – már 

a kezdet kezdetétől éles politikai és szakmai támadások érték. Nem volt tehát meglepő, hogy a 2010-ben hivatalba lépett 

konzervatív Cameron-kormány, amely – filozófiájának megfelelően – a dereguláció és a költségvetési kiadások 

csökkentésének pártján állt, az előző időszak oktatáspolitikájára vonatkozó kritika folytatásával, illetve a változtatások 

előkészítésével kezdte tevékenységét. A továbbképzés problematikus kérdéseit társadalmi vitára bocsájtották, majd 2012 
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nyarán olyan törvényhozási változások következtek be, amelyek következményeképpen mára a tanártovábbképzés 

területén mind a jogszabályi, mind az intézményi környezetben egy meglehetősen zavaros, gyakorlatilag exlex helyzet 

alakult ki. Eltörölték a tanárok folyamatos szakmai fejlődéséről és regisztrációjáról szóló rendeletet, és megszüntették az 

IfL jogköreit (ezzel együtt pedig évente több, mint 50 millió fontos tagdíjbevételét és költségvetési támogatását), valamint 

a megszüntetett TDA funkcióit a Teaching Agency (TA) nevű új intézmény vette át, amely ma elsősorban az alapképzés 

kérdéseivel foglalkozik. E tanulmány írása alatt, 2012 decemberében született meg az indukciós periódussal kapcsolatos 

új szabályozás is, amely azonban nem hozott lényegi változást. Az FSZF-fel és a szükséges végzettségekkel kapcsolatos 

viták azonban ma is tovább folytatódnak. 
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3.  A TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS CÉLJAI ÉS TÖRVÉNYI HÁTTERE 

3.1. A továbbképzés definíciói 

A tanárok folyamatos szakmai fejlődéséről és regisztrációjáról szóló, eredetileg 2007-ben életbe lépett és 2012. 

szeptember 30-ai határidővel eltörölt törvényrendelet (The Further Education Teachers’ Continuing Professional 

Development and Registration [England] Regulations 2007) (Crown copyright 2007) úgy definiálta az FSZF-et, hogy az 

„olyan tanárok által végzett tevékenység, amely segíti őket abban, hogy szaktárgyukban (…) elmélyítsék tudásukat és 

továbbfejlesszék tanítás-módszertani ismereteiket, beleértve az e-tanulási technikák, a másság elfogadásának és az 

egyenlő esélyek elvének alkalmazását, valamint a tanulói visszajelzés felhasználását annak érdekében, hogy javítsák az 

oktatás színvonalát”. Ezen túlmenően az FSZF szerepe a törvény szerint az volt, hogy megismertesse a tanárokat az 

országos és helyi prioritásokkal. 

Az IfL kissé suta definíciója szerint „a folyamatos szakmai fejlődés a tantárgyi tudás és az oktatás-neveléssel kapcsolatos 

ismeretek és készségek szinten tartását, fejlesztését és bővítését jelenti úgy, hogy az kedvező hatást gyakoroljon a 

tanításra és a tanulásra” (IfL 2009). Létezik egy másik, talán szerencsésebben megfogalmazott definíció is, amely így szól: 

„A folyamatos szakmai fejlődés a szükséges tantárgyi tudás, valamint az oktatás-neveléssel és az adott tanítási 

kontextussal kapcsolatos ismeretek és készségek szinten tartását, fejlesztését és bővítését jelenti”. 

A DIUS hivatalos megfogalmazása szerint „az FSZF a tanár szemszögéből a folyamatos szakmai fejlődést jelenti, ami 

bármiféle olyan tevékenységet magába foglal, amelyet a tanár szaktárgyi tudásának felfrissítése, illetve módszertani 

fejlődése érdekében végez”. 

A független CPD Institute szerint a folyamatos szakmai fejlődés a tudás, a készségek és a kompetencia szisztematikus 

szinten tartása és fejlesztése, és az egyén egész szakmai élete folyamán tartó tanulásának elősegítése. 

A szintén független Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD 2012) a „folyamatos szakmai fejlődés” 

kifejezést alkotó szavak értelmezéséből vezeti le a definíciót:  

− folyamatos, mert a tanulás nem egy adott képzésre, hanem a pálya egészére vonatkozik; 

− szakmai, mert speciális szakmai kompetenciák fejlesztésre irányul, és személyes, tanulói és intézményi igényeken 

alapul; 

− fejlődés, mert a tanár személyes karrierjével kapcsolatos céljaival függ össze, amelyek úgy valósíthatók meg, hogy az 

egyén kombinálja az önreflexiót különböző, a fejlesztést szolgáló tevékenységekkel, és ezáltal egyre több új 

tapasztalathoz jut. 

Rod Bolitho, a neves angol oktatási szakértő egy, az FSZF témaköréhez írt bibliográfiai gyűjtemény előszavában a 

következőképpen definiálja a folyamatos szakmai fejlődés fogalmát: „Az FSZF egy megtervezett, megszakítás nélkül, 

élethosszig tartó folyamat, amelynek során a tanár kísérletet tesz személyiségi és szakmai tulajdonságainak fejlesztésére; 

tudásának, készségeinek és tapasztalatainak gyarapítására, aminek eredményeképpen maga a tanár hatékonyabbá, 

tevékenysége, intézménye és a vele tanulók pedig kiválóbbakká válnak” (The British Council 2011). 

És végül egy saját készítésű – talán túlontúl is részletekbe menő, de meglehetősen átfogó – definíció, amely kifejezetten 

az angol rendszerre vonatkozik: 

A folyamatos szakmai fejlődés olyan, a tanári pálya során folyamatosan végzett, reflektív, tervszerűen folytatott és 

dokumentálható tevékenységek összessége, amelyek: 
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− valamilyen további formális képesítés megszerzésére; 

− a tanár által tanított tárgy(ak) szakmai ismereteinek szinten tartására és/vagy bővítésére; 

− az oktatás-neveléssel kapcsolatos pedagógiai ismeretek és készségek szinten tartására, fejlesztésére és bővítésére; 

− az oktatás-nevelés magas szintű műveléséhez segítséget nyújtó egyéb (pl. az új technológiák használatával 

kapcsolatos) ismeretek szerzésére vagy bővítésére; 

− az adott tanítási kontextussal kapcsolatos (szociológiai, oktatáspolitikai stb.) ismeretek bővítésére irányulnak, 

függetlenül annak szervezési formájától. (Tehát lehet akár szervezett tanfolyam, részvétel az iskolai fejlesztési 

feladatok tervezésében és/vagy megvalósításában [mentorálás, tantervkészítés, részvétel a minőségbiztosítással 

összefüggő tevékenységekben stb.] vagy tananyagkészítés, illetve pedagógiai kutatás is.) 

3.2. A továbbképzés kulcsfontosságú dokumentumai 

A tanártovábbképzés egészen a legutóbbi időkig érvényes jogi szabályozása három – az előzőekben már nagy vonalakban 

vázolt – kiemelkedő jelentőségű dokumentumból vezethető le. Közös vonása ezeknek a dokumentumoknak, hogy 

előkészítésük még az előző kormányzati periódusban kezdődött, de bevezetésükre már az új, Gordon Brown-féle 

munkáspárti kormányzati ciklus legelején, 2007. szeptember 1-jén került sor. 

Azonban ezt a szabályozást 2012. szeptember 1-től – az első dokumentumot kisebb változtatásokat tartalmazó – új 

rendelet váltotta fel, míg a másodikat 2012. szeptember 30-tól teljesen eltörölték, és a harmadik esetében is lényeges 

módosítások történtek az új, a 2010-ben hivatalba lépett konzervatív kormány erősen a dereguláció irányába mutató 

politikájának következményeképpen. Ilyen értelemben tehát – elsősorban a folyamatos szakmai fejlődés és a tanításhoz 

szükséges kvalifikációk kérdésében – e tanulmány írásának pillanatában egy kvázi exlex állapot áll fenn, de mivel a 

tehetetlenségi erő a mai napig többé-kevésbé működésben tartja a rendszert, mindenképpen érdemes áttekinteni ezeket 

a dokumentumokat. 

3.2.1. A tanárok teljesítménymenedzsmentjéről szóló rendelet (The Education [School Teacher 
Performance Management] [England] Regulations 2006) és A tanárok teljesítményértékeléséről 
szóló rendelkezés (The Education (School Teachers’ Appraisal) [England] Regulations 2012) (HMSO 
[2006/b] & Crown copyright [2012/f]) 

Ez – az eredetileg 2006-ban megszületett és 2012 szeptemberében némileg módosított – törvény deklarálja először az 

értékelés és a bérezés közötti közvetlen összefüggést. Az akkor többszintű – de 2012 óta egységesített, és csak a 

pályamodell magasabb szintjein kiegészített – kompetencialistáknak (nemzeti sztenderdeknek) a pályamodell egyes 

stációihoz való kötésével megszabták a folyamatos szakmai fejlődés kereteit a tanári pálya összes szintjére, így pontosan 

lehet tudni, hogy milyen sztenderdeknek kell megfelelni az egyes pályaszinteken, és hogy ehhez milyen továbbképzésre 

lehet szükség. 

3.2.2. A tanárok folyamatos szakmai fejlődéséről és regisztrációjáról szóló rendeletek (The Further 
Education Teachers’ Continuing Professional Development and Registration [England] Regulations 
2007 & 2012.) (HMSO [2007/a] & Crown copyright [2012/d & e]) 

Az eredetileg 2007-ben életbe lépett és 2012. szeptember 30-ai határidővel eltörölt törvény előírása szerint 2007 

szeptemberétől kezdve, amolyan kötelező kamarai tagságként, minden tanárnak (a csak az ún. sixth-form college*-okban 
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[kvázi egyetemi előkészítő intézmények, amelyek a magasabb szintű – A-level - érettségire készítik fel, egy-két tárgyra 

fókuszálva, a tanulókat] tanító tanárok kivételével, akik választhatják az általános oktatási tanácsbeli (GTC[E]*-beli) 

tagságot is) – nem kevés (évi £38, 2011–2012) regisztrációs díj ellenében – be kellett lépnie és regisztráltatni kellett magát 

az FSZF kérdéskörének kezelésére kijelölt (egyébként az ekkor már öt éve független intézményként létező) IfL-nél, 

valamint – a kezdő tanárok kivételével – évente minimum 30 órányi továbbképzésen kellett részt vennie (a 

részmunkaidősöknek ennek pro-ráta megfelelő időnyit, de minimum 6 órát), ezt dokumentálnia kellett, és be kellett 

mutatnia mind a munkáltatójának, mind a Tanulmányi Intézetnek. Az IfL volt a definíció szerint az FSZF kereteinek 

kidolgozásáért felelős intézmény, és munkáját az egyes tanárokkal és a tanári szervezetekkel együttműködve folytatta. 

E tanulmány írása közben már nem létezik érvényes törvény a folyamatos szakmai fejlődésről, az IfL költségvetési 

támogatását megszüntették, az IfL-be való kötelező belépést eltörölték, és a törvény hatályon kívül helyezésével a 

továbbképzéssel kapcsolatos felelősséget átruházták az iskolára, illetve magukra a tanárokra. Éles viták folynak arról, hogy 

egyáltalán szükség lesz-e a jövőben a továbbképzés bármiféle központi szabályozására. 

3.2.3. A tanárok képesítéséről szóló rendelet (The Further Education Teachers’ Qualifications 
[England] Regulations 2007) és Az új indukcióval kapcsolatos rendelkezések (New Induction 
Regulations (The Education [Induction Arrangements for School Teachers] [England] Regulation 
2012) (HMSO [2007/b] & Crown copyright [2012/d]) 

Az első törvény – az új szakmai sztenderdekre* alapozva – bevezeti az összefoglalóan ’korai szakmai fejlődésnek’ (Early 

Professional Development [(EPD]*) nevezett időszak fogalmát. Ez egyrészt egy új kezdő tanári státuszt hozott létre, 

amelynek – az előképzettség szintjétől függően – két változata volt: a ’képesített’ (QTLS) vagy ’tanárasszisztens’ (ATLS) 

tanári státusz. Ezek tovább differenciálták a szakmai szinteket, és így a törvény egy új minősítő elemet épített be a tanári 

pályamodellbe, amelyet az előírt követelmények (ún. szakmai alapozás [professional formation*]) teljesítésének 

igazolásával a tanár az IfL elbírálása alapján kaphatott meg. Ezeket a szinteket a tanároknak (a végzettséggel 

automatikusan megkapott) QTS megléte esetén 2 év alatt, annak hiányában 5 év alatt kellett megszerezniük, ha meg 

akarták tartani az állásukat. 

Másrészt ez a törvény vezette be (újra) a kötelező indukciós időszakról (lásd professional formation) szóló új előírást, 

amely megkövetelte, hogy a TDA által kidolgozott CDP (TDA 2008) elnevezésű dokumentum útmutatásain alapuló 

program keretében, garantált helyi mentori támogatással, a pályakezdő tanár egy év alatt teljesítsen egy bizonyos 

alapkövetelmény-szintet. 2012 szeptemberében született meg a törvény módosítása: a két új minősítés megszerzésének 

kötelező jellegét megszüntették, és további lényeges változások várhatók a tanításhoz szükséges képzettségi 

követelményekben. (A deregulációs törekvések jegyében ez akár azt is jelentheti, hogy el is törölhetik az előírt 

végzettségeket, és a munkaadóra bíznák, hogy kit akar alkalmazni. Többek szerint végül akár az indukciós időszak is 

áldozatul eshet a változásoknak.) Fontos módosítások történtek az indukciós időszak szabályozásában is: a 2012. decemberi 

új direktívák szerint (New Induction Regulations (The Education [Induction Arrangements for School Teachers] [England] 

Regulations 2012) (Crown copyright 2012/b) az indukció továbbra is kötelező, de az eljárás leegyszerűsödik, sőt akár le is 

rövidülhet. (Lásd részletesebben: 6.1.) 
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4. A TOVÁBBKÉPZÉS KONTEXTUSA 

4.1. A továbbképzés kapcsolata az alapképzéssel 

Az angol tanárképzés több tekintetben is lényegesen eltér a Magyarországon ma érvényben lévő rendszertől. 

Mindenekelőtt az angol rendszer nem kizárólag az egyetemi-főiskolai tanárképzésre épül, hanem számos különféle 

bemeneti lehetőséget kínál az érettségivel rendelkezők számára. Bár az ITT* legjellemezőbb formája a normál nappali 

tagozatos alapképzésben elvégzett BEd-* és BA/BSc*-típusú szakos alapképzés, ezen kívül másoddiplomás 

(posztgraduális) képzés útján is szerezhető tanári diploma, valamint számos foglalkoztatással egybekötött képzési forma is 

létezik a már a pályán lévő (tanári képesítés nélküli) pedagógusok számára. 

Eltérő vonás az is, hogy nem különül el az általános és középiskolai tanárképzés, hanem egyéni specializáció során válik 

valaki ilyen vagy olyan tanárrá. 

Bár a pedagógusképzés tartalmának kialakítása az akkreditált programokat hirdető képzőintézmények hatáskörbe 

tartozik, a leendő tanár (alapesetben) a végzettség megszerzésével és egy alkalmassági teszt sikeres teljesítésével 

megkapja a szakmai sztenderdeken alapuló QTS-t (pályakezdő [képesített] tanári státuszt), ami már önmagában 

meghatározza a képzés fő irányait. A tanári végzettséget nyújtó képzésben részt vevő intézményeknek rendelkezniük kell 

az államtitkár engedélyével, és a tanárképzésért felelős kormányzati hivatal, a Tanárképzési Hivatal (Teacher Training 

Agency [TTA]*, újabb nevén Teaching Agency [TA]) felügyeli magukat a programokat, valamint az Ofsted vizsgálja, hogy a 

QTS megfelel-e a szakmai sztenderdeknek (Rapos 2011, 50–56. o.). 

Feltűnő különbség a magyar tanárképzési rendszerrel szemben, hogy az angol rendszer – részben a többféle bemeneteli 

alternatíva okán, részben pedig alapvető szemléleti különbségek miatt – sokkal nagyobb mértékben támaszkodik az 

iskolai alapú képzésre, különösen a pályakezdés, az indukció időszakában. 

Különböző kutatások, így például az Ofsted „The Initial Training of further education teachers” (Ofsted, 2003) című 

tanulmánya, már 2003-ban felvetették, hogy a QTS megszerzése (bár a felsőoktatási alapképzés során is van kötelező 

gyakorlati idő, amely általában 18 hétig tart) önmagában nem elegendő, és feltétlenül szükség lenne további iskolai alapú 

bevezető képzésre. Végül, 2007-ben, az új, a tanárok képesítéséről szóló rendelet vezette be a legutóbbi időkig (2012) 

érvényes szabályozást, amely előírta a kezdő tanár számára az iskolában kötelezően teljesítendő indukciót és a kétféle új 

kezdő tanári státuszt, a képesített (QTLS) vagy tanárasszisztens-státuszt (ATLS), meghatározott időhatárokat szabva ezek 

teljesítéséhez, valamint bevezette a mentori támogatással történő iskolai szakmai alapozás [professional formation]) 

fogalmát. Ezáltal az új jogszabály a folyamatos szakmai fejlődés gondolatát már a gyakorlatba ültette át, és kijelölte az 

FSZF-hez kapcsolódó keretrendszer és pályamodell legelső állomásait. A 2012 óta érvényben lévő szabályozás azonban 

megszüntette e státuszok megszerzésének kötelező jellegét, és ma a QTS-t egyenértékűnek tekintik ezekkel, azaz, aki 

részt vett alapképzésben, és QTS-hez jutott, az teljes képesítésű tanárnak számít, azonban (a jellemzően) egyéves 

indukciós képzésben minden pályakezdő továbbra is köteles részt venni. 

4.2. A továbbképzés kapcsolata az előmeneteli rendszerrel 

A tanárok teljesítménymenedzsmentjéről szóló rendelet (The Education [School Teacher Performance Management] 

[England] Regulations 2006 & 2012) (HMSO [2006/b] & Crown copyright [2012/f]), az eredetileg 2006-ban megszületett 

és azóta módosított törvény egyértelműen kimondja, hogy közvetlen kapcsolat van az értékelés és a tanári pálya egyes 



 
 

 
  20 

állomásai (és – nem mellesleg – az ezen alapuló bérezés) között. Ennek a kapcsolatnak a lényege az, hogy – miként azt az RIG 

által elkészített Útmutató (Teachers’ and Headteachers’ Performance management Guidance, October, 2006) (RIG, 2006) 

kifejti – a továbbiakban az értékelés a TDA, ma Tanárképzési Hivatal [Teaching Agency]) által létrehozott és publikált 

(eredetileg többszintű kompetencialisták, ma már csak egyetlen, egységes) lista, azaz a konkrétan definiált, egységesített 

nemzeti sztenderdek alapján történik. Ezeket a sztenderdeket rendelik hozzá egy differenciált, többszintű 

keretrendszerhez (Professional Standards for Teachers in England* from September 2007) (TDA, 2007/b) (Király 2011, 41–

43. o.). A szakmai sztenderdek (kompetenciák) rögzítésével a törvény egységesítette a folyamatos szakmai fejlődés (FSZF, 

continuing professional development [CPD]) kereteit a tanári pálya minden szintjére a pályakezdő szinttől (QTS*) az 

iskolaigazgatókig (The National Professional Qualification for Headship [NPQH*]). Ez a következő ábrával szemléltethető: 

 

1. ábra A továbbképzés, a sztenderdek*, az értékelés és a pályaszintek* összefüggése 
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5. A TOVÁBBKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSA, FELÜGYELETE ÉS FINANSZÍROZÁSA 

5.1. A szabályozás és felügyelet intézményrendszere 

Az angol folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos szabályozás ma alapvetően öt kulcsfontosságú intézményhez 

köthető. 

Bár az indukciós időszak feladatainak ellátása alapvetően az iskolák feladata, a szükséges irányelveket és a módszertani 

segédanyagokat az alapképzésért felelős Tanárképzési Hivatal (Teaching Agency, a volt TDA) adja ki, és tőlük szerezhető 

be információ a képzéssel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről is. Egészen 2012 decemberéig a minisztérium is a 

Career Entry and Development Profile [CDP*] (TDA, 2008) elnevezésű dokumentum útmutatásain alapuló programot 

ajánlotta a képzéshez, amelynek keretében dokumentálva, helyi mentori támogatással a tanárnak teljesítenie kellett az 

akkori, Core (alap) sztenderdek alapján definiált követelményeket. Ma már egységesített szetenderdek és egy ennél 

lényegesen egyszerűbb kötelező eljárás van érvényben. (Lásd részletesebben a 6.1. pont alatt.) A szintnek való 

megfeleléssel kapcsolatos döntés is az iskola hatáskörébe tartozik. 

A 2002-ben létrehozott IfL (Tanulmányi Intézet, Institute for Learning) a Tanárok folyamatos szakmai fejlődéséről és 

regisztrációba vételéről szóló 2007-es törvényben (amely 2012 szeptemberéig volt érvényben) vált a továbbképzés 

alapintézményévé. Ettől az időponttól kezdve ez az intézet az oktatás-nevelés legfőbb szakmai testülete volt, különös 

tekintettel a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos ügyekre. Az IfL-be minden tanárnak kötelezően be kellett lépnie, 

majd a továbbképzés ellenőrzésének céljából regisztráltatnia kellett magát nála. Bár az Intézet (nem kevés) költségvetési 

támogatást kapott feladatai ellátására, a törvény tagdíjfizetési kötelezettséget is előírt. A tanároknak minden tanév végén 

– július–augusztus folyamán – elektronikus formában meg kellett küldeniük az Intézetnek a továbbképzésről szóló 

beszámolóikat, amivel bizonyították, hogy eleget tettek a törvényben előírt továbbképzési kötelezettségüknek. Saját 

manifesztuma szerint (a kiemelt státuszát mára elvesztett, de ma is létező) IfL filozófiája a továbbképzéshez való rugalmas 

hozzáálláson alapul, amely figyelembe veszi, hogy tagsága sokféle különböző oktatási-nevelési kontextusban dolgozik. Hat 

alapelve a következő: a legalapvetőbb elvnek a továbbképzés tanulókra gyakorolt hatásának elsőbbségét tartja, 

hangsúlyozza a reflexió és a folyamatosság, a kettős szakmaiság (tantárgyi és pedagógiai) fontosságát, és azt, hogy a 

továbbképzés fogalmát a lehető legszélesebben értelmezi, a mentorálástól a tanfolyamokon és az önreflexión át a 

formális felsőoktatási képzésekig, kiemelt fontosságot tulajdonít a technológia bevonásának az oktatásba, valamint 

propagálja az intézményi fejlesztés kérdéseinek a továbbképzés körébe való bevonását (IfL 2009/a 5.o.). 

Az IfL tevékenységét már 2007 óta nem kevés gyanakvás és egyre erősödő ellenszenv kísérte, ami nem meglepő, mert 

feladata alapvetően adminisztratív, hatósági jellegű volt – elsősorban az FSZF adminisztrációjával, a regisztrációval és a 

tagdíjak beszedésével foglalkozott, valamint jelentette az iskoláknak a folyamatos szakmai fejlődés adminisztrálásának 

elmulasztását. Az utóbbi években egyre gyakrabban fordult elő, hogy a tanárok bojkottálták a tagdíjfizetést (legutóbb évi 

38 £-ot, ami nem kis összeg) és a dokumentumok leadását is, ráadásul sok iskolaigazgató nem volt hajlandó az egyébként 

kiváló tanárokat ezért elbocsájtani. Általános elégedetlenség mutatkozott az Intézet önfényezőnek titulált propagandája – 

„mindig minden kiváló” – és a nyújtott szolgáltatások mennyisége és minősége tekintetében is. Az új kormány a fokozódó 

nyomás hatására (és a kritikusok szerint költségcsökkentési és ideológiai okokból is) végül megszüntette az Intézet 

finanszírozását, és a Tanárok folyamatos szakmai fejlődéséről és regisztrációba vételéről szóló 2007-es törvény 2012-es 

visszavonásával megszűnt a kötelező tagság, továbbá a dokumentumok bemutatásának kötelezettsége is. 
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Az LSIS (The Learning and Skills Improvement Service) nevű intézményt 2008-ban alapították, és első számú feladata az 

oktatási minőségfejlesztés elősegítése a közoktatásban. Az intézmény oktatási szolgáltatásokat és termékeket rendel, 

felhívja a figyelmet a közoktatásban bevált gyakorlatokra, és propagálja azokat, valamint speciális igények kielégítésére 

tervezett programokat kínál a továbbképzések szervezői számára. Az IfL egyes funkcióit (és az állami támogatást) 

fokozatosan az LSIS veszi át már most is, illetve fogja még nagyobb mértékben átvenni a jövőben. 

A Learning and Skills Network (LSN) nevű nonprofit intézmény 2006 óta kínál kutatásokat, szakmai konzultációkat és 

képzéseket a közoktatás résztvevői számára. 

Az Oktatási Minisztérium 2006-ban tette közzé a Centres for Excellence in Teacher Training (CETTs) elnevezésű, 

partnerhálózatok létrehozására vonatkozó felhívását, amelynek keretében állami támogatásra lehetett pályázni 

továbbképzési szolgáltatások nyújtására. Mára a CETT-ek kiterjedt hálózata alakult ki: Anglia-szerte 11 regionális CETT-

központ (a „kiválóság központjai”, ahogy magukat nevezik) létezik, amelyek 17-től 50-ig terjedő különböző egyetemet, 

valamint néhány főiskolát és egyéb továbbképzést nyújtó szolgáltatót fognak össze, úgy, hogy az országos hálózat a 

lehetséges összes képzéstípust nyújtani tudja, beleértve a speciális képzési igényeket is. A központok szerződéskötéseit, 

finanszírozását, ellenőrzését és értékelését az LSIS végzi. 

2011 márciusáig létezett a fentieken kívül még két, nagy befolyással bíró intézmény: a Lifelong Learning UK (LLUK*), 

amely egy államilag támogatott, oktatási foglalkoztatókat tömörítő szervezet volt. Széles körű tevékenységet fejtett ki az 

oktatásban a minőségbiztosítástól a nemzeti sztenderdek* propagálásán át egészen a tanárképzésig és a továbbképzésig. 

Megszűnése után egy rövid ideig az IfL, majd újabban az LSIS vette/veszi át a támogatást és a funkciókat is. Ezen a 

szervezeten belül létezett a Standards Verification UK (SVUK*) nevű intézmény, amely az indukciós képzés hitelesítéséért 

volt felelős. A hitelesítés intézménye az intézettel együtt megszűnt, jelenleg exlex állapot uralkodik ezen a területen, sőt, 

amint már említettük, bizonyos vélemények szerint maga az indukciós képzés is veszélybe került. 

5.2. A továbbképzés finanszírozási kérdései 

A folyamatos szakmai fejlődés finanszírozására ma Angliában minimum évi 200 millió fontot költenek, de egyesek szerint 

könnyen lehet, hogy ennek a többszöröséről van szó (Weston 2012). A finanszírozás közvetlenül az iskolákon keresztül 

történik, pántlikázás nélkül, így az iskolák az iskolavezetés által a költségvetés erre a célra elkülönített összegének 

keretein belül maguk döntenek továbbképzési igényeikről az iskolai pedagógiai programban lefektetett követelmények 

szerint. Ezekben a döntésekben figyelembe veszik a kormányzat speciális támogatásokkal kapcsolatos aktuális döntéseit, 

valamint figyelnek arra, hogy a tantestületen belül igazságos legyen a források elosztása, és hogy a pénzt minél 

ésszerűbben és hatékonyabban költsék el. 

Maguk a tanárok nem fizetnek a továbbképzésért, amennyiben eltekintünk a 2012 szeptemberéig kötelező évi 38 £-os 

tagsági díjtól, amelyet az IfL számlájára kellett befizetni. 

Áttételesen szintén a továbbképzés költségének tekinthető az a támogatás, amelyet a kormányzat az LSIS-nek és a CETT-

eknek, a továbbképzés szabályozásában és felügyeletében, illetve továbbképzési szolgáltatások szervezésében fontos 

szerepet játszó szervezeteknek juttat. 
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6. A TOVÁBBKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

6.1. A továbbképzésben való részvétel joga és kötelezettsége 

6.1.1. A pályakezdő tanárok indukciója 

Ami az indukciós időszakot illeti, az új szabályozás (New Induction Regulations (The Education [Induction Arrangements for 

School Teachers] [England] Regulations 2012) (Crown copyright 2012/c) és az ezt értelmező dokumentum (Induction for 

newly qualified teachers [England] Statutory guidance for appropriate bodies, head teachers, school staff and governing 

bodies Revised December 2012) (Crown copyright 2012/h & i) a képzés célját és lényegi elemeit érintetlenül hagyva az 

eddigiekhez képest némileg egyszerűbb, kevesebb adminisztrációval járó, de továbbra is kötelezően teljesítendő eljárást 

vezet be. A cél változatlanul az, hogy a pályakezdő bizonyítsa, megfelel az egyébként 2012 szeptemberében egyszerűsített 

és egységesített tanári sztenderdek követelményeinek, de az eddig a TDA által előírt vagy erősen ajánlott Career Entry 

and Development Profile (CDP) elnevezésű dokumentum útmutatásait már nem kötelező betartani – például nem 

feltétlenül kell portfóliót készíteni. 

6.1.2. A folyamatos szakmai fejlődés szabályozása 

A tanárok folyamatos szakmai fejlődéséről és regisztrációba vételéről szóló 2007-es törvény 2012-es visszavonásával tehát 

megszűnt a kötelező tagság és a továbbképzésben való részvételt igazoló dokumentumok bemutatásának kötelezettsége 

is. Érdemes azonban áttekinteni, hogy hogyan, milyen feltételekkel működött ez a rendszer, hiszen a kötelező jelleg 

megszüntetése ellenére maga a továbbképzés rendszere továbbra is működik, bár – érthetően – a kérdés sokat veszített 

fontosságából, és kétség kívül hátrébb került a tanárok és iskolák prioritási listáján. 

A továbbképzési kötelezettség mennyisége a tanított óraszámon alapult: aki az adott oktatási intézmény 

átlagóraszámánál kevesebb órában tanított, annak arányosan csökkent a kötelezettsége, a következő séma szerint: 100% 

30 óra, 80% 24 óra, 50% 15 óra, 25% 7,5 óra, 20% 6 óra, 10% 3 óra. 

Az a tanár, aki neki fel nem róható okból (szülési szabadság, hosszan tartó betegállomány) nem teljesítette továbbképzési 

kötelezettségét, azt fegyelmi eljárás alá vonták, amelynek akár elbocsájtás is lehetett a következménye. Ha valaki 

elmulasztotta az IfL-nél a regisztrációt, hasonló szankciókra számíthatott (QIA 2008/a). 

Ma mindez már nem törvényi kötelezettség: elsősorban az adott iskola igazgatójának és magának a tanárnak a 

hatáskörébe tartozik a továbbképzés szükségességének, mennyiségének és formáinak megítélése is, központi előírások 

nem léteznek. 

6.2. A továbbképzési igények azonosítása 

6.2.1. Az iskolai fejlesztést koordináló vezető 

A 2007-es törvény életbe lépése után – főleg a nagyobb iskolák – továbbképzési koordinátorokat (CPD coordinators*) 

jelöltek ki az iskola FSZF-fel kapcsolatos ügyeinek kézben tartására. Koordinátorok a legtöbb iskolában ma is vannak; 

feladatuk, ahogy egy iskolavezető, Lindsey Lester egy cikkében (Lester 2011) összefoglalja és a TDA egyik kiadványában is 

megtalálható (TDA, n/a), általában a következő dolgok intézése szokott lenni: 

− megértetni és elfogadtatni a tantestülettel az FSZF jelentőségét és a teendőket; 
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− segíteni a tantestület tagjainak az előkészületekben, felmérni és koordinálni a továbbképzési igényeket; 

− elkészíteni az iskola éves FSZF-tervét; 

− figyelemmel kísérni és értékelni az FSZF keretében folyó tevékenységeket; 

− megszervezni az iskolai szintű FSZF-rendezvényeket, és értesíteni a tantestület tagjait a foglalkozásokról; 

− biztosítani, hogy a továbbképzés összhangban legyen az iskolai pedagógiai programban lefektetettekkel; 

− gondoskodni arról, hogy a továbbképzés költségei az iskolai költségvetés erre a célra elkülönített részének keretei 

között maradjanak; 

− értékelni a programot és informálni az iskolavezetést és a felügyeleti szerveket a továbbképzés pillanatnyi 

helyzetéről és elért eredményeiről az iskolában. 

A koordinátor munkáját a volt felügyeleti szerv (az IfL, amely ma is létezik, csak nem hatóság és nem támogatott) 

továbbképzéssekkel és az interneten elérhető segédanyagokkal segíti. 

6.2.2. Az egyéni igények azonosítása 

A továbbképzési igények azonosításának legtermészetesebb módja az egyes iskolákban működő teljesítményértékelő 

rendszer alkalmazása során szerzett információkból való kiindulás – mind az érintett tanár, mind az iskolavezetés 

számára. A teljesítménymenedzsment célja az, hogy az értékelő és az értékelt meg tudjon egyezni abban, a teljesítmény 

javításához mire van valakinek szüksége, és ez hogyan érhető el. Az értékelési folyamat tipikusan a következő négy 

fázisból áll: a tervezés és a célok kijelölésének fázisából, az értékelési eljárásokból (óralátogatások, megbeszélések stb.), a 

teljesítmény javulásának ellenőrzéséből, valamint a cikluszáró értékelésből. Ez a ciklus strukturált rendszert biztosít a 

továbbképzési igények azonosítására és egyben arra is, hogy nyomon lehessen követni a továbbképzés hatékonyságát. 

A szakmai sztenderdek részletesen leírják, hogy az egyes pályaszakaszokban milyen elvárásoknak kell a tanároknak 

megfelelniük, és az ott leírtak és a nyújtott teljesítmény vagy szaktudás tekintetében mutatkozó eltérések jól mutatják, 

hogy milyen továbbképzés lenne szükséges akár a pályaszintnek megfelelő színvonal teljesítéséhez, akár a pályán való 

továbblépéshez szükséges követelményeknek való megfeleléshez. 

A FSZF kérdéskörének kezeléséért 2012-ig hivatalosan is felelős IfL a következő modellt ajánlja a folyamatos szakmai 

fejlődés egyéni igényekhez igazításához és személyre szabásához: 
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2. ábra A Tanulmányi Intézet (IfL) ciklikus modellje az egyéni szakmai fejlődés tervezéséhez 

(The Quality Improvement Agency for Lifelong Learning [QIA], 2008/b) 

A modell tehát egy reflektív szemléletű keretet ajánl a tanárnak az FSZF gyakorlati megvalósításához, és segíthet a 

tanárnak abban, hogy át tudja gondolni, mit és hogyan kellene tennie. Ez a ciklikus rendszerű eszköz modellt kínál egy 

olyan szakmai fejlesztési terv végrehajtásához, amely segítséget nyújt a tanárnak abban, hogy: 

− át tudja gondolni egyéni fejlődési igényeit és céljait, és hogy el tudjon készíteni, majd meg is tudjon valósítan i egy 

személyre szabott szakmai fejlődési tervet; 

− egyénileg vagy kollégáival együttműködve kipróbálhasson újdonságnak számító oktatási-nevelési 

kezdeményezéseket; 

− felmérje és értékelje az elért eredmények jelentőségét mind a tanulók, mind saját maga és az egész iskola 

szempontjából. 

A tanár egyéni igényein és szükségletein kívül a folyamatos szakmai fejlesztésért felelős iskolai koordinátor, az 

iskolavezetés vagy maga a tanári kar is felvethet olyan témákat, amelyekben szükségesnek tartja azt, hogy a teljes 

tantestület új tudáshoz jusson, vagy elmélyítse régebben szerzett tudását. Az ilyen jellegű továbbképzésekre mindig 

szükség van akkor, ha valamilyen új jogszabály jelenik meg, vagy ha bármilyen aktuális esemény vagy az oktatás helyi 

körülményei időszerűvé teszik egy-egy kérdés tisztázását. 

Mivel az Egyesült Királyság nem vett részt az OECD tanártovábbképzéssel foglalkozó, TALIS elnevezésű, 2010-ben 

publikált, nagy felmérésében, viszonylag kevés statisztikai adat áll rendelkezésünkre, azonban a kötet tartalmaz adatokat 

(sajnos elég régieket, 2006-ból) arról, hogy milyen típusú továbbképzést vettek igénybe a tanárok az elmúlt 12 hónap 

folyamán. 80% körüli gyakoriságot ért el például az iskola által az egész tantestületnek szervezett továbbképzésen, a külső 
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kurzusokon, a tanártársak általi óralátogatásban, a kollégákkal közösen, szakmai csoportokban végzett tevékenységekben, 

az iskolai önértékelésben és az önálló képzésben (pl. szakirodalom olvasásában) való részvétel. 70% körül volt a kollégák 

óráinak meglátogatása és 60% körül a mentorálási tevékenység végzése, az iskolai hálózatok tevékenységében való 

részvétel és az országos vagy regionális tantárgyi szövetségek munkájában való tevékenység vagy tagság. Sokkal 

kevesebben, 25–35% között vettek részt olyan tevékenységekben, mint például az osztálytermi kutatás vagy az indukciós 

képzés (OECD, Education and Culture DG, University of Twente [2010], p.152). 

Ugyanebből a felmérésből kaphatunk képet arról, milyen típusú képzésekről gondolják a tanárok azt, hogy nagy szükségük 

lenne rá. A válaszadók közel 60%-a az informatikai és kommunikációs képzést jelölte meg ilyennek, míg 45% körül volt 

azok aránya, akik megemlítették a speciális igényű tanulókkal, a tehetséggondozással, a gyenge tanulók 

felzárkóztatásával, a személyre szabott tanulási stratégák kidolgozásával és a tanulók értékelésével kapcsolatos 

képzésekre vonatkozó igényüket (OECD, Education and Culture DG, University of Twente [2010], p. 153). 
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6.2.3. Az iskolai továbbképzési terv 

A TDA (ma Teaching Agency [TA]) ajánlásai szerint (TDA, 2008) az iskola szintjén a továbbképzési igények felmérése és a 

továbbképzési terv összeállítása a következő szempontok alapján történik: 

− az iskolai önértékelés tanulságai; 

− a teljesítményértékelés tapasztalatai; 

− az előző évi továbbképzési ciklus során szerzett tapasztalatok; 

− az iskolai összteljesítmény és egyéb adatok; 

− tantestületi, iskolavezetői, munkaközösségi, tanulói és szülői, az iskolaszéktől kapott és az Ofsted szakfelügyeleti 

jelentéseiből származó visszajelzések; 

− az aktuális országos és helyi prioritások. 

A továbbképzési terv annak a komplex iskolai ciklusnak az egyik eleme, amely összeköti a folyamatos szakmai fejlesztés, 

az egyéni teljesítményértékelés, az iskolai önértékelés, az iskolai pedagógiai program és a szakmai sztenderdek 

kérdéskörét:  

 

3. ábra A TDA sémája az éves továbbképzési ciklusról 

(TDA, 2008) 
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Az iskolák többségében a tervet a továbbképzési koordinátor terjeszti az iskola vezetése és az iskolaszék elé. A tervnek 

tartalmaznia kell: 

− az előző ciklus összefoglalóját; 

− a továbbképzések hatékonyságának értékelését a tanárok, az iskola és a tanulók szempontjából; 

− a továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységek tervezetét az új ciklusban, vigyázva az egészséges egyensúlyra az 

egyes tanárok igényei, az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célok és az országos prioritások 

követelményei között; 

− a továbbképzés költségvetését. 

A tervet az iskolaszék fogadja el. Mivel a továbbképzés egyes tanárok esetében új pályaszintek elérésével járhat együtt, 

erre külön figyelmet kell szentelni: a koordinátor feladata az is, hogy segítséget nyújtson az ezzel kapcsolatos 

tájékoztatásban és az akkreditációhoz szükséges portfólió elkészítésében. 
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7. A TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁI ÉS TARTALMA 

Alapvetően elkülönül az indukciós időszak iskolai alapú képzése és a hivatalosan is a folyamatos szakmai képzésnek 

nevezett továbbképzés, valamint egészen külön kategóriába tartoznak az egyéb felsőfokú szakképesítést nyújtó képzések. 

7.1. Az indukciós periódus legfontosabb jellemzői 

− Eredetileg a pályakezdő tanári (QTS) fokozatot adó alapképzési időszak végén, még a képzési intézményben és 

többnyire a tanár munkakezdésének első évében kerül rá sor, de jelenleg már teljesen az iskolában történik. 

Előzetes gyakorlattal rendelkezők esetén akár egy harmadév alatt is teljesíthető. 

− Személyre szabott és egyéni fejlesztési tervre épül (Rapos 2011, 66–68. o.). 

− Három, egymást követő fokozatot különböztetnek meg: az első az előkészítés, a felkészülés és a tervezés időszaka, a 

második a tényleges pályakezdés időszaka, a harmadik pedig az indukciós időszak zárásának periódusa. 

− Régebben képzőintézményi oktatói segítséggel (felkészülés a tanításra), ma már inkább csak munkahelyi 

mentorálással (rendszeres – legalább háromszori – óralátogatás, óramegbeszélések, a szakmai fejlődés rendszeres 

nyomon követése, három – harmadévenkénti – formális értékelés stb.) támogatott. A mentor – akinél az egyetlen 

előírás, hogy rendelkezzen QTS képesítéssel és kellő tanítási tapasztalattal – folyamatos tanácsadással és 

értékeléssel támogatja a kezdő tanár munkáját. 

− Különböző, központilag kialakított szempontrendszerek alapján összeállított programmal (Pályakezdő és fejlődési 

profil, Career Entry and Development Profile, CEDP) (TDA, 2011) és kidolgozott, letölthető segédanyagokkal 

támogatott, ha erre igényt tartanak. A program gazdája a Tanárképzési Hivatal (Teaching Agency, (régebben az 

Oktatásügyi Képzési és Fejlesztési Hatóság [TDA]). 

− A végső szakasz legfontosabb instrumentuma a meghatározott szempontok alapján (célok, tervek, visszajelzések, 

óratervek, megbeszélések összefoglalása, reflexiók stb.) összeállított portfólió, amely nem kötelező, de a 

leggyakoribb eszköz. 

− Az indukció időszakában a tanár 10%-os órakedvezményt kap. 

− Az igazgató felterjesztése alapján a nemzeti sztenderdeknek való megfelelés dönt az indukció sikerességéről. A 

jelöltnek – röviden összefoglalva – hat fő kritériumnak kell megfelelnie, hogy megkaphassa az NQT(s)-t (Newly 

Qualified Teacher [Status]) (Crown Copyright 2011): 

– Sikeresen be kell illeszkednie az iskolai közösségbe. 

– Elkötelezettséget kell mutatnia a pedagógusszakma iránt, és képesnek kell lennie arra, hogy fel tudja 

ismerni azokat a területeket, amelyekben fejlődnie kell a jövőben, és erre hajlandóságot is kell mutatnia. 

– Szakmai segítség igénybevételével tudnia kell kezelni a speciális tanulási igényű tanulók problémáit. 

– Képesnek kell lennie a tanulók előmenetelét érintő kérdések megvitatását szolgáló, a szülőkkel való 

megfelelő kapcsolattartásból eredő megbeszélések megtartására. 

– Kezdőktől is elvárható mértékben részt kell tudnia venni az iskolai ügyekkel kapcsolatos csapatmunkában. 
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– Képesnek kell lennie fegyelmet tartani, és tudnia kell kezelni az olyan helyzeteket, amikor aktív 

fegyelmezésre van szükség. 

7.2. A folyamatos szakmai fejlődés 

A folyamatos szakmai fejlődés tényleges kivitelezési formáit az angol rendszer valóban nagyon rugalmasan értelmezi, ami 

a nagyon változatos kontextusban dolgozó, meglehetősen különböző alapképzéssel rendelkező és más-más 

iskolatípusokban dolgozó tanárokra való tekintettel igazán nem is meglepő. Ebbe a változatosságba szinte minden belefér, 

hiszen az FSZF-nek egyénre szabottnak kell lennie, ami nagyon is eltérő igényeket jelenthet. Ennek megfelelően lehetnek 

a továbbképzésnek különböző módozatai (iskolán belüli, külső szolgáltatótól megrendelt stb.), típusai (az önreflexiótól a 

kollégák kölcsönös óralátogatásán keresztül a tanfolyamokig), képzési irányai (szaktárgy, pedagógiai, oktatástechnológiai 

stb.) és szervezési formái (jelenléti, táv stb.) A lényeg az, hogy a tevékenység kedvező hatást gyakoroljon a tanár iskolai 

munkájára, megfeleljen az IfL hat alapelve (lásd 5.1.) közül legalább egynek, valamint dokumentálható legyen. 

7.2.1. A továbbképzés lehetséges módozatai 

Az alábbi ábra azt illusztrálja, hogy milyen módozatai, forrásai lehetnek a továbbképzésnek. A szolgáltatóktól 

megrendelhető továbbképzések köre a rövidebb-hosszabb kurzusoktól a meghívott szakértők előadásain keresztül a külső 

értékelők segítségül hívásáig terjed. Az iskolák közötti – egyre népszerűbb – módozat a különböző iskolák gyakorlatának 

egymás közötti személyes megvitatásától, konferenciákon való részvételtől a tapasztalatok virtuális hálózatokon 

keresztüli megosztásáig terjed. Az iskolán belüli módozatok tárháza is hihetetlenül gazdag: a mentorálástól az 

önértékelésen és a kölcsönös óralátogatáson át a tantestületi vitáig vagy a közös iskolai projektekben való részvételig 

minden belefér. 

 

4. ábra A továbbképzés forrásai és módozatai 

(TDA 2011) 
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7.2.2. A kettős professzionalizmus elve 

Az IfL különböző anyagaiban nagy hangsúlyt fektet a duális professzionalizmus elvének betartására a folyamatos szakmai 

fejődés tevékenységeinek tervezésekor. A fogalom azt jelenti, hogy a továbbképzés irányainak meghatározásánál 

egyaránt figyelmet kell szentelni a szaktárgyi tudás, valamint a pedagógiai és módszertani ismeretek fejlesztésére. Egyik 

kiadványuk ezt a következőképpen illusztrálja: 

 

5. ábra A kettős professzionalizmus sémája 

(TDA 2011) 

Látható azonban, hogy valójában az ábra szerint is legalább hármas professzionalizmusról van szó, hiszen az elvárások 

szerint a központi és helyi igényeket is figyelembe kell venni, amelyek a fentieknél jóval szélesebb tartalmi kört is 

jelenthetnek, az új oktatáspolitikai kezdeményezésekkel és prioritásokkal kapcsolatos tájékozódástól az 

oktatástechnológiai és informatikai ismeretekig. 

7.2.3. Továbbképzési tevékenységek 

A következő, több (TA/TDA, IfL stb.) forrásból származó és távolról sem teljes lista olyan tevékenységeket tartalmaz, 

amelyeket – feltéve, hogy a tanár megfelelően dokumentálta – az IfL hivatalosan is továbbképzési tevékenységnek ismert 

el: 

− akkreditált FSZF-kurzusok vagy -tréningek 

− tantárgyi konferenciákon való részvétel 

− pedagógiai kutatások végzése vagy azokról beszámolók tartása 

− tantervek tervezése, fejlesztése és validálása 

− internetalapú készségfejlesztő kurzusokon való részvétel (e-learning) 

− strukturált szakmai dialógusokban való részvétel 
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− esélyegyenlőségi és mássággal foglalkozó kurzusokon való részvétel 

− tanulói vagy kollégáktól kapott visszajelzések értékelése 

− vizsgáztatói feladatok és az azokból származó tapasztalatok megbeszélése 

− szakmába vágó képesítések szerzése 

− előadások tartása szakmai konferenciákon 

− szakmába vágó intézményi kutatásban való részvétel 

− közös munka más szervezetekkel 

− tagság szakmába vágó civil egyesületekben 

− a tanított szaktárggyal kapcsolatos bizottságokban való részvétel  

− kollégák mentorálása 

− tanulmányi kirándulások, szakmai gyakorlatok szervezése 

− partneriskolákkal, munkaadókkal közös rendezvényeken való részvétel 

− szakmai segítség nyújtása kollégáknak 

− kölcsönös óralátogatások kollégákkal 

− tantestületi továbbképzések tervezése és tartása 

− a teljesítményértékelés előkészítése és lebonyolítása 

− társadalmi és önkéntes segítő munka 

− szakmai cikkek olvasása 

− felkészülés a szakfelügyeleti látogatásra 

− recenziók készítése könyvekről és szakcikkekről 

− fontos hozzászólások értekezleteken 

− a tanított tantárggyal kapcsolatos munka vagy projektben való részvétel 

− kutatás irányítása 

− csoportos vagy munkaközösségi értékelés 

− párban való tanítás 

− a szaktárgyi vagy pedagógiai ismeretek felfrissítése, illetve bővítése az internet, egyéb média segítségével és ezek 

megbeszélése a kollégákkal 

− országos jelentőségű szakpolitikai fejlemények csoportos megvitatása 

− új tantervi vagy képesítési kérdések csoportos megbeszélése 

− látogatás közösségi szervezeteknél 
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− kollégák óráinak látogatása és egyéb iskolai tevékenységük figyelemmel kísérése („shadowing”) 

− jelentések és hozzászólások írása 

7.2.4. A továbbképzés szolgáltatói 

Az angol közoktatás FSZF-szolgáltatói köre hatalmas: a már említett, államilag elismert és ezzel az általuk kínált képzések 

színvonalát is bizonyos fokig garantáló, szolgáltatói hálózatokon kívül (LSIS, LSN és CETTs) továbbképzési szolgáltatásokat 

kínálhat az összes felsőoktatási intézmény (Higher Education Institution HEI*) vagy bármilyen teljesen független, erre 

specializálódott vállalkozás is (pl. CDP Institute). 

A kínálat óriási, szinte áttekinthetetlen; gyakorlatilag el sem lehet képzelni olyan témát, területet, kérdést, amivel 

kapcsolatban ne kínálna valamilyen szolgáltató valamit. Az interneten megszámlálhatatlan kurzust és képzést kínálnak, 

több, külön az ilyen szolgáltatók keresésére szakosodott keresőoldal létezik (National CPD Database, Good CPD Guide, 

Continuing Professional Development (CPD) Course Finder stb.). A programok akkreditációjához (ami nem kötelező, de 

igény esetén – egyebek között – a Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökségnél [The Quality Assurance Agency for 

Higher Education] megrendelhető) meg kell felelni az oktatás magas színvonalát megkövetelő elvárásoknak, és bizonyítani 

kell tudni azt, hogy a képzés az élethosszig tartó tanulás elveire épül. 

7.2.5. A folyamatos szakmai fejlődésben való aktív részvétel ellenőrzése és a továbbképzés 
hatékonyságának értékelése 

A folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos teendők megtervezését és a továbbképzés értékelését az IfL az érintett 

tanár egyéni felelősségének tekintette, de felhívta a figyelmet arra, hogy a tanárnak tudatában kell lennie annak, hogy 

munkáltatója érdekeit és az országos prioritásokat szem előtt kell tartania. Magát az évenként kötelezően bemutatandó, 

a tevékenységek megtörténtét igazoló és az azokkal kapcsolatos dokumentumokat és reflexiókat tartalmazó portfólió 

meglétét a Hivatal és az iskola (a továbbképzési koordinátor) szigorúan ellenőrizte, de a tartalmát csak 

szúrópróbaszerűen, tehát rendszeres visszajelzésre a tanárok nem számíthattak. 

A TA/TDA a továbbképzés megtervezésénél, a tevékenységek kiválasztásánál és hatékonyságának (ön)ellenőrzésénél a 

következő szempontsort ajánlja a tanárok számára, és egy részletes értékelő kérdőívet is kínál a tanároknak és az 

iskoláknak a továbbképzés hatékonyságának megítéléséhez. 

A továbbképzés: 

− tervezett folyamat legyen; 

− céljai legyenek világosak és konkrétak; 

− legyen személyre szabott; 

− forrása legyen szakmailag megbízható; 

− tartalma alapuljon a legfrissebb tantárgyi és pedagógiai tudományos eredményeken; 

− vegye figyelembe a résztvevők meglévő tudását és előzetes tapasztalatait; 

− történjen tapasztalt és a témában jól tájékozott kollégák vagy külső szakértők segítségével; 

− lehetőség szerint legyen akkreditált; 
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− használja ki az óralátogatások nyújtotta lehetőségeket; 

− ne legyen tisztán elméleti jellegű, hanem adjon alkalmat a résztvevőknek a kipróbálásra is; 

− tartsa szem előtt a folyamatosságot, az élethosszig tartó tanulás szükségességét; 

− már a tervezés során építse be annak ellenőrzését, hogy a tevékenységek valóban az oktatás minőségének javítására 

irányulnak-e. 

(TDA 2008) 

Arról, hogy maguk a képzésben részt vevő tanárok mennyire elégedettek a továbbképzés hatékonyságával, képet ad egy 

2007-es reprezentatív felmérés, amelyet a TALIS-vizsgálat anyagában tettek közzé. Ezek szerint a megelőző évben a 

tanárok 30%-a volt maradéktalanul elégedett a továbbképzéssel, többé-kevésbé elégedett volt 53%, és csak 16% volt 

azoknak az aránya, akik nem voltak elégedettek a képzéssel (1% nem válaszolt) (OECD, Education and Culture DG, 

University of Twente {2010}). 

7.3. Szakképesítést nyújtó képzések 

Az angol pedagógusképzés alapja a BEd, valamint BA/BSc (with QTS courses) (azaz tanárképzési kreditekkel kiegészített) 

alapképzés, függetlenül attól, hogy a tanár általános vagy középiskolában fog-e, illetve akar-e tanítani. A tanári 

végzettséget nem adó alapképzésből érkezők számára öt lehetséges mód áll rendelkezésre, hogy tanári képesítéshez 

jussanak, amelyek közül a nagy többség a PGCE* útján éri ezt el, amelynek bizonyos kreditjei már az MA-szintű 

pedagógusképzésbe is beszámíthatók. (Lásd részletesebben: Rapos 2011, 50–51. o.) 

Az MA/MSc-szintű képzés iránti igényt a folyamatos szakmai fejlődés* és az új pályamodell* bevezetése erősítette fel, 

mert (a magasabb fizetés kilátása miatt is) kereslet keletkezett a magasabb pályaszintekhez tartozó sztenderdekben* 

megfogalmazott szakmai elvárásokra való felkészítésre. Az először 2009-ben elindult Masters in Teaching and Learning* 

elnevezésű program tartalmilag határozottan pedagógiai (és nem annyira szaktárgyi) irányultságú, kifejezetten 

gyakorlatalapú, az alapképzésre épít, és az elméleti képzés mellett erősen támaszkodik az iskolai gyakorlati munkára. A 

moduláris szerkezetű (nyolc modult egyesítő) program három szakaszból (évből) áll, amelynek első éve a szakmai 

gyakorlatra alapozó általános pedagógiai képzésből áll, a második szakasz a hallgató szaktárgyának tanítására fordít 

nagyobb figyelmet, a harmadik pedig a hallgató és az iskola igényei szerinti specializáció időszaka (Rapos 2011, 64–65. o.). 

Félő azonban, hogy a tandíj bevezetésével csökkenni fog az eddig nagyon népszerű új program iránti kereslet. 



 
 

 
  35 

8. VITÁK ÉS REFORMOK 

8.1. Vitatott elemek 

A tanártovábbképzés és a folyamatos szakmai fejlődés kérdéseiről az utóbbi időben számos publicisztika, esettanulmány, 

összefoglaló országos felmérés és tanulmány készült. Ezek egy részét független kutatócsoportok, más részét a területért 

felelős intézmények készítették – ilyenek például az Oktatási Intézet (IfL) rendszeresen megjelenő évösszegző FSZF-

beszámolói vagy az Ofsted szakfelügyeleti látogatásokat összegző, hasonló kiadványai. Míg azonban az IfL évi jelentései 

szinte mindig meglehetősen pozitív képet festenek az oktatás helyzetéről, addig például az Ofsted kiadványai sokkal 

kritikusabb hangot ütnek meg. 

Jó példa erre a kritikus hangra az Ofsted 2010-es tematikus jelentése (Ofsted 2010), amely számos, a továbbképzéssel 

kapcsolatos aggasztó problémára hívta fel a figyelmet. Az elemzés egyebek között arra a következtetésre jutott, hogy a 

tanárok, sőt az iskolavezetők sem rendelkeztek elegendő ismerettel az akkor bevezetett új kvalifikációkkal (pl. QTLS) 

kapcsolatban, nem sikerült megtalálni az összhangot az országos és helyi irányelvek, valamint a követelmények helyi és 

egyéni szintjei között. Ennek következményeképpen nem lehetett kellően felkelteni a tanárok érdeklődését a támogató 

rendszerek iránt, így a 2007-es reformtörvényektől remélt változások a vártnál sokkal lassabban következnek be. 

Független kutatók (University of Nottingham 2009) vizsgálták (egyebek között) az indukciós időszak kérdéseit, és az 

eredmények itt sokkal kedvezőbb képet mutattak. A 73 fős minta döntő többsége elégedett volt a képzés szinte minden 

aspektusával (a mentorálással, a kollégák segítőkészségével stb.), a két leggyakrabban előforduló panasz pedig a 

túlterheltség érzése és – viszonylag sok esetben – a tanulókkal való nem kifejezetten kedvező kapcsolat volt. 

Ezeket a tudományos igényű megállapításokat jól tükrözik az időszak során megjelent újságcikkek, blogbejegyzések és 

nem utolsó sorban a 2012 tavaszán és nyarán folyó, a továbbképzés és a kvalifikációk ügyében a kormányzat által indított 

társadalmi vita eredményei is. Egyre nőtt az ellenszenv – elsősorban – az IfL tevékenységével kapcsolatban, ami a 

taglétszám töredékére csökkenésében, a tagdíjak befizetésének tömeges bojkottjában és az FSZF-portfóliók leadásának 

megtagadásában csúcsosodott ki. Súlyosbította a helyzetet, hogy az ezekkel a cselekményekkel elvileg járó szankciók – 

akár elbocsájtás – kiszabását sok iskolaigazgató is visszautasította. De éles kritika érte az iskolák továbbképzéssel 

kapcsolatos gyakorlatát és a szolgáltatók által kínált képzéseket is. Egy, a Guardian* internetes oldalán megjelent, nagy 

feltűnést keltő hozzászólásban például David Weston, az Angliában jól ismert oktatási szakember – az EPPI* és az Ofsted 

vizsgálataira hivatkozva – azt állította, hogy az iskolák többségükben a legkönnyebb utat választják, és nem a valódi 

igények alapján, hanem egyetlen domináns szolgáltató vagy „postán érkezett brosúrák” kínálatából (ami leggyakrabban a 

helyi hatóság ajánlatait jelenti) rendelnek képzéseket. Bírálja az ilyen nagy szolgáltatók kínálatát is: a képzések nagy része 

szerinte a tanárok és nem a tanulók igényeit igyekszik kiszolgálni, valamint a többnyire nem a helyi igényekre épülő, egy-

két napos kurzusokat nem tartja eléggé gyakorlatiasnak, és hatékonyságukkal kapcsolatban is erős kétségeinek ad hangot. 

Ítélete az, hogy az országosan a tanártovábbképzésre költött (legalább) 200 millió font jó része kidobott pénz (Weston 

2012). 

2012 márciusában jelent meg a kormányzat által felkért, tekintélyes tudósokból álló Review Panel* (Lord Lingfield 

vezetésével) évközi jelentése, amely megállapítja, hogy a 2007-es törvény valóban nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket. Javaslataik között a következő ajánlások szerepelnek: a dereguláció jegyében a továbbképzés ügye kerüljön 

teljesen az iskola és az egyes tanárok önálló döntési körébe, legyen a jövőben önkéntes és csak lehetséges, de nem 

kötelező sem az indukciós időszak, sem a 30 órányi továbbképzés, valamint ne legyen szükség a QTLS minősítésre sem. 
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Evvel együtt megszüntetni javasolják a kötelező tagságot a tanárok bizalmát elvesztett IfL-ben, és visszavonnák az 

Intézetnek járó költségvetési támogatást is. Ezeken kívül megállapítják, hogy a kvalifikációs rendszer túlzottan és 

indokolatlanul komplikált, amelyet mindenekelőtt egyszerűsíteni kell, majd célszerű lenne azt is a tanárok egyéni 

belátására bízni, hogy kívánnak-e egyáltalán magasabb kvalifikációt szerezni. (Ezzel különben egyetért a később 

megrendelt, a kvalifikációkkal foglalkozó, az LSIS és a Commission on Adult Vocational Teaching and Learning* által 

készített tanulmány is.) Ugyanakkor sürgetik, hogy a szerintük kiváló munkát végző Ofsted szerepe és befolyása legyen 

nagyobb a közoktatásban, hogy fokozzák a szakfelügyeleti ellenőrzéseket, és hogy lépjenek fel a jelenleginél sokkal 

határozottabban azokkal szemben, akik nem felelnek meg a nemzeti sztenderdekben megfogalmazott elvárásoknak, azaz 

rövid úton bocsássák el őket. Szintén támogatják a beváltnak minősített indukciós képzés megtartását, de azért itt egy 

kicsit könnyítenének – elsősorban az adminisztratív (a portfólióval kapcsolatos és a határidőkre vonatkozó) – 

követelményeken (Review Panel 2012). 

Ennek a tanulmánynak a megírása céljából konzultációt folytattam két neves angol oktatási szakértővel. Egyikük Rod 

Bolitho, az NILE (Norwhich Institute for Language Education) – amely Európa legnagyobb és legnevesebb angoltanárképző 

és -továbbképző intézménye – tanulmányi igazgatója, a tanártovábbképzés nemzetközi hírű szakértője. Arra a 

kérdésemre, hogy mit gondol az utóbbi időszakban bekövetezett kormányzati intézkedésekről – eddigi munkásságát jól 

ismerve, nem nagy meglepetésemre –, azt válaszolta, hogy ha nem haragszom, erre a kérdésre inkább nem válaszolna, 

mert válasza „nem tűrne nyomdafestéket”. Úgy érzi, hogy „a jelenlegi Tory-kormányzat – egyébként rá oly jellemző 

módon – elképesztően pökhendi, úgy gondolja, hogy nála van a bölcsek köve, mindenkinél jobban tudja, hogy mi a 

legjobb a tanároknak és a tanulóknak, aminek következménye az lett, hogy mára hihetetlen mértékben visszaesett a 

tanári pálya presztízse.” Kutatásokra hivatkozva állítja, hogy „a pályaelhagyás rendkívüli mértékben megnőtt a fiatal 

tanárok körében, különösen a városokban, és az FSZF iránti érdeklődés erősen lecsökkent az egyéb, egyre burjánzó, 

bürokratikus jellegű és időrabló adminisztrációs feladatok miatt” (Bolitho 2013). 

A másik neves szakértő, akivel konzultációt folytattam, Angi Malderez, aki jelenleg független oktatásügyi tanácsadó és a 

Leedsi Egyetem Oktatási Intézetének (School of Education, University of Leeds, UK) tiszteletbeli tudományos főmunkatársa 

– és egyébként a fentebb említett Nottinghami Egyetem által folytatott kutatás egyik munkatársa. Az ő véleménye 

ugyanerről a kérdésről hasonlít az előző állásponthoz, de annál némileg árnyaltabbnak tűnik: nagyon ellenzi a teljes 

privatizáció kiterjesztését a közoktatásban, de azt kevésbé bánja, hogy „nem kívánnak beleszólni a dolgokba, és a 

szakmára akarják bízni a döntéseket”. Azt nehezen tudja elképzelni, hogy az indukciós időszakot teljesen kiiktatná a 

kormányzat, hiszen „rendkívül erős tudományos érvek vannak arra, hogy nagyon nagy szükség van rá, és minden kutatási 

eredmény az indukciós időszak megtartásának szükségessége mellett szól.” Ő is úgy látja, hogy erősen csökkent az igény a 

továbbképzésre, de szerinte „ez elsősorban az iskolaigazgatók hozzáállásától függ: ha az igazgató fontosnak tartja a 

kérdést, akkor el is különít erre a célra pénzt az iskolai költségvetésből” (Malderez 2013). 

A sajtóban egyéb kérdésekben is élénk viták folynak. Ilyenek például az indukció mentorálásával, a portfóliók tartalmával, a 

folyamat tervezésével, a pályaszakasz váltásával és az egyéb kvalifikációkkal kapcsolatos akkreditációra való felkészülés 

adminisztrációjával és általában az előléptetésekkel összefüggő kérdések.  

8.2. A továbblépés lehetséges irányai 

A társadalmi vitában visszaküldött ezernél több hozzászólás és a Lord Lingfield-féle jelentés alapján 2012 augusztusában 

John Hayes miniszter aláírásával megszületett a válasz (Crown copyright 2012), amelyből kiderül, hogy (egyelőre) az 
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indukciós időszak eltörlésének kivételével a kormányzat a fenti kritikai megjegyzések mindegyikével egyetért. Ennek 

megfelelően – egyesek nagy megkönnyebbülésére, mások kétségbeesésére – 2012. szeptember 30-án érvénybe lépett a 

2007-es szabályozást eltörlő törvény. 

A kormányzat válasza egyébként egy egészen újszerű elképzelést is tartalmaz: az előszóban a miniszter egy modern céh 

(Guild) létrejöttét vizionálja, és – a továbbképzés professzionalizálása irányába tett lépésként – kívánja bevezetni az 

„okleveles” (Chartered) vagy talán helyesebben „akkreditált” minősítést a szektorban dolgozni kívánó és a magas 

minőségi követelményeknek megfelelő képzési intézmények, illetve egyéb továbbképzési szolgáltatók számára, abban a 

reményben, hogy ez egy olyan eszköz lehet, amely növelheti a közoktatási szektor presztízsét. Ennek érdekében már ki is 

bocsátott egy felhívást, amely felszólítja az érdekelteket, hogy tegyenek erre vonatkozó javaslatokat. 
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9. TANULSÁGOK, AMELYEK HASZNOSÍTHATÓK LEHETNEK MAGYAR KONTEXTUSBAN 

9.1. Vonások, amelyeket érdemes lenne fontolóra venni 

− Az angol rendszer az élethosszig tartó tanulás elvére és a folyamatos szakmai fejlődés gondolatára épül – azaz 

egységet alkot a pedagógusok alapképzése, a pályakezdés (az indukciós időszak, a korai szakmai fejlesztés) és a 

képzett pedagógusok szakmai továbbfejlődésének folyamata. 

− Kiemelt jelentőségűnek tekinti a pályakezdés időszakát, amelynek során egyénileg foglalkoznak minden – ekkor 

még csak – tanárjelölttel, és mentori segítséget adnak a képesített tanári státusz eléréséhez. 

− Az indukciós időszakban a pályakezdő tanár órakedvezményt kap. 

− Részletesen kidolgozott szakmai sztenderdekre és (részben) központilag kijelölt, kiemelt területekre (prioritásokra) 

épül – ilyen értelemben tartalmilag egységesített. 

− A szakmai sztenderdeken keresztül összefügg a szakfelügyelettel, az értékelési rendszerrel és a pályamodellel, 

illetve annak egyes állomásaival. 

− Amíg kötelezően elvárt, államilag szabályozott, finanszírozott és ellenőrzött tevékenység és ilyen értelemben 

rendszerében is egységesített volt, addig – úgy tűnik – elég jól működött; a dereguláció (2012) utáni helyzetről még 

nincsenek kellő információk. 

− A továbbképzési igények nagy részét az iskola maga azonosítja, és maga dönthet arról, milyen típusú és 

mennyiségű továbbképzésre van szüksége.  

− Szervezeti értelemben fókusza egyre inkább az iskolákba kerül, ahol egy továbbképzési koordinátor irányítja az 

ezzel kapcsolatos munkát, figyelmet fordítva a helyi érdekekre és az egyéni igényekre – ilyen értelemben tehát 

szervezetileg decentralizált. 

− Az érintett tanárnak joga van a továbbképzésre, és saját maga (is) kezdeményezheti azt, valamint beleszólása van 

abba, hogy milyen továbbképzési formában, milyen irányú továbbképzésben kíván részt venni. 

− Az iskolai tanári teljesítményértékelő rendszerrel való összefüggés sokat segít a tanárnak egyéni továbbképzési 

igényeinek azonosításában, másrészt pedig az iskolának is segít abban, hogy azonosítani tudja a több tanárt is 

érintő igényeket. 

− Rendkívül szélesen értelmezi a továbbképzés fogalmát: tekintettel a sok különböző kontextusra, a lényeg az, hogy a 

tevékenység kedvező hatást gyakoroljon a tanár iskolai munkájára, megfeleljen az IfL hat alapelve (lásd az 5.1. 

pontot) közül legalább egynek, valamint dokumentálható legyen. 

− Az egyéni tanulás mellett – amikor valaki egymaga végez el egy továbbképző kurzust – egyre gyakrabban 

alkalmaznak olyan továbbképzési formákat, amelyekben a tanári kar több tagja vagy egésze közösen vesz részt 

valamilyen tevékenységben; ennek megfelelően iskolára szabott képzési formák és rendszerek jönnek létre, 

amelyeket a kereslet hív életre. A képzéseket – speciális igényeiknek megfelelően - maguk az iskolák rendelik meg. 
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− Új, nem feltétlenül külső szolgáltatók által szervezett továbbképzési formák jelennek meg, mint például az iskolai 

minőségbiztosításban való részvétel, a tantervkészítés; a pedagógiai kutatás is tanulási folyamatként jelenik meg, 

amely része lehet a továbbképzésnek. 

− Egyre fontosabbá válik a továbbképzésben a meglévő tantárgyakhoz közvetlenül nem köthető kompetenciák 

fejlesztése, mint például a társadalmi heterogenitás, a diverzitás kezelése, a speciális igényű tanulókkal való 

foglalkozás, az új technológiák használata, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat is. 

− Kiépített intézményi támogató rendszer segíti működését. 

9.2. Elkerülendő elemek 

− Bármi, amiért a tanárnak fizetnie kell – ennek (azaz az IfL tagdíjfizetési kötelezettségnek) komoly szerepe volt a 

2012-ig érvényben lévő rendszer bukásában. 

− A továbbképzésre szánt összegek teljes, valamiféle minimális „pántlikázás” nélküli beépítése az iskolai 

költségvetésbe, mert így a szakmai fejlesztés könnyen a prioritási sor végére kerülhet. 

− Akkreditáció nélkül, teljesen szabad teret adni a továbbképzési szolgáltatásokat kínáló piacnak, mert így nem 

garantálható a képzések minősége. 

− Bármi, ami túl sok adminisztrációt igényel. 

− A portfóliókészítés túlhajszolása – sok olyan dolgot kell dokumentálni, ami fölöslegesnek tűnik, mert kizárólag a 

bizonyító ereje miatt kell elvégezni. 

− A kötelező továbbképzési időtartam éves óraszámban való megadása - ebből a szempontból a mai magyar, hét 

évre vonatkozó pontrendszer jobbnak tűnik. 

− Az óraszámban és nem pontértékben való számolás – ebben a tekintetben is jobb a magyar rendszer. Más kérdés, 

hogy az angol módra szélesen értelmezett továbbképzési tevékenységek pontszámra való átszámítása nem könnyű 

(de nem is lehetetlen) feladat.



 
 

 
  40 

FELHASZNÁLT IRODALOM2 

Bolitho, R. 2013. Személyes közlés 

Bristol City Council 2012/a. Introduction: continuing professional development schools Professional development for 
newly qualified teachers   
(http://www.bristol.gov.uk/page/children-and-young-people/introduction-continuing-professional-development-
schools) 

Bristol City Council 2012/b. School CPD leadership self assessment toolkit (www.bristol.gov.uk) 

CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) 2011. Code of Practice for External Providers of CPD 
(http://www.cipd.co.uk) 

CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) 2012. Fresh thinking on CPD: The value of what you do   
(www.cipd.co.uk/NR/.../5741_CPD_brochure.pdf) 

Crown copyright 2001. Statutory Instrument 2001 No. 2855, Education [School Teacher Appraisal] Regulations, 2001 
  
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/2855/regulation/1/made) 

Crown copyright 2007. The Further Education Teachers’ Continuing Professional Development and Registration [England] 
Regulations 2007   
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2116/contents/made)  

Crown Copyright 2008. Education and Skills Bill, 2008   
(http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/25/introduction) 

Crown Copyright 2011. Teachers' Standards Effective from 1 September 2012 
(http://myistip.files.wordpress.com/2011/11/teaching-standards-dfe-1-0711.pdf) 

Crown copyright 2012/a. 2012 No. 747 EDUCATION, ENGLAND The Further Education Teachers’ Qualifications, Continuing 
Professional Development and Registration (England) (Amendment) Regulations 2012 The Stationery Office 
Limited   
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/747/contents/made) 

Crown copyright 2012/b. Department for Business, Innovation and Skills Consultation on Revocation of the Further 
Education Workforce Regulations: Summary of responses and Government response to consultation   
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31367/12-970-revocation-
further-education-workforce-consultation-response.pdf) 

Crown copyright 2012/c. New Induction Regulations (The Education (Induction Arrangements for School Teachers) 
(England) Regulations 2012)   
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/513/made) 

Crown copyright 2012/d. No. 747 EDUCATION, ENGLAND The Further Education Teachers’ Qualifications, Continuing 
Professional Development and Registration (England) (Amendment) Regulations 2012   
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/747/contents/made) 

Crown copyright 2012/e. Revocation of the Further Education Workforce Regulations: The FE Teachers' Continuing 
Professional Development and Registration (England) Regulations 2007 and the FE Teachers' Qualifications 
(England) Regulations 2007   
(http://www.bis.gov.uk/Consultations/revocation-of-further-education-workforce-regulations) 

Crown copyright 2012/f. The Education (School Teachers’ Appraisal) (England) Regulations 2012   
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/115/made) 

Crown copyright 2012/g. Statutory induction for NQTs in England   
(http://www.education.gov.uk/schools/leadership/deployingstaff/b0066959/induction-newly-qualified-teachers) 

Crown copyright 2012/h. Induction for newly qualified teachers (England) Statutory guidance for appropriate bodies, 
head teachers, school staff and governing bodies Revised December 2012   
(http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/s/statutory%20guidance%20december%202012.pdf) 

Crown copyright 2012/i. Induction for newly qualified teachers (England) 
(http://www.education.gov.uk/aboutdfe/statutory/g00212895/induction-nqts-england) 

Crown copyright 2012/j. Statutory guidance for appropriate bodies, head teachers, school staff and governing bodies, 
Revised December 2012   
(http://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/16123) 

                                                                 
2
 Az összes internetes letöltés 2012 decembere és 2013 januárjának közepe között történt. 

http://www.cipd.co.uk/NR/.../5741_CPD_brochure.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/25/introduction
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/747/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/115/made
http://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/16123


 
 

 
  41 

Crown copyright 2013. The National Professional Qualification for Headship [NPQH]   
(http://www.education.gov.uk/nationalcollege/index/professional-development/npqh.htm) 

DfEE 2001. Learning and Teaching: A Strategy for Professional Development, The Green Paper, 71/2001, London: HMSO  

Department for Innovation, Universities & Skills (2007) A Guide to the Further Education Teachers’ Continuing 
Professional Development and Registration (England) Regulations 2007, 2007 No. 2116   
(http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/corporate/migratedD/publications/G/guide_to_FE_teachers_regs_2116) 

DfEE (Department for Education and Employment) 1998. Teaching and Higher Education Act 1998, valamint Education – 
Induction Arrangements for School Teachers [England] Regulations and Circular 5/99   
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/657/pdfs/uksi_20080657_en.pdf), valamint   
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20070506093704/dfes.gov.uk/publications/guidanceonthelaw/5_99/) 

DfES (Department for Education and Skillst) 2006. Further education: raising skills, improving life chances   
(http://www.official-documents.gov.uk/document/cm67/6768/6768.pdf) 

DIUS n/a. (The Department for Innovation, Universities and Skills)   
(http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090505152244/http://dius.gov.uk) 

Eurydice 1997. Tanártovábbképzés az Európai Únióban és az EFTA/EEA országokban EURYDICE az Európai Unió Oktatási 
és Információs Hálózata, 1997 (http://www.oki.hu/eudok.asp) 

Eurydice 2006. A tanári szakma Európában: sajátosságok, trendek és aggodalmak. A tanári szakmát érintő reformok: 
történeti áttekintés (1975–2002). Az Eurydice Key Topics in Education in Europe (Kulcsfontosságú témák az európai 
oktatásban) sorozatában megjelent átfogó tanulmány összefoglalása Nyírő Zsuzsanna fordításában. 2006. 
epa.oszk.hu   
(http://epa.oszk.hu/00000/00035/00109/2006-12-ot-Nyiro-Tanari.html) 

Eurydice 2010. England: Continuing_Professional Development for Teachers and Trainers Working in Adult Education and 
Training   
(https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-
England:Continuing_Professional_Development_for_Teachers 
_and_Trainers_Working_in_Adult_Education_and_Training) 

FEWEEK 2012. (http://feweek.co.uk/2012/03/27/government-could-remove-obligation-for-teachers-to-register-with-ifl/) 

Findcourses 2012. (http://www.findcourses.co.uk/search/company-specific-inhouse-training-courses?q=cpd) 

GTCE 2002; 2003. (http://www.ioe.ac.uk/services/386.html) 

Halász, G. 2005. A tanárképzés és tanártovábbképzés jelentősége a lisszaboni és koppenhágai folyamatban. A 2005. 
december 8-i konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata In-service pdf forrás:   
(www.oki.hu/ftp.php?dir=eu&file=in-service-hu.pdf) 

Hustler, D., McNamara, O., Jarvis, J., Londra, M. and Campbell, A. 2002. CPD Review: Teachers’ Perceptions of Continuing 
Professional Development, Research Report No 429 (http://dera.ioe.ac.uk/4754/1/16385164-58c6-4f97-b85b-
2186b83ede8c.pdf) 

HMSO 2006/a. Education and Inspections Act (2006)   
(http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents) 

HMSO .2006/b. The Education [School Teacher Performance Management] [England] Regulations 2006. London: The 
Stationery Office.   
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/2661/contents/made) 

HMSO 2007/a. The Further Education Teachers’ Continuing Professional Development and Registration (England) 
Regulations (2007) No. 2116   
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2116/contents/made) 

HMSO 2007/b. The Further Education Teachers’ Qualifications (England) Regulations (2007)   
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2264/contents/made) 

Ifl, Institute for Learning 2009/a. 2008–09 IfL review of CPD, Making a difference for teachers, trainers and learners 
  
(http://www.ifl.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0020/13970/2008-09IfLReviewofCPD.pdf) 

IfL, Institute for Learning 2009/b. Guidelines for your continuing professional development (CPD) Guidelines for your 
continuing professional development (CPD)   
(http://www.ifl.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/5501/J11734-IfL-CPD-Guidelines-08.09-web-v3.pdf) 

IfL, Institute for Learning 2011. IfL’s third annual CPD Review ‘CPD for the future: the networked professional’   
(http://www.ifl.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/26681/2010-11-IfL-Review-of-CPD-lr_2mb.pdf) 

IfL, Institute for Learning 2012. Gaining QTLS or ATLS: professional formation (http://www.ifl.ac.uk/qtls-atls) 

http://www.education.gov.uk/nationalcollege/index/professional-development/npqh.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20070506093704/dfes.gov.uk/publications/guidanceonthelaw/5_99/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-
http://www.findcourses.co.uk/search/company-specific-inhouse-training-courses?q=cpd
http://www.oki.hu/ftp.php?dir=eu&file=in-service-hu.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2116/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2264/contents/made
http://www.ifl.ac.uk/qtls-atls


 
 

 
  42 

IfL, Institute for Learning n/a. What is CPD?   
(www.ifl.ac.uk. és http://www.ifl.ac.uk/cpd) 

Király, Zs. 2005. Internal Appraisal Systems for the Assessment of the Performance of Teachers in Hungarian Secondary 
Schools (PhD Thesis) (Unpublished), University of Glamorgan. 

Király, Zs. 2011. A tanári teljesítmény értékelése és a tanárok előmeneteli rendszere az angol közoktatásban. In: Falus, I. 
(Ed.) Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák - sztenderdek. Nemzetközi áttekintés. Eszterházy Károly Főiskola, 
Eger. 

Lindsey Lester 2011. CPD coordinator: just exactly what does it entail?   
(http://www.optimus-education.com/cpd-coordinator-just-exactly-what-does-it-entail) 

Malderez, A. 2013. Személyes közlés 

OECD, Education and Culture DG, University of Twente 2010. Teachers’ Professional Development Europe in international 
comparison An analysis of teachers’ professional development based on the OECD’s Teaching and Learning 
International Survey (TALIS)   
(http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/talis/report_en.pdf) 

Ofsted 2003. The initial training of further education teachers (HMI 1762), (www.ofsted.gov.uk/Ofsted-
home/Publications-and-research/Browse-all-by/Education/Teachers-and-teacher-training/Phases/Post-
compulsory/The-initial-training-of-further-education-teachers-2003) 

Ofsted 2010. Progress in implementing reforms in the accreditation and continuing professional development of teachers 
in further education   
(http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browse-all-by/Documents-by-type/Thematic-
reports/Progress-in-implementing-reforms-in-the-accreditation-and-continuing-professional-development-of-
teachers-in-further-education) 

TDA 2008. Professional Standards for Qualified Teacher Status and Requirements for Initial Teacher Training (Revised 
2008)   
http://www.rbkc.gov.uk/pdf/qts-professional-standards-2008.pdfPSA Agreement (2004)   
(http://www.teachernet.gov.uk/_doc/6075/UPSAgreementfinal.doc)  

Rapos, N. 2011. A pedagóguspálya folyamatos szakmai fejlődésre épülő modellje Angliában. In Falus, I. (Ed.) Tanári 
pályaalkalmasság - kompetenciák - sztenderdek. Nemzetközi áttekintés. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. 

Review Panel 2012. Professionalism in Further Education Interim Report of the Independent Review Panel 
(http://dera.ioe.ac.uk/14038/) 

RIG 2006. Performance Management Guidance   
(https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/PM%20Guidance%20print%20final%20Nov%20
06.pdf)TDA (2007/a) Evaluating continuing professional development (CPD) Impact evaluation of CPD   
(http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120203163341/, valamint   
http://www.tda.gov.uk/cpd-leader/effective-cpd/evaluation.aspx) 

TDA 2007/b. Professional Standards for Teachers in England from September 2007),   
(http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120203163341/http://www.tda.gov.uk/cpd-leader/standards-
qualifications/professional-standards-guidance/downloads.aspx és   
http://www.tda.gov.uk/upload/resources/pdf/i/introduction_to_standards.pdf) 

TDA 2011. Career entry and development profile 2011/12   
(https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/TDA0876) 

TDA n/a. Induction for newly qualified teachers (NQTs) The role of the induction tutor Department of Education Archives 
Training and Development Agency for Schools (TDA)   
(http://www.tda.gov.uk/teachers/induction/cedp.aspx) 

Teachernet Department of Education Archives Teachernet n/a.   
(http://www.teachernet.gov.uk/professionaldevelopment/cpd/) 

The British Council 2011. Amol Padwad and Krishna, Dixit Continuing Professional Development An Annotated 
Bibliography, Introduction by Rod Bolitho British Council India   
(http://www.britishcouncil.org/cpdbiblio.pdf) 

The Quality Improvement Agency for Lifelong Learning (QIA) 2008. Frequently asked questions on continuing professional 
development, PDF   
(http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftlp.
excellencegateway.org.uk%2Ftlp%2Fstem%2Fresource%2Fdownloads%2Fdocuments%2FFrequently_asked_questi
ons.pdf&ei=KsDxUKSnDuXI4AS62oGoBg&usg=AFQjCNFELvtWgJgwKP2_ZpIDFdouhjr3lg&bvm=bv.1357700187,d.bG
E&cad=rja) 

http://www.ifl.ac.uk/
http://www.ifl.ac.uk/cpd
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browse-all-by/Education/Teachers-and-teacher-training/Phases/Post-compulsory/The-initial-training-of-further-education-teachers-2003
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browse-all-by/Education/Teachers-and-teacher-training/Phases/Post-compulsory/The-initial-training-of-further-education-teachers-2003
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browse-all-by/Education/Teachers-and-teacher-training/Phases/Post-compulsory/The-initial-training-of-further-education-teachers-2003
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browse-all-by/Documents-by-type/Thematic-reports/Progress-in-implementing-reforms-in-the-accreditation-and-continuing-professional-development-of-teachers-in-further-education
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browse-all-by/Documents-by-type/Thematic-reports/Progress-in-implementing-reforms-in-the-accreditation-and-continuing-professional-development-of-teachers-in-further-education
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browse-all-by/Documents-by-type/Thematic-reports/Progress-in-implementing-reforms-in-the-accreditation-and-continuing-professional-development-of-teachers-in-further-education
http://www.teachernet.gov.uk/_doc/6075/UPSAgreementfinal.doc
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120203163341/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120203163341/http:/www.tda.gov.uk/cpd-leader/standards-qualifications/professional-standards-guidance/downloads.aspx
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120203163341/http:/www.tda.gov.uk/cpd-leader/standards-qualifications/professional-standards-guidance/downloads.aspx
http://www.tda.gov.uk/teachers/induction/cedp.aspx
http://www.teachernet.gov.uk/professionaldevelopment/cpd/


 
 

 
  43 

The Quality Improvement Agency for Lifelong Learning (QIA) 2008/a. Talking teaching, training and learning: A resource 
for continuing professional development (www.qia.org.uk) 

The Quality Improvement Agency for Lifelong Learning (QIA) 2008/b. Teaching and Learning Programme CDP into action 
(www.qia.org.uk) 

University of Nottingham 2009. Hobson, A.J., Malderez, A., Tracey, L., Homer, M.S, Ashby, P., Mitchell, N., McIntyre, J., 
Cooper, D., Roper, T., G. Chambers N., Tomlinson, P. D. and Ipsos MORI Social Research Institute, Research Report 
DCSF-RR115: Becoming a Teacher. Teachers’ Experiences of Initial Teacher Training, Induction and Early 
Professional Development, Final Report University of Nottingham, department for Children, Schools and Families, 
GTC, TDA   
(https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DCSF-RR115) 

Weston, D. 2012. How effective is the professional development undertaken by teachers?   
(http://www.guardian.co.uk/teacher-network/teacher-blog/2012/mar/26/teacher-training-development, 2013 
Guardian News and Media Limited) 

  



 
 

 
  44 

 

TÁMOP- 3.1.5/12-2012-0001 

 


