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A tantárgy oktatásának célja:  

A hallgató ismerje meg a modern iskolarendszerek kialakulásával és működésével összefüggő alapvető 

jelenségeket, és tárja fel azok kapcsolódását a társadalom- és oktatástörténeti folyamatokhoz; a már megszerzett 

ismereteit tudja alkalmazni a jelenkori problémák beazonosítására, és legyen képes a történeti folyamatokba 

illeszkedő megoldási javaslatok megfogalmazására. A tárgy középpontjában a magyar oktatási rendszer aktuális 

problémái állnak, melyeket egyrészt történeti dimenzióban vizsgálunk, másrészt a nemzetközi trendek 

kontextusába is elhelyezünk, annak érdekében, hogy a jelenségek mögötti okok feltárása rendszerszintű legyen. A 

feltárt problémákra megoldási javaslatokat is kidolgozunk egyéni és csoportos formában, ahol nagy hangsúlyt 

fektetünk annak tudatosítására, hogy a javasolt változásokat nem a jó-rossz tengelyen kell elhelyeznünk, hanem 

kizárólag azt kell vizsgálnunk, hogy milyen hatással lehet az adott intézkedés az oktatási rendszer egészére vagy 

egyes szegmenseire. 

 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Ismeretek: nevelési rendszerek működése, története, átalakulása. Képességek: rendszerszintű és intézményszintű 

jelenségek szétválasztása, egymásra vonatkoztatása, egy probléma bemutatása, megoldási javaslatok megvitatása. 

Attitűd: nézőpontok váltása, folyamatszemlélet, kritikai/elemző megközelítésmód. Autonómia: felelős mérlegelés 

az intézményfejlesztés területén. 
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Kurzustematika:  

1. A modern iskolarendszer kialakulása, jellemzői 

2. Örökzöld dilemmák a tankötelezettségről 

3. Esélyegyenlőség és szelekció az elemi oktatás szintjén   

4. Királyi és nem királyi utak az elitbe 

5. Szakképzés – a (visszatérő) válság okai hazánkban 

6. Oktatás és nemi esélyek – hol tartunk? 
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