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A tantárgy oktatásának célja: 

A hallgatók megismertetése  a  modern oktatási  rendszerek általános jellemzőivel,  és  a  mai  magyar  oktatási
rendszer felépítésével, működésének legfontosabb tulajdonságaival, az egyes iskolafokozatok és iskolatípusok
sajátosságaival.  A  kurzus  során  ezeket  a  rendszerelemeket  összefüggéseikben  vizsgáljuk,  vagyis  egymásra
épülésüket, egymásra hatásukat is elemezve, mint ahogyan a hazai oktatási rendszert is az EU, illetve a fejlett
országok rendszereibe illeszkedve tekintjük értelmezhetőnek.

Fejlesztendő kompetenciaterületek: 

Ismeretek  a  mai  magyar  oktatási  rendszer  elemeiről  és  működéséről;  áttekintő  képesség,  rendszerelemzési
képesség,  tudományos  elemzés  képessége,  a  társadalmi-gazdasági  körülmények-követelményeknek
(lehetőségeknek és  kényszereknek),  az  oktatásügy alakulására  gyakorolt  hatásának értelmezési  készsége.  A
lehetőségekhez  és  kényszerekhez  való  kritikai  és  alkotó  viszonyulásnak  a  pedagógus  munkájában  való
érvényesítése attitűdje.
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Kurzustematika: 

1. Az oktatási rendszer fogalma
2. Ferge, Archer,  B.R. Clark rendszer-elméletei, 
3. Az európai kontinentális és az észak-amerikai oktatásügyi fejlődés eltérő útjai
4. A mai magyar köznevelési és felsőoktatási rendszer iskolafokozatai és –típusai, irányítása, finanszírozása,
szabályozása nemzetközi összefüggésben.
5. Változások a rendszerváltás óta és az utóbbi nyolc évben. 

Követelmények, értékelés:
A kötelező irodalom és az előadások anyagának ismerete a szóbeli vizsgán. A vizsgára bocsátás feltétele az órák
legalább 80 százalékán való jelenlét, és a félév során egy egyeztetett témájú házi dolgozat elkészítése, ill. 
ismertetése. A dolgozat minősége beszámít a vizsgajegybe.
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