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A kurzus célja
E kurzus kiegészítése és folytatása az általános oktatáspolitikai kurzusnak, amelynek
célja bevezetést nyújtani a modern oktatási rendszerek fejlődésének és jelenlegi változásainak
problémáiba, segíteni az oktatáspolitikai folyamatok, az oktatási rendszer és más társadalmi
alrendszerek (pl. gazdaság, politika, jogrend, kultúra), továbbá az oktatáspolitika és más
politikaterületek (pl. foglalkoztatási, szociális, közigazgatási) közötti kapcsolatok megértését.
A szakképzés-politikai kurzus sajátos céljai:
• Az oktatáspolitika mint szakterület tanulmányozása annak egy sajátos területén, a
szakképzési politikán keresztül
• A szakképzés világának és a szakképzési politika átfogó összefüggéseinek, globális
trendjeinek megismerése
• A hazai szakképzési politika legfontosabb témáinak, szereplőinek, változásainak és
perspektíváinak a megismerése
• Az oktatáspolitikai elemzés módszereinek és technikáinak elsajátítása

Témák
 A munka világának képességigénye (skills needs): a magán és közszféra munkahelyeinek
és ágazatainak képességigénye, a képességek felhasználása a munka világában, a
képességigények változásai, a képességigények megfogalmazása, a képességigények
kielégítésével kapcsolatos munkáltatói igények
 A képességek (skills, competences) és a szaktudás világa: a képesség és szaktudás
természete, a képesség és szaktudás mint értékkel bíró „termék”, a képességek és a humán
tőke, a képességek értéke az egyén számára, a képességek megszerzésének formái
 A képességek fejlesztése - a képzést nyújtók és a képzési rendszerek világa: a képességeket
„termelő” rendszer (a szakképzési intézményrendszer), a szakképzési rendszer határai, a
képzés szintjei, piaci és állami képzési formák, a képzési intézményrendszer szereplői
 A közvetítőrendszerek világa: a szakképzési rendszer három eleme (a munka világának
képességigénye, az egyének által megszerzett/birtokolt képességek és szakképzési
intézményrendszer rendszer) közötti közvetítés mechanizmusai – a kvalifikációs
rendszerek, a tanácsadó/információs rendszerek (guidance) , konzultáció és társadalmi
partnerség formái, a szakképzés állami jogi szabályozása és finanszírozása mechanizmusai
 A hazai szakképzés problémavilágának és a szakképzési politikának alakulása a
kilencvenes évek elejétől, a szakképzés aktuális problémái és a szakképzési politika
aktuális folyamatai
 Az Európai Unió szakképzéssel kapcsolatos politikája

Követelmény


A magyar nyelvű kötelező irodalom elolvasása






Az órákon feldolgozandó angol nyelvű irodalom egy-egy tételének elolvasása,
bemutatása a csoport számára és aktív részvétel ezek megvitatásában
Interjúzás: egy-egy interjú készítése a hazai szakképzési politika
kulcsszereplőivel (az interjúszemélyek azonosítása, interjúterv készítése és
megvitatása, az interjú elkészítése, az interjú bemutatása és megvitatása a
csoportban)
Egy 3-4 oldalas esszédolgozat elkészítése egy, az elkészített interjúval
összefüggő a szakképzés-politikai témáról
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