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A KURZUS CÉLJA
E kurzus az ELTE PPK Neveléstudományi MA képzési programjának (lásd itt)
egyik eleme. A célja kettős: egyfelől az oktatási rendszerek fejlődését a XXI. század
elején meghatározó globális trendek és hatások megismertetése (különös tekintettel
arra, hogy az oktatás milyen szerepet játszik az országok gazdasági fejlődésében és
versenyképességében), másfelől oktatás-gazdaságtani alapismeretek nyújtása.
A kurzuson részt vevő hallgatók betekintést nyernek azokba az átfogó globális
fejlődési trendekbe, amelyek a XXI. század elején a fejlett világ országainak gazdaságát
és társadalmát jellemzik, és amelyek jelentős hatást gyakorolnak oktatási rendszereik
fejlődésére. Ugyancsak betekintést kapnak azokba a trendekbe, amelyek maguknak az
oktatási rendszereknek a fejlődését jellemzik a XXI. század elején.
A kurzus kiemelten foglalkozik az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatokkal,
egyúttal elemi szintű bevezetést nyújt az oktatás-gazdaságtan legfontosabb
összefüggéseibe.

A FELDOLGOZANDÓ TÉMÁK
 Az oktatás társadalmi és gazdasági környezetének átalakulása és a XXI. század
elejére jellemző, az oktatás fejlődését befolyásoló átfogó trendek (pl.
demográfiai kihívások; a munka világának átalakulása; technológiai változások; a
társadalmi kapcsolatok és a kultúra változásai; a társadalmi ellenőrzés és
kormányzás új formái)
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E kurzusnak van egy csökkentett kontakt-óraszámú, a nem nappali tagozatos hallgatók igényeihez
adaptált változata. Az ELTE PPK neveléstudományi MA képzése keretei között a második évben erre épül
egy további kurzus, amelynek témája az Európai Unió oktatáspolitikája.

 Az oktatási rendszerek fejlődésének jellemző trendjei a fejlett országokban (pl.
egész életen át tartó tanulás térhódítása; az oktatás minőségének és
eredményességnek javítását célzó politikák; a tanulás fejlesztése; a tanári szakma
változásai, a felsőoktatás reformja a Bologna folyamat keretei között; a
szakképzési és kvalifikációs rendszerek reformjai)
 Nemzetközi hatások a modern oktatási rendszerek fejlődésében, globalizálódás
és oktatás, a legjelentősebb nemzetközi szervezetek szerepe az oktatás területén
(pl. OECD PISA vizsgálata hatásai; az UNESCO globális oktatási programja; a nagy
multinacionális IT cégek oktatásfejlesztő aktivitása; a Világbank oktatásfejlesztési
programjai)
 Oktatás-gazdaságtani alapismeretek (pl. oktatás és gazdasági növekedés; az
oktatás szerepe a gazdasági és társadalmi felzárkózásban és a gazdasági
versenyképesség erősítésében; az emberi tőke elmélete; befektetés az oktatásba
és az oktatás haszna; az oktatás és a munka világa közötti kapcsolatok; az oktatás
finanszírozása és az oktatásra fordított kiadások hatékonysága)

TANULÁSI MÓDSZEREK, KÖVETELMÉNY ÉS ÉRTÉKELÉS
A nappali tagozatos oktatásban az előadások részben hallgatói kérdésekre épülnek
(az órák általában az előző órán megvitatott témával kapcsolatos hallgatói kérdések
megválaszolásával kezdődnek). Bátorítást kap a hallgatói aktivitás.
Követelmény a kötelező irodalom elolvasása és az előadások látogatása. A
hallgatók eseti megegyezés alapján vállalhatnak az ajánlott angol nyelvű irodalom
feldolgozására épülő csoportos önálló előadást, ami beleszámít az értékelésbe (azok,
akik ilyen előadást tartanak, a vizsgán nem húznak tételt, hanem az előadás témájáról
beszélhetnek). Ugyancsak beleszámít az értékelésbe az órákon mutatott hallgatói
aktivitás (hallgatói kérdések megfogalmazása és részvétel a vitákban).
A félévet kollokvium zárja, ahol a hallgatóknak – amennyiben önálló prezentációt
nem tartottak – az alábbi tételek alapján vizsgáznak.
 Az oktatás fejlődésére ható XXI. századi átfogó globális trendek (demográfiai
folyamatok, gazdasági folyamatok és a tudásgazdaság, a munka világának
átalakulása, technológiai változások, a kormányzás változása, társadalmi és
kulturális változások stb.)
 Az oktatási rendszerek fejlődésének jellegzetes trendjei (egész életen át tartó
tanulás, elszámoltathatóság és értékelés, a tanulás fejlesztése, szabályozás és
kormányzás, tanári szakma, tudományos kutatás stb.)
 Nemzetközi hatások a modern oktatási rendszerek fejlődésében (globalizálódás
és oktatás, a kormányközi és egyéb nemzetközi szervezetek szerepe az oktatás
területén, nemzetköziesedés a felsőoktatásban stb.) .

 Az oktatás, mint befektetés (az emberi és a társadalmi tőke fogalma, költséghaszon elemzés az oktatásban, az oktatás szerepe a gazdasági és társadalmi
felzárkózásban és a versenyképesség erősítésében, az oktatás finanszírozása és
költséghatékonysága stb.).
 Az oktatás és a munka világa (az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolata, a
munkaerőpiac igényei és a képességkínálat, a munka világának mennyiségi és
minőségi igényei, kvalifikációs rendszerek szerepe stb.)
Az értékelés a nappali tagozatos hallgatók esetében az alábbiaknak megfelelően
történik:
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A csoportos prezentációt tartó hallgatók – amennyiben a csoport létszáma legalább
három fő – értékelik saját csoportjuk tagjait, oly módon, hogy a csoportteljesítményhez
történt hozzájárulás alapján rangsorolják az egyes csoporttagokat. A csoport a kölcsönös
értékelésre alternatív módot is javasolhat. Ez az értékelés is befolyásolja a vizsgán
kapott pontszámot.
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