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Ahogy az iskolát látjuk… 

Az iskola és (szűkebb, 
tágabb) társadalmi 
környezete  

 

 

az új globális környezet 

a kockázatok társadalma 

relokalizáció 

a javak és erőforrások 
allokokációja, 
újraelosztása 

 

 

 

 

a ‘sziget’-metafora 

 

a lokalitás központja / ‘szíve’ 
felfogás 

 



az iskolázás eredményessége …. 

célok, felfogások, 
indikátorok 



Az iskolázás eredményességéről (1) 
az EKKR és az MKKR 

Európai Képesítési 
Keretrendszer (EKKR, EQF) 

Olyan átfogó keretrendszer, 
amely világossá teszi az 
európai nemzeti képesítési 
keretek és rendszerek, 
valamint az azokban foglalt 
képesítések viszonyát, és 
ezáltal a nemzeti keretek, 
rendszerek közötti illesztő 
eszközként (metakeretként) 
szolgál. 

Magyar Képesítési 
Keretrendszer (MKKR) 

Egységes leírás, amely nemzeti 
szinten az egész oktatási-
képzési rendszerre vagy 
annak egy részére, 
nemzetközileg is érthető és 
koherens módon határozza 
meg és illeszti össze az 
összes képesítést, és 
meghatározza az adott 
rendszerben megszerezhető 
képesítések egymáshoz való 
viszonyát 



Kategóriák és szintek 

TUDÁS KÉPESSÉGEK ATTITŰDÖK AUTONÓ-
MIA ÉS 
FELELŐSSÉG
-VÁLLALÁS 



Magyar Képesítési Keretrendszer 
- 4. szint / TUDÁS 

Képes adott témakörhöz, szakterülethez tartozó tudás 
alkalmazására nem megszokott kontextusban. – Képes 
rendszerben gondolkodni, az absztrakció bizonyos formáit 
alkalmazni. – Képes új információk önálló megszerzésére és 
feldolgozására. – Képes saját tanulási, problémamegoldó 
stratégia megtervezésére és kivitelezésére, a megfelelő 
korrekciók elvégzésére. – Képes a szak-/tanulmányi 
területen megjelenő problémahelyzetek felismerésére, 
adekvát megoldási javaslatok megfogalmazására.  

Ezen a szinten a tanuló kreatívan használja ismereteit új 
helyzetekben is, az előzőektől magasabb absztrakciós 
szinten talál összefüggéseket a valóság elemei között. 

Forrás: 
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/ta
mop318/deskriptorok_MKKR1_4.pdf 



Az Európai Unió akciója: A problémák és a lehetőségek 
megértése: miért rendkívül fontos a szövegértési készség, 

képesség? (1) 

 

 

 

Jobb 

szövegértési 

készséget az 

egyén 

szintjén 

 
High Level Group 
of Experts on 
Literacy, EU, 2012 

 

 

 

 

segít kimozdulni az elégtelen 

motivációból, 

növeli a teljesítőképességet, 

magasabb kereseti lehetőséget 

biztosít 

 

 

 

aktívabb állampolgári 

szerepvállalást, 

jobb továbbtanulási 

és munkavállalási 

lehetőséget biztosít 



A jelen – mint kihívás 

A ‘jelenismeret’ az új kockázat-társadalmában 
(U. Beck) 

 

A tanórához és a diákléthez képest más 
cselekvési terek, szerepek 

Mi van a homlokzat/ok mögött?  

 

 

 

 



A jelen mint kihívás… 

A ‘rejtett tanterv’ elmélete 



A látens hatások előzetes becslése, 
tervezése?! 

 

Szociális heterogenitás – homogenitás 

A magyar iskolarendszert nagyfokú, iskolán 
belüli homogenitás jellemzi, az iskolák közötti 
jelentős különbségekkel 

 
Forrás: Országos kompetenciamérés, PISA-program, IEA TIMSS 



Találkozás az intézményekkel 

Az intézmény– lásd intézményi 
közgazdaságtan 

a társadalmi viselkedés általános és 
rendszeres formái 

Más megfogalmazása szerint „az 
intézmények a társadalom 
játékszabályai, vagy konkrétabban 
az egyének által lefektetett 
korlátok, amelyek az emberek 
közötti interakciókat alakítják.”  

Forrás: Kozenkow, 2010 

 

 

 



Az intézményekről 

a szabályok, szokások, normák és 
szervezetek rendszere, amelyek 
együttesen rendszeres társadalmi 
viselkedést generálnak.  

Minden intézmény egyének közötti 
interakciókat tartalmaz lényeges 
információkkal.  

Minden intézménynek számos 
tulajdonsága, közös eszméje és 
gyakorlata van.  

Az intézmények közös eszméket és 
elvárásokat tartanak fenn, amelyek 
maguk is fenntartják az intézményeket.  

Bár nem állandóak és nem léteznek 
örökké, az intézmények relatíve 
stabilak, önmagukat erősítők és 
minőségüket tekintve tartósak.  

 

 ‘beavatás’ 
Mi van a 

homlokzat 
mögött? 

Hogy 
működik? 

Én mit 
tehetek?  



Köszönöm a figyelmet 


