
TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK  

  

  AZ OKTATÁS     

 VÁLASZA! 



Az oktatási szint emelkedése és az új 

technológiák alkalmazása  

 A világ államai fokozatosan növelik az oktatási 

kiadásaikat, hogy minél képzettebb humán erőforrás 

bázist teremtsenek meg.  

A minőségi humán erőforrás, vagyis a magasan képzett 

munkaerő ma talán az egyik legfontosabb termelési 

tényező, és ahhoz, hogy versenyképes maradjon egy 

ország, térség fontos az oktatásba való befektetés. 



Az emberi erőforrás kvalitatív jellemzői 

Az emberi erőforrás képességei egy ország 
fejlődésének legfontosabb összetevője.  

Az emberi erőforrás legjelentősebb minőségei: 

  képzettségi szint 

  a technológiai fejlődés befogadásának szintje 

  vállalkozói hajlam 

  szervezettség 

  a lakosság mobilitási képessége 



Az oktatásról … 

   1.) A HUMÁN ERŐFORRÁS ELMÉLETE – 

Theodor Shulc szerint  az iskoláztatási költségek 

(állami, magán iskolákon való képzés, a vállalatok 

által finanszírozott továbbképzések…) nem kiadások, 

sem fogyasztás, hanem a jövőbe való befektetés; 

befektetés az emberekbe.  

   2.) A KIVÁLOGATÁS ELMÉLETE Alfred Marshall 

szerint  a magasabb oktatási szint nem jelent feltétlen 

magasabb munkatermelékenységet, de viszont 

kiválogatja az embereket képességük és hajlamuk 

szerint.  
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A lakosság oktatási szintjavulására ható tényezők: 

a)      gazdasági fejlődés (beruházás az oktatásba) 

b)      technológiai újítások alkalmazása 

c)      új kommunikációs és informatikai 
rendszerek (infrastruktúra) 

d)      új életszemlélet: életen át tartó képzés (LLL) 

e)      a lakosság magasabb kulturális szintje és 
igényei 



A tanulás előfeltétele: 

 AZ  ANALFABETIZMUS LEKÜZDÉSE 

Az UNESCO statisztikai hivatala: 

- 1970 óta a világon folyamatosan csökken az 

analfabéták száma 

- minden térségben a lányok körében magasabb az 

írástudatlansági ráta (vallási, gazdasági okok). 

- 2000-ben a világ összlakosságának a 20,6%-a  

analfabéta, vagyis 876 millió ember.  

- 2000-ben a világ férfi-összlakosságának a 14,7%, míg a 

női összlakosság 26,4%-a írástudatlan (legrosszabb 

helyzet Afrikában és az Arab Államokban van). 



Statisztikai összesítés:  

Szerbiában - csökkenő tendencia: 1921-ben a lakosság 50,5%-a, 40 

évvel később 21%-a, 1981-re pedig 9,5%-a volt analfabéta.  

     Térség             írástudatlanok száma % 

AFRIKA                                                                              40.3 

ÁZSIA                                                                                 24.9 

EURÓPA                                                                             1.3 

ÓCEÁNIA                                                                           4.3 

FEJLETLEN ORSZÁGOK                                              26.3 

SZAHARAI AFRIKA                                                        39.7 

ARAB ÁLLAMOK                                                            38.8 

LATIN-AMERIKA                                                            11.7 

KELET-ÁZSIA                                                                   13.4 

LEGKEVÉSBÉ FEJLETT ORSZ.                                   49.3 

FEJLETT ORSZÁGOK                                                     1.1 



Oktatás és a nemi diszkrimináció 

2002/2003-ban  

A világ alapfokú iskolaköteles népességének az 

56%-a él olyan országban, ahol jelen van a nemi 

egyenlőtlenség.  

A középfokú oktatásban 87% a fiúk javára.  

A felsőoktatásban a lányok rendre hátrányos 

helyzetben vannak.  

 

Újabban feminizálódás az oktatásban! 



A ’90-es években expanzív, dinamikus oktatási 
politika:  

Dél-Amerikában 21-ről 43 millióra emelkedett tíz 
év alatt 

Észak-Ázsiában: 44%-ról 70%-ra, míg  

Nyugat-Ázsiában: 44%-ról 53%-ra emelkedett.  

Afrikában 28%-ról indult, majd 2002-re 37%-ot 
ért el.  

EU országaiban a középfokú oktatásban 
résztvevő diákok aránya 95% felett van,  

kivéve: Romániát, Bulgáriát és Andorrát: 85%.  

Statisztikai adatok: 

 a középiskolákba bejutó tanulók száma (1990-2002) 



Óceánia   Iskolai ünnepség Kínában 

 Ecuador   USA  

Iskolai élet a világban… 



Európai iskola  

Japán  
Indiai iskolás gyerekek  



 Afrikai iskola  
Angol iskola  

Feltűnő a közoktatásban résztvevők számának a 

növekedése: 

- 1990-ben 907 millió tanuló,  

- 2002-ben már 1,16 milliárd diák volt az általános és 

középiskolákban. 



OKTATÁSI TRENDEK az EU-ban: 

2007-2013 

A programtervezet neve: 

 ’Élethosszig tartó tanulás’  

(Lifelong Learning Programme - LLL)  

 

Megvalósítása a 2007-2013-as időszakban.  

 

Cél: 

- a tagországok közötti szoros együttműködés, 

fokozza az oktatási tapasztalatcserét, a diákok 

mobilitását,  

- a kooperáció a gyakorlati és elméleti rendszerek 

között, a tagországokon belül.  



A négy részprogram neve:  

Comenius: az iskoláztatás előtti kortól a középfokú tanulmányok 

végéig. Specifikus/fő célja, fejleszteni az Európa-i kulturális 

sokszínűség megértését és értékelését a fiatalok és a tanárok körében  

Erasmus: a felsőfokú oktatást, a szakképzést, a gyakorlati oktatást és 

a doktori tanulmányokat érinti. Fő célja: a magas szintű európai 

felsőoktatás léte – kompatibilis oktatásreformok  

Leonardo da Vinci: képességek kifejlesztése a munkapiaci változások 

követeléseihez. A felsőoktatásban: célja a mobilitás, többoldalú 

projektek támogatása, amelyek lehetővé teszik az új innovációk a 

nemzetek közötti cseréjét. Tematikus szakértői hálózat kialakítása.  

Grundtvig: szervezeteket, intézményeket támogat, amelyek a 

felnőttképzést célozzák meg. Fő célja, hogy minden alternatív úton 

segítse a felnőtt populáció szakértelmének, tudásának a növelését az 

EU munkaerőpiaci igényekhez mérten. 



Az oktatásban használt technológiai eszközök: 

1. Iskola előtti szoftver (kicsik szoftvere) 

2. Oktatói szoftver  

3. Számítógépes szimuláció  

4. E-mail  

5. Internet  

6. Grafika  

7. Távolsági oktatás(e-learning) 

8. Elektronikus portfolió  

9. Multimédia  



A tanítás és a tanulás új szemlélete: 

Tevékeny-ség Hagyományos 

oktatás, utasítás, 

Tanárközpontú és 

didaktikus 

Kiterjesztett 
oktatás (Tudás 
konstrukció) 
Tanulóközpontú és 
interaktív 

Tanári szerep Tényközlő és 

szakértő 

együttműködő és 

tanuló 

Diák szerep hallgató és tanuló együttműködő, 

néha szakértő 

Mire esik  

hangsúly a 
tanulásban 

Tények és 

replikáció, másolat 

Kapcsolat és 

érdeklődés 

 

Régi        Új 



A tudás 
koncepciója, 
lényege 

 

Felhalmozás 

 

Transzformáció 

Átalakítás 

 

A siker 
bizonyítéka 

 

Mennyiség 

 

Minőség 

 

  

Felbecsülés 

Értékelés 

 

Szabályokra 

épülő elbírálás, 

becslés/osztályzás 

Kritériumok és 

teljesítmény  

osztályzás 

A 
technológia 
alkalmazása 

 

Ülő munka 

’passzív munka’ 

 

Kommunikáció 

együttműködés, 

információ 

benyomások 

Régi szemlélet      Új szemlélet 



Mi a tét Európa számára?  

Az innovációra képes társadalom alapjai: 

- a nevelés, az oktatás és a kutatás 

 Európában 20 év múlva a világ lakosságának csupán 5%-

a él majd, míg Ázsiában 52%. Szükség olyan van 

lényegbevágó intézkedésekre, melyek hozzájárulnak az 

európai képzés és kutatás területének vonzóbbá tételéhez 

és kiviteléhez. 

 A felsőoktatási intézmények vonzereje fontos szempont az 

olyan képzett szakemberek („agyak”) megszerzéséért 

folytatott harcban, akik biztosíthatják Európa jövőbeni 

fejlődését („tudás alapú társadalom”). 



AZ  EGYETEMEK SZEREPE A TUDÁS 

VILÁGÁBAN 

A Lisszaboni értekezleten az Európai Tanács 
által kitűzött célt:  

1. az EU-ban, a világ legversenyképesebb és 
legdinamikusabb tudásra alapuló gazdasága, 
amely  

2. képes a fenntartható gazdasági növekedésre,  

3. több és jobb álláslehetőséggel és  

4. nagyobb társadalmi összetartással 

5. az európai kutatás és fejlesztés ösztönzését a 
2010. évre az Unio GDP-jének a 3%-ára 
növeljék.  



AZ EURÓPAI  EGYETEMEKRE VÁRÓ 

KIHÍVÁSOK  

1. Növekvő igény a felsőoktatás iránt -tömegoktatás 

2. Az oktatás és kutatás nemzetközivé válása - 

mobilitás 

3. Az egyetemek és az ipar hatékony és szoros 

együttműködésének kialakítása – pragmatikus, 

gyakorlat-orientált (egy példa: BIOTECHNOLÓGIA 

ÉS GYÓGYSZERIPAR SVÉDORSZÁGBAN)  

4. A tudást termelő helyek elszaporodása – egyetemi 

városok és campusok 

5. A tudás újraszerveződése - folyamatossága 



Köszönöm a figyelmet! 

Mi hol vagyunk ezen a téren? 


