
 

 

 

 

Oktatásrendszerek a 

világban 

 

Tudás - hatalom 



Az oktatást 

Időben kezdeni! 



N 

S 

E W Kina 18 millió egyetemista (14%) 

India 10 millió egyetemista (10 %) 

2025-ben 125 millió egyetemista lesz a világon 



Az iskolarendszer 

• Az iskolarendszerbe azok a intézmények 

tartoznak amelyekben az ember kisgyermek 

korától egészen a felnőtté érésig részt vesz. 

• Az oktatási rendszerek egymásra épülő képzési 

szintekből állnak, ahol különböző 

intézményeket találhatunk változatos 

programokkal. 

• Meghatározza az egyének esélyeit az 

élethosszig tartó tanulásában 4 



Az ISCED ( International Standard 
Classification of Education) az oktatási 

szinteknek az UNESCO által  kidolgozott és 
általánosan használt nemzetközi jelölési 

rendszere: 

0 fokozat az iskola előtti nevelés szintje,  

1- alapfokú oktatás,  

2- alsó középfokú képzés,  

3- felső középfokú (érettségi), 

4- technikumok  

5- főiskolák, 

6- egyetemek,  

7- posztdoktori képzés szintje. 





    Oktatási rendszerek 

 

1. Az angol oktatás az anglikan egyház és a kereskedelmi 

szakegyesületek tanintézményeire épül – V. század  

- tradicionális, fegyelmet tartó  

- ma fejlett, innovatív oktatási rendszer: Oxford, Stretford, Eton  

- Specijalizació már a középiskolákban, felnőttoktatással  

- szigorú felvételi/beíratkozási rend az egyetemre  

- komparatív pedagógia, angol nyelvtanítás világszerte 

- permanens beruházások 



Nagy-Britannia iskola rendszere 

• XV. század –gazdagok iskolái 

• Magániskolák: Winchsterben, Etonban, 

Oxfordban(XII.sz.), Cambridge-ben(XIII.sz.) 

• Nemzeti iskolarendszere a XIX. század elején 

alakul ki, angol filozófusok 

• II. Világháború után – angol hagyományos 

iskolarendszer 

• Angliában az iskolakötelezettség 5-16 évig tart 

• kötelező iskoláztatás, fejlett általános, közép és 

felsőoktatási rendszere van (980. évi törvény) 
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Intézményi formák: 

1. Óvoda 3-6 

2. Általános iskola 5-7 
majd 7-11 

3. Középisola 11-19  

 (Gimnázium, 
általános) 

4. Felsőoktatás 19-25 
(Oxbridge, York 
Kent) –
tradicionalizmus, 
figyelmet tartó 
stílus 

• egyetemek 
(universities)  

• főiskolák (higher 
education colleges) 

• „university college” 
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Eton - drága magániskolák 



OXFORD  

a rugalmasság.  

 

A pályakezdők, a felnőttek, akik 

továbbképzésen szeretnének részt 

venni, sokféle kurzus közül 

választhatnak, melyek elvégzésével 

spec. képesítéseket, diplomát és 

szakmai végzettséget adó 

bizonyítványt kapnak.  



2. Franciaország – 1789-ben megszűnik az egyház hatása, 

bevezetik a kötelező általános oktatást, Napóleon központosít  

- 1885-ben mozgalom az egyetem autonomiájáért – Sorbon 

- egységes, nem rugalmas programok, uniformitás,   

- 1971-ben decentralizáció, kritikai és szabad gondolkodás 

bevezetése – egyetemista mozgalmak. 



Általános jellemzők: 

1. A rendszer erősen centralizált 

2. Dualisztikus 

3. Hierarchikus 

4. Az oktatás nagymértékben – sőt, túlságosan is! – 
Verbális jellegű 

5. Hangsúlyozottan intellektuális 

6. Vizsgaközpontú, nagy jelentőséget tulajdonít az 
érdemjegyeknek és versengésre késztető 

 

• 1971- decentralizálás (tanuló választja  a tantárgyait)  

• Egyetemi oktatás: 4-6 évig tart (három fokozat 2 
évenként), Sorbonne Egyetem, Université Lumiére 
Lyon 2 
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Franciaország legrégibb felsőoktatási 

intézménye a Sorbon 

Az egyetem ma 

És a jövőben 



3. Német iskolarendszer a katedrálisokban indul a középkorban  

- Heidelbergi Egyetemváros 1385-ban alapult  

- Humanista klasszikus gimnáziumok (Sturm modern 

középiskolái a gazdagok részére) - 20. század első felében az 

iskola elválik az egyháztól, de gyorsan ideologizálódik (fasizmus)  

- 2. v.h. után: demokratizació és oktatásfejlesztés  

- jól szervezett, minőséges szakközépiskolák és technikumok  

- az egyetemen gyakorlati stúdiumok és kutatómunka  

- innováció, technológiai újítások, motivalás  

 



Iskoláztatás szerkezete: 

1. Óvodák ( nem kötelező 3-6) 

2. Általános iskola (7-11) Grundschule 

3. Általános iskola II. típusa (7-16) Hauptschule 

• Középiskolák: 

1. Gimnázium (11-15) 

2. Általános oktatású iskolák (11-19) 

3. Középiskola(11-16) 

4. Szakiskola(15-18) 

5. Műszaki iskola(18-19) 

• Felsőoktatás: 

1. Főiskolák (2 vagy 3 éves) 

2. Egyetemek (4 vagy 5 éves) 
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4. Amerikai iskolarendszer –  

 

multikulturális oktatás + angol.  

- 1889-től a bevándorlók iskolái – gyenge általános 

lexikális tudás 

- bilingvista (kétnyelvű) oktatás: amerikanizáció  

- gyakorlati értékek reflexiói – a problémamegoldás 

módszerei 

- változások résztvevői, kreatív újítások tervezői, 

minőségi skála  

- kritikus gondolkodás, a globális fejlesztések 

kezdeményezői  

– önállóság, elégedettség. 



Filozófiai írányzatok, amelyek hatottak az amerikai 

oktatásra: 

1. Prakticizmus (személyiségfejlesztése, lelki világ) 

2. Eszencializmus (termékeny, hasznos polgár legyen) 

3. Progresszivizmus (maga választja a tantárgyakat, 

tanár csak új információ adó) 

4. Rekonstruálás (figyelni  a világban végbemenő 

változásokat, kreatívan megújítani a társadalmat) 

5. Egzisztencializmus (képességek kialakítása, vágyak 

valóra váltása, az önkezdeményezés fejlesztése) 
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Az USA sokat költ a az iskoláztatásra, de: 

• Az oktatási intézményeik rugalmasak, de 

hatékonyságuk kiegyensúlyozatlan 

• Az átlagos amerikai lakos gyenge általános 

kultúrájú, nem beszél idegen nyelveket 

Az egyetemi fokozatrendszer: 

1. Alapképzés-bachelor (Ba, BSc) 

2. Mesterképzés-master (Ma, Msc) 

3. Doktori képzés (PhD, DlA) 

• Leghíresebb egyetemek: Harvard, Princeton, 

Yale, Columbia 



USA iskolarendszerének szerkezete: 

Iskola előtti oktatás(4-6) 

1. Óvoda – kindergarten 

2. Óvoda 2. típusa – nursery school 

3. Iskolásor előtti programok 

4. Gyermekek nappali megőrzője 

Általános iskola: 

1. Elemi iskolák (1 – 7 oszt.) 6 – 14 

2. Középiskolák (4 – 6, 5 – 7, 6 – 8) 10 – 14 

Középiskola: 

1. Középiskolák 

2. Idősek középiskolája (9 – 12, 10 – 12) 15 – 18  



Az otthon tanulás: 

  A legtöbb államban engedélyezett. 

(12. osztályig) 

  Az amerikai anyák többsége nem 

dolgozik.  

  Az otthon tanuló gyermekeknek 

évente 3-4 – szer vizsgát kell tenniük 

minden tárgyból. 

 Rengeteg segédanyag – könyvek, 

videók, felmérőlapok, szülői 

segédanyagok  

  A szülők számára klubok működnek, 

virtuálisan is. 

 Egyes esetekben célszerű: beteg, 

sérült, speciális körülményeket 

igénylő gyerekeknél 

 



Az Egyesült Államokban a magánfőiskolák és 

magánegyetemek a felsőoktatási intézmények 54 

százalékát teszik ki.  

Ide tartoznak a Harvard, Princeton, Yale, Columbia. 

Yale Egyetem Harvard Egyetem 



Felsőoktatási intézménytípusok: 

 

1. Kutató egyetemek 

2. Doktori címet adományozó egyetemek 

3. Magiszteri fokozat 

4. Szabad művészetek  

5. Művészeti főiskolák tagja 

6. Professzionális iskolák 

7. Műszaki iskolák 

 



5. A Japan iskolába a gazdagok járhattak a 9. században 

- tradicionális módszerek, kicsi korban egyéniségfejlesztés 

(becsületesség, lojalitás, jóság) és hazaszeretet (tradició).  

- a 2. v.h. után átveszik az amerikai-európai rendszerek 

pozitivumait, de egyedi marad a japán iskolarendszer (1952):  

- tradicionálisan nagy munkafegyelemmel, permanens tanulás,  

- továbbképzések egységes integratív iskolaközpontokban  

- jólfizetett tanerő, professzionális, szigorúak, magolást, 

gyakorlást, de minőséget és kreatív szellemiséget is követelnek  

                   - technológiai újítások bevitele az iskolába 



A Japán iskolarendszer szerkezete: 
 

1. Shogakkou, általános iskola 6 évig 

2. Chuugakkou, Junior középiskola 3 évig 

3. Koukou, Felső középiskola 3 év 

Magán-középiskola 

Nyilvános középiskola 

Nemzeti középiskola 5 év 

Szakközépiskolák 

4. Felsőoktatás 

Daigaku (egyetem/főiskola) 4 év 



Az általános iskolák 99%-a állami tulajdonban van (6 évesen 

indulnak, japán nyelvet/írást, társadalomismeretet, 

matematikát, rajzot, ének-zenét tanulnak). A szülőknek csak az 

étkeztetésért kell fizetniük, és az iskolán kívüli foglalkozásokért 

 

Középiskolában (50 perces órák): magán, nyilvános, 

vagy nemzeti intézményekben 

oSzakközépiskolák – félmunkaidős munkával 

oFelsőoktatás – reformok bevezetése 

oA technológia és informatikai eszközök magas szintű 

alkalmazása 



Néhány tény a japán iskolarendszerről 

• 2002-ig szombaton is kötelező volt a tanítás, ma már csak 

néhány magániskola rendeli be diákjait szombatonként 

• A japánok iskolázottsága világviszonylatban az egyik 

legmagasabb, analfabéták nincsenek 

• Minden iskolának más más egyenruhája van 

• A japán iskolák ingyenesek 15 éves korig, ezután viszont 

drágák 

Az órák után klubfoglalkozások vannak, ahova ajánlatos 

mindenkinek eljárni.  

• Sport klubok: baseball, foci, softball, tenisz, tollaslabda, 

harcművészetek, kosárlabda, asztalitenisz, röplabda 

• Kulturális klubok: önkéntes munkák, shodo, hangszerek, 

dráma, teaszertartás, manga rajzolás, számítógép, fényképezés, 

angol, iskolaújság, irodalom, környezetvédelem 

 



Magyarország 

• Táltosok foglalkoztak a család oktatásával a 

fegyverek készítésének technikájával és a 

magyar rovásírással is 

• Szent István idején az államalapítás (1000) után 

az oktatás a kolostorokban 

• Nagy Lajos király 1367-ben hozta létre az első 

magyar egyetemet Pécsett 

• Decentralizált oktatási rendszer  

• Iskolakötelezettség: 5 – 18 éves korig 

 



Ma Magyarországon 

• Decentralizált oktatási rendszer  

• Iskolakötelezettség: 5 – 18 éves korig 

 Időtartam (év) Képzési forma Életkor 

3-4 óvoda 3 éves kortól 

4/6/8 Általános iskola 6 éves kortól 

8/6/4 vagy 4/5/6 
Gimnázium vagy 

szakközépiskola 
10/12/14 éves kortól 

3/4 
felsőoktatási 

alapképzés 
18 éves kortól 

2/1 
Felsőoktatási 

mesterképzés 

3 doktori képzés 



6. A szerbiai iskolarendszer a keleti és nyugati kultúra keveréke  
- 19-20 században épül fel az európai mintára, de alacsonyabb 
minőséggel: falvakban írástudatlanság; a városi gimnáziumba és 
technikumba a gazdagok jártak.  
- 1945-1950 között erősen a szovjet iskolarendszer hatása alatt 
volt: az írástudatlanság intenzív felszámolása, egyenlősdi;  
- Tito idején: tradicionális, etatista, szocialista és kollektivista 
hozzáállás, még az önigazgatás idején is káderellenőrzés alatt. 
- 90-es években leépülés, nincs beruházás, tanerő elvándorlás, 
nacionalizmus hatása 
- Ma reformtörekvések, tömegesedés, minőségellenőrzés 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Flag_of_Serbia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Flag_of_Serbia.svg
http://www.ns.ac.yu/stara/prozor.htm


 A különböző felsőoktatási kultúrák jellemzői  

1. Hagyományos akadémiai kultúra   

Az alkotás és a tudás-transzfer dominál 

Professzionalisták gyakorolják a legnagyobb befolyást 

A történelmi struktúrákhoz igazodó szervezet 

Döntő mértékben az állam finanszírozza az oktatást 

Az állami irányítás hozza meg az alapvető stratégiai 

döntéseket a fejlesztéséről 

 

2. „Modern” piaci kultúra   

A piacba és a versenybe vetett szilárd hit 

A pénz és a profit középpontba állítása 

Az ügyfelek/fogyasztók és igényeinek fontossága 

Valamennyi stratégiai döntést a menedzser hozza 

Hatékony, alkalmazkodó szervezet 





A világ legnépszerűbb egyetemei 2013 



A világ legnépszerűbb egyetemei, 2014/15 

1. California Institute of Technology (USA) 

2. Harvard (USA) 

3. Oxford (UK) 

4. Stanford (USA) 

5. Cambridge (UK) 



6. Massachusetts Institute of Technology (USA) 

7. Princeton (USA) 

8. University of California, Berkeley (USA) 

9. Imperial College London (UK) 

10. Yale (USA) 

 



Mobilitás 

 

Köszönöm a figyelmet! 



Elfáradtatok?  

Nem baj! 


