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A legfrissebb információk a köznevelés akkreditációs eljárásainak 

megújításáról/TÁMOP-3.1.1: XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. 

szakasz című kiemelt uniós projekt 

 

 

 

Előző hírlevelünkben olvashatták, hogy munkához látott a TÁMOP-3.1.1 kiemelt uniós 

projekt kutatás-fejlesztési pályázatának győztese. Kutatásuk első részében elemezték a 

jelenleg érvényes akkreditációs eljárásokat, felülvizsgálták azokat, majd javaslatokat tettek 

egyrészt a régieket megújító, másrészt új akkreditációs eljárásokra. A nemzetközi 

szakirodalom feldolgozása, elemzése, összehasonlítása, jó gyakorlatok gyűjtése megtörtént, 

lássuk az eredményeket! 

 

 

Az akkreditáció az Egyesült Államokban: Kalifornia esete 

 

Korábbi összeállításunkban részletes beszámoltunk a Kalifornia államra jellemző tankönyvi 

és kerettantervi akkreditációs folyamatokról. Az alábbi szakmai anyag a kaliforniai 

akkreditációs rendszer általános kérdésein túl azt is vizsgálja, hogy a tananyagok 

akkreditálása terén e sokat hivatkozott állam példája mennyire tekinthető tipikusnak az 

Egyesül Államokban. Az összefoglaló tartalmazza Kalifornia és Texas állam, illetve a 

kaliforniai tankerületek és más tankerületek gyakorlatának összehasonlítását is. Ha kíváncsi 

a tanulmányra, kattintson ide. 

 

 

 

A köznevelési rendszerhez kapcsolódó értékelési eljárások és minőségbiztosítás 

Hollandiában 

 

A hazai értelmezések szerinti akkreditáció nincs Hollandiában, így azt az 

intézményrendszert célszerű vizsgálni, amelyik a holland oktatás minőségének 

biztosításáért valamilyen módon felelősséget visel. A kutatás a holland törvényi szabályozás 

legfontosabb elemeit, az értékelési eljárások rendszerét, az iskolák, a tanárok és a tanulók 

értékelését, a tanterveket, tananyagokat, valamint a szakértők képzését vizsgálta. A 

tanulmány bemutatja a kimeneti szabályozás túlsúlya miatt kialakult 

teljesítménysztenderdekre épülő jól szervezett értékelési és vizsgarendszert. 
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 Akkreditációs eljárások a romániai közoktatásban 

 

Románia uniós csatlakozása nemcsak a közoktatás decentralizációs folyamatát indította el, 

hanem szemléletmódbeli változást is eredményezett. A közösségi normáknak való 

megfelelés a minőségbiztosításban, a kompetencia alapú oktatás bevezetésében, a 

tantervek és iskolai programok átgondolásában, új tankönyvek és taneszközök 

létrehozásában is megfigyelhető. Az erről készült tanulmányt itt olvashatja. 
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