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A Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztálya 2004. december 9-én 

tartotta félévi rendes ülését a Bánki Donát Gépészmérnöki Kar Népszínház utcai épületében. A 

szakosztály alapvető célkitűzése a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás területén zajló 

nemzetközi trendek figyelemmel kísérése, az oktatás területén folyó összehasonlító pedagógiai 

kutatásoknak vitafórum teremtése, valamint neves hazai és nemzetközi kutatók bevonásával az 

információs és kommunikációs technológiák oktatásra gyakorolt hatását feltáró kutatások 

eredményeinek megvitatása. A szakosztály elnöke Dr. habil. Benedek András, elnökhelyettese Illés 

Lajosné dr., titkára Tóth Péter. 

A szakosztály ülésén Dr. Benedek András elnök (NKÖM államtitkár) köszöntötte a szakosztály 

tagjait, a vendéglátó Mérnökpedagógiai Intézet oktatóit, kutatóit, és az ülés meghívott előadóját Dr. 

Kovács Ilmát a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét, aki „A francia távoktatás néhány 

sajátosságáról magyar szemmel” címmel fogadta el a felkérést az előadásra. Benedek professzor úr 

az előadás témájának aktualitására és a francia oktatásnak az európai oktatásban betöltött 

meghatározó szerepére hívta fel a figyelmet. 

Dr. Kovács Ilma előadásában részletesen bemutatta a francia oktatás struktúráját, különös tekintettel 

a felsőoktatásra és ezen belül a távoktatásra, kitért a bolognai folyamat hatásaira. Részletesen 

bemutatta a francia távoktatás szerkezetét, sajátosságait, főbb jellemzőit, ezek közül kiemelte annak 

sokszínűségét, nyitottságát, az állam szerepét a rendszer működtetésében, a diploma 

megszerzésének módját és annak érvényességét. Kiemelte, hogy a távoktatásban szerzett diploma 

(BSc, MSc) egyenértékű a hagyományos képzésben megszerzett felsőfokú szakképesítésekkel. 

Részletesen bemutatta a francia távoktatás legismertebb szervezeteit, az 1939-ben alapított Centre 

National d’Enseignement a Distance-t (CNED), az 1949-ben alapított Institut National des 

Techniques Economiques et Comptables-t (INTEC) és az 1987-ben létrejött Fédération 

Interuniversitaire de l’Enseignement-t (FIED). Végül az 1998 és 2003 között zajló nagy francia 

távoktatási projektekről, az Internetes felsőoktatási Campus-okról és az e-learning-nek a francia 

vállalati képzésben betöltött szerepéről hallhattunk érdekes aktualitásokat. 

Az előadást a szakosztály tagjainak aktív közreműködésével zajló vita követte. Végül a szakosztály 

titkára bemutatta az Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály új honlapját (www.banki.hu/mpt). 

 

Tóth Péter 

szakosztályi titkár 

http://www.banki.hu/mpt)

