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Célkitűzés

Képet adni Kenya oktatástörténeti fejlődéséről

Bemutatni jelen oktatási rendszer két szintjén 
meghúzódó esélyegyenlőtlenséget

A COVID-19 hatásainak vizsgálata az oktatási rendszerre



Mit tudunk 
Kenyáról?











Kutatói 
kérdések

Milyen a kenyai oktatási rendszer? 

Hogy tagolódnak az egyes szintek?

Ingyenes az oktatás? 

Milyen esélyek és lehetőségek vannak az oktatási 
rendszerben az előrehaladásra?

Milyen hatással volt a világjárvány az oktatási 
rendszer egyes szintjeire?



Oktatástörténeti fejlődés 
szakaszai

Hagyományos szakasz

•Törzsi társadalom- gyakorlati tudás megszerzésére alapoz

•Telepesek megjelenése

Misszionárius szakasz

•1910-re 35 iskola

•Külön oktatás rendszert kell kialakítani az európai, ázsiai, afrikai 
diákoknak- faji egyenlőtlenségek növekedése

•A kenyaiak célzott kizárása rendszerből- tandíjak, felvételi vizsgák

•Beecher- bizottság 1940-1950

•Első 4 év- a diákok fele abbagyja a tanulást

•A vizsgák után kiejtik a maradék diákok 4/5-ét- felső tagozatba 
lépés

•Itt a diákok fele kiesik a tandíj és a vizsgák miatt

Kormányzati (állami) szakasz

•A gyarmati rendszer oktatási rendszerének és képviselőinek 
kiszorítása

•Cél: a hátrányosabb helyzetű települések felzárkóztatása
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Az ingyenes alapfokú 
oktatás kialakulása

• 1963. a függetlenség kivívása= tandíj 
eltörlése (1971.)

• 1973. az első négy osztály ingyenes- 60 
shilling/év

• 1978. tandíjmentes oktatás- tandíj más 
néven

• 80-as évek-kormány visszavonta a 
rendeletet

• 2003. véglegesen eltörölték a tandíjakat

• Miért maradnak ki mégis sokan az 
alapfokú oktatásból?



Középfokú 
oktatás 
Kenyában

• A középiskolák három fő csoportra oszthatók
• Állami iskola

• Nemzeti iskolák- jó hírűek és a nagyvárosokban 
találhatók, 5 a gyarmati időkből maradt, bentlakásos

• Tartományi iskolák- adott általános iskola 
tartományából vesznek fel diákot (85%)

• Körzeti iskolák

• Harambee- önsegélyező- azokat veszi fel, akik 
nem jutottak be állami intézménybe

• Magániskola



A felvételi eljárás 
és a költségek

• Minden diák 7 középiskolát jelöl 
meg (2 nemzeti, 2 tartományi, 3 
körzeti)

• A nemzeti intézmények elnyelik 
a tehetségeket és így gyengítik a 
kisebb iskolákat

• Nem ingyenes az oktatás



Felsőoktatás a 
harmadfokú 

rendszer

• A függetlenség után 
ingyenes oktatás

• 1974. diákhitel program és 
annak hibái

• 2004-2009 a középiskolások 
24%-a ért el olyan 
eredmény, hogy 
felvételizhetett 

• Finanszírozás (2004.)

• Államilag támogatott 
képzés

• Költségtérítéses képzés
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2020. március után….
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Az oktatási ágazat vizsgálata

EdTech alkalmazása az oktatási rendszerben

Felkészültek a tanárok a krízis helyzet kezelésére

A telekommunikációs eszközök használatának kultúrája

Mi történik a fiatalokkal egy megváltozott oktatási 
környezetben?
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