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A tantárgy oktatásának célja:  
A tárgy célja, hogy átfogó filozófiai, szociológiai és pedagógiai betekintést nyújtson a hallgatóknak a szegregáció, szelekció 
problémakörébe, valamint az inklúzió társadalom- és oktatáspolitikájába. A kurzus során a hallgatók megismerik a témához 
kapcsolódó eltérő elméleti megközelítéseket (pl. deficit modell, szegregáció modell, látens diszkrimináció modell, stb.) és 
különböző, gyakran egymással szemben álló konceptuális kereteket (integráció, hátránykompenzáció, emancipáció, 
szegregáció, szelekció, diszkrimináció, stb.), valamint átfogó képet kapnak a kurrens oktatáspolitikai és nevelésfilozófia 
vitákról a „kint és bent” paradoxona (inclusion par exclusion), az elkülönítés, kirekesztés és befogadás politikai logikái 
kapcsán. A tárgy célja továbbá, hogy történeti-(geo)politikai perspektívába helyezze a magyar oktatási rendszer nagyfokú 
szelektivitását és egyenlőtlenségeket újratermelő karakterét.  

Fejlesztendő kompetenciaterületek: 
Ismeret: A hallgató ismeri az oktatási szegregáció főbb mechanizmusait, az ezekhez kapcsolódó fontos hazai kutatásokat, 
valamint érti az inklúzió társadalom- és oktatásfilozófiai elképzeléseit. Képesség: A hallgató képes rendszerszinten, 
strukturális viszonyokat figyelembe véve értelmezni és elemezni a szegregeciót, a látens diszkriminációt és egyéb kirekesztő 
logikákat az oktatás területén. Attitűd: A hallgató elkötelezett az inklúzió, az emancipáció és a demokratikus gyakorlatok 
mellett az oktatás kirekesztő logikái ellenében. Autonómia és felelősségvállalás: A hallgató kiáll az oktatásból (és 
társadalomból) kirekesztettek oldalán, velük szolidaritást vállal és pedagógiai praxisába is beépíti ezt a hozzáállást. 
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Kurzustematika:  
A félév során három hazai esettanulmányt vizsgálunk meg. 
Követelmények, értékelés: 
Azok a hallgatók, akik az órák 80%-án részt vettek, a szemeszter végén leadott manifesztó műfajú dolgozatukra 
kapnak érdemjegyet. 
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