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Értékelés:  

Gyakorlati jegy 

A tantárgy oktatásának célja:  

A tárgy célja, hogy szociálpszichológiai és pedagógiai megközelítésű betekintést nyújtson a hallgatóknak a 

szelekció, szegregáció jelenségvilágába, az inklúzió társadalompolitikai jelentőségébe. A kurzus során a hallgatók 

megismerik az oktatási esélyegyenlőtlenségeket magyarázó főbb elméleteket (deficit modell, szegregáció modell, 

látens diszkrimináció modell), és a hozzájuk kapcsolódó konceptuális kereteket (felzárkóztatás, 

hátránykompenzáció, integráció, adaptív pedagógia stb.). Áttekintjük az oktatáspolitikai narratívák történetiségét, 

feltárjuk a magyar oktatási rendszer nemzetközi viszonylatban is kiugróan nagymértékű szelektivitásának okát, 

strukturális kódoltságát. A tárgy célja még, hogy világossá tegye a tanulás – ezen keresztül az életben való beválás, 

boldogulás esélyének – társadalmi meghatározottságát.  
 

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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ARONSON, Elliot: A társas lény – Az előítélet 301-349. (152. lapon)  

http://www.szepejudit.hu/Aronson_-_A_tarsas_leny.pdf 
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Egyesület. (kurzuson megbeszéljük, mely tanulmányokkal foglalkozunk, 25-40 oldal) 
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Kurzustematika:  

• Csoportközi viszonyok 

• Kategorizáció, diszkrimináció, stigmatizáció 

• Rendszerigazoló elméletek 

• A szelekció értelmezései 

• Oktatási esélyegyenlőtlenséget magyarázó elméletek, az oktatási esélyegyenlőtlenség értelmezései, 

konceptuális keretek, konstruktivizmus 

• Az oktatáspolitika szelekcióval-szegregációval kapcsolatos alakulása 

• Az oktatási rendszer szelektivitásának meghatározói 

• A szelekciós-szegregációs folyamatok gyakorlati megvalósulásának vizsgálata egy konkrét kutatás alapján 

• Társadalmi meghatározottság, társadalmi kohézió, emberjogi és pedagógiai konzekvenciák 

Követelmények, értékelés: 

Azok a hallgatók, akik az órák 80%-án részt vettek, és elkészítették a szemeszter során megadott három rövidebb 

(maximum 1-1,5 oldal), és a végén egy hosszabb (maximum 30.000 karakter) írásbeli feladatot, kapnak 

érdemjegyet. 
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