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A tantárgy oktatásának célja: 

A tárgy célja, hogy minél mélyrehatóbban és átfogóbban mutassa be a hallgatóknak az iskolai és
területi  egyenlőtlenségek  társadalmi,  történeti,  geopolitikai,  pedagógiai  aspektusait,  különös
tekintettel  a  közép-kelet  európai,  poszt-szocialista  félperifériára.  A tárgy célja,  hogy a  hallgatók
megismerkedjenek az „egyenlőtlenség” neveléstudományi megközelítése mellett azzal a nemzetközi
transzdiszciplináris értelmezéssel,  ahol az iskolai egyenlőtlenségek olyan tág elemzési keretekben
jelennek  meg  mint  a  világrendszer-elmélet,  a  rendszerváltás  politikai  gazdaságtana,  a  kritikai
pedagógia, a politikai filozófia, vagy a kritikai városszociológia. A tárgy célja továbbá, hogy valós,
hazai  és  külföldi  példákon  (gettóiskolák,  városi  és  vidéki  szegregátumok,  nyomortelepek,
cigánysorok,  stb.)  keresztül  mutassa  be  a  hallgatóknak  az  iskolai  és  területi  egyenlőtlenség
struktúráit.

Fejlesztendő kompetenciaterületek:

Ismeret:  A  hallgató  ismeri  az  egyenlőtlenség  eltérő  politikai-filozófiai  és  neveléstudományi
olvasatait,  a  hazai  iskolai  és  területi  egyenlőtlenségek  a  rendszerváltással  és  a  gazdasági
világválsággal  kapcsolatos  összefüggésrendszereit,  valamint  a  2010  utáni  hazai  oktatáspolitikák
társadalomkritikai  olvasatait.  Képesség:  A hallgató  el  tudja  helyezni  a  hazai  iskolai  és  területi
egyenlőtlenségeket  egy tágabb,  rendszerszintű  és  strukturális  mechanizmusokat  figyelembe vevő
elemzési keretbe, illetve képes saját iskolai és lakóhelyi tapasztalatait ezek alapján értelmezeni és
elemezni.  Attitűd: A hallgató megkérdőjelezi az iskolai és területi egyenlőtlenségek leegyszerűsítő
olvasatait, elhatárolódik az elnyomó, kirekesztő beszédmódoktól, kiáll a társadalom peremére sodort
emberek  ügyéért,  valamint  az  iskolai  és  területi  egyenlőtlenségek  jelenségei  mögött  mélyebb
struktúrákat és rendszerszintű folyamatokat lát és láttat. Autonómia és felelősségvállalás: A hallgató
folyamatosan reflektál saját élményeire az egyenlőtlenségeket illetően, és hajlandó elköteleződni egy
társadalmi ügy mellett.
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