
I.2. Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások 
(a tantervi táblázatban szereplő minden tanegységről)

(1.) Tantárgy neve: Oktatásszociológia Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: szabadon választható

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 50-50%

A tanóra1 típusa:1+1, és óraszáma: 2 óra/hét az adott félévben,

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak):  -

A számonkérés módja: gyakorlati jegy

Az  ismeret  ellenőrzésben  alkalmazandó  további  (sajátos)  módok3 (ha  vannak):  prezentáció
készítése, ZH írása.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírás

A  kurzus  célja,  hogy  megismertesse  a  hallgatókkal  a  tárgy  alapvető  elméleti
megközelítéseit,  az oktatási  rendszer  jellemzőit,  az  iskolai  esélyegyenlőség fogalmát,  az
eltérő  társadalmi  rétegek  iskolai  esélykülönbségeinek  okait  és  magyarázatait,  illetve  a
családban rendelkezésre álló kulturális-,  gazdasági-  és társadalmi tőkék szerepét a tudás
átörökítésében. Ezek mellett a félév során a kurzus tárgyalja a következő témaköröket: a
szülői aspirációk és az eltérő beszédmód szerepe az iskolai teljesítmény alakulásában, az
iskola másodlagos szelekciós mechanizmusa, iskolaválasztás és szülőstratégiák, az iskolák
szerkezet-változásának jelentősége, a hátrányos helyzetű csoportok és az iskola kapcsolata,
az integráció és szegregáció kérdése, a rejtett tanterv fogalma. A kurzus áttekintést nyújt
továbbá a szülők továbbtanulással kapcsolatos attitűdjeiről és annak következményeiről, és
részletezi  az  iskola,  mint  szervezet  jellemzőit  a  helyi  intézmények  között.  Empirikus
kutatások alapján bemutatja a tanárok és diákok helyzetét a Covid-19 járvány ideje alatt
bevezetett  digitális  oktatással  kapcsolatosan,  különös  tekintettel  a  hátrányos  helyzetű
régiókra  és  településekre.  Végül  röviden  kitér  a  hazai  oktatáspolitika  rendszerváltozást
követő évtizedekben lezajlott változásaira.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, esetleg oldalak):

 Irodalom:
1. Bourdieu, Pierre (1996): Az iskolai kiválóság és a francia oktatási rendszer értékei. In: Meleg

Csilla  (szerk.):  Iskola  és  Társadalom  I. (Szöveggyűjtemény),  25-52.  old.,  Forrás:
http://mek.oszk.hu/01900/01944/01944.pdf 

2. Ferge Zsuzsa (1999): A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés.
In:  Meleg  Csilla  (szerk.):  Iskola  és  Társadalom  II.,  Pécs: JPTE,  10-31.  old.  Forrás:

1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc. 
2 Például: esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk, stb.
3 Például: esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése.

http://mek.oszk.hu/01900/01944/01944.pdf


http://mek.niif.hu/01900/01945/01945.pdf
3. Szabó László Tamás (1999): A rejtett tanterv. In: Meleg Csilla (szerk.): Iskola és Társadalom

II. (szöv.gy.), 120-129. old., Forrás:   http://mek.niif.hu/01900/01945/01945.pdf
4. Róbert Péter (2004): Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban.

In: Kolosi, T.– Tóth, I.Gy.– Vukovich, Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2004, Budapest: TÁRKI,
193–205. old., Forrás: http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a798.pdf   

5. Kende Á.– Messing V.– Fejes J. B. (2021): Hátrányos helyzetű tanulók digitális oktatása a 
koronavírus okozta iskolabezárás idején.. Iskolakultúra, 31 (2), 76–97. 
https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.02.76

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK
7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul:

a) Tudása
- A hallgatók elsajátítják az oktatásszociológia fogalomkészletét,  megismerik az oktatási
rendszer, az oktatási folyamat szociológiai jellemzőit.
b) Képességei
-  A hallgatók biztonsággal eligazodnak az iskolai szocializációs folyamatok, a társadalmi
előnyök és hátrányok kialakulása, újratermelődése bonyolult összefüggéseiben.
c) Attitűdje
-  A hallgatók  érzékennyé  válnak  az  oktatási  hátrányokra,  tudatosan  törekednek  azok
csökkentésére a kompetens társtudományok képviselőinek (pl.: pedagógus, pszichológus)
bevonásával.
d) Autonómiája és felelőssége
- A hallgatók szakmai kompetenciájuknak megfelelően képesek lesznek felelősen dönteni
adott helyzetekben, és együttműködni más szakemberekkel a pozitív változások érdekében.

Tantárgy felelőse (név, tud. fokozat, beosztás,): Dr. Ivony Éva, PhD;  főiskolai docens

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, tud. fokozat, beosztás): -
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