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A tantárgy neve: 
magyarul: Hátrányos helyzetű tanulók az oktatás-

ban Kódja: MK6HHTOA02PT19 
angolul: Socially disadvantaged students in edu-

cation 

 

Felelős oktatási egység: DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet 
Neveléstudományi Tanszék 

Kötelező előtanulmány neve:  Kódja:   

Típus Óraszámok Követelmény Kredit Oktatás nyelve 
Előadás Gyakorlat 

Nappali   Heti   Heti   
gyakorlati jegy  magyar 

Levelező  X Féléves  Féléves 10 

Tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Ceglédi Tímea beosztása: egyetemi adjunktus 
Tantárgy oktatásába bevont oktató neve:  beosztása  
A kurzus célja, hogy  
a hallgatókat bevezessük a hátrányos helyzetű tanulókkal folytatott iskolai munkába. Három szinten kínálunk ismereteket, 
készségeket, képességeket, attitűdöket: 1) a tünetek, 2) az okok 3) és a megoldások szintjén.  
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a felsoro-
lása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul  

Tudás:  
Ismeri a hátrányos helyzet és a romológia fogalmait, a hátrányos helyzetű diákokkal és szülőkkel való kommunikáció gya-
korlatias fogásait, a hátrányos helyzetű tanulókkal folytatott munkában partnerként fellépő szakember- és intézményhálóza-
tot. Megismer támogató programokat. 

Képesség: 
Képes eligazodni a téma szakirodalmában, a hazai és nemzetközi gyakorlat során felhalmozódott szakmai tudásanyagban, 
továbbá a hátrányos helyzetű diákokat célzó támogatásokban, programokban, ösztöndíjakban, pályázatokban. Rendelkezik
az életút támogatásra, pályaorientációra, karriertanácsadásra vonatkozó képességekkel. 

Attitűd: 
Alkalmas a reziliens szemléletmód alkalmazására a hátrányos helyzettel kapcsolatos mindennapos pedagógiai munkában. 
Alkalmas a hátrányos helyzetű tanulók egyéni sikertörténetein és bevált iskolai programokon keresztül megismert jó gyakor-
latok pedagógiai tanulságainak feldolgozására és adaptálására. 

Autonómia és felelősség: 
Konkrét esetleírások alapján képes a hétköznapi iskolai munka során jelentkező 1) tünetek beazonosítására, 2) a mögötte 
álló tényezők okfeltárására, valamint 3) megoldástervek készítésére. Rendelkezik az egyéni és közösségi felelősségtudattal, 
felelősségvállalással. Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 
A kurzus rövid tartalma, témakörei 
A kurzus során bevezetjük a hátrányos helyzet és a romológia fogalmait a jogszabályok és a pedagógiai munkához kötődő 
diszciplínák kontextusában, a kérdéskör legfőbb családi, társadalmi és iskolai összefüggéseit, különös tekintettel az oktatási 
egyenlőtlenségek, az azok mögött álló tanulói, osztálytermi, iskolai, strukturális, családi és közösségi tényezőkre. 
 
Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek 
Megbeszélés, vita, kiselőadás, forrásfeldolgozás 

Értékelés 
A félév teljesítésének feltétele egy írásbeli dolgozat elkészítése és egy kiselőadás megtartása. 
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Heti bontott tematika 
1.  Félévi tematika és a kurzus feladatainak megbeszélése, felvezető beszélgetés 

TE A félév áttekintése, a félév során felmerülő tematikai csomópontok megismerése 
Bevezetés: Érvek és alapfogalmak. Hátrányos helyzet. 
TE Multidiszciplináris érvek és alapfogalmak megismerése 
Helyzetkép: Hátrányos helyzet és iskolai pályafutás összefüggései 
TE A főbb elméletek és azok esetleges cáfolatainak, aktuális oktatási helyzetkép megisme-
rése 

2.  A hátrányos helyzet típusai. Tünetek, okok és megoldások hármas keretrendszer elsajátítása. 
Esetelemzés. 
TE A hátrányos helyzet típusainak, a hozzájuk tartozó tünetek, okok és megoldások megis-
merése elméleti és gyakorlati szinten 
Okfeltárás 1.: Romológia 1. 
TE Egyetemes és magyar romológia történeti ismeretek elsajátítása 
Okfeltárás 2.: Romológia 2. 
TE Oktatási helyzetkép Magyarországon. Okok és következmények 

3.  Okfeltárás 3.: Szegregáció 
TE A szegregáció okaira és következményeire vonatkozó szakirodalmi ismeretek elsajátí-
tása 
Okfeltárás 4.: Nevelésszociológiai magyarázatok. Nyelvi kódok. Tőketípusok  
TE Nevelésszociológiai magyarázatok megismerése 

4.  Megoldások 1. Reziliencia 1. Egyéni szint. Életút támogatás, pályaorientáció, karriertanács-
adás. 
TE A hátrányok ellenére sikeres életutak forrásainak megismerése 
Megoldások 2. Reziliencia 2. Intézményi szint. Jó gyakorlatok 1. Támogatások, programok, 
ösztöndíjak, pályázatok 
TE Lehetőségek elemző feltárása 

5.  Megoldások 3. Reziliencia 3. Intézményi szint. Jó gyakorlatok 2. Hátrányos helyzetű tanu-
lókkal sikereket elérő hazai és nemzetközi iskolák, programok pedagógiai munkájának meg-
ismerése. 
TE Jó gyakorlatok elemző feltárása 
Megoldások 4. Kommunikáció a tanulókkal és a szülőkkel 
TE A problémákkal terhelt tanulók és szüleik hatékony tájékoztatása és támogatása 

6.  Megoldások 5. A hátrányos helyzetű tanulókkal folytatott munkában partnerként fellépő 
szakember- és intézményhálózat 
TE Szereppartnerek, gyermekvédelem, jelzőrendszer megismerése 
A félév összefoglalása, problémát vagy újabb kérdéseket felvető tématerületek megbeszé-
lése 
TE A főbb súlypontok áttekintésével lényegkiemelés, rögzítés 

*TE tanulási eredmények 


