


Az iskola



Basil Bernstein elméletei
1. Korlátozott - 
kidolgozott kód

A kidolgozott kód igyekszik a partner 
számára a jelentéseket kifejteni, ami azt 
eredményezi, hogy a kidolgozottság révén a 
jelentések a helyzettől függetlenül is bárki 
számára érthetővé válnak. A kidolgozott 
kódot többek között a szélesebbkör ű 
tervezés, bonyolultabb szerkezetek, 
változatosabb szókincs jellemzi.



A korlátozott kód  az előbb célnak tekintett 
egyetemes érthetőséggel szemben a 
beszélőpartnerek közös ismereteire, 
előfeltevéseire épít, szervesen beépítve a 
megértésbe a szituáció adta támpontokat. Az 
ilyenfajta nyelvi közlést a (beszéd) helyzet 
ismerete nélkül, a szükséges információk 
hiányában nehéz megérteni. A korlátozott 
kódú közlés általában sztereotípebb, ami az 
előbbi széleskörű tervezéssel szemben a 
„kész panelek” gyakoribb felhasználására 
utal. Jellemző még a szerkezetileg 
egyszerűbb, töredékesebb, rövidebb 
mondatok használata.









Két kérdésről lesz szó

Mit csinál az iskola, mi történik 
az iskolában?

Miért van az, hogy egyesek 
sikeresek, mások meg nem?



A funkcionalista nézőpont

Emile Durkheim

Talcott Parsons

Kingsley Davis & Wilbert 
E. Moore



Durkheim

homogenitás -- (“nemzeti 
tárgyak”)

mini-társadalom -- (kooperáció 
idegenekkel)

heterogenitás -- (szakképzés)
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Parsons

minitársadalom 

meritokrácia 

partikuláris és univerzális sztenderdek

értékek teljesítmény esélyegyenlőség

szelekció
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Davis & Moore

a képességek bizonyításának terepe

szeleciós mechanizmus



A  gazdaság és az iskola

munkahely és lakóhely szétválása



A marxista nézőpont

Louis Althusser

Samuel Bowles & Herbert 
Gintis

Ivan Illich



Louis Althusser
1918-1990

ideológiai 
államaparátusok
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Samuel Bowles

 Herbert Gintis

Schooling in Capitalist America 
(1976)
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Ivan Illich

Deschooling 
Society 
(1971)

(1926 - 2002)





Siker és kudarc
Intelligencia

Nyelv

Szubkultúra

osztályhelyzet

interakcionizmus

hatalom



Az IQ vita

Head Start

Arthur Jensen
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