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I. Alapfogalmak 1. rész: Hátrányból reziliencia 
(Ceglédi Tímea) 

Bevezetés. A könyv célja és az olvasó szerepe 
Kedves Olvasó! 

 

A könyv, amelyet a kezében tart – vagy online olvas –, azt a címet viseli, hogy Hátrányból 
reziliencia. Mit is jelent ez? A reziliencia annyit tesz: boldogulás a nehézségek ellenére, 
kivételes reakció valamilyen hátráltató körülményre. Képzeljünk el egy csírázó fűmagot a 
termékeny földben, amitől elzárják a fényt egy vastag réteg betonnal, de az mégis 
kicsírázik, áttörve a kemény betont. Szép zöld leveleket növeszt, annak ellenére, hogy 
beton nehezedik rá. Vagy egy kősziklán zöldellő fa láttán szintén a reziliencia jelenségével 
találkozhatunk, amelyet Ann Masten „egyszerű hétköznapi csodának” nevez. 

1 

 

Emberi sorsokat is ábrázolhatna ez a növény. Számos híresség mögött áll küzdelmes 
életút. J. K. Rowling, a Harry Potter szerzője például egyedülálló anyaként, nélkülözések 
közepette írta meg elsöprő sikerű könyvét. Helen Keller elsőként szerzett vakként és 
süketként diplomát. A világhírű fizikus, Stephen Hawking degeneratív idegrendszeri 
elváltozásával (amiotrófiás laterálszklerózis) együtt élve hagyott hátra korszakalkotó 
elméleteket a kozmológia és a kvantumelmélet területén. A tíz legjelentősebb matematikus 
között számon tartott Leonhard Euler vakon írta meg életműve felét. Galamb József 
földműves és háztartásbeli szülők gyermekeként jutott el a Ford konstruktőri állásáig, és 
lett az egyik tervezője a híres Ford T-modellnek. Tamási Áron sokgyermekes szegény 
paraszti sorból választotta a tanulás útját, és lett Kossuth-díjas író. 

                                                        

 
1 Kép forrása: latnodkell.com 
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Feladat: Ismer hozzájuk hasonló személyt a környezetében, aki helytállt valamilyen 
nagyon nehéz életkörülmény ellenére? Mi volt ez a nehéz körülmény? Mi volt a titka a 
reziliens helytállásnak? Páros tanuláshoz: Mutassanak be egymásnak reziliens 
élethelyzetetek saját vagy ismerősük életéből. Mi volt a konkrét nehéz körülmény, és mi 
volt a titka a reziliens helytállásnak. Milyen hasonlóságok és milyen különbségek voltak 
a két élethelyzet között? A bemutatás végén fogalmazzák meg egymásnak, hogy mit 
tanultak a másiktól, miben erősített meg önöket! 

 

Az iskola világára is értelmezhetjük a rezilienciát: A diákok megküzdése hátrányos 
helyzetükkel. Reziliens diák az, aki megtalálja tehetségét és boldogul az iskola világában 
annak ellenére, hogy sok nehézség megakadályozhatná ebben, például családi háttere, 
lakóhelyi és egyéb hátrányai miatt. Pedagógusként célunk, hogy minden diákunk kihozza 
magából a legtöbbet, és hogy eredményes legyen a közös munka. Könyvünkkel ehhez 
nyújtunk segítséget. 

A szerzők maguk is olyan egykori diákok, akik életútjában felismerhető a reziliencia. 
Engedje meg, hogy bemutatkozzunk! 

„Ceglédi Tímea vagyok, Gazsó Ferenc Emlékdíjas szociológus. Jelenleg a Debreceni 
Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetében dolgozom tanársegédként. Doktori 
értékezésem témája a reziliencia, azaz a hátrányokkal való megküzdés volt. Amikor 2003-
ban szociológus hallgató lettem, a gyermekszegénység érdekelt. Akkor még nem tudtam, 
hogy évekkel később másképp fogom feltenni a kérdést, és már nem a probléma 
körüljárása lesz a célom, hanem az arra adható válaszok megismerése. Lépésről lépésre 
eljutottam az olyan életutakig, amelyekben sikeres iskolai pályafutást visz véghez valaki a 
hátrányok dacára. Amelyekben megtörnek az olyan társadalmi szabályszerűségek, hogy a 
nehéz sorsú gyerekek az iskolában is nehezebben boldogulnak. Eddigi kutatói 
pályafutásom során igyekeztem elsajátítani mindazt a tudást, ami felhalmozódott ebben a 
témában hazai és nemzetközi szinten. Mindezen tudást tovább szélesítettem saját interjús 
és kérdőíves vizsgálataimmal. Elsajátítottam a reziliencia kutatások azon szemléletét, hogy 
a problémák feltárásán túl a megoldásokra is figyelnünk kell. Mindemellett saját életutam 
és az életem során megismert sorsok legalább annyira táptalajai jelenlegi ismereteimnek, 
mint tudományos munkásságom. Az a célom ezzel a könyvvel, hogy segítséget nyújtson a 
pedagógusoknak ahhoz, hogy a hozzám hasonló sorsú diákok hátrányaiból reziliencia 
lehessen.” 

 

„Godó Katalin vagyok. 2019 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat a Debreceni 
Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában. Kutatási területem a mentorálási 
folyamat hatásainak vizsgálata. Érdeklődésem középpontjában a hátrányos helyzetű 
fiatalok mentorálása áll, s kíváncsi vagyok arra, hogyan képes hatékonyan segíteni egy 
mentor egy nehéz körülmények között élő diákot (mentoráltat). Én magam is egy heves 
megyei kistelepülésről származom, ahol sajnos a hiányos és kevés információáramlásnak 
köszönhetően majdnem lemaradtam a felsőoktatásba való bekerülésről. Saját példámból 
okulva – és mintegy elhivatottságból is – szeretnék minél inkább segíteni azoknak, 
akiknek olykor kilátástalannak és nehéznek tűnik a továbbtanulás. Bízom benne, hogy a 
mentorprogramok révén – illetve most ennek a tankönyvnek köszönhetően is – közelebb 
kerül majd egymáshoz két eltérő társadalmi rétegből származó személy. Én magam is sok 
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segítséget kaptam. Többek között a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumnak 
köszönhetően sikerült leküzdeni az anyagi és egyéb akadályokat és erőt meríteni a sok 
sorstárs hasonló küzdelméből. Büszke vagyok azokra a hallgatókra, akik mertek bátrak 
lenni és tenni azért, hogy megvalósítsák céljaikat, és megmutatták azt, hogy érdemes 
kitartani még akkor is, amikor nagyon nehéz. A nehéz és fáradtságos munka előbb-utóbb 
meghozza gyümölcsét. Az évek múltával hozzám is így került egyre közelebb és közelebb 
egy eleinte még elérhetetlennek tűnő, halvány álom: hogy elsőgenerációs értelmiségivé 
váljak. Ez nem ment volna elhivatott pedagógusok, segítők, mentorok és témavezetők 
nélkül. Külön köszönöm témavezetőmnek a támogatást és azt, hogy részt vehettem a 
tankönyv létrejöttében, mely legfőképpen az ő lelkiismeretes munkájának és szorgalmának 
érdeme. Örömmel csatlakoztam ehhez a nemes kezdeményezéshez, s bízom benne, jó 
kezekbe kerül majd, és hasznos lesz a leendő pedagógusok számára. Kívánom, hogy 
„forgassátok, érett ésszel, józanon”!” 

 

„Oláh Róbert vagyok. A mai napig fülemben csengenek szüleim szavai: „Ha lenni akarsz 
valaki, akkor tanulnod kell”. A szüleim a 90-es évek előtt még munkahellyel rendelkeztek, 
azonban a rendszerváltást követően édesapám és édesanyám is elvesztették 
munkahelyüket, onnantól kezdve pedig csak idénymunkákból tudtak megélhetésre szert 
tenni. Iskolai végzettségüket tekintve csak az általános iskola 8 osztályát fejezték be, éppen 
ezért hangoztatták folyton azt, hogy nekem és a testvéreimnek csak úgy lehet jobb, ha 
tanulunk. 

Ki akartam törni abból az élethelyzetből, amelyben éltem, mert éreztem, tudtam, hogy 
bennem több van, többre vagyok hivatott. Úgy gondoltam, hogy az érettségi 
megszerzésével már nagyobb eséllyel kapok majd egy jól fizető állást. Az érettségi 
megszerzése után viszont már nem értem be ennyivel, többre vágytam. Így jelentkeztem a 
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának Gazdálkodás és Menedzsment szakára, 
ahova felvételt nyertem. Mindez sokak számára meglepő volt. Egyrészt meglepte a 
közösséget, amelyben felnőttem, ugyanis romaként én voltam az első, aki egyetemre 
jelentkezett. Másrészt a nem roma emberek számára is meglepő volt, hiszen lakóhelyemen 
a nem romák között sem volt túl sok egyetemre járó fiatal.  

Az egyetemen tapasztaltak már inkább számomra okoztak meglepetést. Az első előadások 
alkalmával döbbentem rá, hogy az egyetemen nem találok roma fiatalokat. Először azt 
gondoltam, hogy csak az én évfolyamomon nincsenek jelen, viszont később rájöttem, hogy 
az egész karon nem látok hozzám hasonló hallgatókat. Aztán világossá vált számomra, 
hogy az egyetemi közösség számára nem egy általános jelenség, ha egy roma származású 
egyetemista fiatallal találja szembe magát a folyosón. Az első találkozásaim alkalmával 
tanáraim és csoporttársaim angol nyelven szólítottak meg, mivel elsőre azt feltételezték, 
hogy egy külföldi diák rossz előadásra akar beülni. Ezek a tapasztalások mind-mind 
hozzájárultak ahhoz, amit ma csinálok.  

Számomra zavaró volt, hogy nincs több roma fiatal az egyetemen, illetve az, hogy az 
egyetemi közeg hamarabb gondolta azt, hogy külföldi diák vagyok, mint azt, hogy roma 
származású hallgató. Azt gondoltam, hogy hozzám hasonlóan más roma fiatalok is képesek 
lehetnek bekerülni. Már egyetemi tanulmányaim mellett igyekeztem több középiskolás 
roma fiatalt arra ösztönözni, hogy folytassa tanulmányait valamelyik egyetemen. A 
diplomám megszerzését követően pedig az Evangélikus Roma Szakkollégium biztosította a 
keretet a küldetésem teljesítéséhez, hogy egyre több hátrányos helyzetű és roma fiatalt 
érjek el és motiváljak, támogassak a diplomaszerzés útján. 
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Életutam és mentori tevékenységem tapasztalatait szeretném e könyv révén megosztani a 
pedagógusokkal.” 

 

 

A könyvben tíz témakört járunk körül. Tárgyaljuk a hátrányos helyzet és a romológia 
aktuális kérdéseit (ezek összefüggéseit és különbségeit), szó lesz a diákokkal és szülőkkel 
való kommunikáció gyakorlatias fogásairól, a munkánkban partnerként fellépő 
szakemberekről, egy bevált program alapján adunk tanácsokat az életút támogatásra 
vonatkozóan, felhívjuk a figyelmet a tanári reziliencia építésének fontosságára, egyéni és 
közösségi sikertörténeteken keresztül igyekszünk jó gyakorlatokat, támogató programokat 
ismertetni. 

A feladatok, kérdések a feldolgozást segítik. Lehetőséget adunk a páros vagy csoportos 
tanulásra is feladatainkkal. Igyekszünk minél megfoghatóbbá tenni a makro statisztikákat, 
a hétköznapoktól távolabbi szinteken megragadott társadalmi összefüggéseket. 
Törekszünk arra, hogy minél több konkrét pedagógiai eszközt, módszert bemutassunk. E 
módszerek tárháza ugyanakkor jóval tágabb, mint amit itt feldolgozhatunk. Ezért a 
könyvben bemutatottakon túl további ajánlásokat is teszünk forrásmegjelöléssel a 
teljesség igénye nélkül. 

Az eszközök és módszerek ugyanakkor önmagukban nem csodaszerek. Képtelenség 
receptkönyvet adni minden gyermekhez és minden lehetséges pedagógiai szituációhoz. Azt 
sem ismerjük, hogy Önnek mint pedagógusnak a személyiségéhez milyen eszközök és 
módszerek illeszkednek. Az Ön szakmai fejlődését alapvetően Ön irányítja, saját 
életútjának, eddigi ismereteinek alapanyagából kiindulva. A pedagógus legfontosabb 
“eszköze” ugyanis – diszciplináris tudásán túl – a személyisége. Amely egyedi – nem pedig 
sorozatgyártott. (Mi is lenne velünk, ha élettelen robotok tanítanának az iskolákban?) A 
gyermekkorban átélt élmények, a diákként látott pedagógus minták, a pályára való 
készülés során szerzett ismeretek, a tantestület pedagógiai kultúrája és a pályán szerzett 
tapasztalatok alakítják ki és formálják folyamatosan a pedagógus egyéniséget. Ezt a 
folyamatot Ön tartja kézben. Amit kínálni tudunk ehhez, egy tárház, amelynek elemeiből 
svédasztalszerűen válogathat. Olvasás közben megerősítést kaphat abban, amit ösztönei 
súgnak. Segíthetjük az érési folyamatot egy-egy részterületen. Új megvilágításba 
helyezhetünk ismert jelenségeket, látótérbe hozhatunk új jelenséget, segíthetünk 
rendszerezni, súlypontozni az ismereteket. Azt azonban nem e könyv írói irányítják, hogy 
mindez hogyan válik Önben szakértelemmé, tudássá. Ehhez Ön (is) kell. Bátorítjuk arra, 
hogy merje saját értékeit, tudását, ösztöneit használni ebben a folyamatban. 

Kiknek ajánljuk a könyvet? Elsősorban pedagógusjelölteknek, de a pályán lévő gyakorló 
pedagógusoknak, más szakembereknek is tudásfrissítés, látószög szélesítés, módszertani 
készséggyűjtögetés céljából. Célunk, hogy olyan ismereteket adjunk, amelyek segítik, hogy 
mind a tanuló, mind a tanár javára váljon a közös munka. Ez egy oda-vissza ható folyamat. 
Nemcsak a diák érdekeit tartjuk szem előtt. Mindkét fél közös érdeke, hogy együtt, 
egymásért munkálkodjanak, megtalálják azt a metszetet, ahol az érdekek egybeesnek. A 
tanár is akkor teljesedik ki, ha nem érzi magát eszköztelennek, ha munkáját hasznosnak, 
erőfeszítéseit érdemesnek érzi. 

Könyvünk kiinduló állásfoglalása, hogy minden gyermek tehetséges. Ugyanakkor nagyon 
ritka az olyan gyermek, aki képes saját tehetsége felismerésére, és van bátorsága kiállni 
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érte, azt pedig lehetetlen elképzelni, hogy kellő szakértelemmel legyen képes fejleszteni 
önmagát. Erre csakis pedagógusai lehetnek képesek. 

 

Érvek több megközelítésben 
 

Könyvünk legelején fontos tisztázni a célokat. Miért fontos a hátrányos helyzetű diákok 
megfelelő oktatása? Kinek, kiknek fontos? Mit érhetünk el vele? Mit veszíthetünk nélküle? 
Az alábbiakban felsorolunk lehetséges kiindulási érveket (nem fontossági sorrendben). 

 

Feladat: Mielőtt elolvasná az alábbiakat, mivel érvelne Ön? Páros tanuláshoz: Írják 
össze érveiket néhány pontban, majd hasonlítsák össze! Miben különbözik és miben 
hasonlít a véleményük? A vita végén fogalmazzák meg egymásnak, hogy mit tanultak a 
másiktól, vagy miben erősítette meg Önöket! 

 

1)  Talán a leggyakrabban felhozott érv a humánus értékrend, a jótékony hozzáállás, az 
emberi oldala a hivatásnak. Az altruizmus, a jótevés. Gyermekekkel dolgozunk együtt, 
akikért nemcsak felnőttekként, hanem pedagógusokként is felelősek vagyunk. De nemcsak 
a diáknak jó az, ha hátrányából rezilienciát fejlesztünk, hanem sok más érintettnek is. 

2) Aki a legközvetlenebbül érintett ebben, az elsősorban Ön mint pedagógus. Miért jó egy 
pedagógusnak, ha sikereket ér el hátrányos helyzetű tanulóival? Ön mint pedagógus mit 
profitálhat ebből? A tanári sikerélményt, a hivatás élményszerű megélését. A közös örömét 
egy jól sikerült dolgozatnak, egy sikeres továbbtanulásnak. A pedagógus pálya izgalmas 
önismereti kaland is. Tanárként és emberként fejlődhetünk, épülhetünk abból, ahogy egy 
gyermek életét nyomon követjük, érintkezünk mindennapi nehézségeivel, küzdelmeivel, 
látjuk megküzdési stratégiáit, vagy hozzásegítjük valamihez, amit nélkülünk nem érhetne 
el. 

3)  A kedvező hatás azonban nem reked meg a pedagógus-diák kapcsolatban, hanem a 
teljes osztályközösség is profitál abból, ha a hátrányos helyzetű tanulók megfelelő 
oktatásban részesülnek. Azok a tanulók is, akik nem a hátrány elszenvedői. Ahogy az 
idősebb testvér sokat tanul abból, hogy segíti kisebb testvérét (kutatások támasztják alá a 
nagytestvérként végzett „tanítás” fejlesztő hatását), úgy a hátrányoktól védettebb 
tanulótársak is fejlődhetnek, ha a “bajban” lévő társaik problémáját megértik, 
osztálytársként mindennap jelen vannak, és ezáltal belelátnak, beletanulnak a megküzdés 
folyamatába. A diáktársak értékítéleteire, személyiségfejlődésére torzító hatással lehet, ha 
gyerekként elnyomás, kirekesztés, beskatulyázás, előítéletek között töltik iskolai 
mindennapjaikat, még akkor is, ha nem elszenvedői, „csak” végignézői mindezeknek. Az 
iskolában a szolidaritást is megtanulhatják a diákok (Pusztai 2011). Fontos továbbá 
megjegyezni, hogy védett és védő (vagy segített és segítő) szerepbe bárki kerülhet. Ha a 
hátrányos helyzetet úgy fogjuk fel, hogy az nem örökre szóló állapot és nem csak bizonyos 
körülményekre (pl. nem csak a szegénységre) igaz, akkor tulajdonképpen az osztály sem 
osztható fel hátrányos és nem hátrányos helyzetűekre egy éles határvonallal. Sokkal 
inkább beszélhetünk az adott pillanatban, adott tényezőt tekintve védettebb helyzetben 
lévőkről és kevésbé védett helyzetben lévőkről. Például, ha valaki anyagi helyzete szerint 
nem szenved hátrányt, de családszerkezete megbomlott (válás, szülő elvesztése stb.), akkor 
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az osztályközösségen is múlik, hogy ezt a helyzetet hogyan dolgozza fel. Egy kölcsönös 
körforgásban mindenki kerülhet segített és segítő szerepbe egyaránt. 

4) Az osztályterem és iskola falain kilépve, társadalmi oldalról is megközelíthetjük a 
kérdést. Jövőnk társadalmában mostani diákjaink lesznek a főszereplők. Nemcsak a 
nyugdíjalapba adót fizető állampolgárokká válnak, hanem belőlük lesznek orvosaink, 
ápolóink, a hétköznapi életünkhöz szükséges termékek tervezői és előállítói, gyermekeink 
tanárai, a zebrán átkísérő fiatal is. Egy tudományos álláspont szerint az oktatás az alapja 
mindannak, amit a társadalomban megélünk. Szabó Ildikó úgy képzeli el az iskolát, mint a 
“társadalmat kicsiben”, olyan terepként, ahol társadalmi szerepeinket begyakoroljuk. Úgy 
is fogalmazhatunk, hogy az iskolának úgy kell bánnia a benne tanuló gyerekekkel, amilyen 
társadalomban szeretnénk élni. Egy lehetséges alternatíva az embert értéknek tekintő, 
toleráns, békés, felelősségtudó értékek mentén felépülő társadalom. Ez pedig 
elképzelhetetlen egy olyan oktatásban, ahol a társadalmi hátrányok miatt alsóbbrendűvé 
válnak diákok, ahol iskolai sikertelenséggé konvertálódik a származás. Az iskolának is 
fontos szerepe van a társadalmi kohézió erősítésében, az egység, a béke, az együttélhetőség 
védelmében. Ez igaz abban a helyi társadalomban, amellyel az iskola összefonódva létezik, 
de tágabb értelemben, a teljes társadalomra, sőt a globális összekapcsolódásokra is 
érvényes (Torgyik & Karlovitz 2006, Ceglédi et al. 2011, Pusztai et al. 2012, Tausz 2006, L. 
Ritók 2009, Fejes & Szűcs 2018). 

5) Mindennek ugyanakkor van egy gazdasági vetülete is. A gazdaságnak is kedvez, ha 
nem vész el a tehetség. A közgazdászok nem úgy tekintenek a hátrányos helyzetű 
gyerekekre, mint megoldandó problémára, ami sok költséggel, és semmilyen haszonnal 
nem jár. Sőt, elsődleges szerepet játszik a gazdasági kihívások megoldásában a munkaerő 
megfelelő képzése. Munkaerőpiaci, egészségügyi, társadalmi szempontból is az a jövő útja, 
ha a hátrányból rezilienciát fejlesztünk (World Bank 2010, idézi Polónyi 2018). Konkrét 
pénzösszegekben számolható a veszteség, amely abból adódik, hogy a munkaképes korú 
fiatalok nem vesznek részt (közgazdász szóval élve) a termelésben és ezzel nem járulnak 
hozzá a költségvetéshez. Ugyanakkor az oktatásukba fektetett összeg többszörös hasznot 
hoz, ha az iskolában megszerzett tudásukkal munkavállalókká, ezáltal termelőkké és 
adófizetőkké válnak (World Bank 2010, Polónyi 2016). “(...) az ország humán tőkéje és 
ezen keresztül gazdasági teljesítménye jelentősen emelhető a nagyobb oktatási 
beruházásokkal” (Polónyi 2018: 173.). A méltányosság és a hatékonyság összefügg. 
Lannert a PISA eredményeit vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy a méltányos 
oktatási rendszerek egyúttal eredményesek és hatékonyak is, tehát jól gazdálkodnak az 
erőforrásaikkal. A méltányosság azt jelenti, hogy a tanulók teljesítményét kevésbé 
befolyásolja a társadalmi hátterük (Lannert 2015). 

6) Jogi kötelessége is a pedagógusnak a gyermeki jogok védelme. Hogy csak egyet 
említsünk: “62. § (1) A pedagógus alapvető feladata, hogy (...)  a) nevelő és oktató munkája 
során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 
kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve 
a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét” 
(Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV&timeshift=20190901 2011. 
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Hatály: 2019.IX.1. - 2019.XII.31. Letöltés ideje: 
2019.08.23.) 

7) Geopolitikai oldalról is szemlélhetjük a kérdést. Az Európai Unió kiemelt célként 
tekint arra, hogy a hátrányos helyzetű és a roma tanulók egyenlő oktatásban részesüljenek 
(Cserti Csapó 2019, Széll 2016). Ezt egyrészt az Unió alapját képező olyan legfontosabb 
értékek mozgatják, mint az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a 
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demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok, többek között a 
kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása (Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikke). Másrészt érvként említik annak a megakadályozását is, hogy 
konfliktus (akár háború) keletkezzen vagy keletről nyugatra vándorlás induljon el a szorító 
szegénység vagy a kisebbségekkel szembeni társadalmi kirekesztettség miatt (Brüggemann 
& Fridman 2017, Curcic et al. 2014, Kozma 1999). A Föld egészét érintő globális 
tendenciákkal (előítéletesség és kirekesztés növekedése, környezetvédelmi problémák, 
pandémia-veszély) való szembenézés fontos eszköze az, ha a bármiben eltérő emberek 
kölcsönösen informálódnak egymásról, megismerik egymást, továbbá erősödik a 
kölcsönös és közös felelősségtudat (Torgyik & Karlovitz 2006). 

 

Összegezve az eddigieket: Kinek jó a hátrányos helyzetű tanulók megfelelő oktatása: 

-Jó a tanulónak 

-Jó a pedagógusnak 

-Jó az osztályközösségnek 

-Jó a társadalomnak 

-Jó a gazdaságnak 

-Fontos jogi kötelezettség 

-Geopolitikai előnyökkel jár 

 

Feladat: Melyik érv áll Önhöz a legközelebb? Tud-e még további érveket felsorakoztatni? 
Melyikkel vitázna? Páros tanuláshoz: Készítsenek rangsort az itt leírt érvekből! Saját 
érvekkel is kiegészíthető a lista. Ha elkészült, hasonlítsák össze egymás rangsorait! Mivel 
indokolják az első helyet? Mivel az utolsót? 

 

A hátrányos helyzet fogalma. Jogszabályi és pedagógiai 
megközelítés 
A hátrányos helyzetet érintő alapvető jogszabályi, szociológiai és történelmi szakirodalom 
ismertetésével az a célunk, hogy rendszerszintű keretet nyújtsunk a hátrányos helyzet 
kérdéséhez. Ezekkel az ismeretekkel szeretnénk segíteni megérteni, hogy a társadalomban 
és az iskolában tapasztalt jelenségek mögött milyen folyamatok állnak. A rendszerszintű 
gondolkodás fejlesztése mellett azokat a tanulságokat igyekszünk kiemelni, amelyek a 
mindennapi pedagógiai munkát segítik. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fogalmát jelenleg az alábbi törvény mondja 
ki: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, VIII. 
Fejezet. Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV. Utolsó letöltés: 
2019.08.08. 

“Hátrányos helyzetű (HH) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek és nagykorúvá vált gyermek (fiatal felnőtt), aki esetében az alábbi körülmények 
közül egy fennáll:” 
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1. táblázat: A hátrányos helyzet kritériumai 

Kritérium Mit jelent Ki/mi igazolja 

a gyermeket együtt nevelő 
mindkét szülő, a gyermeket 
egyedül nevelő szülő vagy a 
családbafogadó gyám 
alacsony iskolai 
végzettsége 

Legfeljebb 8 elvégzett osztály. 
Ha van pl. szakmunkás 
bizonyítvány vagy érettségi, 
akkor már nem tartozik ide. Az 
elvégzett iskola számít. Például 
egy-két elvégzett középiskolai 
osztály nem növeli. 

önkéntes nyilatkozat 
alapján 

a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikének vagy a 
családbafogadó gyámnak 
alacsony 
foglalkoztatottsága 

•Szt. 33. §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult* 

•vagy 12 hónap álláskeresőként 
való nyilvántartás az igénylést 
megelőző 16 hónapban 

jegyző vagy munkaügyi 
közp. 

a gyermek elégtelen 
lakókörnyezete, illetve 
lakáskörülményei 

•szegregátumnak nyilvánított 
lakókörnyezetben, 

•vagy félkomfortos, komfort 
nélküli vagy szükséglakásban, 

•illetve olyan lakáskörülmények 
között él, ahol korlátozottan 
biztosítottak az egészséges 
fejlődéséhez szükséges 
feltételek 

•településre vonatkozó 
integrált 
városfejlesztési 
stratégia 

•elvégzett vagy 
beszerzett, 
környezettanulmány 
(jegyző kéri fel a 
gyermekjóléti 
szolgálatot) 

Forrás: Saját szerkesztés a jogszabály szövege alapján, kiegészítő magyarázatokkal 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH): “Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében” az előző táblázatban 
“meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll.” “Továbbá: a nevelésbe vett 
gyermek, az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 
fiatal felnőtt.” (Utógondozás: A gyermekvédelmi rendszerben nagykorúvá vált fiatal 
felnőttek támogatása) 

Pedagógiai értelemben azt jelenti a hátrányos helyzet, hogy valaki hátrányt szenved 
valakihez képest. Több szerző is a relativitást emeli ki (Kozma 1975, Várnagy & Várnagy 
2000). Szerintük egy viszony-fogalom a hátrányos helyzet, valamihez vagy valakihez 
viszonyított lemaradást, kedvezőtlen helyzetet jelent. A tanulókra kivetítve: „(…) hátrányos 
helyzetűek azok a tanulók, akiket tanulmányi szempontból különböző környezeti tényezők 
gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben.” (Várnagy & Várnagy 2000: 10). 
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Feladat: Idézzen fel hátrányos helyzetű sorsokat iskolai élményeiből, filmekből, 
könyvekből! Gondolja át és írja össze, mi minden gátolhat egy gyermeket abban, hogy 
adottságaihoz mérten fejlődjön? Mit jelentenek a törvényben leírtak egy-egy diák 
mindennapi életében? Képzeljen el egy reggeli iskolába indulást! Milyen további 
hátráltató tényezők lehetségesek még, amik az iskolai életben jelentkezhetnek? Páros 
tanuláshoz: Párjával idézzenek fel hátrányos helyzetű sorsokat iskolai élményeikből, 
filmekből, könyvekből! Beszéljék át és írják össze mi minden gátolhat egy gyermeket 
abban, hogy adottságaihoz mérten fejlődjön? Mit jelentenek a törvényben leírtak egy-
egy diák mindennapi életében? Játszanak el egy reggeli iskolába indulást! Milyen 
további hátráltató tényezők lehetségesek még, amik az iskolai életben jelentkezhetnek? 

 

 

A pedagógiai munka során közvetlenül érintkezünk a hátrányos helyzet 
következményeivel. Azt érzékeljük például, hogy a diák nem érzi jól magát az iskolában, 
hiányos a felszerelése, nincs kész a házi feladata, nem készül az órára, (látszólag vagy 
ténylegesen) kevés időt tölt tanulással, nem hatékonyak a tanulási módszerei, (látszólag 
vagy ténylegesen) nem érdekli a jövője, nincsenek céljai, elkönyvelte magát rossz 
tanulónak, a tanárok általában elkönyvelték rossz tanulónak, alacsony az önbizalma, nem 
értékeli saját erőfeszítéseit megfelelően, azonnal letöri a kudarc, de a sikerrel sem tud mit 
kezdeni, nehéz tanárként kapcsolatot létesíteni vele, hajlamos „rossz” csoportokhoz 
csapódni, lóg az iskolából, addikciók jelentkeznek nála, labilis az érzelmi állapota, nehezen 
fejezi ki magát szóban és/vagy írásban, nehezen vállalja fel véleményét – vagy a másik 
véglet: agresszíven képviseli azt. 

Fontos látnunk, hogy mindezek csak a felszínt jelentik, s mögöttük összetett folyamatok, 
nehéz élethelyzetek állnak. A pedagógusként megtapasztalt tünetek csak a tünetek. Nem az 
a probléma, hogy nem jár iskolába, hanem az, ami emögött van. Például szétesőben lévő 
családja miatt érzelmileg kiszolgáltatott helyzetbe került a gyerek, nincs otthon mit enni, 
rendkívül erőt próbáló a bejárás a lakóhelyéről stb. A háttérokok megismerése nélkül az 
iskolai tünetek kezelése is nehéz vagy lehetetlen. 

Segítheti a megértést, ha a diák nézőpontjába helyezkedünk. Mit jelentenek egy diák 
életében a hátrányos helyzet jogszabályban megfogalmazott kritériumai: a szülő alacsony 
iskolai végzettsége, alacsony foglalkoztatottsága és a kedvezőtlen lakókörnyezet, illetve 
lakáskörülmények? Ezek tőlük függetlenül kialakult körülmények, mégis nekik kell 
mozogni, boldogulni e készen kapott feltételek között. 

A hátrányos helyzet számos tényezőben jelentkezhet a jogszabályban megfogalmazott 
kritériumokon túl is. A szociológiai és pedagógiai szakirodalomban az alábbi hátrányos 
helyzetet jelző vagy valószínűsítő tényezőkkel találkozhatunk: alacsony jövedelem, községi, 
falusi és tanya lakóhely, kedvezőtlen egészségi állapot, bűnözés, a hagyományostól eltérő 
családszerkezet, a többségtől eltérő kulturális, etnikai vagy vallási hovatartozás. Ezek 
abban az értelemben jelentenek hátrányt, hogy kedvezőtlenebb esélyeket nyújtanak az 
iskolai pályafutáshoz. Például a városi feltételekhez képest hátrányt jelenthet egy kis falu 
az elérhető kulturális, utazási lehetőségek miatt.  

Hátrányok halmozódása. A hátrányok legtöbbször nem önmagukban jelentkeznek, hanem 
halmozódva, s egymás hatását súlyosbítva. Minél több hátrányos tényező van jelen egy 
gyermek életében, annál valószínűbb, hogy nehezen boldogul az iskolában. Sok tehetség 
elkallódhat a hátrányai miatt. Szent-Györgyi Albert a következőt mondta erről: „Van egy 
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téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának. Csudát tör utat! 
Nincs könnyebb dolog, mint egy lángelmét elnyomni, mert az nagyon érzékeny. Azt úgy el 
lehet nyomni és taposni, mintha ott sem lett volna.” (idézi Harsányi, 1994, 76. o.). Néhány 
kivételes reziliens diák – életútinterjúk és kérdőíves adatfelvételek alapján – képes 
megküzdeni bizonyos hátrányokkal. Ugyanakkor: 1) Ehhez nagyon sok kompenzáló, segítő 
tényező szükséges (pl. pedagógusok, szülők, kortársak támogatása). 2) Még a leginkább 
reziliens diákok számára is ellehetetlenedik a megküzdés, s teljesítményük is lehanyatlik a 
hátrányok túlzott halmozódása esetén. A szakirodalom ezt “törékeny ugródeszka” 
jelenségnek is nevezi reziliens tanulókra értelmezve. A kifejezés arra utal, hogy az életutak 
magas, de nem túlzott megterheltsége esetén még beszélhetünk a tanulói eredményességet 
növelő, megküzdő hatásról (ez az ugródeszka jelenség – Ceglédi 2018), de a túlzott 
megterheltség már teljesítményzuhanáshoz vezet, azaz eltörik az ugródeszka (Hüse & 
Ceglédi 2018). 

 

Ismétlő kérdések 
Mit jelent a reziliencia? 

Mit jelent az iskola világában? 

Kinek jó a hátrányos helyzetű tanulók megfelelő oktatása? 

Sorolja fel a hátrányos helyzet jogszabályi fogalmának 3 kritériumát! 

Mit jelent pedagógiai értelemben a hátrányos helyzet? 

 

Projektfeladat 
Mutasson be egy reziliens életutat! Elemezze, hogy milyen hátráltató és milyen segítő 
tényezők voltak jelen az életében! Emelje ki az életútban a pedagógusok szerepét! Fontos 
kritérium az alany kiválasztásához: szociálisan hátrányos helyzet (alacsony szülői 
iskolázottság, kedvezőtlen településtípus és lakóhely, anyagi helyzet, családstruktúra) és 
pozitív (iskolai) karrier. Az alany lehet egy létező ember. Ebben az esetben törekedni kell 
az anonimitásra. Lehet továbbá regényből, filmből vett szereplő is. Ezesetben valósághű 
körülmények között megélt életútról legyen szó! Terjedelem: min. 2 ezer leütés 
szóközökkel. Műfaj: Esszé 
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II. Alapfogalmak 2. rész: A hátrányos helyzet 
típusai. Tünetek, okok és megoldások (Ceglédi 
Tímea) 
 

Fontos látni az iskola és a pedagógus szerepkörét a hátrányos helyzet kérdésében. Mivel 
társadalmi léptékű jelenségről van szó, az iskola nem léphet fel mindenható szerepben. 
Ahogy az 1. táblázat mutatja, a rendszerváltás előtt az a szemlélet uralkodott, hogy a 
hátrányos helyzet alapvetően nevelési-oktatási ügy. Ezzel túl nagy felelősséget és 
teljesíthetetlen feladatot rótt az iskolára. Ebben a megközelítésben a munkás gyerekek 
segélyezése állt a középpontban, rászoruló szerepben, akit az állam ellátott. A mai 
szemlélet ettől eltérő. Az iskola továbbra is elsődleges szereppel bír, de 
szakemberhálózattal működik együtt. Erről részletesebben szó lesz egy következő 
fejezetben. Új szemlélet a megelőzés, azaz nemcsak a hátrányos helyzetűekre figyel, hanem 
azokra is, akik potenciálisan ilyen helyzetbe kerülhetnek. Emellett a hátrányos helyzet 
fogalma is kitágul a következő értelemben: “Minden gyermek- és ifjú védelemre szorul 
hazánkban, de különböző mértékben és módon (Szöllősi Gábor: Szolgálja törvény a 
gyermekeket. Tájékoztató a Gyermekvédelemről szóló törvény előkészítéséről, Népjóléti 
Minisztérium, 1993.)”. Napjaink megközelítése a gyermekek jogát mindenek fölé helyezi 
(idézi Várnagy és Várnagy 2000). Sőt, a „kezelés” jellegű szemlélet mellett említést 
érdemel az a megközelítés is, amely nem célzott korrekciós intézkedésekben, de még csak 
nem is prevencióban gondolkodik, hanem egy olyan oktatási rendszerben, ahol mindenki 
megkapja a megfelelő színvonalú oktatást. 

 

1. táblázat: Az állami és társadalmi szerepvállalás két modellje. Hátrányos helyzet és iskola 
régen és ma 

 

államszocialista modell posztszocialista (mai) modell 

csak a hátrányos helyzetűekre irányul, 
elsősorban a munkás gyerekeket értve 
alatta 

minden gyermekre és fiatalra kiterjed  

“paternalista, azaz nem bízik az egyénben, 
kikapcsolja az egyéni felelősséget, csupán 
„ellátja” a szerinte rászorulót” 

fontosak a gyermeki jogok, a gyermek 
minden más fölött álló érdeke 

 

az államé az elsődleges szerep, kevés 
mozgástér más szereplőknek 

pluralista jelleg: az állam mellett szerepet 
vállalhat az egyház, önkormányzat, karitatív 
szervezet, civil szervezet, magánszemély, 

nonprofit és forprofit vállalkozó is 
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alapvetően nevelési-oktatási ügy a 
hátrányos helyzet 

az iskola szakemberhálózattal működik 
együtt, elsődleges szerepe a jelzőrendszeri 
funkcióban van 

hierarchikus struktúra, bürokratikus 
eljárásrend, mamut intézmények 

önkéntesség elve, azaz nem kötelezhető senki 
az ellátás igénybe vételére 

Forrás: Saját szerkesztés az alábbi forrás alapján: Várnagy & Várnagy 2000. 

 

Ami ezen a ponton röviden a lényeg: 

● Pedagógusként jelentős, de nem mindenható szerepünk van 
● Fontos ismerni a jelzőrendszeri funkciót és a szakemberhálózattal való 

együttműködés lehetőségeit és kötelezettségeit 
● A paternalista (azaz atyáskodó, felelősséget magunkra vállaló) szerep helyett az 

együttműködés, hozzásegítés a lényeg. “Halászni kell megtanítani a gyerekeket, 
nem halat adni nekik.” 

● Nemcsak a már hátrányos helyzetben lévőkre kell odafigyelni, hanem azokra is, 
akik ilyen helyzetbe kerülhetnek 

● Mindenki kerülhet hátrányba, nemcsak társadalmi okokból 
● A gyermek érdeke minden más érdeket felülír (Várnagy & Várnagy 2000) 

 

A Várnagy & Várnagy (2000) szerzőpáros négy típusát különbözteti meg a hátrányos 
helyzetnek. Az itt közölt táblázatban igyekeztünk úgy összegezni a szerzőpáros tipizálását, 
hogy ennek segítségével könnyebb legyen beazonosítani a pedagógusként észlelt hátrányos 
helyzethez kapcsolódó tüneteket, megérteni a mögötte álló okokat, és irányt mutatni a 
megoldás felé.2 

Ezzel a csoportosítással fontos szemléletet kölcsönzünk a szerzőktől, amelyben az alábbi 
hármas felosztás a mérvadó: 1) A tünetek felismerésén túl ugyanis fontos, hogy lássuk, 
feltárjuk és megértsük 2) a mögöttes okokat. 3) A harmadik pillér a megoldáskeresés. 
Ebben pedig elengedhetetlen a pedagógus hatás- és szerepkörének ismerete. 

A táblázat mintegy keretet is ad könyvünknek. Az itt szereplő okok és megoldások közül a 
legfontosabbakat részletesen tárgyaljuk a következő fejezetekben. 

 

2. táblázat. A Várnagy & Várnagy szerzőpáros által definiált hátrányos helyzet típusai, 
tünetei, okai és megoldásai címszavakban (áttekintő táblázat) 

 inadekvát inadaptív disszociális antiszociális 

jelentés
e 

nem megfelelő 
irányba alakuló 
személyiségfejlődés, 

alkalmazkodás- és 
beilleszkedés-képtelen 
viselkedés 

veszélyeztetetts
ég, a 
beilleszkedési 

törvénysértés 

                                                        

 
2 Köszönjük Veressné Dr. Gönczi Ibolya tanácsát a táblázat elkészítésére. 
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“letérés az útról” zavarok 
súlyosabb 
folyamata 

tünetek rossz közérzet, 
sorozatos kudarcok, 
frusztráltság, nem 
érzi magát 
hasznosnak 

két véglet: 
agresszivitás és 
regresszivitás 

a gyermek testi, 
értelmi, érzelmi 
vagy erkölcsi 
fejlődését 
akadályozó 
állapot (pl. lógás, 
szélhámosság, 
indulatosság, 
erkölcsi 
érzéketlenség) 

-társadalommal 
való 
szembenállás 
-inadaptív és 
disszociális 
tünetek 
-gang-es 
csoportosulás 
-menekülés, 
funkció és 
megbecsültség 
keresés 

okok -relatív depriváció, 
szegénység 
-szülők alacsony 
iskolai végzettsége 
-társadalmi 
rétegváltás 
-migráció: költözés, 
ingázás, bejárás 
-nyelvi 
inadekvátság 
-”tehetség” 

-közösségi 
viszonyokban 
keresendők 
-családi szocializáció 
zavarai 
-nevelési hibák 
-interkulturális 
zavarok 
-konfliktusok 

-egészségügyi 
-szociális 
-morális okok 
-családi élet 
zavarai 
-médiaveszély 
-destruktív 
szekták 
-narkoveszély 

-szeretetínség 
-önérzet 
sérülései 
-társadalmi 
igazságtalanságo
k, 
diszkrimináció 

beavatk
ozás 
termész
ete 

pedagógiai 
beavatkozás a 
prevenció jegyében 

pedagógiai 
beavatkozás a 
prevenció jegyében 

speciális 
gyermekvédelmi 
beavatkozás a 
korrekció 
jegyében (a 
pedagógus jelző 
és okfeltáró 
segítséget ad) 

büntetésvégreha
jtás, 
kriminálpedagóg
ia 

jogi 
háttér a 
megold
ásokhoz 

-Nemzeti 
Köznevelési 
Törvény 

-Gyermekvédelmi 
törvény 
-Gyermek jogairól 
szóló, New Yorkban, 
1989. november 20-án 
kelt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 
1991. évi LXIV. törvény 
-Alaptörvényben 
meghatározott 

-
Gyermekvédelm
i törvény 
-Törvény a 
családok 
védelméről 

-Büntető 
Törvénykönyv 
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gyermeki jogok 
-A Gyermekek 
Alapvető Jogainak és 
Szükségleteinek 
Chartája 

megold
ások 

anyagi juttatások, 
kollégiumi 
elhelyezés, 
könyvtár, tanórán 
kívüli foglalkozások, 
gyermek 
beszédének 
aktivizálása, 
képességekkel 
adekvát 
tevékenységek, 
kreativitást fejlesztő 
játékok, 
tehetséggondozás 

-gyermeki és szülői 
jogok és 
kötelezettségek 
érvényesítése 
-családpedagógia 
-inkulturáció 
-konfliktuskezelés 

-médiatartalmak 
szabályozása, 
tudatos 
médiahasználat 
-
gyermekvédele
m 
-gyermekjólét 

-megelőzés 
-korrigálás 

Forrás: Saját rendszerezésen és kiegészítéseken alapuló szerkesztés az alábbi forrás 
alapján: Várnagy & Várnagy 2000 

 

 

Inadekvát 
Az inadekvát típus esetében azt tapasztalhatjuk a diákon, hogy rossz a közérzete, sok 
kudarc éri, nem találja a helyét. Letért az útról, azaz nem a képességeinek megfelelő 
irányban kap fejlesztést (pl. matekban tehetséges, és focistává nevelik, vagy fordítva). 
Ennek hátterében állhat 1) a relatív depriváció (=viszonylagos megfosztottság). Ez azt 
jelenti, hogy a gyermek valamilyen alapvető szükségletét tekintve megfosztottságot, 
deprivációt él át a saját környezetében élőkhöz képest. Pl. családja kevesebb lehetőséggel 
bír a megélhetést, iskoláztatást, mobilitást vagy érdekérvényesítést illetően. Itt elsősorban 
a jövedelmi szegénység áll a háttérben, de rendezett anyagi körülmények között élő 
gyermek is kerülhet inadekvát helyzetbe. További háttértényező lehet 2) a szülők alacsony 
iskolai végzettsége, amely nem önmagában okoz inadekvát hátrányos helyzetet, hanem 
azáltal, hogy a családok a saját iskolázottsági szintjüket termelik újra (szűkösebbek 
lehetőségeik a továbbtanulásra), és a saját környezetben ismert foglalkozásokat részesítik 
előnyben, még akkor is, ha a gyermek képességei más pályára lennének alkalmasak. 3) A 
társadalmi rétegváltás is kedvezőtlen lehet a gyerekre. Ha a szülők az ő szüleikhez képest 
eltérő társadalmi rétegbe kerültek, értékválság, a családi kapcsolatok lazulása, 
elbizonytalanodó szülő szerep következhet be. 4) A migráció is okozhatja az inadekvát 
tüneteket. Ha költözésről van szó, akkor a tartós iskolai kötődés szenvedi kárát. Ha a szülő 
a munkája miatt ingázni kénytelen, akkor az ő távolléte jelenthet problémát. Továbbá a 
gyerekek napi iskolába járása is komoly terhet ró a családokra (idő- és költségigényes). 5) 
A család és az iskola által használt nyelv közötti inadekvátság is ide sorolható (Erről 
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részletesen lesz szó egy későbbi fejezetben). A Várnagy & Várnagy szerzőpáros ide sorolja 
5) a pozitív irányban kirívó diákokat is, akik kimagaslóan tehetségesek valamiben, és 
könnyen válhatnak alulteljesítő tehetségekké. A megoldásokat pedagógiai hatáskörön 
belül kell keresni és a prevencióra helyezni a hangsúlyt. Anyagi helyzetből adódó 
problémák esetén a közoktatási törvényben meghatározott jogokat érvényesíthetik a 
gyerekek az iskolában (étkeztetés, tanszerellátás, kérelemre adható szociális támogatás 
stb). A földrajzi távolság, utazás terheit csökkentheti a kollégiumi ellátás, a 
buszra/vonatra várakozási idő hasznos eltöltését biztosítják a könyvtárak, tanórán kívüli 
foglalkozások. A nyelvi hátrányok tekintetében számos szociolingvisztikai fogás áll 
rendelkezésre (pl. gyermek beszédének aktivizálása, önálló aktivitássá tevése például az 
alábbiak révén: kérdeztetés, verbális kíváncsiság felébresztése, élmények meséltetése 
olyannak, aki azt nem látta, álarcos vagy mozgásos játékok, képleírás, mondatok közötti 
hasonlóságok felismertetése stb.). A motiváció fejlesztésére a képességekkel adekvát 
tevékenységek javasolhatók, amelyeknek a szabadidőre is ki kell terjedniük, továbbá a 
kreatív képességegyüttes fejlesztése ajánlott játékos módszerekkel. A “tehetség” miatti 
inadekvátság kezelésére a mindenkire kiterjedő, egyetemes tehetséggondozás3  a válasz, pl. 
a komprehenzív iskola révén (mindenkit eljuttatni a saját csúcsára). (Várnagy & Várnagy 
2000)  

 

Feladat: Elemezze az alábbi forrást! Majd keressen a jogszabályokban, rendeletekben 
konkrét példákat. Készítsen listát, amelyben felsorolja, miben részesülhet egy rászoruló 
gyermek! Gondolja át, hogy mi segíthet egy-egy tanulónak abban, hogy a következő 
szintek közötti átmenet során újra megtalálja az őt segítő forrásokat: általános iskola, 
középiskola, érettségire épülő szakképzés, felsőoktatás. Páros feladat esetén: A páros 
egyik tagja az általános iskola, a másik tagja a középiskola területén készítsen külön-
külön listát. Mutassák be egymásnak, majd beszéljék át, milyen hasonlóságok és 
különbözőségek vannak a két listában! Beszéljenek arról, hogy mi segíthet egy-egy 
tanulónak abban, hogy a következő szintek közötti átmenet során újra megtalálja az őt 
segítő forrásokat: általános iskola, középiskola, érettségire épülő szakképzés, 
felsőoktatás. 

 

“(4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi 
helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére 
térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, 
hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, 
tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség 
teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. 

                                                        

 
3 Egy másik irányzat azt a tehetségpedagógiát javasolja, amely a tehetségek kiválogatásán és külön 
módszerek alkalmazásán alapul. Így például képesség szerinti homogén csoportok képzését, 
gyorsítást és gazdagítást használ mint pedagógiai eszközt (lásd a DE BTK Pszichológia Intézet 
munkásságát). E megközelítés kritikusai azt vallják, hogy mindenki tehetséges, így az úgynevezett 
tehetségesek kiválogatása nem célravezető. A több pedagógiai odafigyelés szerintük mindenkinek 
járna, s éppen a hátrányos helyzetű gyerekeknek nem kedvez, ha előzetes tesztek alapján 
részesül(hetné)nek ilyen pedagógiai többletből, hiszen a tesztek nem függetlenek a társadalmi 
háttértől (erről később részletesebben szó lesz). 
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(5) Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a 
gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a 
tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. 

(...) 

“q) kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön, 
amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.”  
(Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV&timeshift=20190901 2011. 
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Hatály: 2019.IX.1. - 2019.XII.31.. Letöltés ideje: 
2019.08.23.) 

Inadaptív 
Az inadaptív típust az alkalmazkodás- és beilleszkedés-képtelenség jellemzi, a diák nem 
alkalmazkodik a környezete követelményeihez. Fontos hangsúlyozni, hogy ez átmeneti, 
nem végleges állapot, egy pillanatnyilag aktualizálódó jellemvonás, ami kezelhető. Tünete 
két póluson nyilvánulhat meg. Az agresszív oldalon lehet az önuralom gyengesége vagy 
hiánya (gátlások kikapcsolása vagy alulműködése), a hipomániás attitűd (bizonyos vonzó 
ingereknek, ösztönzéseknek nem tud ellenállni), agresszív ellenállás a felnőtt 
közeledésének, rendbontás, nyugtalanság, hazudozás. A regresszív oldalon a fásultság 
(csak látszólag követi a felnőtt utasításait), a zárkózottan túlzott érzékenység (elrejti saját 
énjét), passzív ellenállás a felnőtt közeledésének, visszahúzódás, passzív szorongás, 
gátoltság. Az okok nem a gyermek személyiségében, hanem a közösségi viszonyokban, a 
gyermek és felnőtt közötti viszony rendezetlenségében keresendők. 1) A családi 
szocializáció zavarai között említhetők a megfelelő anya-gyerek kapcsolat hiánya, a 
családi nyelvi kommunikáció és interakciók zavarai, a belső biztonságérzet forrásának 
hiánya, összességében a szerepelsajátítási lehetőségek szűkössége. Az olyan 2) nevelési 
hibák is állhatnak a háttérben, mint a túlzott szigor (autokratizmus), az agyonkényeztetés, 
a passzív nevelés (laissez faire) vagy a következetlen nevelés. Figyelmet érdemelnek 3) az 
interkulturális zavarok is. Amikor például a gyermek otthonról hozott kultúrája eltér az 
intézmény vagy a társak kultúrájától, a kívánatos találkozást az inkulturáció kell, hogy 
jellemezze, azaz a két kultúra kölcsönösen ad a másiknak és befogad abból, egymást 
gazdagítják. Ellenkező esetben az egyik kultúra dominanciája hatására a másik elvetése, 
elnyomása az, ami az inadaptáció hátterében áll. Végül 4) a konfliktusok is okként 
említhetők, amely alapvető jellemzője, hogy akadályozott az akarati célkitűzés. Ezek fajtái 
a következők lehetnek: ténykonfliktus (információzavarból adódik), érdekkonfliktus (pl. 
egy konkurenciát jelentő személlyel), kapcsolati konfliktus (többnyire kommunikációs, 
érzelmi okokból ered), értékkonfliktus (értékek eltérő megítélése) és strukturális 
konfliktus. Megoldásként beszélhetünk elsősorban mindazon 1) jogok és kötelességek 
érvényesítéséről, amelyekre kidolgozott jogszabályi keretek, nemzetközi egyezmények 
szolgáltatnak alapot. Emellett fontosak az egészséges család működéséhez szükséges 
ismeretek, az ehhez fűződő prevenciós, korrekciós és fejlesztő munka 2) a 
családpedagógia, családi életre nevelés által. 3) Az inkulturáció megvalósulásához a 
legfontosabb tanácsok a következők: két- vagy többkultúrás befogadó és átadó képesség 
fejlesztése, a kultúrák érintkezésénél annak segítése, hogy azok értékeljék egymást a 
megismerés, a művelés, az átérzés által, továbbá, hogy a saját kultúra megőrződjön, 
fejlődjön, ápolják azt. Konkrét példaként említhető itt a roma tanulók roma identitásának 
erősítése, a roma kultúra értékként való megismertetése az iskolában. 4) A 
konfliktuskezelési módok két fő típusát különböztethetjük meg. Amikor még nincs 
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hatékony megoldás, a) az érzelmi konfliktuskezelési módokat alkalmazzuk. Ilyen a 
probléma minimalizálása (“nem is akkora a baj”), a ráhagyatkozás (bízás a spontán 
megoldásban), az érzelmek szabadon engedése és az őszinteség. b) A problémamegoldó 
konfliktuskezelési módok közé tartozik a probléma megértése (racionálisan és objektíven), 
a döntések meghozatala (kizárva a kétségeket, feltárva a motivációkat, előmozdítva az 
akaratot) és a céltudatos tevékenység. (Várnagy & Várnagy 2000) 

 

Disszociális 
A disszociális hátrányos helyzet veszélyeztetettséget, a beilleszkedési zavarok súlyosabb 
folyamatát jelenti. Hazánkban 400 ezer gyermeket érint a Várnagy & Várnagy szerzőpáros 
könyvének megírásnak idején, 2000-ben. Tünetei súlyosak, a gyermek testi, értelmi, 
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését akadályozó állapotra utalnak: hirtelen zuhanás a 
teljesítményben, hiányzások, mulasztások, kiábrándultság, a szülő anyagi 
gondoskodásának hiánya vagy eltúlzása, hazudozás, szélhámosság, ingerlékenység, 
indulatosság, erkölcsi érzéketlenség, kritikátlanság, kínzásra való hajlam, deviáns 
közösségekbe (világi szubkultúrák és vallási szekták) csatlakozás, tudatmódosító szerek 
fogyasztása, médiaveszély okozta tünetek (pl. monitor vagy tévé előtt töltött túlzott 
időmennyiség miatti fáradékonyság, dekoncentráció, információ feldolgozására való 
képtelenség, valóságnak tekintett fantáziavilág, szereptévesztés egy hőssel való 
identifikálódás miatt, agresszivitás és erőszak, a szexuális aberrációkkal szembeni 
immunizálódás) stb. Mindezek tartós fennállásuk és halmozódásuk előtt is súlyosak 
lehetnek. Különösen fontos más szakemberek bevonása minél előbb. Az okokat három 
típusba sorolhatjuk. 1) Az egészségügyi ok betegséget, fogyatékosság jelenlétét (gyermek 
vagy felnőtt részéről) jelenti a családban. 2) A szociális okok közé tartozik az anyagi javak 
szűkössége, a kereset hiánya, az elégtelen étkezési és lakáskörülmények. 3) A morális 
okokat tekinti a legsúlyosabbnak a szerzőpáros. Ilyen károsító cselekedet például a 
születés előtt az abortusz, a születés után a gyerekről lemondás. A nem megfelelő 
környezetbe kerülő gyermekek érzelmi és értelmi fejlődése is veszélyeztetett ilyenkor. 4) A 
családi élet zavaraiból adódó okok között említhető az árvaság, félárvaság, rossz 
házasságok, válások. 5) A médiaveszély is fontos mögöttes. A képernyőn látott erőszak, 
szexualitás súlyos következményekkel jár a fiatalokra (nyugtalanság, agresszió, szexuális 
szorongás, elfásulás, önértékelési zavar, szégyenérzet csökkenése). 6) A destruktív 
szektákhoz kötődés is háttérokként merül fel. 7) A narkoveszély is igen súlyos ok. A 
különböző tudatmódosító szerek használata is állhat a fenti tünetek mögött. Ezek az okok 
sokszor összefonódva jelentkeznek. A megoldások sorában itt is 1) a jogi fogodzókat 
említhetjük elsőként. A gyermekvédelem és a gyermekjólét a családban vagy indokolt 
esetben onnan (ideiglenesen vagy véglegesen) kiemelve igyekszik csökkenteni a gyermek 
veszélyeztetettségét. 2) A médiahasználatot illetően az erkölcsromboló, gyűlöletkeltő, 
pornográf és erőszakos médiatartalmak szűrése fontos. A tudatos és kritikus 
médiahasználat kialakítása példaadás, tanfolyamok, alternatív tevékenységek felkínálása 
által. (Várnagy & Várnagy 2000) 

 

Film ajánlat: A hullám/ Die Welle.  
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Antiszociális 
 

Az antiszociális hátrányos helyzet a beilleszkedési zavar legsúlyosabb foka. A bűnözők, 
bűnelkövetők tartoznak ide. A bűnözés jogilag diszkriminált viselkedési forma, a büntető 
törvénykönyv előírásaiba ütközik. Nemcsak tünetei, előjelei is lehetnek. Ilyen például a 
társadalommal való szembenállás, hiányzó önuralom, erkölcsi labilitás, könnyelmű 
életszemlélet, pillanatnyi szükségletek előnyben részesítése, negatív példaképek. Az 
inadaptív és disszociális tünetek is átcsaphatnak antiszociális viselkedésbe. Jellemző, hogy 
fiatalkorúak nem e célból létrejött csoportjai válnak bűnöző csoportokká. A szülői és 
iskolai felügyeletet nélkülöző csoport (gang, galeri) saját, társadalommal szembeni 
értékeket, szokásokat vesz fel. Könnyen csapódik ide az a fiatal, aki a családban és 
iskolában izolált, onnan menekül, funkcióörömöt, megbecsültséget keres. Az okokat a 
szerzők életkori szakaszonként csoportosítják, amelyek egyúttal az antiszociális 
viselkedéshez vezető lépcsők fokaiként is értelmezhetők. A 3-6 éveseknél az érzelmi 
ellátatlanság (szeretete tárgyának, pl. anyának fizikai vagy érzelmi elvesztése) miatt 
nincsenek pozitív érzelmei a külvilág felé (befelé fordul) és az etikai struktúrák is 
kialakulatlanok. 6-9 éves korban az irrealitás, fantasztikus hazudozások, nyílt agresszivitás 
is megjelenik a megerősödött egocentrizmus miatt (befelé fordulás). A 9-13 éveseknél a 
fékek, a reális Én és az etikai struktúrák gyengék, elkezdődnek az első kis lopások. A 14-18 
éves korúakra már jellemző a racionalizált és kényszeres bűnözés, a családtól és más 
közösségektől való elszakadás. Összességében a legfőbb okok: szeretetínség (érzelmi, 
indulati élet kielégítetlensége), önérzeti sérülések (megalázások, igazságtalanságok, 
brutalitások, a megbecsültség hiánya), társadalmi okok (diszkrimináció, igazságtalan 
társadalmi berendezkedés). Megoldások. A háttérben álló pszichés és szociális tényezők 
megszüntetésével a személyiség torzulásának folyamata megfékezhető és vissza is 
fordítható. Különösen pedagógusként fontos szerepünk lehet a megelőzésben. A 
bűnelkövetés kezelése az illetékes hatóságok hatáskörébe tartozik. (Várnagy & Várnagy 
2000) 

 

Összegző gondolatok 
Az első két típusnál alapvetően a környezetben keresendők az okok, a gyermek 
személyisége még nem torzul. A második kettőnél sem hanyagolható el a környezet, hiszen 
a probléma gyökerei ide vezethetők vissza, de már a személyiségben is bekövetkeznek 
változások. A pozitív környezeti változás mind a négy esetben megállíthatja, sőt, vissza is 
fordíthatja a negatív folyamatokat (Várnagy & Várnagy 2000). 

A szerzők (Várnagy & Várnagy 2000) által hangsúlyozott elvek, amelyek útjelzők lehetnek 
a hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó pedagógusok és más szakemberek munkájában: 

- Minden ember tiszteletreméltó, joga van a méltósághoz 
- Az emberi élet értékes, védelemre érdemes 
- A személy társadalmi lény, a társadalom befolyásolja, hogy miképpen tud 

beilleszkedni a közösségbe 
- A család – mint a társadalom alapsejtje, a személyiség kiteljesedésének közege – 

erőteljes védelmet érdemel 
- A társadalmi intézményeken keresztül elérhető, az emberi kiteljesedéshez 

szükséges javakhoz mindenkinek hozzá kell férnie 
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- A társadalmat egységben tartó egyensúly fenntartásához, a közjó előmozdításához 
elengedhetetlen, hogy a hátrányban lévőket védjük (Várnagy & Várnagy 2000) 

 

Ismétlő kérdések 
Mit jelent a pedagógiai munkában a tünetek-okok-megoldások hármas logika? 

Sorolja fel a Várnagy-Várnagy tipológia 4 típusát és jellemezze azokat a tüneteik szerint! 

Jellemezze a típusokat a háttérokok szerint! 

Jellemezze a típusokat a megoldások szerint! 

Jellemezze a típusokat a tanár hatásköre szerint! 

 

Projektfeladat 
Egy deviáns közösség/szubkultúra kiválasztása és bemutatása. Lehet internetes 
csoportokban is gondolkodni napjainkban (veszélyes kihívások csoportja). „Régebbi” 
deviáns csoportok közé sorolják: hippik, csövesek, hobók, darkok, emósok, punkok, skin-
headek, neonácik, árpádsávosok (Várnagy & Várnagy 2000). A lényeg: középiskolás 
fiatalok érintettek legyenek benne. A referátum fókusza az iskola legyen – az iskolai élettel 
való összeegyeztetés, a tanár mit vehet észre belőle, milyen előnyei és hátrányai vannak az 
osztálytermi folyamatok, az iskolai légkör, a karrier tekintetében. 

Páros feladat esetén: Mutassanak be egymásnak két eltérő profilú 
közösséget/szubkultúrát! Milyen hasonlóságok és különbségek fedezhetők fel közöttük? 

Terjedelem: min. 2 ezer leütés szóközökkel. 
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III. Okfeltárás 1. rész: Romológia (Ceglédi Tímea) 

Hátrányos helyzet és cigányság – Két különböző nézőpont 
Könyvünk e fejezetében az okokat kezdjük tárgyalni. Ahogy láttuk a korábbi fejezetben, 
fontos szemléleti kiindulópont, hogy az igazi probléma nem a látott probléma (pl. hiányzik 
egy tanuló az iskolából), hanem az, ami mögötte van (pl. széteső család vagy megélhetési 
problémák miatt nem jár iskolába stb.). 

A romológiai ismeretek azonban nem egyenes háttérokokként kerülnek bemutatásra. 
Téves csúsztatás, amikor úgy értelmezik, hogy az iskolai tüneteket okozó hátrányos helyzet 
mögött kizárólagosan vagy nagyrészt a cigánysághoz/romákhoz4 való tartozás áll. Ezért a 
fejezet elején fontosnak tartjuk tisztázni, hogy milyen kapcsolatban áll egymással két 
kulcsfogalom: hátrányos helyzet és roma/cigány etnikumhoz/kisebbséghez/nemzetiséghez 
tartozás. A hátrányos helyzet egy társadalmi státusbeli megközelítés. A cigányság etnikai 
alapú megközelítés (Cserti Csapó 2019). A kettő két különböző nézőpontot jelent. Fontos 
tehát kiemelni: nem összemosható fogalmakról beszélünk. Annak hátterében, hogy a 
köztudatban ez az összemosottság jelen lehet, az áll, hogy nagyon sok roma/cigány család 
egyúttal társadalmi hátrányokkal is küzd, illetve a hátrányos helyzetben élők között magas 
arányban találhatunk roma/cigány családokat. De közel sem azonos a kétféle elnevezés 
szerint körülhatároltak „csoportja”. A nem hátrányos helyzetű roma/cigány csoportok, 
családok, személyek (gondoljunk például a roma/cigány értelmiségre) száma egyáltalán 
nem elhanyagolható, s ugyanígy a nem roma/cigány etnikumú hátrányos helyzetű 
csoportok, családok, személyeké sem (gondoljunk például a nem roma/cigány családokat 
ugyancsak sújtó gyerekszegénységre). Forray R. Katalin szerint számos problémát felvetett 
a szociálpolitika szintjén az előző rendszerben, hogy a kérdést szociális problémaként 
fogták fel, s szociálisan felzárkóztatandó csoportról beszéltek. Ez félreértésekhez és rossz 
megoldásokhoz vezet. Ehelyett a kulturális sokszínűségről beszélő, a roma kultúrát 
értékesnek tekintő, az azt ápolandónak tartó, az előnyeire építő irány mellett érvelnek 
többen (Cserti Csapó 2019, Forray R. 2015, 2017).  

 

Definíciós alapok: Roma és/vagy cigány? 
 

Elkülöníthetünk külső és belső elnevezéseket, amelyek olykor átfedésben vannak 
egymással. 

Külső elnevezések 

A cigány elnevezés eredete a középkorra nyúlik vissza. Görögországban ismeretes volt egy 
atsingani/atsinganos nevet viselő varázsló, jövendőmondó (ősi eretnek) csoport, amely 

                                                        

 
4 A két kifejezést szinonimaként használjuk. Noha az itt leírtak alapján nem azonos a kontextus, 
amelyben használják (külső és belső elnevezések), a hazai szakirodalom legtöbbször hasonlóképpen 
jár el. 
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Keletről érkezett. A keresztényeknek nem volt megengedett érintkezniük velük. A név 
jelentése: „törvénnyel szemben álló”, „kívülálló”, „érinthetetlen”. A vélt vagy valós 
hasonlóság/azonosság miatt elterjedt Európában ez a külső elnevezés az akkor hasonlónak 
ítélt életmódot folytató roma/cigány csoportokra is. Innen ered a magyar cigány, a francia 
tsiganes, az olasz zingaro, a cseh cigan, a latin cinganus, a portugál cigano, a román ţigan, 
a spanyol zíngaro, zincalló, a svéd zigenare, a szerb, szlovén és horvát cigan, a vend ciganj, 
a török çingene, illetve a német Zigeuner elnevezés (Polónyi 2016, Balogh és Fábiánné 
2012, Orsós 2015, Szabóné Kármán 2010). 

A vélt egyiptomi eredetből adódott egy másik külső elnevezés is. Volt egy népcsoport, 
amely Egyiptomot érintve érkezett Európába. Az egyiptomi eredet tévhite később megdőlt, 
néhány nyelv azonban még mindig őrzi ezt a változatot (is). Ezek közös alapja a latin 
aegyptanus („egyiptomi”), amely megjelenik például gipsy, gypsy-ként az angolban, de 
ilyen az ejiftos, giftoi a görögben, a gitans a franciában, az albán evgjit, jevg, a spanyol 
gitana/gitano, illetve a délszláv nyelvek egjupci, gipcan, gupcan kifejezései is őrzik ezt az 
alakot (Pénzes et al. 2018, Cserti Csapó 2019, Bernát 2014, Szabóné Kármán 2010, Kállai 
2015, Balogh és Fábiánné 2012, Orsós 2015, Száraz 2007, REWG 2001).  

Elszórtan használatosak (voltak) még a tatár (mint Keletről érkező), a kóborló, 
utaz/traveller, a mugat/mughat (mint tűzimádó), illetve a multani (mint a Multán 
városából érkező) elnevezések is (Pénzes et al. 2018, Cserti Csapó 2019, Bernát 2014, 
Szabóné Kármán 2010, Kállai 2015, Balogh és Fábiánné 2012, Orsós 2015, Száraz 2007, 
REWG 2001). 

Belső elnevezések 
Az 1971-es londoni Első Roma 
Világkongresszuson született meg a 
megegyezés arról, hogy a többféle névvel 
illetett csoportok együttes, nemzetközileg 
elfogadott, hivatalos neve legyen a roma. A 
roma szó embereket, a rom szó férfit jelent 
(tehát a romák kifejezés valójában dupla 
többes számot takar a magyar nyelv 
sajátosságai miatt). Kelet-Közép-Európában 
az oláh cigányok használják magukra ezt a 
jelzőt. 

Valójában a cigány szó is él belső 
elnevezésként. Mindkét alak használatos a hétköznapokban. A hivatalos nyelvben a roma 
az elfogadott. Az iskolák hétköznapjaiban javasolható a nyitott közeledés. Nagyon fontos 
tiszteletben tartani a diákot, s azt az identitást, amit a diák felénk közöl (Pénzes et al. 2018, 
Cserti Csapó 2019, Bernát 2014, Szabóné Kármán 2010, Kállai 2015, Balogh és Fábiánné 
2012, Orsós 2015, Száraz 2007, REWG 2001). 

Jelen könyv esetében szinonimaként használjuk a két (külső vagy belső elnevezésként) 
legelfogadottabb és legelterjedtebb (roma és cigány) elnevezést (Pénzes et al. 2018, Cserti 
Csapó 2019, Bernát 2014, Szabóné Kármán 2010, Kállai 2015, Balogh és Fábiánné 2012, 
Orsós 2015, Száraz 2007, REWG 2001). 

 

1. ábra: A roma/cigány nemzetiségi zászló 
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Mi alapján tekinthetünk valakit, valakiket cigánynak/romának? 
 

Erre a kérdésre nincs konszenzusos válasz. Többféle megközelítés él egymás mellett. Van, 
aki a nyelvi, van, aki az életmódbeli, s van, aki a rasszjegyekben megmutatkozó 
hasonlóságból indul ki. Egységes definícióról nem beszélhetünk. Valójában egységes 
cigányságról sem. A vándorló életmódmódból adódóan ugyanis számos alcsoport alakult 
ki, amelyek többféle állomáson keresztül jutottak el jelenlegi lakóhelyükre, többféle 
kihívás alakította túlélési stratégiáikat, többféle mélységben és módon integrálódtak az 
adott ország társadalmába. Ez a többféleség megmutatkozik mind a nyelvben, mind az 
életmódban, mind pedig a rasszjegyek keveredésében. Ha mégis valamilyen támpontot 
szeretnénk adni ahhoz, hogy ki a roma/cigány, akkor két vonást említhetnénk, amelyek a 
legszélesebb körben elfogadottak: az indiai eredetet és a vándorló életmódot (Pénzes et al. 
2018, Cserti Csapó 2019, Bernát 2014, Szabóné Kármán 2010, Kállai 2015, Balogh és 
Fábiánné 2012, Orsós 2015, Száraz 2007, REWG 2001). 

A kutatóknak és szakembereknek azonban ennél pontosabb definícióra van szüksége. Mi 
alapján mondhatjuk meg például, hogy hány cigány/roma él Magyarországon? 

 

Feladat: Elevenítse fel emlékeiben, hogy mit hallott erről! Saccolja meg! Mi alapján 
definiálták a roma/cigány lakosságot? Ön mi alapján tenné? Kit kérdezne meg? 
Hogyan? Pontosan miről? 

 

Alapvetően két megközelítésmód létezik. Az egyik az önbesoroláson, a másik a külső 
besoroláson alapszik. Az első esetben azokat tekintik romának/cigánynak, akik magukat 
annak vallják. A második esetben pedig azokat, akiket a környezetük vagy a kérdezőbiztos 
annak tart. 

 

Feladat: Ön szerint melyik az előnyösebb? Melyik ad magasabb létszámot? Miért? Páros 
tanuláshoz: Párjával soroljanak fel előnyöket és hátrányokat a kétféle megközelítéshez. 
Vigyenek véghez egy vitát, amelyben egyikük az első, másikuk a második megközelítés 
mellett érvel. A vitaszituáció: Egy országos kutatást kívánnak megvalósítani az 
előítéletesség témakörében, amelynél előzetesen el kell dönteni, kit fog a kutatás 
cigánynak/romának tekinteni a kérdőíves formában megkérdezett alanyok közül. 
Lehetséges vitaszempontok: Személyiségi jogok, költséghatékonyság, valóságnak 
megfelelő adatokhoz közelítés, kérdezőbiztosok felkészítésének nehézségei stb. 

Az önbesorolás 

Az egyik megközelítés szerint azokat tekintik romának/cigánynak, akik magukat annak 
vallják. Ez a lehető legegyszerűbb és leginkább konfliktusmentes adatfelvételi mód. A 
magyarországi népszámlálások során nem kötelezőként teszik fel az etnikai/nemzeti 
hovatartozásra vonatkozó kérdést, és megadják az első- és másodidentitás megjelölésének 
lehetőségét. A 2011-es népszámlálás során 316 ezer fő vallotta magát romának/cigánynak.  

Ennek a megközelítésnek ugyanakkor markáns kritikája, hogy így kevésbé 
hatékony/pontos/objektív az azonosítás. Az önbesorolás, a roma/cigány identitás 
bevallása ugyanis nagyon érzékeny az adott társadalmi viszonyokra. Például arra, hogy 
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van-e aktuálisan a közbeszédben gyűlöletbeszéd, stigmatizáltság, tapasztalható-e a 
hétköznapokban diszkrimináció (Pénzes et al. 2018). A megkérdezettek ekkor más 
etnikumot/nemzetiséget jelölhetnek meg, védekező válaszként az előítéletekre, az enyhe 
vagy súlyos diszkriminációra (az akár erőszakos megnyilvánulásokra) (REWG 2001, 
Balogh és Fábiánné 2012, Pénzes et al. 2018, Bernát 2014). 

Mindemiatt kisebb létszámot kaphatunk az önbevallás alapján végzett kutatások 
eredményeként, mint például a szakértői becslések által megadott létszámok. A 
magyarországi kutatások során a magukat romának vallók arányát 30-40%-ra teszik 
azokon belül, akiket a környezetük romának/cigánynak tart (Ladányi & Szelényi 2004, 
Pénzes 2018). Az Ifjúság 2016 kutatás adataiban ez az arány valamivel magasabb, 45%, 
ami a kettős identitás felvállalásából adódhat (a megkérdezett 8000 főből összesen 725 fő 
saját besorolása vagy a kérdezőbiztos szerint roma vagy kettős identitású; ebből magát 
romának vagy kettős identitásúnak tartja: 328 fő) (Bocsi & Ceglédi 2019). 

Az önbesorolást befolyásolja továbbá a kutatás módszertana is. Maga a Népszámlálás 
módszertana is változó. A kettős identitás megjelölésének lehetősége például növelte a 
magukat romának/cigánynak vallók arányát (Pénzes et al. 2018). 

 

A külső besorolás 

Az önbesorolás alternatívájaként felmerült a külső besorolás mint módszer, elsősorban a 
szociológiai vizsgálatok miatt (Kemény 1971). Ekkor nem az adott személy maga adja meg 
identitását, hanem egy tőle független, de vele valamilyen kapcsolatban lévő személy (pl. 
kutató, szomszéd, helyi lakos, önkormányzati dolgozó, kérdezőbiztos stb.). A külső 
személy vagy csoport általi besorolást alkalmazó kutatói megközelítés amellett érvel, hogy 
amikor például a romák elleni diszkriminációt kutatjuk, tulajdonképpen a környezetük 
által romának/cigánynak ítélt személyek a célcsoportja e diszkriminációnak, függetlenül 
attól, hogy önmagát miképpen definiálják az adott személyek (Bernát 2014). S 
összességében a romákat/cigányokat érintő társadalmi jelenségek is e definíció alapján 
ragadhatók meg jobban a kutatói érvelés szerint. 

Egy 2010 és 2013 között zajló kutatás 876 ezerre becsüli a roma/cigány lakosságot 
Magyarországon az alapján a definíció alapján, amely azt tekinti romának/cigánynak, akit 
a környezete annak tart (Pénzes et al. 2018).5  Ebben az esetben a külső besorolást az adott 
település önkormányzati dolgozója végezte el. Ez a módszertani megoldás nemzetközileg is 
használatos (pl. Matlovičová et al. 2012). 

Hablicsek és Polónyi számításai szerint 2030-ban 961 ezer, 2100-ban pedig nagyjából 1,1 
millió fő lesz Magyarországon a roma/cigány lakosság (Polónyi 2016: 105). 

                                                        

 
5 Más országok létszámai: “A kontinensen élő 8,5–10 millió fő közé becsült cigányság (vö. Szabóné 
2008: 415), ebből az Európai Unió területén ma élő, a becslések szerint 6,2 millió főt számláló roma 
népesség (ESz 2016: 23) jelentős része Szlovákia – népszámlálás 2011: 105 738 fő (Kapitány 2013: 
49), becsült 400 000 fő (Vaňo 2011, id. Hangácsi 2013: 114) –, Magyarország – népszámlálás 2011: 
315 583 fő (KSH 2014: 16), becsült 876 000 fő (Pénzes–Tátrai–Pásztor 2018: 3) –, majd 2007-ben 
Románia – népszámlálás 2011: 622 000 fő (Kapitány 2013: 41), becsült 1 220 000 fő (Papp 2010: 
135) – és Bulgária – 2001. népszámlálás: 746 664 fő (Sándor-Schmidt 2016: 63), becsült 700-800 
000 fő (Roma Education Fund 2007: 9) – belépésével válik uniós állampolgárrá (ESz 2016: 8).” 
(Cserti Csapó 2019: 59) 
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Ugyanakkor a külső besorolás is ingadozó, számos szubjektív elemmel, sőt érdekekkel is 
terhelt (pl. ha a helyiek adják a becslést, és támogatások múlhatnak rajta, akkor 
felülbecsülik stb.) (Pénzes et al. 2018). Érdekesség: Az önkormányzati dolgozók, akik a 
helyi viszonyokat leginkább ismerik, besorolásán alapuló kutatásban romának/cigánynak 
tekintették például a vegyes házasságban élőket, az e házasságokból született gyerekeket és 
általában a szegényeket is (a szegénység etnicizálódása miatt) (Pénzes et al. 2018). 

 

 

Forrás: Pénzes et al. 2018: 9. 

 

Az anyanyelvi besorolás 

Létezik az anyanyelv szerinti besorolási módszer is, amely a legkisebb létszámot szokta 
adni, mivel a nyelvhasználat erősen visszaszorult és elkülönült a nemzetiségii/etnikai 
hovatartozástól, főleg Magyarország esetén, ahol többszöri (részben erőszakos, részben 
természetes) asszimilációs folyamat zajlott le. 

 

Feladat: Az alábbi forrás alapján készítsenek rajzos vázlatszerű diagramot az elmúlt 
évek tendenciáiról a cigány nyelv használatát illetően. A fiatalok és idősek közötti 
különbség alapján milyen jövőbeli tendenciák jósolhatók? 

 

“2011-es Népszámlálás alapján anyanyelvként a magát cigánynak vallók 17%-a (54 ezer 
fő) beszél valamilyen cigány nyelvet. 1990-ben és 2001-ben egyaránt 48 ezren jelöltek 
meg cigány nyelvet anyanyelvükként, ami 1990- ben a cigány nemzetiségűek 
egyharmadát (34%), 2001-ben pedig egynegyedét (25%) jelentette. A cigány nyelvet 
anyanyelvként beszélők aránya tehát a cigányságon belül folyamatosan csökken annak 
ellenére, hogy 1990 és 2001, illetve 2011 között nominálisan 12%-kal nőtt a cigány 



30 

anyanyelvűek száma (…). A cigány nyelvet emellett 61 ezren beszélik családi, baráti 
közösségekben. Összességében akár anyanyelvként, akár azon túl, második-harmadik 
nyelvként 87,5 ezren beszélték valamelyik cigány nyelvet 2011-ben, akik a 
magyarországi cigány népesség 28%-át teszik ki. Életkori szempontból a cigány 
lakosság kifejezetten fiatal, különösen a teljes népességhez viszonyítva. A Népszámlálás 
adatai szerint tízből három roma (33%) gyermekkorú, azaz legfeljebb 14 éves (szemben a 
teljes népesség 14,6%-ával), míg tízből további négyen (43%) 15–39 évesek (a teljes 
népesség 34%-ával összevetve). A 40–59 évesek aránya már csak 20%, a 60 éves és 
idősebb népességé pedig 4,6% a cigányok körében, míg a teljes népességen belül jóval 
magasabb, 28% és 24%, azaz a nem romákhoz képest közel ötszörös a legidősebb roma 
kohorsz aránya. Mindez azt is jelenti, hogy a cigány lakosság háromnegyede (75%) 
fiatalabb 40 évesnél, míg a teljes népességnek alig a fele (49%).” (Forrás: Bernát 2014: 
250) 

 

A mához vezető múlt: Történelem dióhéjban 
 

Ahhoz, hogy megértsük a romák/cigányság mai helyzetét, látnunk kell, hogy milyen 
múltbéli események alakították sorsukat. A mához ugyanis a múlt vezetett, és a mai 
jelenségeket csak ezek ismeretében érthetjük meg. 

Egyetemes történelem 

 A legrégebbi ősökről szóló írások a szibériai sztyeppékre kalauzolják az olvasót. Az 
itt élő indoárja törzsek India felé vonultak a Kr. e. 2. évezredben. Itt népek 
összeolvadásáról, a szanszkrit nyelv kialakulásáról beszélhetünk, amelyből később kivált a 
cigányok ősi nyelve, a romani sid. Észak-Nyugat India a következő állomás, ahol a roma 
törzsi nemzetiségi szervezet és kultúra kialakult. A több évszázados letelepedett időszakot 
népvándorlások és háborúskodások törték meg, így Kr. u. a 6-10. században vándorlásra 
kényszerülnek, több állomást érintve: Perzsia, Örményország, Bizánc. Ez utóbbi helyszín 
amiatt jelentős, mert itt ismerkedhettek meg a keresztény vallással (Cserti Csapó 2019, 

Szabóné Kármán 2010, 
Kállai 2015, Balogh és 
Fábiánné 2012, Orsós 2015, 
Száraz 2007). 

A török támadásokra újabb 
vándorlásokkal válaszoltak, 
főként Európa felé. Az itteni 
fogadtatás először kedvező 
volt. A Fáraó népe 
mítoszának (is) 
köszönhetően menleveleket 
kaptak. A 15-16. századtól 
kezdve azonban ellenséges 
légkör vette őket körül. 
Például kiutasító 
határozatok születtek 

2. ábra: Vincent van Gogh: Cigánytábor Arles közelében, 1888 
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(Anglia), irtó hadjáratok is előfordultak (Franciaország), afrikai és amerikai gyarmatokra 
toloncolták őket (több ország Nyugat-Európában), kényszerített letelepítésre és 
asszimilációra is találunk példát (Spanyolország), de a cigányrabszolgaság is élő jelenség 
volt (a román fejedelemségekben). Ennek hátterében több ok fellelhető. Közrejátszott 
például az idegen kultúrától való félelem. Álkeresztényeknek és az akkor nagy fenyegetést 
jelentő törökök kémeinek gondolták őket. A gazdaságban sem volt rájuk szükség, hiszen 
föld hiányában nem dolgozhattak parasztokként, kézműves munkásságuk pedig 
konkurenciát jelentett a már kiépült fejlett európai kézművességnek. Az állandó vándorlás, 
száműzöttség, üldözöttség, elutasítottság nyomot hagyott szokásaikon is. A kézműves 
foglalkozások és zenész mesterség – mint egyetlen hasznos és elfogadott funkció egyes 
országokban – megtartása mellett fontos következmény a sajátos alkalmazkodás: úgy 
voltak részesei az európai társadalmaknak, hogy különállásukat, önállóságukat megőrizték 
– mintegy válaszként a feléjük érkező negatív intézkedésekre és előítéletekre (Cserti Csapó 
2019, Szabóné Kármán 2010, Kállai 2015, Balogh és Fábiánné 2012, Orsós 2015, Száraz 
2007). 

Magyarországi történelem 
 A magyarországi történelem legelső momentumai a Honfoglalásig nyúlnak vissza. 
Létezik egy legenda, amely szerint a romák/cigányok a honfoglaló magyarokkal érkeztek 
fegyverművesekként. Erre azonban nincs megkérdőjelezhetetlen bizonyíték. Az első 
hitelesnek tartott források a 14.-15. századból valók, ekkortól vannak jelen 
Magyarországon roma/cigány csoportok. A török fenyegetettség és a velük folytatott 
harcok idején a társadalom hasznos tagjaiként tartották őket számon. Fegyveres 
kézművességük, az építkezésekbe való bekapcsolódásuk, az európai útvonalakban való 
jártasságuk, a törökök közé beépülő kémkedésük, befizetett adóik révén megbecsültségre 
tettek szert. Ezt bizonyítja például az a feljegyzés, mely szerint 1557-ben a nagyidai vár 
védelmére 1000 cigány kapott megbízatást. Kémkedő, útvonalakat ismerő szerepükre 
irodalmi példaként pedig az Egri csillagok Sárközi alakja említhető illusztrációként (Cserti 
Csapó 2019, Szabóné Kármán 2010, Kállai 2015, Balogh és Fábiánné 2012, Orsós 2015, 
Száraz 2007). 

A törökök kiűzése utána azonban megváltozott a helyzetük. Haszontalanná váltak korábbi 
foglalkozásaik, alantas munkák elvállalására kényszerültek, s nagy lett az elszigetelődés. A 
szakértő, fontos, kompetens nép képét felváltotta a henye, kóbor, tudattalan nép képe. 
Mária Terézia és II. József idején született meg a Regulatio Cigarorum, amely célja az 
engedelmes alattvalóvá nevelés volt. Betiltották a cigány elnevezést (helyette: új 
parasztnak nevezték őket), a cigány nyelvet és kultúrát, korlátozták a cigányok közötti 
házasságot, s az sem volt ritka, hogy gyerekeiket polgári szülőkhöz adták. Ezek valójában 
antihumánus, diszkriminatív intézkedések voltak. Az erőszakos asszimiláció eredménye az 
lett, hogy csonkult az eredeti kultúra, a vándorló életmódot a letelepedettség váltotta fel, 
elindult a beolvadás a paraszti rétegbe, s vegyes házasságok köttettek (Cserti Csapó 2019, 
Szabóné Kármán 2010, Kállai 2015, Balogh és Fábiánné 2012, Orsós 2015, Száraz 2007). 

A 19. századtól új mesterségek megerősödése volt 
a jellemző. Például szegkovács, zenész, kovács. Ez 
ismételten megbecsültséget eredményezett. Az 
1848/49-es forradalom és szabadságharcok 
idején részt vettek a verbuválásban zenészként, 
illetve a fegyverkezésben kézművesként. A régóta 
itt élő, úgynevezett romungró csoportok ekkor 

3. ábra: Patkó Lajos Pál, szegkovács. Forrás: 
ujpestiroma.hu 
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békésen, a társadalom hasznos tagjaiként éltek együtt a nem romákkal/cigányokkal. A 
helyzet akkor változott meg, amikor újabb vándorlási hullám indult. 1856-ban eltörölték a 
román fejedelemségekben a cigány rabszolgaságot. 1840 és 1893 között megduplázódott a 
magyarországi roma/cigány népesség száma. A keletről érkezők eltérő életmódja a 
régebben letelepedettek körében is félelmet váltott ki. S hiába kínáltak értékes 
szolgáltatásokat (vályogvetés, kosárfonás, rézmunkák, patkolás, famunkák stb.), a 
vándorló életmód és a hatalmas tömegek miatt az előítéletek új lángra kaptak (Cserti 
Csapó 2019, Szabóné Kármán 2010, Kállai 2015, Balogh és Fábiánné 2012, Orsós 2015, 
Száraz 2007) 

A második világháború 
szomorú sorscsapás volt a 
romák/cigányok számára is. A 
holokauszt és a nyilas 
rémuralom számos áldozatot 
szedett közülük is. A háborút 
követően nem kaptak földeket, 
a szovjet típusú iparosítás 
elnyomta a hagyományos 
mesterségeiket (pl. 
rézművesség), s ezáltal újra 
funkciótlanná váltak a 
cigány/roma közösségek a 
társadalomban. Központilag 
kriminalisztikai és 

közegészségügyi problémaként közelítettek a roma/cigány kérdéshez. Ennek egyik 
korlenyomatát jelentik az úgynevezett fekete személyigazolványok (Cserti Csapó 2019, 
Szabóné Kármán 2010, Kállai 2015, Balogh és Fábiánné 2012, Orsós 2015, Száraz 2007). 

A 60/70-es évektől változások következtek be. Az MSZMP KB Politikai Bizottságának 
1961. június 20.-án fogadták el „A cigánylakosság helyzetének megjavításával kapcsolatos 
egyes feladatokról” című határozatát, amely nem minden ponton jelentett ugyan valódi 
megoldást, és szemléletében sem volt megfelelő (ugyanis szociális problémaként 
közelítettek a kérdéshez), de voltak pozitív hatásai is. Elindult a cigánytelepek 
felszámolása, azonban helyettük úgynevezett csökkentett értékű lakások (Cs-lakások) 
lettek az otthonaik. Az iskoláztatás 
területén is előrelépés tapasztalható, de 
meg kell jegyeznünk, hogy az 
elkülönített osztályokban zajló oktatás 
nem lehetett valódi megoldás. Kutatások 
ezeket később nem hatékonynak ítélték 
meg (s a szegregációból adódó humánus 
értékek megsértése miatt is érték 
kritikák). Ami a leginkább előrelépést 
eredményezett ezekben az években, az a 
betanított és segédmunkásokra 
mutatkozó nagy igény, amely 
lehetőséget adott a képzetlen 
roma/cigány munkaerőnek is. Ez felszívta 
azokat, akik épp a hagyományos mesterségek elvesztése miatti légüres térben próbáltak 

4. ábra: Romák a belzeci koncentrációs táborban. Forrás: 
neokohn.hu 

5. ábra: Cigány munkások. Forrás: tenyleg.com 
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túlélni. Ugyanakkor ez egyúttal újabb kegyelemdöfést adott az egyébként is haldokló 
hagyományos mesterségek eltűnésének. A kor statisztikai adatai közel egyforma 
foglalkoztatottsági mutatókat közölnek a roma és nem roma lakosság körében. E munkák 
révén megbecsültségre tettek szert a társadalomban (Cserti Csapó 2019, Szabóné Kármán 
2010, Kállai 2015, Balogh és Fábiánné 2012, Orsós 2015, Száraz 2007). 

 

Feladat: Nézzék meg a Cséplő Gyuri c. filmet! Beszélgessenek a kiinduló élethelyzetről, az 
abban elérhető lehetőségekről, majd vessék össze a film végére kibontakozó élethelyzettel 
és annak lehetőségeivel. Elemezzék a filmben megjelenő sors nehézségeit és az azokra 
adott válaszokat! 

 

A rendszerváltást követően a hanyatló, átalakuló gazdaság legnagyobb vesztesei az 
alulképzettek lettek. Emiatt a romák/cigányok fokozottan érintettek voltak a tömeges 
munkanélküliségben. Elindult a lakóhelyek (újra)szegregálódása, és a segélyezés nem 
mutatott igazi kiutat ebből a megoldhatatlan helyzetből. Az iskoláztatás lett volna/lenne a 
hosszú távú megoldás, ám ehhez több idő szükséges, és a tapasztalatok szerint az oktatás 
területén mai napig óriási lemaradás tapasztalható a nem romákhoz képest. A kilencvenes 
évek nagy előrelépése, hogy megszületett a 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól: Magyarországon először ismerik el hivatalosan etnikai közösségként 
a romákat/cigányokat, ami egyúttal azt is jelenti, hogy jogosultságokat kapnak a 
kisebbségi oktatásra és a kulturális önigazgatásra, a kisebbségi önkormányzatok 
alakítására. A törvény kimondta a kulturális autonómiát és az oktatás területén az azonos 
bánásmódot. Magyarország 2004. május 1. óta tagja az EU-nak. A roma/cigány integráció 
kérdése ekkor (illetve a csatlakozást megelőző munkálatok során) új lendületet és 
jogosítványokat kapott (Cserti Csapó 2019, Szabóné Kármán 2010, Kállai 2015, Balogh és 
Fábiánné 2012, Orsós 2015, Száraz 2007, REWG 2001). 

Polónyi István szerint mindennek azonban kevés hatását érzékelhetjük az 
érdekérvényesítés szempontjából (Polónyi 2016). Ami a nemzetiségi oktatást illeti, pozitív 
tendenciákat láthatunk: “A közoktatásban növekszik a nemzetiségi programok száma. A 
2011/2012-es tanév során a nemzetiségi normatívát igénybe vevők száma nőtt. 705 
intézményben (372 óvoda, 301 általános iskola, 32 középiskola) 80 954 gyermek számára 
szerveztek magyar nyelvű cigány nemzetiségi oktatást. A statisztikák szerint romani 
nyelvoktatást 6 óvodában, 11 általános iskolában és 12 középiskolában folytatnak, a beás 
nyelvet pedig 3 óvodában, 12 iskolában és 3 középfokú oktatási intézményben tanítják, 
összesen 2246 gyermek számára (Fórika 2015: 24; vö. Orsós 2015a: 14; Orsós 2015b: 166). 
Növekszik a nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók aránya is. Magyarország összes 
általános iskolájában 2009-ben a cigány nemzetiségi oktatásban részesülő tanulók aránya 
6,5% volt, 2012-ben már 7,5%. (Vö. Andl 2015: 51.) S nyilván e programok léte még nem 
garancia az eredményes életre, de a kisebbségi identitás megerősödése, s ily módon majd a 
teljes értékű élet szempontjából fontosak.” (Cserti Csapó 2019). 

A vándorló cigány karavánokról alkotott historikus kép ma már nem érvényes, sőt, a telepi 
körülmények is már csak szórványosan fordulnak elő Magyarországon a korábbiakhoz 
képest. Bár a rendszerváltás okozta általános országos hanyatlás a lakáskörülményekben a 
romákat/cigányokat még súlyosabban érintette, napjainkban egy lassú felzárkózást 
tapasztalhatunk. A magyarországi romák lakáskörülményeit napjainkban a tégla vagy más 
stabil építőanyagból épült ház jellemzi. Ehhez hozzájárultak a modern kor kihívásaira 
adott válaszok (lassú felzárkózás), továbbá a rendszerváltás előtti építkezések, a 90-es évek 
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közepén életbe lépő “szocpol” által támogatott lakásépítések is (bár a kedvezményekből is 
egyenetlenül részesülhettek). Ugyanakkor a politikailag irányított vagy támogatott 
lakásépítések nagyon gyakran szegregátumok létrejöttéhez vezettek Kelet-Közép-
Európában, így hazánkban is. Ennek következményeként ezeken a területeken akadozó a 
társadalmi ellátórendszerek hozzáférése, illetve meglétük esetén a felszereltsége, működési 
hatékonysága is (pl. egészségügy, művelődés, sport stb.), s ez érvényes az iskolákra is 
(Szabóné Kármán 2010, Kállai 2015, Balogh és Fábiánné 2012, Orsós 2015, Száraz 2007, 
REWG 2001). 

A komfortosság is javult, bár a nem roma lakossághoz képest még mindig nehezebb 
körülmények között élnek (pl. előfordulnak a víz, villany, fűtés nehézségei), amelyek 
különösen az iskolás gyermekek számára okoznak gondot. A városokban különösen nagy 
problémát jelent a túlzsúfoltság. A területi elhelyezkedést illetően elmondható, hogy a 
falu-város szerinti megosztottság csökken: tehát egyre több roma/cigány él városban, ami 
kedvező tendencia az ott elérhető lehetőségek miatt. Ugyanakkor az ország elmaradottabb 
járásaiban és a kisebb településeken igen magas a roma/cigány lakosság létszámának 
növekedése, ami a számukra leszakadást jelent (Pénzes et al. 2018, Cserti Csapó 2019, 
Bernát 2014, Szabóné Kármán 2010, Kállai 2015, Balogh és Fábiánné 2012, Orsós 2015, 
Száraz 2007, REWG 2001). 

 

 

Tanulságok 

E rövid történeti áttekintés összefoglalásaként elmondható, hogy mind az európai, mind a 
magyarországi történelmi folyamatokat illetően felfedezhető egy ciklikusság abban, hogy 
mikor tekintik hasznos és mikor haszontalan csoportoknak/közösségeknek a 
romákat/cigányokat. Amikor igény mutatkozik a szolgáltatásaikra, s hagyományos 
mesterségeikkel vagy képzetlenségük ellenére is helyük van a társadalomban, akkor 
hasznos, megbecsült szerepben tűnnek fel. Ez történt a török fenyegetettség esetén többek 
között a fegyveres kézművesség révén, s tradicionális kézműves munkáik később is, 
évszázadokon át beépültek a társadalmi munkamegosztásba (lakatos, rézműves, 
lókereskedő, muzsikus stb.). Majd a szovjet építkezés idején a betanított és 
segédmunkákban betöltött szerepük folytán is egy megbecsült ciklusról beszélhettünk. 
Amikor azonban valamilyen történelmi fordulat következtében funkciót veszít 
tevékenységük, akkor üldözöttekké, kitaszítottakká, előítéletek célpontjává, sőt, olykor 
bűnbakokká is válnak a többségi társadalom szemében és tetteiben. A törökök kiűzése 
utáni történet többször megismétlődött a történelem folyamán, s egy ilyen időszakot 
élhetünk meg napjainkban is. A képzett munkaerő tud igazán boldogulni, s az 
iskolázatlanságból adódó hátrányok miatt nehéz a munkaerő-piaci folyamatokba 
bekapcsolódniuk. 

A történelmi áttekintés egy másik tanulsága, hogy a többszöri asszimilációs kísérletek és 
kényszerek, az állandó vándorlások és folyamatos alkalmazkodás következtében a múltbéli 
hagyományok egyre súlytalanabbá válnak, az identitás megtépázódott. Kállai Ernő szerint 
a romák/cigányok fogalma jelenleg valójában a többség által konstruált közösség, 
amelyben a közös gyökerek elhalványodtak. Ami megmaradt közös vonásként, az a 
kirekesztettség, és a többségi előítéletekre adott közös válaszok (Kállai 2015). Ezzel 
ellentétes véleményekkel is találkozhatunk. 
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A történelmi folyamatok tükrében fontos pedagógusként is körbejárnunk egy kiemelt 
témát: a munka a többségi társadalommal szembeni viszonyulás szemszögéből. A 
társadalomban elterjedt előítéletek egyik sarokpontja ugyanis a romák/cigányok 
munkához való viszonyának negatív megítélése. Ahogy láttuk, az elmúlt évszázadokban a 
hasznos kézműves munkák és a szocializmus idején végzett betanított és segédmunkák azt 
bizonyítják, hogy alaptalan ez az előítélet, ha önmagában a dolgozni való hajlandóságot 
vizsgáljuk. A munka ugyanis mindig jelen volt a cigány/roma közösségekben. Sokat 
dolgoztak mindig, de eltérő munkarendben, mint amit a mai ipari termelés elvár. A munka 
ipari típusú felfogásában alapvető követelmény például az időtakarékosságra épülő 
rendszeresség, a versenyszellem, a személytelenség, a családtól való napközbeni távollét. A 
roma/cigány közösségek életében azonban ettől eltérő felfogásban jelenik meg a munka. 
Hagyományosan ugyanis kötetlen munkaidőben, a szabad ég alatt, családi körben, 
közösségükért dolgoztak. Amiben erőssé válhattak ezáltal, az a közösségi kapcsolatok, a 
szolidaritás, a kiváló problémamegoldó készség, az alkalmazkodni tudás. A hagyományos 
cigány/roma kultúrától tehát idegen a merev szervezeti és időkeretek között, a családtól 
távol végzett, a személytelen célokat szolgáló munka. Mégis képesek voltak az 
alkalmazkodásra a szocializmus idején munkát vállaló cigányok/romák. Az 
előképzettségüknek megfelelő munkát kaphattak. A rendszerváltás után kialakuló 
társadalmi viszonyok azonban légüres térben hagyták őket. Elvesztették hagyományos 
mesterségeiket, s egyúttal a képzetlen munkaerő is fölöslegessé vált. Alárendeltségbe és 
kiszolgáltatottságba kényszerültek, s olyan túlélési válaszokat adtak ezekre, mint ami a 
világ bármely szegénység kultúrájára jellemző. Hosszútávon a munkakeresés is 
visszaszorult, válaszként a sok csalódásra. Ezt lustaságként és érdektelenségként 
értelmezte a külvilág, de ugyanezt lehet egy válaszként is szemlélni. Kutatások rámutattak, 
hogy szerettek volna dolgozni, még magasabb arányban, mint a nem roma lakosság. 
Gyakran a statisztikákban sem jelentek meg. Igazán előnyös helyzetbe leginkább a nem 
szegregált környezetben kerülhetnek. Ellehetetlenedik azonban az emberek helyzete az 
olyan lakóhelyen, ahol nem adottak a közlekedési feltételek, szegényes a munkaerő-piac, s 
általában nagyon szűkösek a lehetőségek a munkavállalásra (REWG 2001, Balogh és 
Fábiánné 2012, Forray R. 2015). 

A jövőre nézve reménységre adhat okot egy fontos folyamat. A világ a közösségben és 
együttműködésben való gondolkodás, a mester-tanítvány alapú tanulás felé halad. Tehát 
egy olyan irányba, amely közel áll a roma/cigány közösségek hagyományos 
munkafelfogásához (Forray R. 2015). A mai állásajánlatok visszatérő mozzanatai az 
elvárások között: jó kommunikációs és problémamegoldó készség, együttműködés, önálló 
munkavégzésre való alkalmasság. Ami tehát hátrányként jelentkezik egy merev 
munkarendben, az előnnyé válhat az átalakuló munka világában.  

 

Ismétlő kérdések 
Mi a különbség a hátrányos helyzet és a roma/cigány fogalmak között? 

Milyen külső és belső elnevezések ismeretesek a roma/cigány csoportokra? 

Mi alapján tekinthetünk valakit romának/cigánynak? 

Soroljon fel olyan történelmi időszakokat, amikor a roma/cigány csoportok hasznos 
szerepben tűntek fel a társadalomban. 
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Projektfeladat 
Feladat: Tanulmányozza az alábbi táblázatokat, ábrákat! Készítsen szöveges beszámolót a 
romák/cigányok mai helyzetéről! Páros feladat esetén: Osszák fel a táblázatokat és 
számoljanak be egymásnak róla. Keressenek gazdasági adatokat a magas roma/cigány 
lakosú területekhez! Keressenek összefüggéseket, kapcsolódásokat a különböző adatok 
között! 

Terjedelem: min. 2 ezer leütés szóközökkel. 

 

 

Forrás: Pénzes et al. 2018: 11. 
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Forrás: Pénzes et al. 2018: 16. 

 

 

Forrás: Pénzes et al. 2018. 18. 
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IV. Okfeltárás 2. rész: Nevelésszociológiai 
magyarázatok (Ceglédi Tímea) 
 

Helyzetkép 
 

Ha az oktató-nevelő intézmények szintjein végigtekintünk, a legalsó szinten jó hírekkel 
szolgálhatunk a roma/cigány gyerekek megoszlását illetően. A kötelező óvodáztatás terén 
ugyanis kimagaslóak az adataink Európában (FRA 2014). Az ezt követő szintek 
tekintetében azonban már kevésbé pozitív a kép. Kelet-Közép Európában megfigyelt 
tendencia, hogy az első iskolai beiratkozásnál még magasak az arányok, de az évek 
múltával egyre többen kimaradnak az oktatásból (REWG 2001, Bocsi & Ceglédi 2019). Az 
ezredfordulót követő európai vizsgálatok egyöntetűen rámutattak, hogy jelentős 
különbségek vannak az oktatás minden szintjén a roma és a nem roma, illetve a 
társadalmilag hátrányos és nem hátrányos helyzetű diákok között (FRA 2014, REWG 
2001, Polónyi 2016, Curcic et al. 2014, Brüggemann & Fridman 2017, Fónai 2012). 
Magyarországi kutatások is igazolták a Decade eredményét a roma és nem roma diákok 
közötti szakadék felszámolásának kudarcáról (closing gaps) (Fejes és Józsa 2007, Széll & 
Nagy 2018, Hajdu et al. 2015, Cserti Csapó 2019, Polónyi 2016, Bocsi & Ceglédi 2019). A 
2011-es Népszámlálás adatai szerint a magát első- vagy másodsorban romának valló 15 
évesnél idősebb népesség 23,1%-a nem fejezte be az általános iskolát, 57,6%-ának van 
általános iskolai végzettsége, 13,1% rendelkezik érettségit nem adó középfokú szakmai 
végzettséggel, 5% érettségizett, s mindössze 1,2% diplomás (1. ábra). A közép- és felsőfokú 
végzettség tekintetében lemaradást láthatunk az összlakossághoz képest. 

 

1. ábra: A 15 éves és idősebb népesség legmagasabb iskolai végzettsége Magyarországon 
(százalék) 



39 

  

Forrás: 2011. évi Népszámlálás (Bocsi & Ceglédi 2019) Megjegyzés: cigány (roma) = A 
2011. évi Népszámlálás során magukat első- vagy másodsorban cigány (roma) 
nemzetiségűnek vallók 

 

Feladat: Az időbeli folyamatok megismerése céljából tanulmányozza az alábbi 
diagramot! Milyen tendenciák olvashatók le az alapfokú oktatást illetően? Milyenek a 
középfokú oktatást? Páros feladathoz: Egyikük mutassa be az 1971-ben született 
kohorszot! Másikuk az 1991-ben születettet! Beszéljenek a különbségekről és a 
változásokról! Milyen jövőbeli tendenciát jósolnak? 
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Forrás: Hajdu et al. 2014: 10. 

 

 

Egy 1971-ben és egy 1991-ben született roma kohorsz iskolai pályafutását 20-21 éves 
korában összehasonlító kutatás kimutatta, hogy a középfokra beiratkozottak aránya 23%-
ról 89%-ra emelkedett (Hajdu et al. 2015). Ez önmagában óriási léptékű fejlődést jelent. 
Míg az alapfokú oktatást tekintve tehát jelentős felzárkózásról beszélhetünk (legalábbis a 
részvételt tekintve), addig az érettségi megszerzésében és a felsőfok megkezdésében 
leszakadásról számolhatunk be a roma diákok körében a nem roma társaikhoz képest 
(Hajdu et al. 2015, Polónyi 2016, Cserti Csapó 2019). Az egyenlőtlenségek tehát feljebb 
kúsztak (Boudon 1974), hiszen már nem a középfokra való bejutás ténye a legégetőbb 
probléma, hanem az, hogy milyen típusú középiskolába járnak (a középiskolák közötti 
különbségek miatt), s az is problematikus, hogy meg tudnak-e küzdeni a lemorzsolódással, 
s meg tudják-e szerezni a középfokú végzettséget (Hajdu et al. 2014). 

A lemorzsolódást tekintve európai viszonylatban Magyarországon a legnagyobb a 
különbség a két nem között (a fiúk javára), de ez a különbség csökken, a jövőben a lányok 
helyzetének javulása várható. Nálunk az egyik legmagasabb azon roma nők aránya, akik 
gyermekvállalás miatt maradnak ki az iskolából (FRA 2014). Magas a háztartás 
megélhetése miatt munkát vállaló fiatalok aránya is a lemorzsolódottak körében (FRA 
2014). Az iskolaelhagyás mögött tehát olyan összetett élethelyzetek állnak, amelyekhez 
megértő attitűddel kell közelíteni. 
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Ezek tükrében két ponton kell különösen beavatkozni. A lemorzsolódás csökkentésében és 
a megfelelő középiskola kiválasztásában. 

Az általános iskolai pedagógusoknak abban lehet jelentős szerepe, hogy: 

- A megfelelő módon fel legyenek készítve a tanulók a középfokú továbbtanulásra 
(pl. nyelvi, logikai kompetenciák terén). 

- Megszeressék a tanulók az oktatást, iskolát, tanulást magát. 
- A tanulók a megfelelő középiskolát tudják kiválasztani, ahonnan nem fognak 

lemorzsolódni. 

A középiskolai pedagógusoknak abban lehet jelentős szerepe, hogy: 

- Törekedjenek arra, hogy a középiskola elvégzéséhez szükséges ismereteket minél 
hatékonyabban megszerezhessék a tanulók. Lemaradás esetén felzárkóztató, 
kiegészítő lehetőségek keresése javasolt. 

- Segítsék az általános iskolából középiskolába való átmenet nehézségeit. A 
lemorzsolódás és alulteljesítés megelőzésében fontos szerepe van annak, hogy az 
iskolában komfortérzet alakulhasson ki. 

- Segíteni kell a diákokat a hosszútávú célok megfogalmazásában, hangsúlyozni kell 
a mostani erőfeszítéseik jelenben még kevésbé látható előnyeit, amelyek hosszú 
távon megtérülnek. 

 

Feladat: Képzelje el azt, hogy általános iskolai, majd pedig azt, hogy középiskolai 
osztályfőnök. Milyen konkrét tevékenységeket rendelne a fenti pontokhoz? Mit tenne 
például osztályfőnöki óra keretében? Milyen programokra vinné el a tanulóit? Milyen 
szakemberekkel ismertetné meg őket? Páros tanulásnál: A páros egyik tagja általános, a 
másik tagja középiskolai osztályfőnök. Beszéljék meg, hogy milyen konkrét aktivitásokat 
rendelnek a fenti pontokhoz! Állítsanak össze egy pedagógusok szintjén megvalósítható 
ötletbankot a két iskolaszint közötti hidak megteremtéséről! 

 

A fenti adatok összességében arra utalnak, hogy a roma/cigány gyerekek iskoláztatásában 
számos ponton lemaradás tapasztalható. S ugyanez igaz a hátrányos helyzetű tanulókra is. 
Rosszabb iskolákba járnak, rosszabbul teljesít(het)nek, hamarabb megszakadnak 
tanulmányaik, nem a megfelelő pályákra kerülnek, kiszorulnak a felsőoktatásból stb. A 
következőkben a konkrét háttérokokat vesszük sorba. Ehhez egy nemzetközi elemzés 
érvrendszeréből indulunk ki, más források tudásanyagaival és szemléletmódjaival 
kiegészítve (REWG 2001). Ahol lehetséges, megoldásokat is felsorakoztatunk. 

A család oldala 

Nyelvi tényezők 
Magyarországon a roma/cigány gyerekek többsége magyarul is megtanul, sőt, magyar az 
anyanyelvük, s csak kevesen ápolják a cigány nyelvet. Azonban a nyelvi hátrányok 
nemcsak az anyanyelvi sajátosságokból, esetleg a magyar nyelv másodlagosságából 
fakadnak. Ugyanis az a magyar nyelv, amelyet megtanulnak, általában a szegényebb régiók 
szegény embereinek nyelve, amely több okból is előítéletességet vagy eredménytelenséget 
válthat ki az iskolában. Egyrészt a tájszólást sok tanár alacsonyabb rendűként értékeli 
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(REWG 2001). Másrészt az alacsonyabb társadalmi rétegek nyelvét a korlátozott nyelvi 
kód jellemzi, szemben a magasabb rétegek kidolgozott nyelvi kódjával (Bernstein, 2003; 
Bourdieu, 1978, Réger 2002). Mit is jelent ez? 

Az iskolai nyelvhasználat különböző távolságra van az egyes osztályok által beszélt 
nyelvektől (Bourdieu, 1978). Mivel a pedagógiai kommunikáció információs hatásfoka a 
befogadó nyelvi hozzáértésétől függ, a különböző társadalmi osztályok között 
egyenlőtlenül oszlik el az iskolai értelemben kifizetődő tőke. A nyelvi skála csúcsán 
elhelyezkedő polgári nyelv a legalkalmasabb az iskolai kommunikációra, de ez csak a 
családi szocializációban sajátítható el kellőképpen. A kiváltságos osztályokra egy sajátos 
nyelvhez való viszony is jellemző. Előszeretettel használnak ritka fordulatokat, kerülik a 
közérthető kifejezéseket, ezzel is hangsúlyozva megkülönböztetettségüket. Az ilyen nyelvre 
szocializált gyermekek jobban boldogulnak az iskolában, s nem idegen számukra a 
pedagógiai kommunikáció, s annak szegényes információtartalma (Bourdieu, 1978). 

Bernstein szintén azt hangsúlyozza (Bernstein, 2003), hogy a gyermekek szimbolikus és 
társadalmi fejlődését csak akkor segítheti elő az iskola, ha a gyermekek érzékenyek az 
iskola kommunikációs rendszerére. Ellenkező esetben társadalmi és szimbolikus váltást 
tapasztalnak a család és az iskola között. Ennek az az oka, hogy kulturális szakadék 
fedezhető fel a munkásosztálybeli gyermekek közössége és az iskola között, mégpedig az 
eltérő kommunikációs rendszer miatt. Bernstein és Bourdieu (Bernstein, 2003; Bourdieu, 
1978) véleménye megegyezik abban, hogy a kommunikációs rendszert mindketten 
társadalmi eredetűnek tekintik, hiszen az eltérő társadalmi viszonyok között különböző 
beszédrendszerek, különböző nyelvi kódok alakulnak ki. A beszédrendszerek és nyelvi 
kódok pedig a világhoz való viszony keretét adják meg, s annak csatornáját jelentik, így az 
egész gondolkodásmódra hatást gyakorolnak. A felsőbb rétegek úgynevezett kidolgozott 
nyelvi kódot használnak, amely azt jelenti, hogy a beszélő szintaktikai választási 
lehetőségek sokaságát használhatja fel beszédének rugalmas megszervezésére, szubjektív 
szándékának kifejtésére (Bernstein, 2003). Ezzel ellentétben a munkásosztály többségére 
jellemző korlátozott nyelvi kód szegényesebb szintaktikai alternatívákat jelent, s a beszéd 
megszervezése merevebb, szigorúbb jellemzőkkel bír. 

„A korlátozott kód ott jön létre, ahol a társadalmi viszony közös elvárásokon, azonos 
előfeltevések sorozatán alapul. Például a hadseregben, rabok körében, cserkészcsapatban, 
házastársak között stb. Az egymással való azonosulás, egymás érzelmeinek átélése 
szükségtelenné teszi a nyelvi jelentés kidolgozását. Itt inkább a nyelven kívüli közlési 
csatornát használják. A kidolgozott kód viszont ott alakul ki, ahol éles határ van az én és a 
mi között, ahol nem magától értetődő a személyek szándéka. A beszélő ezért kénytelen 
jelentéseit kidolgozni, kifejteni, sajátossá tenni. Számára alapvetően fontos a nyelvi 
csatorna, mert általa fejtheti ki szándékát, gondolatait. Neki nem közösségi 
szimbólumokra kell utalnia, hanem egyénített szimbólumokat kell átadnia más 
individuumoknak.” (Molnár Csikós 2008) 

 

1. táblázat: A kidolgozott és a korlátozott nyelvi kód összehasonlítása Bernstein elmélete 
alapján 

 Kidolgozott nyelvi kód Korlátozott nyelvi kód 
Kinek a nyelve Felsőbb rétegek Alsóbb rétegek 
Szintaktikai választási 
lehetőségek  

Sok Kevés 

A hallgató számára a Nem szükséges Szükséges (enélkül nem 



43 

szituáció ismerete érthető) 
Jellemzők Összetett mondatok 

változatos alá- és 
mellérendeléssel, több 
melléknév és határozószó, 
összetett fogalmi hierarchia 

Rövid, nyelvtanilag egyszerű 
mondatok, kötőszavak 
ritkasága és ugyanazok 
ismétlődése, kevés 
alárendelés, kevés melléknév 
és határozószó (ezek is 
merevek), okok és 
következmények 
összetévesztése 

A beszéd megszervezése Rugalmas Merev 
Szereprendszer Nyílt Zárt 
 Kétértelműség megértése, 

saját maguk is alkotói ezeknek 
Készen kapott sablonok 

Önkifejezés, fejlődés Folyamatos fejlődés, 
motiváció az önkifejezésre 

Nincs 
motiváció/begyakorlottság az 
újításra, alkalmazkodásra 

Jellemző alany Én Mi vagy általános alany 

Forrás: Saját szerkesztés a szövegben hivatkozott források alapján 

 

A kidogozott és korlátozott nyelvi kódok közötti különbségeket a nyílt és zárt 
szereprendszerekre is kivetíthetjük (Bernstein, 2003). A nyílt szereprendszerben 
végbemenő kommunikáció többé-kevésbé a kidolgozott nyelvi kódra jellemző 
tulajdonságokkal írható le. Egy nyílt típusú (például családi) szereprendszerben az egyén 
(például a gyermek) megtanulhatja, hogyan kell megbirkóznia a kétértelműséggel, 
egyéniségének kifejezésére színesebb és bonyolultabb kifejezésmódok közül válogathat, 
ezért motivált ezen kommunikációs eszközök fejlesztésére. Ezzel ellentétben egy zárt 
szereprendszerben, ahol korlátozott nyelvi kódot használnak, az egyén már készen kapott 
sablonokat használ, nem motivált új jelentések létrehozásában és felfedezésében. Így az 
alkalmazkodás nehézséget jelent, amikor egy új környezetben új szerepeket ismer meg. 

Basil Bernstein elméletéből és kutatásaiból (Bernstein, 2003) kiindulva hazánkban is 
végeztek a nyelvhasználatra vonatkozó vizsgálatot (Pap – Pléh, 2003). Pap Mária és Pléh 
Csaba arra keresték a választ, hogy az eltérő szociális helyzetű első osztályos gyermekek 
között kimutathatók-e olyan különbségek, amelyből már következtetni lehet arra, hogy ki 
hogyan boldogul majd az iskolában. A nyelvhasználat vizsgálatát tartották a 
legalkalmasabbnak erre, amely a gyermekek egész gondolkodásmódját tükrözi, s amely 
meghatározó az iskolai boldogulásnál. Az 1970/71-es vizsgálatban 65 első osztályos 
budapesti tanuló vett részt. A nyelvhasználatbeli különbségek – Bernstein eredményeihez 
hasonlóan – ezen diákok esetében is jelentkeztek, a szociális helyzettel összefüggésben, 
valamint – meglepő módon – attól függően, hogy milyen a városrész szociális státusza, 
ahol a diák lakik. A szociális helyzet és a lakóhely tekintetében egyaránt előnyös helyzetű 
gyermekek beszéde bonyolultabb, és kevésbé szituációhoz kötött. Ez az a beszédmód, amit 
az iskola preferál, így tőlük várható a legjobb iskolai teljesítmény a jövőben. Ugyancsak jól 
teljesítettek a nyelvi teszten azok a hátrányos helyzetű diákok, akik a főváros magas 
szociális státuszú helyein laktak. (A kontextuális hatás ebben az esetben tehát erősebbnek 
mutatkozott az individuális hatásnál.) A legrosszabb eredményeket a településrész és a 
szociális helyzet szempontjából is hátrányt szenvedők produkálták. Érdekes, hogy az 
elkülönített csoportok IQ értékei között nem volt számottevő különbség (Pap – Pléh, 
2003). Ez azt bizonyítja, hogy a nyelvhasználat nem tulajdonítható egyszerűen csak az 



44 

intelligenciának. A nyílt szereprendszerrel jellemezhető, kidolgozott nyelvi kódot használó 
családokból származó gyermekek tehát olyan nyelvi előnyökre tesznek szert, amelyekből a 
tőlük szerencsétlenebb sorsú gyermekek hiányt szenvednek. A csupán korlátozott nyelvi 
kódot elsajátított gyermekek számára az oktatás nagyobb kihívást jelent, mint a 
kidolgozott nyelvi kódot ismerő diákoknak. 

Lényeges tényező mindebben, hogy a nyelven keresztül eltérő az otthoni ismeretszerzés és 
az iskolai ismeretszerzés (Réger 2002). Ezek között szükséges átmenteket, hidakat 
képezni. 

Az iskolák nincsenek felkészülve ezekre a nyelvi különbségekre. Pl. elenyészően kevés a 
roma nyelvet is ismerő tanár. Az iskolákban a többségi nyelvet várják el (REWG 2001), 
azon belül is egy kidolgozott nyelvi kóddal jellemezhető nyelvet. Az ettől való eltérést 
büntetik. Ez motiválatlansághoz, az önbizalom megrendüléséhez vezethet (REWG 2001). 
(Maga a tanár sem ismeri fel, hogy az alulteljesítést nyelvi okok magyarázzák. A diák is 
magában fogja keresni a hibát, vagy az iskolától elfordulás lesz a válasza.) 

A nyelvi tényezők javítására kidolgozott módszertani tárház áll a rendelkezésünkre. 
Néhány példa ízelítőül: 

- kommunikációs játékok: beszámolás megtörtént eseményről egy, a történteket 
nem ismerő beszédpartnernek 

- egymás “távirányítása” telefonon (Gahagan–Gahagan, 1970, idézi Réger 2002) 

Magyarországi viszonylatban kiemelendő ezen a téren Papp Mária és Pléh Csaba, illetve 
Réger Zita munkássága. A legfontosabb gondolatok, amely alapja minden módszertani 
megoldásnak: 

- A diákok nyelvi állapota nem „lemaradás” természetű, hanem „sokféleség” 
természetű 

- Meglévő ismeretanyagra támaszkodás (a gyerek otthoni tárgyi környezete, családi 
történetei stb.) 

- Elengedhetetlen egy híd létesítése az otthoni és az iskolai nyelv között (Réger 
2002).  

 

Szegénység 

„(…) az ész szava nagyon halk, ha étvágyaink hangja keményen túlharsogja.” – mondja 
Ferku Imre (Ferku 1996, 35. o.). A nehéz helyzetben lévő családokban a taníttatás konkrét 
költségei gondot okoznak. Pl. ruha, utazás, tanszerek, étkezés (REWG 2001). Ezek az 
úgynevezett rejtett költségek még akkor is súlyosak, ha maga az oktatás ingyenes (REWG 
2001). Jellemző továbbá a gyerekek korai munkába állása, a háztartásban való segítés – 
mint az iskolai részvételt közvetlenül befolyásoló tényezők (REWG 2001). 

Ha az alapvető szükségletek nincsenek kielégítve, konfliktushelyzet áll elő, ami gátolja a 
tanulást. Azt, hogy a gyermekek adott képességei és kreativitása realizálódik-e a 
teljesítményben, a motivációs tényezők határozzák meg (Ferku 1996). „Maslow szerint a 
szükségleteknek létezik egy hierarchiája (a szükséglet hierarchia), amely az alapvető 
biológiai szükségletektől azon komplexebb pszichológiai motivációkig terjed, amelyek csak 
akkor válnak fontossá, ha az alapvető szükségletek már kielégülést nyertek. (…) Az egyén 
csak akkor lesz képes esztétikai és intellektuális érdeklődésére időt és energiát szentelni, 
amikor alapvető szükségletei könnyen kielégíthetők.” (Ferku 1996, 34. o.). Az alapvető 
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szükségletek kielégítéshez pedig fontos a család anyagi javakkal való ellátottsága. Coleman 
(Coleman, 1998) azt mondja, amikor a „pénzügyi tőkéről” beszél, hogy annak megléte 
ahhoz szükséges, hogy azokat a fizikai erőforrásokat biztosítsa a gyermekek számára, 
amelyek az iskolai eredményességet növelik. Ilyen a saját otthoni tanulószoba, vagy a 
tanuláshoz szükséges segédeszközök megléte. De ide sorolhatjuk még a nyelvvizsga és a 
magántanárok megfizetésének költségeit is. 

 

1. ábra: A Maslow-piramis 

 

Mollenhauer szerint (Mollenhauer 2003) a tudósok, kutatók aránytalanul kevés 
jelentőséget tulajdonítanak az anyagi javak iskolai teljesítményre gyakorolt hatásának, és 
így kevesebb figyelmet szentelnek annak kutatására. Douglas, Blomfield és Newsom (idézi 
Mollenhauer 2003) arra a következtetésre jutottak, hogy a rosszabb gazdasági feltételek 
negatívan befolyásolják az iskolai teljesítményt. A gyermekhalandóság és a 
gyermekbetegségek előfordulása pedig az apa gazdasági helyzetével fordított arányban 
növekszik. 

Magyarországon a kilencvenes években mind a kedvező, mind a kedvezőtlen helyzetű 
családok körében nőtt a gyermekek iskolázási esélyeit növelő anyagi áldozatvállalás (Gazsó 
2006). A különbségek azonban még így is óriásiak a két pólus között. Harcsa kimutatta 
(idézi Gazsó 2006), hogy 1995-ben azon 10-14 éves tanulók vettek részt inkább 
különórákon, akiknek szülei menedzserek vagy vezetők (74,4 százalék), szakértelmiségiek 
(52,1 százalék), vagy éppen szellemi alkalmazottak (50,9 százalék). Ennél jelentősen 
kisebb arányban járnak különórákra az alacsonyabb rétegek gyermekei: a szakmunkások 
gyermekeinek 32,2 százaléka, a betanított munkások gyermekeinek 27,9 százaléka, a 
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segédmunkások gyermekeinek 19,8 százaléka, a mezőgazdasági fizikaiak gyermekeinek 
pedig 19 százaléka. Vargáné Pók Katalin szerint (Vargáné, 2005) a szakmunkás 
végzettségű apák csak akkor áldoznak gyermekeik taníttatására plusz költségeket 
(magántanár, könyvek), ha anyagilag saját végzettségüknél magasabb szintre kerültek. Az 
értelmiségi családok nagyobb valószínűséggel hajlandók a ruházkodás és étkezés rovására 
az oktatásba befektetni (színházbérlet, zongoralecke), míg az alacsonyabb iskolai 
végzettségű szülők inkább a ruházkodásra és étkezésre költenek többet. Ehhez persze 
szükséges, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségű szülő egy olyan anyagi háttér 
birtokában legyen, amely megengedi neki az ilyen döntéseket. A tényleges megélhetési 
gondokkal küszködő szülőket nem vonhatja senki kérdőre amiatt, ha nem tudják 
gyermekeik különóráit, színházbérletét kifizetni. 

Noha a szakmunkás, betanított- és segédmunkás, valamint a mezőgazdasági fizikai 
munkás szülők egyre nagyobb arányban teszik lehetővé gyermekeik számára a különóra 
látogatását, még így is nagy az esélyhátrányuk (Gazsó 2006). Továbbra is megfigyelhető 
volt az 1990-es években, hogy az alsóbb rétegek középiskolája jellemzően a 
szakmunkásképző, ami a diplomaszerzés szempontjából zsákutcát, a munkaerőpiacon 
pedig értéktelen tudást jelent. 

A rossz egészségügyi állapot nehezíti az iskolai részvételt és teljesítményt (sok hiányzás, 
teljesítményromlás betegség esetén) (REWG 2001). Szűkösebb hozzáférésük az 
egészségügyi ellátórendszerhez, s az elégtelen lakáskörülmények miatti problémák 
(fűtetlen vagy részlegesen fűtött lakások télen, ivóvíz minősége stb.) az egészségre is 
kihatnak. Más országokban az is előfordul, hogy az igazgatók arra használják az orvosi 
igazolás hiányát, hogy elutasíthassák a roma gyerekeket az iskolából. Az orvosi igazolás 
kiadásának feltétele ugyanis egy állandó lakóhely, amely a roma családoknál sokszor 
hiányzik (REWG 2001). 

 

Tőkefajták és társadalmi reprodukció 

A kedvezőtlen társadalmi helyzetből adódó hátrányok végigkísérik a gyermekek testi, lelki, 
szociális és értelmi fejlődését. S bár könnyű lenne mindezt csak a jövedelmi 
egyenlőtlenségekből levezetni, ettől többről van szó. Az anyagi javak szűkössége nem 
önmagában jelent problémát. Szoros összefüggésben áll másfajta társadalmi 
egyenlőtlenségekkel. A jövedelem alacsony szintje következménye, s egyben kiváltója is 
egy olyan állapotnak/folyamatnak, amely az egyének és a családok másfajta 
egyenlőtlenségeit is magába foglalja. Ennek a bonyolult összefüggésrendszernek a 
megértéséhez szükséges tisztázni a különböző tőkefajták fogalmát. 

A tőkét nem csupán gazdasági értelemben definiálhatjuk. Társadalmi helyzetünket 
gazdasági tőketulajdonaink mellett másfajta tőkékkel is leírhatjuk. Bourdieu (2003) a 
tőkét esélyek elsajátításának eszközeként értelmezi. S azt is tőkének tekinti, amit nem 
mindig lehet megvásárolni (Bourdieu 1998). „A tőke vagy anyagi formában, vagy 
elsajátított, „inkorporált” formában felhalmozott munka. A tőkének az egyes 
aktorok vagy csoportok által külön és exkluzív történő elsajátításával lehetővé 
válik a társadalmi energia tárgyiasult vagy élő munka formájában való 
elsajátítása is. A tőke mint vis insita az objektív és szubjektív struktúrákban 
rejlő erő; a tőke ugyanakkor – mint lex insita – a társadalmi világ belső 
szabályszerűségeinek alapvető elve is.” (Bourdieu: 1998: 155). Ebben az értelemben 
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a tőke nem csak a gazdasági tőkét jelenti. Bourdieu szerint a tőke 3 alapvető formában 
jelenhet meg: gazdasági, kulturális és társadalmi tőke. E tőkefajták bemutatása következik. 

 

Gazdasági tőke 

 

A gazdasági tőke nem kíván különösebb magyarázatot. Jellemző rá, hogy közvetlenül 
pénzzé konvertálható, és tulajdonjogi formában hajlamos az intézményesülésre (Bourdieu 
1998). Coleman (Coleman 1998) a pénzügyi tőke fogalmát használja. Szerinte a családi 
háttér egyik összetevője a pénzügyi tőke, amely „megközelítőleg a család vagyonával vagy 
jövedelmével mérhető” (Coleman 1998: 28).  

 

Kulturális tőke 

 

„A kulturális tőke bizonyos feltételek mellett gazdasági tőkévé konvertálható, és különösen 
az iskolai végzettségi titulusok formájában történő intézményesedésre hajlamos.” 
(Bourdieu 1998: 155). Bourdieu (1998) tehát figyelembe vesz olyan tényezőket is, amelyek 
nem csupán pénzben mérhetők: a beruházásoknak a társadalmi szereplők által 
tulajdonított jelentőségét, a különböző profitesélyek struktúráját, a kulturális tőke 
családban végbemenő transzmisszióját stb. 

Különösképpen igaz a kulturális tőke egyik típusára, az inkorporált – azaz a „belsővé tett” 
– kulturális tőkére, hogy nem mérhető anyagi javakkal. „Az inkorporált kulturális tőke az 
egyén belsővé tett, tartós készségek formájában elsajátított személyiségrésze, habitusa 
(nyelvhasználat, ízlés, viselkedés, ismeretek stb.).” (Pusztai 2011). Az inkorporált 
kulturális tőke illusztrációjaként Vilmos herceget képzeljék el, aki épp az öltönygombját 
gombolja, olyan természetességgel és eleganciával, amelyről úgy tartják, megtanulni nem 
lehet (Pusztai 2020). Mindez – ellentétben a pénzzel és a birtoklási jogcímekkel – nem 
adható, ajándékozható vagy cserélhető el. Társadalmi átörökítés útján, rejtetten és hosszú 
évek alatt adódik tovább, így ennek a tőkének az esetében is érvényesül az egyenlőtlen 
eloszlás gyakorlata. A társadalom különböző rétegei ugyanis nem egyenlő arányban 
birtokolják, és nem ugyanúgy tudják átadni. Így a szerencsétlenebb sorsú gyermekek nem 
tanulják meg családjukban. Ezzel olyan hátrányokat szenvednek, amelyek nagyon 
megnehezítik iskolai pályafutásukat és életesélyeiket. 

Az objektivált kulturális tőke a tárgyiasult kulturális javakat jelenti, amelyek 
„felhasználásához” is szükséges az inkorporált kulturális tőke. A könyvekhez, 
festményekhez, hangszerekhez való viszony szintén a családban, hosszú idő során 
sajátítható el. De ugyanúgy szükséges hozzá egy olyan jövedelmi szint is, amely biztosítja 
az ilyen kulturális javakhoz való hozzájutást (Bourdieu 1998). Azoknak a diákoknak, akik 
számára a családi megélhetési nehézségek nem teszik lehetővé e javak megvásárlását, vagy 
a család nem preferálja az ilyen típusú kiadásokat, nagy valószínűséggel ezek 
„fogyasztásának” a módját (pl. egy festmény élvezetét) sincs esélyük elsajátítani. 

Így nagyon kevés esélyük van arra, hogy az iskolai versenyben helytálljanak, és 
megszerezzék a kulturális tőke intézményesítése által létrejött elismerést – ami 
tulajdonképpen az intézményesített kulturális tőke –, azaz a különböző iskolai 
végzettséget igazoló iratokat (Bourdieu 1998). 
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Társadalmi tőke 

 

A boldoguláshoz azonban szükséges még valami, amit Bourdieu (1998) társadalmi tőkének 
nevezett. Ez a tőkefajta a kölcsönös ismeretségen, az elismerésen, valamint az egy 
csoporthoz való tartozáson alapul. Nagysága egyrészt attól függ, hogy mekkora azon 
kapcsolatok hálójának a kiterjedése, amelyet ténylegesen mozgósítani tudunk, másrészt 
pedig attól, hogy mekkora a velünk kapcsolatban állók tőkéinek a nagysága. A Flap – De 
Graaf szerzőpáros (Flap – De Graaf 1998) írásából kiderül, hogy a társadalmi ranglétrán 
való feljebb jutásnál szignifikáns hatást gyakorol a társadalmi tőke, azaz olyan személyek 
megléte, akik segítségnyújtásra hajlandóak, és magas presztízzsel bírnak. Szerintük az 
emberek kapcsolatai, és az azok által elért előnyök társadalmi tőkeként foghatók fel. Minél 
több társadalmi tőkével rendelkezik valaki, annál jobb lesz az életminősége. Szerintük 
„Egy olyan univerzális normákkal rendelkező ipari társadalomban, mint az amerikai, még 
mindig érvényes, hogy az iskolázottság mellett – sőt, helyett – a jó kapcsolatok nagyon 
komoly szerepet játszanak az egyéni életesélyek meghatározásában.” (Flap – De Graaf 
1998: 131). Ezt figyelembe véve nem nehéz elképzelni, hogy egy hátrányos helyzetű, 
alacsony presztízsű társadalmi csoport tehetséges tagja miképpen szenved hiányt a 
társadalmi tőke azon formáiból, amelyek a társadalmi felemelkedés göröngyös útján 
segítséget jelenthetnének a számára. 

Coleman (Coleman 1998) is felhívja a figyelmet arra, hogy a társadalmi tőke különböző 
egyének számára különböző eredményeket idézhet elő. Értéket jelent azoknak a 
cselekvőknek, akik számára elérhető erőforrás, de hátrányt azoknak, akik számára nem 
elérhető. Így a kisebb társadalmi tőkével rendelkezőknek kevésbé állnak a rendelkezésére 
olyan erőforrások, mint a bármikor beváltható szívességek, vagy a mindennapi élethez 
elengedhetetlenül szükséges információk. Coleman a valamilyen csoporthoz, közösséghez 
tartozást is társadalmi tőkének tekinti. Az itt élő normák hasznosak lehetnek a hátrányos 
helyzetű gyermekek számára is, ha például egy közösség normái a kiemelkedő iskolai 
teljesítményt jutalmazzák. A csoporthatás olykor erősebb is lehet az egyéni szintű 
hatásoknál – mondja Morgan és Sorensen (Idézi Fényes – Pusztai 2004). Eszerint, ha egy 
diák alacsony szintű személyes szociális kapcsolatrendszerrel rendelkezik, de szorosan 
kötődik az iskolai közösséghez, akkor lényegében ugyanazokat az előnyöket élvezi, mint a 
magas szintű személyes kapcsolatrendszerrel bíró tanulók. A Fényes – Pusztai szerzőpáros 
(2004) elemzése is rámutatott erre végzős felekezeti középiskolások körében. Eszerint 
minél több értelmiségi szülő van egy osztályban, annál nagyobb a továbbtanulási kedv az 
egyes diákok körében, függetlenül attól, hogy egy diplomás vagy egy nem diplomás szülő 
gyermekét nézzük. 

Ez tehát azt jelenti, hogy a kedvező körülményeket biztosító középiskolákban és 
osztályokban a hátrányos helyzetű tehetséges diákok kellő kapcsolati tőkére tesznek szert, 
amely motiváltságot, ambíciót nyújt a továbbtanuláshoz, és a további felemelkedéshez. Ám 
kérdéses, hogy a valóban tehetségesek közül bejut-e mindenki ezekbe a középiskolákba és 
osztályokba. Erről fog szólni a szegregáció és szelekció témát feldolgozó fejezet. 
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Családszerkezet 
Coleman (1998) társadalmi tőke fogalma a családon belüli kapcsolatokra is kiterjed. A 
családszerkezet egy tényezője a szülők tényleges jelenléte a családban (Coleman 1998). A 
családon belüli emberi tőke átadása ugyanis a felnőttek feladata, ám ehhez szükséges, 
hogy valóban jelen legyenek a családban. Ilyen értelemben a család társadalmi tőkéjének 
megléte (tehát a családon belüli kapcsolatok megléte) szükséges a gyermekek egészséges 
értelmi-érzelmi fejlődéséhez. Coleman szerint a család társadalmi tőkéjének 
legszembetűnőbb strukturális hibájaként fogható fel, ha csak egy szülő neveli a gyermeket. 
Azonban a „teljes” család is hiányosnak tekinthető, ha a szülők minden idejét lekötik 
munkahelyi vagy egyéb teendőik (Coleman, 1998). Coleman írásából az is kiderül, hogy ha 
nincs szoros kapcsolat a szülő és a gyermek között, akkor a gyermek nagyobb 
valószínűséggel marad ki az iskolából. 

A stabil családi háttér a legkedvezőbb a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésének 
(Csokai & Engler 2016, Engler 2016, Kozma 1975). Az egyszülős családokban 
bizonytalanabb a szülői kontroll és sérülékenyebb a normabiztonság (Coleman 1998, 
Pusztai 2009, 2016a). A családszerkezet erős hatással van a matematikai és szövegértési, a 
tanulmányi eredményekre és a továbbtanulási tervekre, de azzal a komplex 
eredményességi mutatóval is erős összefüggést mutatott, amelyben a tanulmányi sikerek 
mellett a tanuláshoz való hozzáállást és az iskola életébe való bekapcsolódás is szerepelt. A 
kulturális programokban való részvétel és az ezekre való igény, a családi beszélgetések 
gyakorisága is a teljes családokban a legmagasabb, sőt még a családon kívüli, barátokkal 
folytatott beszélgetések is azoknál gyakoribbak, akik teljes családban élnek. Akkor is 
érzékelhetők a családegység hiányának jelei az iskolai eredményességben, viselkedésben, 
ha a válás még nem történt meg (Csokai & Engler 2016, Morvai 2016, Engler 2016, Pusztai 
2009, 2016b, Alwin & Thornton 1984, Kozma 1975, Harcsa & Tarján 2006). Nagy P. 
(2010) a válás továbbtanulást gyengítő természetére mutatott rá 2002-es adatokon. 

 

A diák oldala: Az iskolával szembeni attitűdök 
Az iskolakerülést sokan úgy értékelik, hogy nem érték a tanulás és az iskola a roma 
családok számára (REWG 2001). Átforduló tendenciára bukkan egyre több szakirodalom. 
Fontos tanári feladat elfogadtatni magát és az iskolát. Mi áll az iskola elutasítása, a 
nonkonform érzet, a motiválatlanság mögött? 

1) A tanulás maga érték a roma/cigány családokban is. Az, ami elfordulást válthat ki, az a 
kötelező iskoláztatás, továbbá a számukra elérhető iskolák. Tehát nem a tanulásra 
mondanak nemet, hanem arra a módra, ahogyan ezt felkínálják vagy éppen kötelezővé 
teszik számukra (REWG 2001). A tanulást a családban tartják természetesnek, ezért 
utasíthatják el sok családban például az óvodát, hogy minél tovább a családban mehessen 
végbe az évszázadok óta gyakorolt tanulási folyamat (REWG 2001). (Ez azonban inkább 
más európai országokra igaz, ahogy fentebb láthattuk, Magyarországon az óvodáztatás 
magas arányokat mutat.) 

2) A bizalmatlanság is közrejátszik. A kötelező állami intézmények iránti általános 
bizalmatlanság érvényes az iskolákra is. E bizalmatlanság kialakulásához pedig – ahogy 
utaltunk rá fentebb – szomorú történelmi események és korszakok vezettek (REWG 
2001). 
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3) Nem mennek szívesen olyan helyre a gyerekek, ahol előítéleteknek lehetnek kitéve – a 
diáktársak, a tanárok és más iskolai dolgozók részéről egyaránt. Tehát az iskola elutasítása 
egy válaszreakció a roma/cigány gyerekek, a roma/cigány kultúra (burkolt vagy nyílt) 
elutasítására (REWG 2001, Messing 2017). A valahova tartozni vágyást megadja a család. 
Az iskolában pedig a hasonló társakkal kialakított csoportokat keresik. Ezekben 
csoportkohézióként is működhet az iskolaellenes kultúra (Polónyi 2016, Willis 2000). Egy 
interjús kutatásban úgy fogalmazott egy megkérdezett tanár, hogy “eltanulják a butaságot 
egymástól”, és hogy “szégyen a tanulás” (Messing 2017).  

4) Nagyon sok többletmunkával jár a bizonyítás és kisebb a látható megtérülés. Ez is állhat 
a motivációvesztés mögött (Polónyi 2016). 

5) Az európai kutatás szerint a túlkoros roma gyerekek példája sincs jó hatással arra, hogy 
az iskolát hasznosnak lássák (REWG 2001). Ezt a tendenciát látszik megtörni, 
ellensúlyozni a roma középosztály lassú kialakulása, valamint a felekezeti roma 
szakkollégiumok értelmiségi képzésének napjainkban beérő gyümölcse (Forray R. 2017, 
Ceglédi et al. 2018). 

6) Nem a képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő oktatást kapják (Várnagy & Várnagy 
2000), ami miatt kudarcok sorozatát élik át, s az iskola a kudarcok területévé, 
veszélyzónává válik. 

7) Jelenorientáltság. A jelenben kell megragadni az érdeklődést. A jövőbeli célok túl 
távoliak a roma/cigány és a hátrányos helyzetű gyerekek számára. A munkaerőpiaci 
megtérülést nem látják közvetlenül azok az emberek, akik kiszorulnak belőle. Vita zajlik 
arról, hogy a tyúk vagy a tojás kell-e előbb. Az iskoláztatás az alapja annak, hogy a 
munkaerő-piaci helyzet megoldódjon: jól képzett munkaerő szükséges? Vagy előbb a 
munkaerő-piacnak kell befogadóbbá, az iskoláztatást értékelővé válnia? A szülők anyagi 
helyzetének javulása lehet a kulcs a gyerek iskoláztatásához? Forray R. megfordult 
tendenciát tapasztalt életutak elemzésekor: Előbb szükséges a biztos anyagi háttér, s csak 
ezután kezdik el a gyerekeket taníttatni (Forray R. 2017). Megoldás: Egyrészt a megélhetés 
oldaláról. Másrészt pedagógiai módszerekkel. Például Csőregh Éva a kreatív 
képességegyüttes (fantázia, kíváncsiság, alkotókészség, rugalmasság, kudarctűrés) 
fejlesztésére dolgozott ki játékos módszereket (Lakótelepi gyerekek. Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, Budapest, 1978.). 

8) Az iskolakezdéskor tapasztalt tudásbéli és szocializációs “hiányosságok” is fontos 
tényezők. Hozzá kell tennünk, hogy a hiányosságként értékelt jelenség egy másik 
megközelítésben azt jelenti, hogy nem az iskolában elvárt tudást és szocializációs mintákat 
birtokolják a gyerekek, hanem egy másfajta, a maga kontextusában ugyanolyan értékes 
tudást és szocializációs mintákat. Tehát itt is a „lemaradás” paradigma helyett a 
„sokféleség” paradigma érvényes. A roma szülők úgy gondolják, hogy az iskola dolga 
felkészíteni a gyerekeket az életre. A nem roma szülők ezzel szemben fontosnak tartják azt 
is, hogy ők maguk felkészítsék gyermekeiket az iskolára (Forray R. 1997, idézi: REWG 
2001). Az európai viszonylatban is magas óvodázatatási arány pozitív jövőképre enged 
következtetni Magyarországon – bár tennivaló így is akad bőven. 

9) A tanulási stílusbeli eltérések is szerepet játszanak mindebben. Ahogy a történeti 
részben már utaltunk rá, a romák/cigányok hagyományosan a szabad ég alatt, 
közösségükért dolgozva, családi körben élték mindennapjaikat, s ezek a hagyományaik 
idegenek az ipari termeléstől. Ugyanez igaz az oktatási rendszerrel való kapcsolatukra is. A 
rigid, hierarchikus, tradicionális, tanárközpontú pedagógiai formák ellentétesek a 
roma/cigány gyerekek igényeivel – sőt, a kritikusok szerint általában minden gyerek 
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igényével. A pedagógia új hullámai rímelnek mindarra, ami a roma gyerekeknek 
természetes (szabadság, kooperáció, interaktivitás, gyerekközpontúság, tapasztalati 
tanulás, kibontakozás, a gyerek fejlődési igényére való reagálás, felnőtt és gyerek együttes 
felelőssége a folyamatban stb.). A roma közösségek hagyományosan a “learning-by-doing” 
elve alapján, mester-tanítvány viszonyban tanulták mesterségeiket. Ez a tanulási mód 
sokkal közelebb áll a modern pedagógiai irányzatokhoz, mint a mai oktatásban még 
mindig domináns poroszos hagyományokhoz (REWG 2001). Ez összességében reményre 
ad okot a jövőre nézve, ugyanis a modern pedagógiai irányzatok terjedése segíthet 
feloldani a konfliktust a roma gyerekek számára otthonos tanulási stílus és az iskola 
merevsége között. Ehhez azonban az szükséges, hogy részesülhessenek a modern 
pedagógiai irányzatok terjedéséből. 

 

 

Az iskola oldala: Előítéletesség és alacsony tanári elvárások 
(Pygmalion hatás) 
Magyarország a legrosszabb helyet foglalja el a romák által átélt diszkriminációt mérő 
mutató alapján a Roma Integráció Évtizede programban résztvevő 11 ország között 
(Polónyi 2016). Dunajeva (2017) kétféle modellről beszél az iskolai roma identitást 
illetően. Egy úgynevezett “rossz cigány” és egy úgynevezett “jó roma” modellről. Szerinte a 
kettő között óriási szakadék van. 1) Az első modell ráerősít a társadalomban egyébként is 
burjánzó előítéletességre. Az előítéletes szülőkkel együtt úgy tekint a roma diákokra, mint 
rossz cigányokra, akiket lehetetlen az iskolában nevelni, szüleikre pedig úgy, mint akik 
útjában állnak gyerekeik sikerének. 2) A másik modell azt mondja ugyanennek a diáknak 
és szülőjének, hogy legyen büszke roma identitására, értékes a kultúra, amit képvisel. Az 
iskola programok, pedagógiai újítások sikere is azon múlhat, hogy melyik modell érvényes 
az adott iskolában vagy az adott pedagógus esetében. A nemzeti identitás egy szociális 
konstrukció (Dunajeva 2017). A közösségben élik meg. Ezért nemcsak az egyéni 
individuális identitást kell erősíteni, hanem közösségben gondolkodni. 

6Miben nyilvánul meg az előítéletesség? Viselkedésbeli, 
szóbeli, tettlegességbeli megnyilvánulásokban a 
diáktársak és a tanárok részéről is. Tulajdonképpen a 
szegregáció egyik fontos mögöttese is az előítéletesség. S 
emellett az alacsonyabb elvárásokban, a teljesítmény nem 
elismerésében is testet ölt (REWG 2001). 

Európa szerte ismert jelenség, hogy kevesebbet várnak el a 
roma/cigány diákoktól a tanárok. Kutatások igazolják, 
hogy ritkábban kapnak dicséretet: még akkor sem dicsérik 
meg őket, ha jól végzik a dolgukat (REWG 2001). Egy 
magyar kutatásban úgy nyilatkozott egy diák, hogy 
szerinte az iskola elvárásainak teljesítéséhez emberfeletti 
képességek szükségesek (REWG 2001). Az alacsony 

                                                        

 
6 Kép forrása: http://goliva.weebly.com/uploads/4/4/6/5/44656435/9071795_orig.jpg 
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elvárások pedig alacsony teljesítményhez vezetnek, mivel a diákok azt tükrözik vissza, amit 
elvárunk tőlük – ez az úgynevezett Pygmalion hatás. Erre megoldás az, ha tanári 
elvárásainkat függetlenítjük mindentől. Ha többet várunk el, ha többet „látunk bele” a 
diákba, ő ezt fogja visszatükrözni felénk (Cserné Adermann 1983). 

 

Ismétlő kérdések 
Milyen pontokon tapasztalható lemaradás a roma/cigány gyerekek iskoláztatásában? 

Sorolja fel és értékelje a család oldalán felsorakoztatott tényezőket! 

Nevezzen meg kutatásokat és mutassa be azok eredményeit az alábbi területekről: nyelvi 
tényezők, szegénység, családszerkezet! 

Értékelje a diák oldalán megfogalmazott tényezőket! 

Értékelje az iskola odalán megfogalmazott tényezőket! 

 

 

Projektfeladat 
Olvassák el az alábbi módszert! Fogalmazzák meg pontokba szedve a módszer lényegét és 
hatékonyságának kulcsát! Páros tanulás esetén: Találjanak ki egy hasonló módszert a 
lakóhelyükre jellemző tevékenységre és saját tantárgyukra adaptálva! 

Terjedelem: min. 2 ezer leütés szóközökkel. 

„Ilyen célt szolgált például a “néprajzi módszer” alkalmazása az ötödik osztályos biológia 
tananyag egyik tematikai egységének a feldolgozásában. Ez az anyagrész a növényi élet 
feltételeivel ismertette meg a tanulókat. Az új módszer alkalmazását voltaképpen Heath 
kutatói módszerei, etnográfusi jelenléte inspirálta. Az anyag feldolgozásának keretét egy, a 
pedagógusok irányításával és segítségével folyó, többhónapos, kollektív játék alkotta: a 
gyerekeknek egy, az adott régióban létesítendő “mezőgazdasági központ” számára kellett 
adatokat gyűjteniük közösségük táplálkozási szokásairól, a helyi termelési tapasztalatokról 
és módszerekről. Ezekről be kellett számolniuk a “központnak", s meg kellett 
magyarázniuk, miért voltak hatékonyak vagy hatástalanok a lakosság által alkalmazott 
termelési módszerek. (A környék mezőgazdasági terület volt, s ilyen vagy olyan okból igen 
sok itt élő felnőttnek voltak ismeretei mezőgazdasági kérdésekről.) A játék kezdetén a 
gyerekek elsajátították az etnográfusi terepmunka alapmódszereit: megtanulták, hogyan 
kell kérdezni, interjút készíteni, adatokat gyűjteni, az adatokban rejlő fogalmakat, 
elképzeléseket azonosítani és összevetni a tudományos források adataival. (A néprajzi 
kutatás is ezt az utat követi, amikor megpróbálja felderíteni egy etnikai közösség 
hiedelmeit, világképét, táplálkozási szokásait stb.) Az adatgyűjtés során a gyerekek 
kikérdezték a környék legjobb farmereit, mit termelnek és hogyan, növénytermesztéssel, 
táplálkozással kapcsolatos híradásokat, receptek gyűjtöttek a helyi sajtóból. 
Összehasonlító táblázatot készítettek, amelyekben – az osztályban és a könyvtárban 
található biológia könyveket tudományos forrásként használva – megadták a népi 
fogalmak tudományos megfelelőit. Megfigyeléseik, kutatásaik eredményét egy közösen 
megalkotott könyvben foglalták össze saját maguk és az utánuk következő osztályok 
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számára. A tananyagegység végére a gyerekek biztonsággal elsajátítottak egy sor 
tudományos terminust (például “fotoszintézis", “klorofil", “ozmózis", “növényvédőszer"). 
Megtanultak beszélni az információszerzés és az információellen őrzés módjairól; a 
“forrás", “igazol", “öszszefoglal", “lefordít” szavak szókincsük részévé váltak. S még egy 
további eredmény: közösségük tagjaival interjút készítve a gyerekek maguk is ráébredtek 
azokra a nyelvhasználati sajátosságokra, amelyek az ő számukra is megnehezítették az 
iskolai kommunikációt. Amikor például az idős tractoni interjúalany a célszerűen 
megfogalmazott kérdésre egyenes válasz helyett valamilyen – terjedelmes kitérőkkel 
tarkított – elbeszéléssel válaszolt, maguk is megállapították: “Az öreg Frank-től nem lehet 
egy rendes választ kapni". A köznapi és a tudományos ismeretek szembesítésének 
elsődleges célja az volt, hogy a gyerekek az egyik területhez tartozó ismereteket 
megtanulják lefordítani a másikra, megtanuljanak elmozdulni az egyéni, helyzethez kötött, 
élőszóban kifejezett köznapi ismerettől (ilyenek a vélemények, az értékelést is tartalmazó 
elbeszélések, a szólások és mondások, a receptek és az újságban olvasható beszámolók) az 
osztályban, iskolában elsajátítandó személytelen, absztrakt, gyakran írásban közvetített 
tudományos ismeretek felé. Ez a fordítási folyamat meghatározott lépésekből áll. 
Megfelelő címkékkel ellátva azonosítanunk kell köznapi fogalmakat, információkat (ehhez 
persze el kell sajátítanunk az ilyen ismeretek gyűjtéséhez és elmondásához szükséges 
készségeket); meg kell határoznunk az egymásnak megfeleltethető fogalmakat, 
információ-darabokat a megismerés köznapi és tudományos szférájában; azonosítanunk 
kell a két terület között esetleg meglévő információs hézagokat; célirányos kérdéseket kell 
megfogalmaznunk a hiányzó információ megszerzéséhez; végül módszereket kell találnunk 
feltevéseink ellenőrzésére, bizonyítására. A fenti műveletek végrehajtása során a tanulók 
megtanulták, hogy köznapi ismereteiket az iskolai helyzet által kívánt kategóriákban és 
absztrakciókban szervezzék újjá. Megtanulták, hogy explicitté tegyenek – vagyis nyelvi 
formába öntsenek – olyan tapasztalatokat, amelyek implicit formában voltak jelen 
mindennapi életükben, s tisztázzák a jelenség okait és fennállásának feltételeit. (Például 
implicit módon a tanulók tudták, hogy több zöldbabot esznek, mint más zöldségfélét. A 
tudományos megismerés az okot is tisztázta: a zöldbabnak – más helyi zöldségektől 
eltérően – az adott éghajlati viszonyok között két vetési periódusa van, és bizonyos vad 
fajták egész éven át teremnek. Így a tudományos ismeret magyarázatot adott a 
mindennapi élet impliciten ismert jelenségeire.) S ami az eredményeket illeti, a kísérleti 
időszak végén a gyerekek tesztpontjainak átlaga jelentősen meghaladta korábbi 
eredményeiket. Az ismeretszerzés itt kipróbált új módszere tehát hatékonynak bizonyult: 
motiválta és sikerélményhez juttatta a gyerekeket a tudományos ismeretek elsajátításában. 
Mindezen túl a kísérlet tudatosította bennük az információszerzés lehetséges útjait, a 
szóbeli és írásbeli források változatos használatának a lehetőségeit, és hozzásegítette őket 
annak a “metanyelvnek” az elsajátításához, amelynek segítségével a köznapi ismeretek 
megfelelően átalakítva “beemelhetők” a tudományos ismeretekbe. Ennek során a gyerekek 
megtanultak tudományos állításokat tenni, pontosan kérdezni és célirányosan, egyenesen 
válaszolni; megértették és használni tudták a tankönyveikben szereplő tudományos 
szakkifejezéseket. A téma ilyen típusú feldolgozása az otthoni közösséget és az iskolát is 
közelebb hozta egymáshoz: információadóként vagy érdeklődőként, a korábbinál jóval 
több szülő látogatott el az iskolába. S ez utóbbi tényező egyben világosan utal az itt 
kísérletez ő pedagógusok munkájának és beállítottságának egy másik rokonszenves 
vonására. Közelebbről arra, hogy a fenti oktatási módszereket kipróbálva a pedagógusok 
nem kívánták a közösség hatásait, nyelvhasználati módjait, ismeretanyagát hatályon kívül 
helyezni, s ezeket az iskolai sztenderdekkel vagy az iskola tudományos normáival 
helyettesíteni. Céljuk az volt, hogy a gyerekek otthonról hozott nyelvi és ismereti készletét 
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kibővítsék az iskolaival, s az otthon szerzett ismereteket és készségeket lehetőség szerint 
hasznosítsák az iskolában, bármennyire különböznek is ezek az iskolázott szülők 
gyermekeinek ismereti készletétől. A gyerek számára a mindennapi tapasztalatok, az 
otthon világa így nem vált el teljesen az iskolai feladatoktól, egész iskolai életüktől. S e két 
szféra összekapcsolásával nemcsak a gyerekek váltak sikeresebbé, hanem a családokban is 
enyhült az intenzív sikertelenség és inkompetencia érzete, ami az iskolához fűződő 
viszonyukat azelőtt jellemezte. Az otthoni közösség tagjai értékes információforrássá 
váltak az iskolában.” (Réger 2002: 148-152.) 
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V. Okfeltárás 3. rész: Szegregáció és szelekció. 
Diszszinkrónia (Ceglédi Tímea) 
„A nyolcadik évfolyamos roma tanulók lemaradása mind szövegértési, mind matematikai 
teszteredményekben mérve igen tekintélyes: egy teljes szórásegységnyi. Éppen akkora, 
mint amekkora a hasonló korú fehér és fekete bőrű diákok közti különbség volt az Egyesült 
Államokban a múlt század nyolcvanas éveinek elején, mely különbség azóta jelentősen 
csökkent. A nagyjából egy szórásegységnyi lemaradás a töredékére olvadna le, ha 
feltételeznénk, hogy a roma tanulók hasonló életkörülmények között élnének, mint a nem 
roma fiatalok. Az iskolázatlan és szegény családokban, rossz lakóhelyi körülmények között 
felnövekvő roma fiataloknak számos tanulást akadályozó tényezővel kell szembesülniük: 
egészségi állapotuk rosszabb az átlagosnál, otthoni környezetükön belül nem jutnak hozzá 
a készségeik fejlődéséhez fontos erőforrásokhoz, iskolai pályafutásuk során pedig 
kiszorulnak a jó minőségű iskolákból. Társadalmi hátrányaik döntő részben ezeken a 
közvetítő mechanizmusokon keresztül válnak tanulmányi lemaradásokká. Ha a roma és 
nem roma fiatalok egészségi állapota nem különbözne egymástól, továbbá ha a roma 
fiatalok otthoni környezetükön belül ugyanolyan mértékben hozzájutnának a készségeik 
fejlődéséhez szükséges erőforrásokhoz, eszközökhöz és tevékenységekhez, mint a nem 
roma fiatalok, és ha a minőségi oktatáshoz való hozzáférési esélyeikben sem lennének 
különbségek, akkor a nyolcadik évfolyamon mért iskolai teljesítményeik egyáltalán nem, 
vagy csak elenyésző mértékben térnének el egymástól: olvasási-szövegértési készségek 
tekintetében egyáltalán nem lennének, matematikai készségek tekintetében pedig kicsik 
lennének a különbségek. A roma fiatalok általános iskolai lemaradását nem etnikai 
sajátosságok, hanem csaknem kizárólag jól értelmezhető társadalmi okok magyarázzák.” 
(Hajdu et al. 2014: 13-14. o.) 

Hogy az itt bemutatott jelenséget megértsük, két fontos fogalmat kell definiálnunk. A 
szelekció nem más, mint „valamilyen szempontok szerint a tanulók különböző 
intézménytípusokba, oktatási programokba irányítása” (Fejes & Szűcs 2018: 100). A 
szegregáció a szelekció extrém mértékére utaló kifejezés. „A szegregáció nem egyszerűen 
a tanulók bizonyos körének külön oktatását jelenti, hanem az ennek következtében 
megjelenő oktatási feltételek, szolgáltatások minőségének alacsonyabb szintjét.” (Fejes 
2013: 16). 

Az iskolai boldogulást jelentősen megnehezíti az, hogy milyen iskolába járnak, járhatnak a 
hátrányos helyzetű és/vagy roma/cigány gyerekek. Az intézményi hálónak csupán 
bizonyos szegmenseiben vannak jelen. Általában a szegregációt tartják a roma/cigány 
gyerekek iskolai lemaradása mögött rejlő legfőbb oknak (REWG 2001). Egy Kelet-Közép-
Európát vizsgáló kutatás rámutatott, hogy a roma gyerekeknek sokkal nagyobb az esélye, 
hogy úgynevezett speciális vagy szegregált osztályokban kapjanak helyet az oktatási 
rendszeren belül (REWG 2001). Ezt mutatja az a magyarországi adat is, miszerint azokban 
az iskolai vonzáskörzetekben, amelyekben legalább két iskola található, az 1980-as évek 
óta több mint kétszeresére nőtt a szegregációs index (amely az etnikai elkülönülés 
mértékét jelzi) (Kertesi & Kézdi 2013), s a legfrissebb adatok további erősödésről 
számolnak be (Fejes & Szűcs 2018). Ezen a téren európai összehasonlításban is rossz 
helyen állunk: Magyarország azon országok közé tartozik, ahol a megkérdezettek magas 
aránya látogatott szegregált osztályokat vagy iskolákat (FRA 2014). 
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Két egymásnak feszülő erő alakítja a szelekciót. Az egyik oldalról a küzdelem ellene. A 
másik oldalról számos olyan folyamat, jelenség, amely erősíti (Bocsi & Ceglédi 2019). 

Erősítő tényezők 

A szelekciót/szegregálódást mozgató tényezők között említhetjük az alábbiakat: 

1) A kötelező beiskolázási körzetek hiányából adódóan a családok ingázását az 
iskolakörzetek között (inter-district mobility). Ezt a szakirodalom által „fehérek 
menekülésének” („white flight”) nevezett jelenség okozza, de szerepet játszanak benne a 
roma családok roma többségű iskolák iránti preferenciái (pl. a biztonságos, előítéletesség-
mentes sziget érzése miatt) és választási lehetőségei is (pl. az utazási költségek, s 
tájékozottság, az érdekérvényesítés hiányosságai miatt) (FRA 2014, Kertesi & Kézdi 2013, 
Messing 2017). 

2) A szelektivitás/szegregálódás összefüggésben áll továbbá a roma lakosság területi 
megoszlásával: Magyarországon egyre több település tekinthető szegregáltnak, illetve 
egyre több településrész szegregálódik (Pénzes et al. 2018, Kertesi & Kézdi 2013). Ha 
szegregált területen élnek nehéz sorsú tanulók, akkor a legmagasabb az ilyen iskolába vagy 
osztályba járók aránya. Reményre adhat okot, hogy a vegyes vagy alacsony roma/cigány 
lakosú térségekben alacsonyabb ez az arány (FRA 2014, REWG 2001). 

3) Egy magyar városokat vizsgáló kutatás pedig arra mutatott rá, hogy a helyi 
szegregációs oktatáspolitikák igen eltérőek lehetnek, s bár a makro adatok szintjén a 
szabad iskolaválasztás hatásaihoz képest mérsékelt a helyi szegregációs politika hatása a 
szelekciós mechanizmusokra, de a nagylétszámú roma szegregátummal rendelkező 
városokban igen jelentős lehet (Kertesi & Kézdi 2013). A különböző iskolafenntartók 
(állami, egyházi, civil) is alakítják egy-egy térség iskolai kínálatát, különösen az elmúlt 
években, s gyakran a társadalmi háttér szerinti szelekció szereplőivé válnak (Hegedűs 
2018, Fejes & Szűcs 2018). 

4) Az oktatási rendszer belső differenciáltsága is fontos tényező. A középfokú oktatás 
esetében például a szerkezetváltó gimnáziumok jelentik az egyik szelektivitási felületet. S 
ez önmagában nem okozna társadalmi szakadékot, ha a szakmaválasztásból adódna 
kizárólag (Fejes & Szűcs 2018). Itt azonban másról van szó. A 6 vagy 8 osztályos 
gimnáziumi osztályok ugyanis társadalmilag válogatott gyerekekből tevődnek össze – 
amely tulajdonképpen nem (mindig) tudatos társadalmi háttér szerinti válogatás 
eredménye, hanem több tényezőből adódik össze: a szülők döntéseiből, a diákok előzetes 
teljesítményétől, az iskola felvételi gyakorlatából – amelyek a társadalmi háttér által 
befolyásolt tényezők. A felsőoktatásban pedig a bekerülés szigorítása nehezíti meg a 
hátrányos helyzetű és roma tanulók minőségi oktatáshoz való hozzájutását. 

5) De összességében nemcsak iskolák közötti, hanem iskolán belüli szelekcióról és 
szegregációról (Messing 2017, Kertesi & Kézdi 2017) (sőt, osztályon belüli exklúzióról) is 
beszélhetünk. Az egyes osztályok, tagozatok, szakok közötti minőségi különbségek mentén 
is differenciálódik a tanulók társadalmi és etnikai összetétele (Messing 2017). Sokszor nem 
a helyi oktatási vezetés, nem is az iskolaigazgató, hanem a szülők nyomása érvényesül. Egy 
magyarországi esetről számol be egy kutatás, ahol az igazgató vegyes iskolát és osztályokat 
tervezett létrehozni, de a nem roma szülők egy része elvitte volna a gyerekét más iskolába. 
A megoldás az lett, hogy fizikailag elkülönítették a roma gyerekeket más osztályokba. A 
legjobb négy roma tanuló átmehetett a nem roma osztályokba (Messing 2017). A 
társadalomban élő előítéletek olyan erősek tehát, amelyek ellen nehéz küzdeni. 
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6) A szegregációhoz potenciálisan hozzájáruló mechanizmusok közé sorolják még a 
tesztelési eljárásokat, amelyek az iskolaérettség megállapításának, valamint a speciális 
iskolákba való kiválogatás eszközei, s amelyeknek köszönhetően az ilyen iskolákban 
felülreprezentáltak a roma tanulók (FRA 2014, Messing 2017). A Roma Oktatási Alapnak a 
Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szerbiában és Szlovákiában végzett kutatásai azt 
mutatták, hogy az általános iskola megkezdése előtt az iskolaérettség és a tanulási 
problémák felmérésére alkalmazott tesztelési eljárások kulturálisan elfogultak, és 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a roma gyermekeket speciális iskolákba vagy osztályokba 
különítsék el (FRA 2014). A tesztek, bár az értelmi érettséget hivatottak vizsgálni, 
valójában az anyanyelvi készségeket mérik, és a többségi társadalom kultúrájának 
ismeretét várják el, amiben gyengébbek a roma diákok, több okból is, amelyek nem az 
értelmi érettséget tükrözik (REWG 2001). Kettős anyanyelvük, nyelvhasználatuk az egyik 
mögöttes tényező, továbbá a többségi kultúrától eltérő (ebben a megmérettetésben 
sajnálatos módon alsóbbrendűnek tekintett) kultúrájuk pedig egy másik “hátrány”. A 
tesztek kritikusai azt nehezményezik, hogy valójában szerzett tudást mérnek. Ráadásul 
olyan szerzett tudást, amit a többségi társadalom elfogadottnak tart (REWG 2001). 
Interjús kutatásban rámutattak, hogy a roma szülők hajlamosabbak elfogadni az ilyen 
tesztek eredményeit és a felkínált iskolát, míg a nem roma szülők inkább elutasítják a 
speciális iskolákat (Messing 2017). A kisegítő osztályokba/iskolákba járók túlnyomó 
többsége hátrányos helyzetű családból került ki a nyolcvanas években. A magasabb 
státuszú családból származó gyermekek pedig jóval súlyosabb diagnózissal kerültek egy 
ilyen osztályba, mint az alacsony státuszúak (Ladányi – Csanádi, 1983). Douglas (Douglas, 
2003) kimutatta, hogy a jól ellátott otthonokból származó gyermekek, akik tiszták, jól 
öltözöttek és rendes cipőben járnak, nagyobb eséllyel kerülnek a jobb csoportokba, amikor 
az elemi iskolában képességeik szerint osztják el őket. Mindez amiatt jelent gondolt, mert 
egy rosszabb osztályban behatároltabb tanterv szerint haladnak, s a későbbi 
tanulmányokban ez lemaradást eredményez (FRA 2014, REWG 2001). Noha a speciális 
osztályokat azzal a céllal hozták létre, hogy segítsék az oda bekerülő gyerekeket, valójában 
egy alacsonyabb minőségű oktatás zajlik (REWG 2001), amely továbbgyűrűző hatásokat 
generál. 

Messing Vera különbséget tesz 1) a proaktív szegregáció és 2) az előítéletesség 
táplálta szegregáció között. 1) A proaktív szegregációt az mozgatja, hogy elkerüljék az 
iskolába járó nem roma szülők elvesztését, továbbá így próbálnak megoldást találni az 
általuk speciális igényűnek tekintett csoportra. Ezekben az esetekben ritkább, hogy a 
tanárok előítéletesek legyenek. A gyerekek esetleges tanulási és viselkedési problémáit, 
motiválatlanságát nem faji sztereotípiák alapján ítélik meg, hanem az életkörülményeik 
megértésével próbálják megoldani. Tudatában vannak az elkülönítés káros hatásainak, s a 
vegyes osztályok előnyeinek (Messing 2017). 2) A másik típus az előítéletesség által táplált 
szegregáció, amikor a helyi elit érvényesíti a romafóbia mozgatta érdekeit, illetve maga az 
iskolavezetés vall sztereotip nézeteket. Egy interjúban például genetikai különbségekkel 
magyarázta az egyik igazgató, hogy miért “rosszabbak” a roma gyerekek (Messing 2017). 
/A gyengébb iskolai teljesítményt tárgyaló fejezetben számos okot felsorakoztatunk, 
amelyek cáfolják ezt./ 

Küzdelem ellene 

 

A szegregáció elleni küzdelem legtágabb kerete emberi jogi kérdéseket feszeget. Globális 
gyermekjogi egyezmények és az EU számos ajánlása, programja, irányelve, előírása áll a 
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szegregáció felszámolása, vagy legalább csökkentése oldalán. Pl. Roma Integráció Évtizede 
program (2005-2014) (Curcic et al. 2014, Cserti Csapó 2019, Polónyi 2016, Brüggemann & 
Fridman 2017). A magyarországi törvényhozásban a kétezres években számos olyan elem 
jelent meg, amely e nemzetközi irányokkal összhangban van: pl. 2003-tól törvény tiltja a 
szegregációt, 2005-től tiltják az általános iskolai felvételi szelekciót, 2007-től a körzeten 
kívül érkező gyerekek közül a hátrányos helyzetűeket kell előnyben részesíteni stb. (Liskó 
2006, idézi Cserti Csapó 2019). A jogszabályi keretek mellé finanszírozás is társult. Pl. 
Hátrányos helyzetű gyerekeknek járó juttatások, integrációt és inklúziót támogató 
pályázatok és programok stb. (Liskó 2006, idézi Cserti Csapó 2019). Továbbá program 
szinten pedagógiai újítások is megjelentek. Az utolsó fejezetben felsorolunk néhány jó 
gyakorlatot ezzel kapcsolatban. 

Hatása 

Ha tanárként szegregált iskolában vagy osztályban tanítunk, látnunk kell, hogy mi 
mindent eredményez önmagában az a tény, hogy szegregációt él át egy-egy diák, illetve 
diákközösség, illetve tanárként a mi munkánkat is meghatározzák e feltételek. 

A roma többségű iskolák számos feltételt tekintve rosszabb helyzetben vannak a többi 
iskolához képest. Pl. magas a tanári fluktuáció, erőteljesebb a tanárhiány, több a megfelelő 
képesítés nélkül oktató tanár, alacsony az iskola presztízse, illetve a területi 
elhelyezkedésből is adódnak további hátrányok stb. (Bacskai 2015, Fehérvári & Tomasz 
2015, Fejes & Szűcs 2018). Bacskai Katinka és Széll Krisztián olyan iskolákat mutattak be, 
amelyekben az iskola nemcsak megküzdött ezekkel a feltételekkel, hanem még 
eredményeket is képes elérni. Legfontosabb megállapításuk, hogy fontos a pozitív iskolai 
légkör, s a tanárok közötti együttműködés (Széll 2018, Bacskai 2015). 

Magyarországon relatíve egyenletesen oszlanak el a középiskolák. A középiskola nélküli 
településen élő fiatalok 90%-a lakik olyan település 15 km-es vonzáskörzetében, amely 
középiskolával rendelkezik (Hajdu et al. 2014). A földrajzi távolság tehát ilyen értelemben 
nem annyira jelentős Magyarországon, mint más országokban. Ugyanakkor figyelembe 
kell venni az utazási lehetőségeket is. Ebben a tekintetben sok akadály felmerül. 

Fontos hátráltató tényező a sikeres kortársaktól való elszigetelődés (Hajdu et al. 2014). A 
magyar oktatási rendszerben betokosodott utakra kerülnek a középiskolások. Gondoljunk 
csak saját nyolcadikos továbbtanulásunkra! Ki választott erős gimnáziumot? Ki gyenge 
szakképzést? Az elszigetelődés a középfokú oktatásban tetőzik, hiszen a gyengébb 
iskolákban nagyon hasonló társadalmi helyzetű fiatalok sűrűsödnek. Az ilyen 
közösségekben könnyebben kialakul az iskolaellenes kultúra (erről lásd érdekességként 
Paul Willis Skacok c. könyvét). Az ilyen iskolában különösen nagy szükség van az életút 
támogatásra, a sikeres életutak, példaképek bemutatására, a mentorálásra. 

A roma fiatalok esetében nagyon hiányos az a fajta kapcsolatrendszer, amely magas iskolai 
végzettségű szoros kapcsolatokból áll. Vagyis kevesebb olyan tartós barátjuk van az 
iskolában, akire igaz, hogy szülei legalább szakmunkás végzettségűek, és az iskolán kívül 
sincs legalább szakmunkás végzettségű szoros barátjuk. Pedig éppen a roma fiataloknál 
okoz nagy lemorzsolódást az ilyen típusú kapcsolatok hiánya (Hajdu et al. 2014). A roma 
középiskolások tehát érzékenyebbek az elszigeteltségre, ugyanakkor fogékonyabbak az 
olyan kapcsolatok jótékony hatására, amelyek pályafutásukat pozitívan befolyásolhatják. 
(Hajdu et al. 2014, Pusztai 2011). A tanulság egyértelmű: Ha van támogató személy, akkor 
sikeresek lehetnek. Ha nincs, akkor nem lesz más kapaszkodójuk. 
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Egy közösségi szintű pozitív példára hívja fel a figyelmet Pusztai Gabriella. A hátrányos 
helyzetű középiskolások, ha jó hátterű osztályba kerülnek, ők is jól teljesítenek (Pusztai 
2004). 

Az azonos osztályból és azonos teljesítménnyel középfokra érkező roma fiatalok 
lemaradása elenyésző a nem romákhoz képest. Tehát nem etnikai a probléma. Továbbá 
azok, akik nem szegregált osztályból érkeznek, felzárkózhatnak (Hajdu et al. 2014). 

Ha szegregált iskolába jár valaki nyolcadikos korában, az kedvezőtlen hatással van a 
jövőbeli esélyeire, továbbá elzárja annak a lehetőségétől, hogy a többségi társadalom vagy 
más etnikumok tagjaival kapcsolatba kerüljön. Ez a jövő társadalmára nézve sötét képet 
fest. Az iskola olyan, mint a társadalom kicsiben (Szabó Ildikó gondolata). Itt tanulják, 
tanulhatnák meg a gyerekek a békés együttélés természetességét, egymás elfogadását. 
Meghatározó élménnyé válik az alsóbbrendűség érzése és nem tapasztalják meg azt a 
tiszteletet (Messing 2017), ami általában a más csoportokkal szemben elvárható egy 
egészségesen működő társadalomban. Sem a roma gyerekek, sem a nem roma gyerekek! 
Mindkettőjük érdeke lenne megtapasztalni az ellenkezőjét. 

Azonban az is kedvezőtlen, ha egy vegyes iskolába jár valaki, de azon belül szegregált 
osztályba. Az ilyen típusú szembesülés a “különbségekkel” egyenesen rombolja a 
legérzékenyebb 14-15 éves korosztályban az identitás kialakulását, az önbizalmat, és nem 
tesz jót a nem romákkal való kapcsolatnak sem (Messing 2017). Egy interjús kutatásban 
arról számoltak be, hogy kimaradnak az iskolai kirándulásokból és ünnepségekből. A 
gyerekek szégyenként élik meg az elkülönítést. Elmondták, hogy diáktársaik csúfolják 
őket, csúnyán beszélnek velük és összesúgnak a hátuk mögött. A szóbeli bántalmazás 
mellett előfordulnak tettlegességek is, s a tanárok akkor sem védik meg őket, ha ők az 
áldozatok. Úgy érzik, a tanárok is másképpen bánnak velük. Ezekben az osztályokban a 
tanárok sem tanítanak szívesen, büntetésként élhetik meg, ha oda osztják be őket. A 
frusztráció végül kihathat a gyerekekkel való bánásmódra is (Messing 2017). 

A gyerekek továbbtanulási tervei limitáltak, nem mernek nagyot álmodni (pontosabban: 
nagyobbat, mint egy szakma, például érettségit, főiskolát, egyetemet). Ha mégis 
ambiciózus terveik vannak, előfordul, hogy pont a tanár beszéli le őket. Egy interjús példa 
erre, amikor az ápoló szakmáról beszélt le valakit a tanára – szomorú módon –, azt a fájó 
előítéletet felhozván érvként, hogy úgysem akarná senki, hogy egy roma ápolja (Messing 
2017). 

 

Ön mit tett volna a tanár helyében? 

 

A szegregált iskolák hátrányai között említhetjük azt, hogy a továbbtanulás szempontjából 
zsákutcát jelentenek. Gyakoriak továbbá a verekedések, konfliktusok, amelyek a rossz 
életkörülmények miatt gyakoriak (Messing 2017). A tanárok gyakran érzik úgy, hogy nem 
tisztelik a tanárokat, sok gyerekkel nem törődnek a szülők, a viselkedésük megnehezíti az 
iskolai munkát, és a tananyagot is limitálni kell (Messing 2017). 

Az ilyen iskolákba járó gyerekek teszteredményei lesújtóak a nem szegregált iskolákhoz 
képest. A továbbtanulási szándékok és tervek is limitálódnak egy olyan környezetben, ahol 
a tanulás nem érték. A bukás miatti lemorzsolódásra kevesebb az esély, mivel az ilyen 
iskolákban a gyengébb teljesítmény is elegendő (Messing 2017). Ez összességében a 
hosszútávú életesélyek szempontjából jelent óriási problémát. 
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Ugyanakkor a szegregált iskolákban komfortosabban érzik magukat a gyerekek, és 
optimistábbak a jövőjükre nézve. Ezt egy etnicizált sziget kultúraként, egy biztonságos 
szigetként is szemlélhetjük – ahogy azt Szalai és Shiff mondja (idézi Messing 2017). Itt 
nem érzik a faji megkülönböztetést, a családtagjaikkal, szomszédságukban megismert 
barátaikkal lehetnek együtt. Az interjús kutatásban megkérdezett gyerekek számára 
nagyon fontos, hogy elfogadják őket az iskolában. Ez önmagában jó hír lehetne, de a 
továbbtanulásnál egyértelműen hátrányt szenvednek (Messing 2017). Ráadásul nem 
annyira a szegregált iskolák előnyeire következtethetünk ebből a jelenségből, mint arra, 
hogy a vegyes iskolákban mennyire nincs meg ez a komfortérzet, s mennyire nem fogadják 
el a roma gyerekeket. A sziget tulajdonképpen menekülés egy biztonságos burokba. A 
kívánatos az lenne, hogy ez a burok kiterjedjen más iskolákra is. 

„A korábbi kutatások azt mutatták, hogy az iskolák a kudarcokért elsősorban a családokat 
teszik felelőssé (Havas et al. 2002, Havas & Zolnay 2011). Ez a vizsgálat sem hozott más 
eredményt. Azt tapasztaltuk, hogy az erre vonatkozó véleményük a tovabbképzések 
hatására alig változott. Azaz 2014-ben is hasonló a korábbihoz. Akárcsak a tovabbképzések 
előtt, az iskolai kudarcok okait továbbra is elsősorban a családok jellemzőiben (szülők 
hanyagsága, ingerszegény családi környezet, helytelen életmód, családi szocializáció 
hiányosságai stb.) látták, másodsorban a megfelelő színvonalú óvodáztatás hiányában, és 
csak harmadsorban magyarázták az iskolai tényezők hiányosságaival. (...) A tanárok a 
családi körülményeknek sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítanak, mint az iskolaiaknak, 
köztük saját attitűdjüknek vagy felkészültségűnek. Sőt, az iskolai okok között saját 
szerepüket kevésbé tartják fontosnak a vizsgált időszak alatt, míg akar a tárgyi 
felszereltség, akar az iskola tanulói összetétele, felértékelődik. Vagyis növekedett a tanárok 
körében a probléma elhárítására utaló gondolkodásmód.” (Fehérvári & Tomasz 2015: 37-
38-39.). 

Széll Krisztián (2015) is hasonló eredményekről számol be. Szerinte reményre ad okot, 
hogy körvonalazódik egy magasabban képzett fiatal pedagógus kör, akik hisznek az iskola 
szerepében és kevésbé elfogadó az etnikai szegregációt illetően. „Természetesen ez nem azt 
jelenti, hogy a teljes felelősség kizárólag a pedagógusokat terhelné, s ne lenne felelőssége 
és feladata a gyermeknek, szülőnek, oktatáspolitikának és társadalomnak is. Az azonban 
bátran kijelenthető, hogy a szociális hátrányokból eredő iskolai hátrányok, tanulói 
teljesítménykülönbségek leküzdésére csakis kitűnően képzett, a különféle pedagógiai 
módsereket jól ismerő és alkalmazó, továbbá gyermekszerető és sztereotípiától mentes 
attitűdökkel rendelkező pedagógusok képesek.” (Széll 2015: 71) 

 

Kimagasló intelligencia és diszszinkrónia 
A fent felsoroltak után talán nem is gondolnánk egy további fontos tényezőre, amely 
hátrányos helyzetként jelentkezhet, a kimagasló intelligenciára. Iskolai tüneteket 
produkálhat az is, ha egy diák kimagasló intelligenciával bír. Terrassier 500 tehetséges 
gyermek vizsgálata során arra a megállapításra jutott, hogy jelentős diszkrepancia van a 
gyermekek magas intellektuális szintje és az élet gyakorlati dolgaiban való rossz 
eligazodása között. A tehetséges gyermekek esetében a kiegyensúlyozott fejlődés hiánya 
igen gyakori, s szembetűnő volt: gyakran szenvednek a szinkronicitás hiányától az 
intellektuális, érzelmi és motoros fejlődés terén, azaz ezek a területek nem egyforma 
ütemben, ritmussal, dinamikával fejlődnek. Például a kortársakat messze meghaladó 
matematikai gondolkodású egy gyermek, miközben problémái vannak a barátkozással, az 
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önbizalommal stb. E tünet-együttest a szerző diszszinkróniának nevezte el. Ez a 
kifejezés mind a gyermek belső (azaz a tehetséges gyermek konkrét heterogén fejlődési 
ütemeit), mind a külső (azaz a szociális) fejlődésbeli egyenlőtlenségeit magába foglalja 
(Terrassier 2000). 

Típusok 
- Nyelvi-gondolkodási diszszinkrónia: A gondolkodási képesség mindig 

előtte jár a tehetséges gyermek nyelvi képességeinek. A legjobban a 
matematika terén érhető tetten ez a jelenség: a gyermek nagyon gyorsan 
megérti az adott matematikai problémát, de nagyon nehezen tudja csak 
elmagyarázni azt. Pedagógusként fontos, hogy a teljesítmény értékelésénél 
figyelembe tudjuk venni, ha a tudás nem tud megmutatkozni a nyelvi 
fejlődés lemaradása miatt (Terrassier 2000). 

- Intellektuális affektív diszszinkrónia: A tehetséges gyermek magas 
intellektuális fejlettsége nem jelenti azt, hogy érzelmileg is érett. Sőt! Az 
éles intelligencia olyan szorongáskeltő információkkal bombázza a 
gyermeket, amelyeket nem képes a megfelelő módon feldolgozni. Az 
intellektuális és érzelmi fejlődés eltérő fejlettsége gyakran vezet 
szorongáshoz, eredményezheti a hideg intellektualitásba való menekülést, 
az új és ismeretlen érzelmek észérvekkel történő megmagyarázását. 
Figyelembe kell venni, hogy a tehetséges gyermeknek is vannak érzelmei, és 
segíteni, hogy kifejezésre juttassa impulzusait, örömeit, haragját, szégyenét 
és dühét. Meg kell neki engedni, hogy bizonyos nehézségeket maga győzzön 
le, hogy kockáztasson, tiltakozhasson, lázadhasson (Terrassier 2000). 

A szülőknek nehézséget jelent, hogy koraérett, kíváncsi gyermekük intellektuális igényeit 
kielégítsék. A váratlan, meglepő és korai kérdések a halálról, univerzumról és Istenről 
zavart és megdöbbenést kelt a szülőkben. A szerző szerint ez a zavar a leginkább az 
alacsony kulturális szinten álló családokban jelentkezik. Ekkor a gyermeknek döntenie 
kell, hogy máshol talál-e intellektuális jóllakottságra, és fejleszti tehetségét, és ezáltal 
bűntudata lesz; vagy hű marad családjához, és feladja tehetségét. A kedvezőtlen szociális 
környezetben élő gyermekeknek jóval kevesebb alkalmuk van a tanulásra, és ez a probléma 
nemzedékről nemzedékre öröklődik. Ezt az iskola sem tudja kompenzálni (Terrassier 
2000). 

Amerikai kutatások szerint a standardizált oktatási rendszerben a negatív Pygmalion-
hatás a tehetséges gyermekek legalább kétharmadát érinti. Ez azt jelenti, hogy tanáraik 
nem ismerik fel kimagasló adottságaikat, kevesebbet várnak el tőlük, mint amire valójában 
képesek lennének. Ezek a gyermekek unatkoznak tanítás alatt, csak a bonyolultabb 
feladatok keltik fel az érdeklődésüket, ám az egyszerű rutinfeladatoknál gyakran vétenek 
hibákat. De nem csak az iskola felelős azért, hogy felismerje a kimagasló adottságokat. A 
család szerepe is nagyon fontos. Ők is elfojthatják a tehetséget, ha túl kicsi elvárásokat 
támasztanak tehetséges gyermekükkel szemben, vagy minimális érdeklődést mutatnak 
gyermekük fejlődése iránt. A gyermekek lelki és szociális fejlődése is csorbát szenved(het) 
a negatív Pygmalion-hatás miatt. Nehézséget jelent számára egyrészt az, hogy felismerje és 
elfogadja kortársait meghaladó tehetségét; másrészt az adott szociális normákhoz való 
kényszeres ragaszkodás, a konformitásba való menekülés pedig gátolja a képességek 
kifejlődését és bűntudatot is okoz (Terrassier 2000). 
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Az alulteljesítés azonosítása igen nehéz. Segítségünkre lehetnek ebben a folyamatban 
standardizált tesztek, tanárok és szülők véleményei és megfigyelései, valamint a diák 
önmegfigyelése (személyes információk, tásakkal való összehasonlítás). E módszerek 
hatékonyságát különbözőképpen ítélik meg a tudósok. Rimm a tanárok és szülők 
megítélésének megbízhatóságára esküszik (Rimm 1985, idézi Gefferth 2000), míg mások 
ezek pontatlanságát, túlzott szubjektivitását hangsúlyozzák (Hecht 1975, idézi Gefferth 
2000). A leggyakoribb azonban az a nézet, amely a fent felsorolt módszerek kombinációját 
javasolja (Gefferth 2000). 

Kétfajta alulteljesítő csoportról beszélhetünk: A tehetséges és a nem tehetséges 
alulteljesítőkről. Nagyon sok tanár elköveti azt a hibát, hogy nem tudja ezt a két csoportot 
egymástól megkülönböztetni. Ami nem is csoda, hiszen nagyon sok a hasonlóság a két 
csoport között a viselkedés, az érzelmek, és összességében a személyiségjegyek terén. 
Mindkét csoportba tartozókról elmondható, hogy szociálisan éretlenek, gyakori 
emocionális problémákkal küzdenek, viselkedésük gyakran antiszociális, és alacsony az 
önértékelésük. Mindkét alulteljesítő csoportra jellemző, hogy gyakoribb náluk az instabil 
családi háttér, az alacsony szülői jövedelem, az elvált szülők stb. (Gefferth 2000). 

Ami megkülönbözteti a tehetséges alulteljesítőket a nem tehetséges alulteljesítőktől, az az, 
hogy ők hiperaktívabbak, kifejezettebb érdeklődési körük van, érdeklődőbbek a 
művészetek és tudományok iránt, valamint irreálisan magas célokat tűznek ki maguk elé, 
ami gyakran eredményez kudarcot. Whitmore szerint az alulteljesítő tehetségeseket 3 
csoportba lehet sorolni: 

1. Agresszív tehetségek 
2. Visszahúzódó tehetségek 
3. Az előbbi kettő között vacillálók (Idézi Gefferth 2000) 

Fontos azt hangsúlyozni, hogy az alulteljesítők nem alulteljesítőként látták meg a 
napvilágot. Valamikor korai éveikben tanultak meg alulteljesíteni, és külső segítség nélkül 
bemerevedik ez a mechanizmus náluk. Ezellen minél fiatalabb korban kell közbelépni, de 
megtörtént már az is, hogy egyetemista korú gyerekeknél sikerült kihajtani az alulteljesítés 
zsákutcájából (Gefferth 2000). 

A segítséghez azonban fel kell tudni ismerni azokat a tényezőket, amelyek az 
alulteljesítésről árulkodnak. Ezeket Rimm a következőképpen foglalta össze (Rimm, 1984, 
idézi Gefferth 2000): 

· Verseny. Segíteni kell az alulteljesítőket, hogy megtanuljanak nyerni és veszíteni, 
megtalálni az egyensúlyt, és nem túl elérhetetlen célokat kitűzni maguk elé. 

· Felelősség. Az alulteljesítők gyakran a felnőttektől várják a segítséget, az odafordulást. 
Ezt úgy érik el, hogy gyakran rendetlenkedéssel vonják magukra a felnőttek figyelmét. 
Mindezt fontos kezelni. 

· Kontroll. Az alulteljesítők gyakran zavarják az órát, ügyesen manipulálják szüleiket. 
Állandó kontroll alatt akarják tartani családjukat, az osztályt, és agresszívan reagálnak, ha 
valami nem úgy alakul, ahogyan ők szerették volna. 

· Teljesítményvonatkozású kommunikáció. Ha a gyermek ellentmondásos visszajelzéseket 
kap szüleitől az iskolai teljesítmény megítéléséről, akkor könnyen összezavarodhat. Csakis 
egyértelmű és konzisztens verbális üzenet és modell segítheti elő a jó teljesítményt. 



63 

· Tekintély, tisztelet. Az alulteljesítők szülei között gyakran találunk olyanokat, akiknek 
nevelési elvei következetlenek. Ennek következtében az alulteljesítők lázadnak, 
elégedetlenek és nem vesznek tudomást szüleik kéréseiről (Gefferth 2000). 

Külön figyelmet érdemelnek a lányok, hiszen ők – a fiúkhoz képest – sokkal érintettebbek 
az alulteljesítésben, főleg serdülőkorban (Gefferth 2000). 

Az alulteljesítés megszüntetése 
Az alulteljesítést többféle tényező együttes hatása okozza. Ezért megoldására is ezen 
tényezők megragadása által kerülhet sor (Gefferth 2000). 

A család az egyik legfontosabb tényező, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Fel kell 
térképezni és meg kell érteni az otthoni családi interakciós mintákat. Meghatározó lehet az 
alulteljesítés kialakulásában a szülők viselkedése, a testvérek közötti rivalizálás, 
valamilyen betegség, a szülők házassági problémája, vagy egy távol lévő szülő hiánya. 
Fontos az identifikáció kérdése, egy jól teljesítő, inspiráló szülő ugyanis jó példát nyújthat 
a gyermeknek (Gefferth 2000). 

Gefferth Éva felsorol néhány tipikus problémás családi képletet, amelyek – egyebek 
mellett – az alulteljesítést kiválthatják. Ilyen lehet az, ha az „apa mint emberevő óriás” 
intézkedéseit a „kedves anya” szabotálja, vagy éppen a „kegyetlen anya” megkívánta rendet 
a „kedves figura apa” megmásítja. Ekkor a gyermek megtanulja, hogyan lehet semmibe 
venni a szabályokat, és nem áll rendelkezésére követendő modell. Ugyancsak 
manipulálásra tanítja a gyermeket az, ha mindkét szülő túlzottan el van ragadtatva 
gyermeke képességeitől, és azt gondolják, hogy csodacsemetéjük már nem is szorul 
irányításra. De ugyanolyan gondot jelent az is, ha a szülők átesnek a ló túloldalára, és 
túlzottan kontroll alatt tartják a gyereket, sőt, olykor az iskolai feladatokat is megcsinálják 
helyettük. Így egyrészt rontják a gyermek önbizalmát, másrészt pedig elfojtják a 
gyermekben a kreativitást, hiszen az az új helyzetek, feladatok megoldásakor a saját 
erőfeszítése helyett inkább segítségért fordul szüleihez. Így lassan a felelősség is a szülő 
hatáskörébe kerül (Gefferth 2000). 

Más módszerek az iskolai osztály körülményeinek megváltoztatására irányulnak. Ilyen 
módszer a kisebb osztálylétszám, a homogén csoportokban folyó tanítás bevezetése, és a 
megfelelő tanár kiválasztása. Ezen intézkedéseket azonban már a korai iskoláskorban be 
kellene vezetni, továbbá az is fontos, hogy valóban megváltozzanak a tanár stratégiái, a 
tanítás technikája, valamint a tanítás tartalma (Gefferth 2000). 

Az alacsony énkép és kisebbrendűségi érzés megszűntetése is fontos probléma, amit 
kezelni kell. Ehhez a szakképzett tanácsadók és a tanárok együttműködése szükséges 
(Gefferth 2000). 

Az alapvető készségek és képességek fejlesztésére is irányulnak intézkedések. Mivel az 
írás, olvasás, vagy számolás képessége nem mindig fejlődik ugyanolyan ütemben, mint 
más képességek. Az alapvető képességekben elért javulás pedig kedvező pszichodinamikai 
hatásokat is maga után von (Gefferth 2000). 

Néhány következtetés a diszszinkróniával kapcsolatban 
● A diszszinkrónia nem patológiás állapot, hanem olyan tényleges feltételeknek a 

feltárása, amelyekben a tehetséges gyermekek legnagyobb része nevelkedik. 
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● Ezek a problémák az esetek többségében a társadalom és az oktatás-nevelés közötti 
zavarból erednek. 

● A megoldásért a gyermek környezete a felelős. 
● A tehetséges gyermek a különbözőségét megélheti egyrészt haszonként, másrészt 

pedig veszteségként (Terrassier 2000). 

Ismétlő kérdések 
Milyen tényezők erősítik a szegregációt? 

Mi jellemzi a küzdelmet ellene? 

Milyen hatásai ismeretesek? 

Mit jelent a diszszinkrónia? 

Hogyan szüntethető meg az alulteljesítés? 

Projektfeladat 
Készítsen esetleírást egy olyan diákról, akinél a hátrányos helyzet tünetei jelentkeztek az 
iskolában, s ahol a háttérokoknál a szegregált oktatás is felsorolható (minta eseteket lásd: 
Várnagy & Várnagy 2000). Az eset lehet: iskolai éveiből felelevenített emlék 
(osztálytársról, évfolyamtársról), pedagógus ismerőstől hallott eset (ekkor hosszabb 
interjú szükséges a tünetek és okok alapos feltárásához). Fontos, hogy hazai példa legyen 
ez elmúlt 20 évből (régebbről nem jó), és pontos ismeretek álljanak rendelkezésre a 
körülményekről. Lehet pozitív és negatív végű is a történet, de törekedjünk a pozitív végű 
történetek megtalálására. Név nem szükséges a diákról, fantomnévvel (pl. XY) és fantom 
helységnévvel lássuk el az esetet. Tartalmi elemek: 

- iskolai tünetek, a diák és iskola jellemzése (hány éves, milyen iskolába jár) 
- okfeltárás (családi, iskolai, kortárskapcsolatok) 
- megoldási javaslatok abban a pillanatban (milyen megoldás volt valójában, milyen 

alternatívák lettek volna javasolhatók Ön szerint) 
- ha régi az eset, akkor mit tud az illető sorsáról napjainkban 

Terjedelem: min. 2 ezer leütés szóközökkel. 
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VI. Megoldások 1. rész: A sikeres kommunikáció 
(Godó Katalin) 
 

A sikeres pedagógus-szülő kommunikáció 
A szülőkkel való kapcsolattartás rendkívül fontos feladata egy pedagógusnak. Sokszor nem 
tudni, milyen háttérből érkezik a diák. Számos esetben elképzelhető az is, hogy nem 
kellően informáltak arról az anyukák, apukák, mi zajlik egy oktatási-nevelési intézmény 
falain belül, ahol sok órát töltenek el a diákok egy-egy tanítási nap alkalmával.  

Előfordulhat az is, hogy a szülő hiányos, rész-információkkal rendelkezik, vagy otthon 
egyáltalán nem is állandó, visszatérő téma az, ami az iskolában zajlik. Nem beszélve arról, 
hogy ha mégis, akkor is más a diák önmagáról (önmagától) adott beszámolója (másra 
helyezi a hangsúlyt, pl.: barátokkal mi történt), más fókusszal és hangsúllyal él, míg egy 
pedagógus objektív hiteles reflexióját kevésbé befolyásolja a szubjektív értelmezés. 
Érdemes tehát felvenni a kapcsolatot a pedagógussal már csak azért is, mert „több szem 
többet lát”.  

Mint tudjuk azonban, amikor egy szülő és egy pedagógus egy légtérbe kerül, az többnyire 
inkább a pedagógus által kezdeményezett találkozás formájában történik, pl.: ilyen 
alkalmak a szülői értekezletek vagy a fogadóórában történő konzultációk. Egyikről sem egy 
bizalmi, baráti légkör jut elsőre eszünkbe, sokkal inkább azok az ún. „nem szeretem” 
szituációk. Ilyenkor ráadásul legtöbbször nincs is jelen az a bizonyos harmadik fél, akiről 
épp szó folyik, ami eleve megnehezíti a kommunikációt és megkönnyíti a félreértések 
sokaságát. Nem kizárt, hogy a pedagógus visszajelzéseit a szülő korántsem fogadja 
örömmel, s úgymond ellenséges hangulat lesz úrrá rajta, ami akár azt is eredményezheti, 
hogy a megoldás voltaképp, ami előmozdítaná a gyermek sorsát, elmarad. Miért lehet ez? 
A szülők jelentős része támadásnak is megélheti azt, amikor a pedagógus behívja őt egy-
egy alkalommal a köznevelési intézménybe. 

Ez annak is köszönhető, hogy „a köztudat a magatartási, viselkedési zavarokat a rossz 
családi neveléssel hozza összefüggésbe, a teljesítményzavarokat pedig a lustaság vagy a 
butaság kérdésével párosítja”.7 Így tehát, amikor pl. magtartási problémák miatt beszélget 
a pedagógus a szülővel, ő olyankor saját szülői identitását érzi fenyegetve, (meg)kritizálva 
szokásait, módszereit, elveit. Veszélyeztetve érzi szülői identitását, rátermettségét 
megkérdőjelezettnek. Nem mindegy tehát, hogyan közelítenek a pedagógusok a szülőhöz. 
„Fontos megnyerni a szülőt az „együtt nevelésre”.8 Ehhez biztosítani kell őt arról, hogy 
gyermekével nincs probléma, kizárólag csak bizonyos viselkedésével (F. Takács: 238), s 
mint tudjuk a viselkedés változtatható, ugyanis a viselkedés a személyiség valamilyen 
megnyilvánulása, tulajdonképpen a cselekvések összessége, ami változhat attól függően, 
milyen az ember napja, hangulata stb. Tehát a viselkedés erősen helyzetfüggő lehet 

                                                        

 

7 F. Takács Anna: Pedagógusok pszichológiai kézikönyve III., Osiris Kiadó, Bp, 2017, 238 
8 Uo. 238. 
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szemben a magatartással, ami bizonyos időszakokban viszonylagos állandóságot is 
mutat. „A magatartás az embert általánosan jellemzi, a személyiségjegyeket és a 
helyzethez való tudatos és ösztönös alkalmazkodást együtt jelenti. Bázisa a személyiség, 
megnyilvánulási formáit gyerekkorunk óta tanuljuk. Konkrét, helyzethez kapcsolódó 
megnyilvánulásait, eseményeit viselkedésnek nevezzük. (…) Ha a személyiség - 
magatartás - viselkedés összefüggéseit vizsgáljuk, akkor felfedezhető az egymás általi 
meghatározottság, de a meghatározottak visszahatása is.” 9 

 

Viselkedés Magatartás 

 a viselkedés: a másokkal való 
kapcsolatom (cselekvéses szint) 

 függhet: helyzettől, szituációtól, 
környezettől, emberektől 

 viszonylagos állandóságot mutat 
 konkrét helyzethez kapcsolódó 

megnyilvánulási formája: a 
viselkedés 

 rövidebb-hosszabb ideig áll fenn  egyfajta állandóságot mutat 

 viselkedéstípusok: passzív, asszertív, 
manipulatív, agresszív (ld. később a 
kommunikáció résznél) 

 

Forrás: Pszichológia Osiris Kiadó, 2003 

 

Fontos tehát elkülönítenie a pedagógusoknak ezeket a fogalmakat, s tisztában lenni azzal, 
hogy a gyermek viselkedése nem állandó, ahogy a felnőtt viselkedése sem. Az ember 
viselkedése két tényezőtől erősen függ: az egyik ilyen a helyzet, a másik a személy. Kurt 
Lewin kutatásai igazolják (Lewin frusztrációs kísérlet 1941), hogy „a legtöbb ember saját 
viselkedését illetően túlbecsüli a helyzet jelentőségét, míg másoknál ugyanezt alábecsüli. 
Saját viselkedésünkért általában a helyzetet, míg mások viselkedéséért inkább annak 
személyiségét okoljuk.” 10  

 

Tegyük fel a kérdést, mi hogyan gondolkodunk: az, hogy egy adott szituációban 
milyen viselkedést produkálok, az a helyzettől vagy a beszédpartnertől 
(személytől) függ inkább? Lehet-e vagy-vagy alapon erről gondolkodni?  

„A társas orientációk nem állandó személyiség vonásaink, hanem szituációról-
szituációra változhatnak a partner tulajdonságaitól (vagyoni helyzet, presztízs, identitás), a 
csoportnormáktól és egyéb faktorokból függően (Grzelak, 1982; McClintock; Van 
Avermaet, 1982).” 11 

Kérdés: Vajon milyen faktorokra és tényezőkre gondolhatunk? Mi minden 
kell a sikeres tanár-szülő kommunikációhoz? 

                                                        

 
9 http://www.lelkititkaink.hu/magatartas.html (Letöltés ideje: 2019. 08. 10.) 
10 Thomas Schmidt: Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok, Z-Press Kiadó Kft, Miskolc, 2009, 3. kiadás, 
112. o.  
11 https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch10.html 
(Letöltés ideje: 2019. 08. 18.) 
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Ami a tartalmat illeti, fontos, hogy közös ügy mellett álljanak mindketten, hiszen a diák 
érdekeit képviselik mindketten, s azt nézik, mi jó neki. Ez már egy fontos érintkezési pont, 
így a téma is csaknem adott. Már csak ehhez találkozás és hely kell, illetve hogy egyaránt 
teret és lehetőséget biztosítanak a közös megbeszélésekre, találkozásokra. Kommunikáció 
kell ahhoz is, hogy ez megtörténjen, s aztán tudjanak személyesen kommunikálni.  

Nyilván itt hangsúlyozni kell, hogy nem mindegy, mikor, milyen környezetben 
történik meg ez a találkozás. Fontos a közvetítésre alkalmas fizikai környezet 
megteremtése. Egy 10 perces, rohanási időszakban, vagy egy fogadó órában, esetleg egész 
órában stb. teljesen más jellegű párbeszédre kerülhet sor. Ezért célszerű a szülőnek és 
pedagógusnak is megfelelő időpontban, teremben, környezetben beszélgetni. Az iskola 
mint helyszín sok esetben adott. De ez még nem minden.  

Figyelembe kell venni azt is, hogy ha egy hátrányos helyzetű, alacsonyan kvalifikált szülő 
és egy diplomás szakember beszélget, akkor nem mindegy a köztük zajló kommunikáció 
természete, milyensége.  

- A pedagógus legyen világos, érthető, célorientált, ugyanakkor érezhetően 
empatikus és gyermekcentrikus! Megfelelő szavakat használjon, lehetőleg 
kerülje az idegen eredetű kifejezéseket!  

- Az információ mennyisége legyen követhető, világos, a pedagógus ne 
árassza el egyszerre rengeteg hírrel a szülőt, hanem lépésről lépésre haladjon és 
tartsa be a fokozatosság elvét!  

- A beszéd tempója legyen követhető, ne túl gyors, ne túl lassú – figyelembe véve a 
beszédpartner reakcióját is! 

- Hagyjon időt közben arra, hogy az információt a szülő dekódolja! 
- Hagyjon időt reagálni, várja meg a szülő válaszát, javaslatát, akarja 

meghallgatni, legyen kíváncsi a szülői véleményre!  
- Ne készen kínálja rögtön a megoldást és ne csak a saját igazát, 

meggyőződését sulykolja állandóan! Érdekelje az is, ahogy a szülő méri 
fel, és látja a helyzet jelentőségét, súlyosságát. 
 

A társalgás esetében Pléh Csaba az dialógus kifejezést használja12 (Pléh, 1981) amely 
dialogikus jelleg feltételez egyfajta interaktivitást is, s interaktivitás csak akkor jön létre, 
ha a kommunikáció nem monologikus, hanem kölcsönös, kétirányú folyamat, s lényege 
éppen ebben az oda-vissza zajló folyamatban van. Így jöhet létre információcsere. Ahogy a 
kifejezés sugallja, ez egy cserefolyamat, nem egyrésztvevős előadás. Van hallgatója, 
befogadója, aki legalább ugyanolyan fontos, mint maga az információ feladója. A 
kommunikáció latin eredete is ezt támasztja alá, ami egyébként a communis (lat. ’közös’) 
szóból származik, s a communicatio jelentése: közzététel. Persze nem árt tisztázni azt sem, 
hogy mit akarnak megosztani egymással verbálisan a személyek. Nem árt, ha tudják, mi a 
beszélgetés oka, célja, miértje, mert a tartalom nagy mértékben függ ezektől.  

 

                                                        

 

12 http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=88 (Letöltés ideje: 2019. 08. 18.) 
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Grice maximái 
Grice maximái13 is éppen erről szólnak. Grice a sikeres társalgás alapismérveként 4 
alapvetést fogalmazott meg (maximákat), amelyet érdemes betartani mindenkinek: 

- mennyiség 
- minőség 
- mód  
- relevancia 

A mennyiség az az információ mennyiségére vonatkozik, vagyis Grice szerint annyit 
mondjon el a beszédpartner, amennyi kellően informatív. Ne legyen hosszabb, 
körmönfontabb, csak amennyire szükséges! 

A minőség az őszinteségre vonatkozik, arra, hogy igazságtartalma legyen annak, amit 
mond a beszélő. Amiről nincs információja, ne hangsúlyozza, s ne állítson hamis, valótlan 
dolgokat! S pláne ne bocsátkozzon megalapozatlan feltételezgetésekbe! 

A mód az érthetőségre, világosságra vonatkozik. Itt az a fontos, hogy kerüljük a homályos, 
kétértelmű kifejezéseket, illetve azokat az adalékinformációkat, amik félrevihetik a 
beszélgetést.  

A relevancia alatt pedig azt értjük, hogy a beszélő releváns maradjon, s a témát tartsa 
szem előtt, illetve azt, amiért ő beszélgetést kezdeményezte. Kerülje a személyeskedést, a 
minősítést és a célozgatásokat! Kerüljük a „te” típusú vádló mondatokat (F. Takács Anna, 
idézte: Gordon: 2001, 236 o.)! 

 

Probléma esetén hangsúlyos, hogy ne csak negatívumokat emeljen ki a pedagógus, 
megoldhatónak tűnően vázolja fel a problémát és vegye komolyan, de semmiképp se 
mondjon le arról, hogy itt kompromisszum, pozitív változás születhet! Ezzel a 
hozzáállással közelítse meg a szülőt, ne a panasz és felháborodottság érzelmeivel, mert az 
nem vezet eredményre. Semmiképp ne éljen át heves érzelmi reakciókat, váltásokat! Pláne 
ne akkor, ha mindkettőjüknek a gyermek sorsa a szívügye. Ehhez érdemes tudni azt, hogy 
„a konfliktushelyzetek nem azonosak a stresszhelyzettel!”14  

Kérdésfeltevés: Milyen üzenete lehet a képnek a kommunikációval 
kapcsolatban? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

13 Herbert Paul Grice brit nyelvfilozófus, nevéhez kötődnek a társalgási maximák 
14 https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch04.html 
(Letöltés ideje: 2019. 08. 16.) 
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                                Kép forrása: http://formaldajovod.hu/win-win-kommunikacios-
technika/ 

Ezt hangsúlyozza Grice is, amikor az együttműködési alapelvről15 beszél a társalgás 
során, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy két ember egymással kommunikálni tudjon, ahhoz 
ők kötnek egy ún. láthatatlan szerződést, amelyben megfogadják, hogy kölcsönösen 
figyelnek egymásra. Tehát van egyfajta elvárás a másik partnerrel szemben, hogy jelen 
legyen, figyeljen az ember közlendőjére. Ez az együttműködés jórészt ösztönösen működik. 
Akkor van gond, ha nem történik meg a befogadó részéről ez a figyelem, mert nem jöhet 
létre kommunikáció, hiszen az üzenet nem ér célt, s nyilván joggal teheti szóvá ezt a 
kommunikálni akaró fél.16 

Erre épül a win-win kommunikációs technika17 is, amelyben nem úgy tekint a 
beszédpartner a másik félre, mint akit le kell győzni, hanem egyenrangú partnerként kezeli 
őt. A win-win kommunikációban nem csak győztes-vesztes felek állnak szembe 
egymással.18 Itt az emberség, a kölcsönös együttműködés van a középpontban, míg más 
esetben: a győztes le akarja a másikat győzni; hangerővel, hangsúllyal, tempóval, gúnnyal, 
s célja, hogy elnyomja a másik felet. Így a vesztes egy kudarcérzést, negatív benyomásokat 
él meg, ami semmi esetre sem előnyös a sikeres kooperáció szempontjából. Ez a hozzáállás 
nem ismeri a kompromisszumot és mindenáron a másik személy fölötti uralom, hatalom 
megnyerése a célja, míg a win-win kommunikáció ennek az ellenkezőjére épül, s sikerül 
közös nevezőre jutni a feleknek. Nyilván ehhez már egy olyan önkontroll, önismeret, 
higgadtság és kiegyensúlyozottság szükséges, ami sok esetben nincs meg a 
kommunikációban érintett hátrányos helyzetű szülőknél. Gordon kifejezésével élve az 
érzelmek konstruktív kezelése meglehetősen nehéz feladat: az érzelmek pozitív 
kezelésének ideális esete: az érzelmi intelligencia (Thomas Schmidt, idézte: Gordon, 
260 o.). Persze sok esetben nehéz kordában tartani azokat.  

Hatékonyabb együttműködést eredményez sok esetben az empátia. Fontos alapja ennek 
az a felismerés, hogy az ember érző lény, s bizony kell az, hogy a kommunikációban a felek 
tudják, „hogy minden embernek ugyanolyan érzései vannak, ugyanaz fáj, és ugyanúgy 
igyekszik, mint ahogy ők maguk.”19 Carl Rogers a feltétel nélküli elfogadást 
részesítette előnyben, mely szintén fontos az aktualitásban betöltött jelenlét, s 
„humanisztikusok álláspontja szerint az egyén szabadon dönt arról, hogyan akar tenni”. 
20 

                                                        

 

15 Wardhaugh, Ronald (1995): Szociolingvisztika. Osiris–Századvég Kiadó. Budapest 
16 https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch04.html 
(Letöltés ideje: 2019. 08. 10.) 
17 https://tiszta-kommunikacio.hu/a-konfliktuskezeles-tizparancsolata/ (Letöltés ideje: 2019. 08. 11.) 
18 http://formaldajovod.hu/win-win-kommunikacios-technika/  (Letöltés ideje: 2019. 08. 11.) 
19 https://divany.hu/szuloseg/2018/03/09/a_vilag_legkedvesebb_tanara_a_fel_eves_naomi/ (2019. 
08. 11.) 
20 Uo. 

(Letöltés ideje: 2019. 08. 18.) 
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Kérdés: Melyek azok az érzések, amelyeket nehéz irányítani? Gordon szerint: 
a düh. Ön mit gondol? Hogyan lehet empatikusan viselkedni egy dühöngő 
szülővel? Próbáljuk megfejteni, hogy mi minden befolyásolhatja az érzelmi 
állapotot! 

Ide tartozik a megfelelő távolságtartás is. Nem mindegy a távolság-közelség 
viszonya. A proxemika (térhasználat, tárközszabályozás) foglalkozik azzal, hogy a 
társalgás során milyen a felek egymáshoz való viszonya a térben. Erre alkotta meg a 
különféle zónákat21: 

o 0-15 cm: szoros intim zóna: Ez mintegy 15cm-en belüli távolság, ide 
szinte fizikai érintkezés során hatolhatnak be szüleink, gyerekeink, 
házastársunk, közeli barátunk, közeli rokonunk. Alkalmas bizalmi tér, ahol 
a halk suttogás is jól érthető. 

o 15-60 cm: intim zóna: Az ember, mintha a saját tulajdona lenne, úgy 
őrzi ezt a zónát. Csak az egyénhez érzelmileg közel állóknak szabad 
behatolniuk ide 

o 60cm-1,2 m: személyes zóna: Ekkora távolságban állunk egymástól 
hivatalos és társas összejöveteleken, baráti találkozókon. 

o 1,2-3,6 m: társadalmi/társasági zóna: Ekkora távolságban állunk 
idegenektől, a nálunk dolgozó szakemberektől, és mindazoktól, akiket nem 
ismerünk eléggé 

o 3,6 m felett: nyilvános zóna: Ez a távolság az, amely az előadás, 
közösség előtti meg nyilvános megszólalásra megfelelő térköz. A hangos 
beszéd érthető itt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/4253_trkzszablyozs.html  

Ezek a zónák bizonyos felosztásban eltérőek lehetnek, más-más felosztásban 5-10 cm 
eltérés lehet, ha többféle forrást megvizsgálunk.  

Sokszor eszünkbe sem jut emberként, hogy felelősek vagyunk egy-egy konfliktushelyzetért. 
Szívesebben okolunk mindent és mindenki mást (környezetet, helyzetet, személyt, 
időpontot), mint saját magunkat. Így néha csodálkozással és értelmetlenül állunk 
embertársaink viselkedése előtt, de vajon tényleg nem adtunk okot arra, ahogyan ő 
működik? (Schmidt: 455) Az ember viselkedését (ld. korábban) igenis befolyásolhatja egy 
másik ember viselkedése, hozzáállása, tette stb. 

                                                        

 

21 http://www.lelkititkaink.hu/testbeszed_terhasznalat.html (Letöltés ideje: 2019. 08. 18.) 
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Kérdésfelvetés: Ha az alábbi táblázatot megnézik, mi az, ami megfigyelhető? 

Ingerültséget keltő kifejezések Negatív kapcsolati üzenete 

Értem Önt, de… Nem igazán értem Önt. Nincs igaza. 

Félreértett engem. Ön hibázott, nem én. 

Mi is volt az Ön neve? Nem közvetlenül negatív, de a 
megfogalmazás úgy tűnhet, mintha máris 
feledésbe merült volna a személy. 

Ne akarja megmondani! Maga alacsonyabb rendű nálam, maga nem 
parancsol nekem! 

 

Marshall Rosenberg az erőszakmentes kommunikáció módszerét22 dolgozta ki 
erre. Tézise szerint kerüljük más ember megítélését, minősítését. Ez fontos az első 
benyomás alkalmával is, hogy ki mit gondol a másikról, s milyen a hozzáállása a 
másikhoz.  

 

Kérdésfeltevés: Mit gondol, mennyi idő alatt alakul ki az első benyomás?  

Szinte alig mérhető, de 150 milliomszekundum és 90 másodperc közé teszik ezt, s 
tulajdonképpen elsődlegesen csak két kategóriája létezik abban: vagy rokonszenves vagy 
ellenszenves az illető. 23 Kerüljük az előítéletet!  

 

Nézzünk meg ehhez egy történetet. Vajon kinek van igaza? Kérdés: Önnek mit árul el 
ez? (Schmidt: 463) 

„Egyszer egy apa a fiával és egy szamárral bandukolt Keshan poros utcáin a tikkasztó déli 
hőségben. Az apa ült a szamáron, a fiú pedig vezette. „Szegény fiú”, gondolta egy arra járó. 
„Apró kis lábaival igyekszik a szamár tempójával lépést tartani. Hogy tud valaki ilyen 
lustán a szamáron elterülni, amikor látja, hogy a kisgyermek fáradtan fut mellette?” Az apa 
nagyon szívére vette a hallottakat, ezért a következő sarkon leszállt, és fiát ültette a maga 
helyére. Alig telt el pár perc, máris felemelte a hangját a következő járókelő: „Ezt a 
szégyent. Úgy ül az a legény a szamáron, mint egy szultán, miközben szegény, öreg apja 
alig bírja szusszal.” Nagyon bántotta ez a fiút, ezért kérte apját, hogy üljön fel mögé a 
szamárra. „Hát láttak már ilyet?” nyivákolt egy kendős asszony. „Micsoda állatkínzás! 
Szegény öreg szamár kiköpi a tüdejét, miközben az öreg és a fiatal mihaszna úgy ülnek 
rajta, mintha dívány lenne ez a szegény pára!” A szidalmazottak szétnéztek és leszálltak a 
szamárról, anélkül, hogy akárcsak egy szót is szóltak volna. Alig tettek meg néhány lépést a 
szamár mellett haladva, mikor hallották, hogy egy idegen szórakozik rajtuk: „Jaj, csak 
ilyen ostoba ne legyek soha! Minek sétáltatjátok a szamarat, ha az nem teljesít semmit, 
nem hoz nektek hasznot, és egyikőtöket sem cipeli?” Az apa egy maréknyi szénát nyomott 
a szamár szájába, és átkarolta a fiát. „Mindegy, mit teszünk – mondta – mindig van valaki, 

                                                        

 

22 https://pszichoforyou.hu/eroszakmentes-kommunikacio/ (Letöltés ideje: 2019. 08. 11) 
23 Monika Matsching: Testbeszéd. Kossuth Kiadó, Dabasi Nyomda ZRT, Dabas, 2017, 21. o. 
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aki nem ért vele egyet. Azt hiszem, nekünk magunknak kell tudnunk, hogy mi a jó 
nekünk.” 24 

 

Akarjunk minél több olyan információt megtudni a diákról, ami segíthet abban, hogy 
közelebb kerüljünk a miértekhez! Fontos az értő figyelem is, a tudatos jelenlét 
(mindfulness). „A tudatos jelenlét nem más, mint figyelmünk irányításának különleges 
módja az „itt és most”-ra. Célja az, hogy teljes valónkkal jelen legyünk a pillanatban.”25 
Az élmények, érzések éber, ítélkezés-mentes, nyitott megélése fontos, mert enyhíti a 
stressz intenzitását, csökkenti a depresszió és a szorongásos problémák kialakulásának 
veszélyét, és javítja figyelmi kapacitásunkat. Érdemes hát elsajátítani az éber figyelem 
„művészetét”!26 

 

Kérdésfeltevés: Melyek az értő figyelem ismérvei? 

 A hallgató az elmondottak minél mélyebb megértésére törekszik, 
koncentráltan jelen van. 

 Nem csak a saját igazát akarja közölni, hanem fontos neki az, amit a 
beszédpartnere közölni akar. 

 Igyekszik több szempontot figyelembe venni. Továbbá tisztában van azzal, hogy 
minden ember különböző; bizonyos dolgokat másképpen lát. Fontos, hogy a 
pedagógus tudja, hogy az emberi érzékelés, észlelés korlátozott, s éppen 
ezért is tekintettel kell lenni a különböző szemléletmódokra. 

 A probléma kezelése van a fókuszban, a kompromisszumos megoldásokra 
törekszik. 

 A személyeskedést és az előítéletet mellőzi a beszédpartnerrel szemben. 
 Nem felejti el, hogy a célt tartsa szem előtt. 

 

 

Kommunikációs stílusok 

4 féle kommunikációs stílust különböztetnek el a szakemberek. Mielőtt 
megismerkednél részletesebben is ezekkel, töltse ki az alábbi tesztet!27 

                                                        

 

24 Thomas Schmidt: Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok, Z-Press Kiadó Kft, Miskolc, 2009, 3. kiadás, 
463. o. 
25 https://moly.hu/konyvek/szondy-mate-megelni-a-pillanatot (Letöltés ideje: 2019. 08. 18.) 
26 Uo. 

 
27 FORRÁS: http://koll.uni-obuda.hu/hirek/2011/hatekonysag/Asszertivitas-Teszt.pdf vagy itt is 
lehetséges ez online formában: http://www.fejlodescoachinggal.hu/asszertivitas-tesztunk.html  
(Letöltés ideje: 2019. 08. 18.)  
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Mit gondol az eredményről? Gondoljon egy-egy konkrét élethelyzetre, amikor 
ez igaz volt Önre! Miért? Min szeretne változtatni? Miért? Van olyan 
ismerőse, rokona, akire ugyanez igaz? 
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A 4 féle kommunikációs stílus a következő: 
- agresszív 
- manipulatív 
- passzív 
- asszertív 

 

Az agresszív kommunikációban a kommunikálót dominancia 
és fensőbbrendűség jellemzi. Másokkal szemben magatartása 
arrogáns vagy lenéző. Nyílt önérvényesítés a célja. Sokszor a 
másik megalázásának vagy legyőzésének szándéka vezérli (pl.: 
Még mindig nem tanultad meg azt, hogy…?!” Érzelmeiben 
ugyan őszinte, haragja sújt és senkit nem kímél. Megbánás 
ritkán vagy csak utólag jelentkezik.  

Mikor lehet ez jó?  
- pl.: veszélyhelyzetben, amikor az anya ráordít a 

gyerekre, hogy ne lépjen ki az útra 
- sok esetben ő az, aki vezető szerepet vállal (pl.: csapatmunkában), így ezzel 

egyidejűleg felelősségvállaló  

 

 

A passzív kommunikáció jellemzője az igények háttérbe 
szorítása, a döntés másoknak való átengedése. A beszédpartner 
csak célozgat, de sok esetben kerüli az őszinte megnyilvánulást, s 
eltitkolja érzéseit is. Keveset beszél, elhallgat és sejtet dolgokat. 
Különbözőképpen beszél aszerint, hogy ki hallgatja. Sok esetben 
áldozatként tünteti fel magát. „Pl.: mártírkodás: Anya, menj csak, 
ne is törődj velem.„ Ő maga halk, kerüli olykor a tekinteteket, és 
a kontaktust, testtartása bizonytalan, instabil.28 

Igazából kétszintű a kommunikáció:  
- amit mond 
- ami mögötte van (érez) 

Ezek sokszor nem fedik egymást.  

 

 

A manipulatív kommunikáció stílusban is burkoltan fejezi ki 
a másokkal szemben érzett neheztelést. Valószínűleg nincs kellő 
önbizalma a személynek, hogy azt kérje vagy tegye, amit valójában 
szeretne. A passzív ember egyszerűen a többiek döntésére bízza a 
sorsát, míg a manipulatívnak esze ágában sincs alárendelnie magát 
mások „szeszélyeinek”, de nem szívesen érvényesíti nyíltan az 
érdekeit. Így aztán másokra hagyja az irányítást, de olyan rejtett 
módszerekhez folyamodik a céljai elérései érdekében, mint a manipuláció: a szabotázs 
(Hadfield- Hasson, 31). 

 

                                                        

 

28 http://docplayer.hu/7572844-Kommunikacio-iii-eloadas-empatia-asszertiv-kommunikacio-
empatia.html (Letöltés ideje: 2019. 08. 11.) 
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Az asszertív kommunikáció éppen azt mutatja be, hogyan lehet ésszerűen, 
konstruktívan reagálni bizonyos kommunikációs helyzetekben. „Az asszertív 
viselkedés az érzések, nézetek és igények őszinte és helyénvaló kifejezése.”29 
Az önérvényesítés mellett mások érdekeit is figyelembe vevő módszer. Magyarul 
önérvényesítésnek fordítják, de ez nem egészen pontos, és nem adja jól vissza a kifejezés 
lényegét. Tulajdonképpen olyan, mint egy tanulható készség, vagy viselkedés. „Arra 
vonatkozik, hogy a beszélő minden érzelmileg nehéz helyzetben magabiztosan tud 
megnyilvánulni. Se nem passzív, se nem agresszív, hanem asszertív.”30 

Az asszertív kommunikáció éppen azt mutatja be, hogyan lehet ésszerűen, 
konstruktívan reagálni.  

4 alapelvre épül: 
- Fontos, hogy ne a személyt minősítsük, hanem a 

problémát akarjuk kezelni!  
- Legyünk urai a szavainknak! Képesek felelősséget vállalni 

azokért. 
- Lehet időt kérni bizonyos érzelmileg nehéz helyzetben, 

amikor szükségét érezzük!  
- A kérdésfeltevésnek is fontos szerepe van. 
- Próbáljunk meg konszenzusra jutni, s érdeklődni Ön mit 

gondol erről? Milyen javaslata van a helyzet kezelésére? 
- Képes beismerni, ha hibázik, téved! 

 

 Asszertív  Agresszív Passzív Manipulatív 

Hozzáállás Én rendben 
vagyok, Te is 

 

Én rendben 
vagyok, Te 
nem 

Én nem 
vagyok 
rendben, Te 
rendben 
vagy 

Én nem 
vagyok 
rendben, tehát 
Te sem 

Jellemző 
tulajdonságok, 
megnyilvánuláso
k 

Rugalmas, nyitott, 
optimista, 
magabiztos, 
döntésképes, 
pozitív, figyelmes, 
együtt érző, 
kedves, támogató, 
készséges, 
nyugodt, másokat 
megbecsülő 

Rugalmatlan, 
szűk látókörű, 
harcias, 
ellenséges, 
elfogult, 
hibáztató, nem 
együttműködő, 
mások nem 
becsülő 

Lemondó, 
pesszimista, 
félénk, 
önmagát 
lebecsülő, 
elfogadó, 
engedékeny
, ideges, 
feszült, 
sokat 
stresszelő 

Negatív, 
konok, durcás, 
gyanakvó, 
tiszteletlen, 
pesszimista, 
hibáztató, 
könnyen 
megsértődő, 
irigykedő, 
haragtartó 

Viselkedés Konstruktív, 
problémamegoldó
, 
megoldásközpont
ú, kész tárgyalni, 
együttműködő, 
meghallgató, 

Destruktív, 
énközpontú és 
önző, 
kirekesztő, 
erőszakos, 
zsarnokoskodó
, támadó, 

Engedékeny
, 
megalkuvó, 
céltalan, 
tehetetlen, 
zavart 

Destruktív, 
manipulatív, 
énközpontú, 
önző, 
hibáztató, 
kétszínű, 
szabotáló, 

                                                        

 

29 Sue Hadfield – Gill Hasson: Asszertivitás, Scolar, 2012 
30 Bognár Boglárka online ppt 
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befogadó, képes 
elismerést és 
bírálatot adni, 
illetve elfogadni 

közönyös, 
bűntető 

aláaknázó, 
halogató, 
„elfelejti” a 
kötelességeit, 
kitér a 
felelősség elől, 
kifogásokat 
keres és 
hazudik 

Hanghordozás Nyugodt, 
kiegyensúlyozott 
és bátorító, 
őszinte 

Haragos, 
erélyes, 
sértegető, 
gúnyos, 
szarkasztikus, 
bíráló 

Csendes, 
motyogó, 
monoton, 
bizonytalan 

Elutasító, 
bíráló, 
szarkasztikus, 
kesergő, 
panaszkodó 

Szófordulatok Rendben van? Te 
mit gondolsz 
erről? Szükségem 
van… Szeretnék… 
Köszönöm. 

Hagyd abba! 
Nehogy… 
Soha. 
Megtiltom. 
Csináld 
azonnal! Tűnj 
innen! A te 
hibád. Te 
mindig… 

Bocsánat. 
Nem rajtam 
múlik. Csak 
én vagyok 
az. Igazéból 
nem számít. 
Nem 
tudom. 
Nem 
bánom. 
Tőled függ. 

 

Testbeszéd Kiegyensúlyozott, 
nyílt gesztusok, 
szemkontaktus, 
mosoly 

Kemény, 
merev 
gesztusok, 
megsérti 
mások 
személyes 
kommunikáció
s terét, 
szemforgatás, 
összehúzott 
szemöldök 

Kicsire 
összehúzza 
magát, 
görnyedt 
tartás, 
babrálás 

Szemkontaktu
s kerülése, 
összehúzott 
szemöldök, 
hamis mosoly, 
babrálás 

Forrás: Sue Hadfield – Gill Hasson: Asszertivitás 

 

Miután megismerkedtünk a kommunikációs stílusokkal, jöjjön egy kis 
gyakorlás! Miről ismerte fel, hogy melyik kommunikációs stílust látja? 
Gondolja át az alábbi szempontok szerint: 

- kifejezte-e a saját érzelmét 
- mit feltételezett a másik félről 
- a helyzetet értékelte-e vagy a partnert! 

 

A táblázatban mi az, ami elgondolkodtatta? Felismert-e bármi jellemző viselkedést, 
hozzáállást, szófordulatot, ami már elhangzott az Ön szájából, vagy másokéból? 
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Hatékony technikák a kommunikációban 

 
I. Az „én OK vagyok, te OK vagy„ mátrix 

 
- Minden ember létezik és van valahogyan a világban. S minden ember gondol arról 

valamit, hogy a másik hogyan van a világban. Ez a mátrix arra épül, hogy hogyan 
viszonyulok a másikhoz (beszédpartnerhez), mit gondolok róla és önmagamról a 
kommunikáció folyamán. 
 

Nézzük meg most ezt egy ábrán a különféle kommunikációs stílusokkal! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manipulatív 

Agresszív Asszertív 

Passzív 

Én OK vagyok 

Te nem vagy OK Te OK vagy 

Én nem vagyok OK 

Forrás: Bognár Boglárka 

 

II. Én-üzenetek 

Miért is fontos az, hogy megválogassuk a szavainkat? Az életben vannak kellemetlen 
helyzetek, szituációk. Ezekre nem mindegy, hogy hogyan reagálunk, mert ahogyan mi 
viszonyulunk, az sokszor meghatározza azt is, hogy hozzánk hogyan viszonyulnak. Ahhoz, 
hogy célt érjünk, még ha valamivel/valakivel nem is értünk egyet, nem szabad a másik 
személyt támadni. Fontos, hogy ne személyeskedjünk ilyen esetben, hanem magára a 
problémára fókuszáljunk. Ez a problémamegoldó fókuszú megközelítés. Próbáljunk meg 
arra törekedni, hogy elkerüljük a konfliktust, a vitákat. 

Mik azok az én-üzenetek? Ezekben az érzelmekre helyezem a hangsúlyt úgy, hogy 
közben nem hazudok, de nem is támadom a beszélgetőpartnert. Ehhez pár példát nézzünk 
is meg: 

 

„Te-üzenet” „Én-üzenet” 

„Mert Te mindig elkésel!” „Dühít, ha várnom kell.„ 

„Mindig félbeszakítasz!” „Kiakadok, ha nem mondhatom végig.” 

„Nincs igazad!” „Ezzel nem értek egyet!” 

„Miért beszélsz így velem?” „Rosszul esik, ha így beszélünk.” 
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„Össze-vissza beszélsz!” „Nem értem, mit mondasz.” 

  

Szedjük össze tehát az én-üzenetek lényegét: 
 Az én-üzenet mindig rólunk szól, E/1. személyben megfogalmazott üzenet. 
 Nem utasít, nem kér számon, nem hibáztat, nem minősít. 
 Őszinte, de nem agresszív. 
 Nem mondjuk meg a másiknak, hogy mit kellene tennie. 

 

Hogyan működik ez egy konfliktusban? 
 1. lépés: Objektív helyzetleírást adjunk: csak magát a helyzetet írjuk le egy 

mondatban, nem tesszük hozzá az érzelmeinket, pl.: „Azt beszéltük meg, hogy 2-
kor kezdünk, és most 2:10 van.” 

 2. lépés: Arról beszélünk, hogy ez a szituáció mit okozott bennünk: Pl.: 
„Csalódott vagyok, hogy nem tudtam 2-kor elkezdeni.” (Nem mondjuk, hogy „úgy 
érzem…”, csak kommunikáljuk az érzéseinket, amiről muszáj beszélni, hogy a 
másik megértse, mi zajlik le bennünk.) 

 3. lépés: Igényt közlünk, mi az, ami sérült bennünk: Pl.: „Szerettem volna úgy 
elkezdeni azt az előadást, hogy mindenki ugyanazt hallja.” 

 4. lépés: Hangozzon el egy kérés, vagy valami, ami a probléma megoldására tett 
javaslat is egyben. Fontos, hogy ez konkrét és jelen idejű legyen: Pl.: „Beszéljük 
meg, hogyan pótoljuk azt a 10 percet.” 

 

III. A szendvics technika31 – visszajelzés adáskor javasolt lehet, ami arról szól, hogy 
3 lépésben történjen meg a visszajelzés  

1. először mondjon a partner valami pozitívat 
2. aztán negatívat 
3. aztán megint pozitívat  

 

A szendvics technika lényege, hogy arra a 
felosztásra épül, hogy a beszédpartner 
emlékezetében inkább a pozitívum marad meg 2 
okból is  

- egyrészt: mert túlsúlyban volt: arányában 
több volt a pozitív, mint a negatív 

- másrészt meg mert ez hangzott el a végén 
is.     
 

Kép és szöveg forrása: 
http://hrpwr.hu/fejlodes/cikk/a_szendvicsnek_a_tanyerodon_a_helye__nem_a_visszajelzesi_gya

korlatodban (Letöltés ideje: 2019. 08. 18.) 
 

                                                        

 

31 https://hu.sainte-anastasie.org/articles/relaciones/la-tcnica-del-sndwich.html (Letöltés 
ideje: 2019. 08. 18.) 
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Így a pozitív nemcsak hogy túlsúlyban van, de az elején jó hangulatot teremt, s a végén is 
jó érzéseket kelt a fogadó félben még akkor is, ha negatív tartalmú észrevétel előzte meg. 
Hátránya többek között, hogy csak a jó marad meg.  

Lássunk egy példát! Egy szülővel közölni akarja, hogy a gyermeke már 
meghaladta a lehetséges hiányzások számát. Hogyan teszi?  

F. Takács Anna azt javasolja: 
- „Kezdjük a pozitívumokkal a beszélgetést! Itt beszélhetünk a gyermek néhány 

pozitív viselkedéséről, hogy a szülőben ne egyből a védekezési mechanizmusok 
induljanak el, mert azt hiszi, támadás készül ellene! 

- Kérdezzük a szülőt! Érdemes megkérdezni, mit szokott tenni, ha otthon a 
gyermekénél problémás viselkedést tapasztal. Meg kell kérni, hogy a következő 
időkben mindezt ne alkalmazza. Elképzelhető, hogy nehéz lesz ezt 
megvalósítania, de ezzel tulajdonképpen azt szeretnénk, hogy térjen el a 
megszokottól, s ne a hagyományos úton neveljen, hanem segítsen a probléma 
kezelésében! (…)  

- Azzal zárjuk a beszélgetést, hogy szép jövő várhat a gyerekre, mert nagyon 
tehetséges ebben és ebben.” (F. Takács Anna: 238) 

Konklúzió: 
- „Lényeges a megfigyelések egyeztetése, az érintettek bevonása.„ (F. Takács 

Anna: 238) 
- Kerüljük a sztereotípia-képzést, amely tulajdonképpen korlátozott 

számú tapasztalat alapján általános, egyszerűsített vélemény alkotása 
emberekről, tárgyakról, mert a sztereotípia bemerevedése, 
megváltoztathatatlansága előítéletekhez vezethet. (pl.: X magyar termék 
rossz minőségű  az összes magyar termék rossz minőségű  többet nem 
vásárolok magyar terméket.) (Bognár Boglárka) 

 

IV. FÉKEK - modell 

Ez tulajdonképpen egyfajta megállás, tudatosítása annak, miket érdemes figyelembe 
tartani a társalgás során. Az erőszakmentes kommunikáció egyik alapja a FÉKEK modell. 
A mondanivalónkat a következő közlésformák mentén fogalmazzuk meg: 

F - fókusz, probléma meghatározása: "Mi a gond?"  

É - érzelmek őszinte közlése: "Mit érzek?" 

K - kívánságaid közlése: "Mi a célom?" 

E - előnyök a másik félt illetően: "Mit nyerhet a 
másik, ha..?" 

K - konzekvenciák: "Mik a lehetséges negatív következmények?"32 

 

Tehát mi az Ön dolga? 

F – Fogalmazza meg a problémát, tárd fel a tényeket! 

É – Érzéseit fejezze ki, másokét figyelje empatikusan! 

K – Kommunikálja az igényeidet, hallgasd meg a másikat! - kívánságaid közlése: "Mi a 
célom” 

                                                        

 

32 Antener Képzőközpont tréning anyaga 
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E – Előnyeit, kölcsönös előnyeit hangsúlyozza javaslatainak! 

K – A konzekvenciát vonja le!  

 

Hogy ez mit is jelenthez ez számomra?  

F – Átgondolást jelent, fontos megfogalmazni, hogy mit akarok elérni, s ehhez kell némi 
átgondolási idő. Hirtelen kijelentéseket egyébként sem érdemes tenni! De az F jelenthet itt 
fókuszt is.  

É – Mondjam el, hogy ha nagyon megijedtem, vagy haragszom, mert…, netalán fáradt 
vagyok, s kérjek, ha úgy érzem, egy alkalmasabb időpontot… stb.  

K – Fontos, hogy ne csak én mondjam el, mit akarok, hanem meghallgassam azt is, hogy a 
másik mit szeretne.  

E – Fontos, hogy felsoroljuk, miért jár előnnyel a másik számára, ha  

K – Itt lehet értékelni, visszaigazolni. 33 

 

A sikeres tanár-diák kommunikáció 
A tanár-diák kommunikáció nem pusztán egymással való 
beszélgetés.34Alapja egyfajta bizalmi kapcsolat, melyben a 
diák önkéntelen elfogadja, hogy a pedagógus ért a 
szakmájához, rendelkezik a megfelelő képességekkel, amelyek 
alkalmassá teszik őt a hivatás gyakorlására (pl.: empatikus, 
kedves, érzékeny a diákok gondjaira, jó kommunikációs 
képességekkel bír, jó a problémamegoldó-képessége, 
információátadására képes stb.).  

Ehhez fontos, hogy a pedagógus fenntartsa ezt a bizalmat 
sugárzó légkört, hogy a diák úgy érezze, hogy figyelnek rá, támogatják, s nyugodt szívvel 
fordulhat majd hozzá problémák esetén is. A pedagógus kommunikációjában ezért 
lényeges a türelem, s a hallgatás képessége is.  

Skinner szerint a megerősítések aránya is pozitívan formálja a gyermek személyiségét. 
Szerinte a gyermekek helyes viselkedését meg kell erősíteni, jutalmazni kell 
(Skinner, idézve: 24.). Nem csak érdemjeggyel, illetve szóbeli dicséretekkel lehet ezt elérni, 
hanem a nonverbális gesztusnyelvvel is. Ezért kell törekedni sokszor a megfelelő, 
konstruktív visszajelzések adására egy pedagógusnak nem csak akkor, ha a diák külön 
kéri, igényli. Fontos továbbá az időzítés is, hogy mikor történik meg az.  

A bizalmi légkör fontos eleme az elfogadás: olyannak amilyen. Carl Rogers (1958) amerikai 
pszichológus arra mutatott rá, hogy az empátia tulajdonképpen a másik személy ítélkezés 

                                                        

 

33 http://www.fejlodescoachinggal.hu/blog/asszertivitas-30.html (Letöltés ideje: 2019. 08. 18.) 
34 http://oktataskepzes.tka.hu/hu/crocoos/a-tanar-diak-kommunikacio-alapjai (Letöltés ideje: 2019. 
09. 07.) 
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nélküli elfogadása. Személyközpontú megközelítésében az ember, az individuum 
tiszteletére világított rá ezzel a fogalmával. Amire kér, hogy legalább ideiglenesen félre kell 
tenni személyes nézeteinket és értékeinket, ugyanis az elfogadó tanár egyik ismérve, ha 
támogatólag lép fel, s mentesíti magát minden előítélettől. A diák pozitív hozzáállásán 
alapszik ez a nézet. A tanár mint személy értékrendje és világszemlélete ettől függetlenül 
még stabil, de toleránsan fogad más, kis- vagy nagy mértékben különböző szemléletet is. 
„A diák értékrendje nem konfrontálódik, hanem alakul, formálódik. Az iskola a tanuló 
személyiségét hivatott kibontakoztatni.”35 

"Minél jobban megértünk és minél inkább elfogadunk valakit, annál inkább sikerül 
megváltani azoktól a hamis viselkedésmódoktól, amelyek korábban az élettel való 
kapcsolatát jelentették, és annál inkább képes elmozdulni egy olyan irányba, amely 
valamilyen szempontból pozitívnak tekinthető."36 (Carl Rogers: Valakivé válni) 

A nyelvhelyesség 

A tanári beszéd mintaadó, ezért fontos, hogy a pedagógus korrekt, helyes mondatokban és 
megfelelő szókincset használva kommunikáljon (pl.: kerülje a trágár kifejezéseket stb.), 
hiszen beszéde mintaadó. Továbbá érdemes tudatosítania saját verbális és nem-
verbális (gesztus)nyelvét is! Nem csak a szavak szintjén képes hatni.  

 

Vezetési stílusok az oktatásban 

A vezetési stílusokat tekintve 3 féle típust különböztethetünk meg (Kurt Lewin, 
Ronald Lippitt és Robert White német, és amerikai pszichológusok nyomán):  

- autokratikus, vagy tekintélyelvű 
- demokratikus 
- engedékeny (lassez faire) 

A kommunikáció ennek kapcsán kétirányú lehet: 
- Tanár →  diák autoriter tanár, antidemokratikus 
- Tanár  diák fejlesztő tanár, demokratikus37 

Az első esetén az információ, az értékrend, a viselkedésminta csak egy irányban hat, a 
diák csak befogad és elfogad. A második esetben a diák személyisége alakul; 
mérlegeli, értékeli a hatásokat, de ő is befolyásolja a tanárt, köztük együttmunkálkodás, 
együttműködés jön létre.  

De ebben a rugalmas együttműködésben a tanári technikák, módszerek is finomodnak, 
fejlődnek. Mondjuk ki, a demokratikus kapcsolatrendszer erősödik, melynek jellemzői: 

- egymás személyiségjegyeinek tudomásulvétele, 
- odafigyelés a másikra, 
- kitartás, nyíltság, 
- új kérdezési technikák, 
- a lényegre koncentráló technikák, 

                                                        

 
35 http://oktataskepzes.tka.hu/hu/crocoos/a-tanar-diak-kommunikacio-alapjai (Letöltés ideje: 2019. 09. 10.) 
36 https://wallingerzita.hu/testi-lelki-egeszseg-blog/a-rogersi-elvek-menten (Letöltés ideje: 2019. 09. 10.) 

 
37 https://adoc.tips/didaktikai-kommunikacio-es-tanulasszervezes151727397219302.html (Letöltés 
ideje: 2019. 09. 07.) 
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- az ellenkezés vállalása, érvelés. 

A demokrácia nem csupán írott jogszabályokból áll, hanem emberi 
kapcsolatrendszer is, amelyet folyamatosan fenntartani, jobbítani kell. Az iskolai 
kommunikáció tehát - mint cseppben a tenger - kifejezi az iskolai, de egyben az egész 
társadalmi viszonyrendszerben jelen lévő demokráciát is. 38 

 

 

Ismétlő kérdések 
Mit jelent a win-win kommunikáció? 

Mit jelent a szendvics technika? 

Mi jellemzi az asszertív kommunikációt? 

Miért fontosak az én-üzenetek? 

Sorolja fel a FÉKEK modell elemeit! Mutassa be őket! 

 

Projektfeladat 
Játék! Na vajon ki nyer a végén? Drámajáték – Játsszák el a jelenetet! A 
csoportok (4-6 fős) az alábbi szöveget kapják, de nem látják egymás szövegét, majd 
elolvassák a feladatot és azután előadják!  

Harc a narancsért 
1. szöveg 

 

Mrs. Swan 

 

A Wizz Air futónapok fő szervezője vagy. Hónapokon keresztül tervezted, hogyan nézzen ki 
a két nap teljes programja, mivel kínálják meg a különböző távokban induló versenyzőket. 
A rendezvényre ezen a hétvégén kerül sor. A két nap fő attrakciója a több száz főre jutó 
frissen facsart narancslé! Ennek az eladásából befolyt bevételt jótékony célra fordítják 
majd. Már ki is nézték az alapítványt, akit támogatni fognak az összeggel. Ez azért is 
nagyon fontos, mert „Fuss a sérült gyermekekért!” alapítványnak szüksége van egy új 
orvosi műszerre, amely segíti a gyerekek oxigénellátását. 

Mivel fontos, hogy ez a nap jól sikerüljön, úgy döntöttél, hogy kimész a kedvenc piacodra, 
ahol Marcsi néni, akitől rendszeresen vásárolsz, azzal fogad, hogy van egy vevője, aki épp 
most akarja felvásárolni az összes narancsot.  

Neked az összes narancsra szükséged van, hiszen annak levéből lehet a legfinomabb 

                                                        

 

38 Forrás: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-iskola-belso-vilaga-kommunikacio 
(Letöltés ideje: 2019. 09. 07.) 
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narancslevet készíteni. A Wizz Air futószövetség 100.000 ft-tal támogatja a rendezvényt, 
és reméli, hogy minimum 2.000.000 ft adományt gyűjtenek. 

Épp a piacon vagy és próbálod megoldani a váratlan helyzetet, hiszen valaki a több 
hónapon át tartó munkád sikerét veszélyezteti! A rendezvény fő attrakcióját: a 
narancslevet. 

Mindent megteszel azért, hogy megszerezd az összes narancsot. Nem akarod, hogy a másik 
vevő felvásárolja előled, ezért megpróbálsz vele beszélni. 

 
2. szöveg 

 

A narancstortáért 

 

A szülői munkaközösség eltökélt vezetője vagy. A hétvégén családbarát rendezvényt 
tartanak az iskolában, ahova 3 gyermeked jár. Hónapokon keresztül dolgozták ki, hogyan 
nézzen ki a kétnapos program, és hogy mivel kínálják meg a rendezvényre látogatókat. A 
rendezvény ezen a hétvégén kerül megrendezésre.  

A két nap fő attrakciója az 10 emeletes narancstorta! Az ennek eladásából a bevételt 
jótékony célra fordítják. Már ki is nézték az alapítványt, akit támogatni fognak. Ez azért 
fontos, mert a Bátor tábor szüksége van egy új, mindennel ellátott helyszínre, ahol a 
súlyosan beteg gyermekek egy pár hetet a családjukkal el tudnak tölteni. 

Mivel nagyon szeretnéd, hogy ez a nap igazán jól sikerüljön, úgy döntesz, hogy elmész a 
kedvenc piacodra, ahol Marcsi néni, akitől rendszeresen vásárolsz, azzal fogad, hogy az 
egyik vevője épp most szeretné felvásárolni az összes narancsot. 

Neked szükséged van az összes narancsra, hiszen annak a héjából lehet a legfinomabb 
aromát kinyerni, valamint gyönyörűen díszíteni. Az iskola és a szülői munkaközösség a 
torta költségeire összesen 100.000 ft-ot szánt és remélik, hogy minimum 2.000.000 Ft-ot 
gyűjtenek adományként. 

Épp a piacon vagy és próbálod megoldani a váratlan helyzetet, hiszen valaki a több 
hónapon át tartó munkád sikerét veszélyezteti! A rendezvény fő attrakcióját: narancstorta 
került veszélybe. 

Mindent megteszel azért, hogy megszerezd az összes narancsot. Nem akarod, hogy a másik 
vevő felvásárolja előled, ezért megpróbálsz vele beszélni. 

 
Kérdés: Tanulság. Hogyan sikerült kezelni a konfliktusokat? Volt, aki 
agresszívebb volt? Sikerült-e figyelni egymás mondanivalójára? S melyik 
kommunikációs stílus volt jellemző a beszédpartnerekre? Mire jött rá, milyen 
felismeréseket adott a szituáció? Mi motiválta a kommunikáció során? 
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VII. Megoldások 2. rész: Meddig terjed a tanár 
hatásköre? Kik a partnereink? (Godó Katalin) 
 

A pedagógus szerepe  
A köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről – 
továbbiakban Nkt. -, 62. §) tartalmazza a pedagógus jogait, kötelezettségeit, melyben 
az szerepel, hogy a pedagógus feladata a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és 
megóvása, s ha bármi veszélyeztetettségre utaló jelet talál, akkor fontos, hogy feltárja, s 
elhárítsa az okokat, továbbá szükség esetén más szakemberek bevonását is 
kezdeményeznie kell. A veszélyeztetettség: „olyan magatartás vagy mulasztás, vagy 
ezek következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 
fejlődését gátolja, vagy akadályozza”.39 Itt lehet gondolni: pl. az alkoholista szülő 
gyermekére, a tanulásban lemaradt gyermekekre, az iskolákban tartósan kirívó 
magatartású, neurotizálódott serdülőkre, a felbomlott családi szerkezetben nevelkedett, 
vagy az elhanyagolt gyermekekre stb.40 Felmerülhetnek ún. akut helyzetek, amelyek a 
veszélyeztetettségnek már azt a rendkívül súlyos fokát jelentik, amikor azonnali 
beavatkozás szükséges. Ilyenkor a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, 
érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és 
emiatt azonnali elhelyezése szükséges, például az életét veszélyeztető vagy testi, szellemi, 
erkölcsi fejlődésében rövid időn belül maradandó károsodással járó rendszeres súlyos 
bántalmazás vagy elhanyagolása fenyegeti. Ilyenkor nem tűr halasztást a probléma 
azonnali kezelése. A hatóságoknak nincs módjuk türelmi időt adni és a fokozatosság elve 
szerint kezdetben csak enyhébb intézkedéseket foganatosítani (kevésbé beavatkozni a 
család életébe). Ilyenkor sajnos már nem lehet tétlenkedni, rögtön lépni kell valamit annak 
érdekében, hogy a kialakult helyzet ne álljon fenn tartósan, különben vagy meghalhat a 
gyermek vagy rendkívül nagy tárgyi súlyú bűncselekmények áldozatává válhat vagy a 
későbbi fejlődését és életesélyeit kirívóan hátrányosan érintő irreverzibilis 
(visszafordíthatatlan) károsodásokat, fizikai, pszichés és mentális sérüléseket szenvedhet 
el. Ezekben a helyzetekben a jelenleg hatályos gyermekvédelmi törvény által egy ideiglenes 
hatályú elhelyezésnek nevezett hatósági intézkedés keretében van mód a kiskorú áldozat 
azonnali kiemelésére az áldatlan állapotok közül, amit a későbbiekben bővebben is be 
fogok mutatni.  

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma (Az EMMI 2016) és a Család- és Szociálpolitikai 
Intézet szakmai tanulmánya (NSZCSI 2011a) a következő tényezőket sorolta a 
veszélyeztető körülmények közé: 

- anyagi problémák (munkanélküliség, alacsony jövedelem) 
- lakhatási problémák (rossz lakáskörülmények, hajléktalanság, kilakoltatás, vándorló 

életmód stb.) 

                                                        

 
39 magyarpolany.hu › pdf › polany_13_1362858714 (Letöltés ideje: 2019. 10. 21.) - 1997. évi XXXI. törvény 
40 https://osztalyfonok.hu/cikk.php?id=335 (Letöltés ideje: 2019. 10. 21.) 
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- családszerkezeti, kapcsolati problémák (árvaság, megbomlott család, megromlott 
családi viszonyok, rossz szülő-gyermek kapcsolat) 

- szülői elhanyagolás, elhagyás (egészségügyi-, iskoláztatás-, érzelmi elhanyagolás, 
felügyeletnélküliség, veszélyeztető magatartás, elhagyás, lemondás a gyermekről) 

- gyermekbántalmazás (fizikai-, érzelmi-, szexuális bántalmazás, magzat-, újszülött 
károsítása, kényszerítés koldulásra, prostitúcióra, gyermekmunka, rendszer-abúzus)  

- szülői devianciák (alkohol-, drog-, játékfüggőség, bűnelkövetés, öngyilkosság, 
prostitúció, szerepkonfliktus) 

- gyermeki devianciák (alkohol-, drog-, játék-függőség, bűnelkövetés, öngyilkosság, 
prostitúció, agresszivitás, magatartási problémák, iskolai hiányzás) 

- egészségügyi problémák (mentális betegség, fogyatékosság, gyermek állapota) 
- egyéb veszélyeztető tényezők (családon kívüli veszélyeztetés, kiskorú szülő, illegális 

bevándorlás).41 
 

A veszélyeztetettség mértéke különböző lehet: 
- alacsony fokú veszélyeztetettség: enyhébb, nincs súlyos hatása a gyermek 

fejlődésére, viselkedésére 
- mérsékelten súlyos veszélyeztetettség: ha nem túlzottan veszélyes, vagy 

hosszú távon károkozással nem fenyeget 
- nagyon súlyosan veszélyeztető magatartás: ilyenkor a továbbiakban a 

gyermekjóléti szolgálattal együttműködve ún. esetmegbeszélés keretében 
gondozási, cselekvési terv készül 

- életveszélyes veszélyeztetettség42: pl. súlyos fizikai veszélyeztetettség, azonnali 
kiemelés a családból 

Összegzés gyanánt elmondhatjuk, hogy az iskolában lévő gyermekek eltérő családból, 
eltérő problémákkal érkeznek az oktatási-nevelési intézményekbe. A pedagógus feladata, 
hogy figyeljen, és ugyanakkor tájékoztatnia kell a szülőt (törvényes képviselőt) a tanulót 
érintő kérdésekről (pl.: érdemjegy, a tanuló magatartásával kapcsolatban észlelt 
változások, s egyéb problémák stb.). Különösképp akkor fontos még ez a tájékoztató 
jellegű tevékenysége, amikor a gyermek veszélyeztetettsége bármilyen mértékben is 
fennáll. Ha ezt figyelmen kívül hagyja a pedagógus, vagyis feladatkörét elmulasztja, azaz 
nem jelez, a pedagógus ellen fegyelmi eljárás indulhat meg.  

 

Kinek kell jelezni? – Az iskola mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja 

A gyermekek veszélyezettségének megelőzése érdekében alakult ki az gyermekvédelmi 
jelzőrendszer hálózata is, melynek működtetése állami és önkormányzati feladat. Ez 
tulajdonképpen „a gyermekjóléti szolgálatok által működtetett együttműködési rendszer 
az egészségügyi és oktatási intézményekkel, különböző hatóságokkal”43, s hangsúlyosan 
ide tartoznak a köznevelési intézmények is. Ezt a gyermekvédelmi törvény (1997. évi 
XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról – továbbiakban Gyvt. - 

                                                        

 
41https://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_27_gyermekvedelmi+jelzorendszer.
pdf/104dd04a-dca3-47bc-944e-bfb07067676f (Letöltés ideje: 2019. 10. 21.) 
42 http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok/veszelyez.pdf (Letöltés ideje: 2019. 10. 22.) 
43https://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_27_gyermekvedelmi+jelzorendszer.
pdf/104dd04a-dca3-47bc-944e-bfb07067676f (Letöltés ideje: 2019. 10. 21.) 
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17. §) határozza meg, hogy a köznevelési intézmények kötelezően a gyermekvédelmi 
jelzőrendszer tagjai, ezért mindenképp szükséges problémás esetben bevonni 
szakmai/külső segítséget is, s felkeresni intézményeket (pl.: GYEJÓ-t stb.)  

Az igazgató felelőssége az, hogy felügyelje és megszervezze a gyermekvédelmi munkát 
az intézményen belül (Nkt. 69. § (2) bekezdés f) pontja), s ezért korábban kijelölt egy ún. 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst /Már nincs hatályban/, majd az ő helyét vette át 
az iskolai szociális segítő megjelenése. Ő az általában, aki családlátogatást tesz a 
szülőknél, illetve ő az, aki kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti 
szolgálatot (ha magasabb szintű beavatkozást igényel az eset).  

Tekintettel arra, hogy a pedagógus a köznevelési intézmény munkavállalója, így neki is 
nagy felelőssége van a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, kiváltó okainak 
megszűntetésében. Mint tudjuk az iskolában sok időt töltenek el a diákok, s jellemzően a 
pedagógus az, aki ő észleli a problémát elsőként. Amennyiben erre sor kerül (mihelyst 
észlel egy rizikófaktort), s ennek hátterében komolyabb és súlyosabb folyamatokat vél, 
jelzési kötelezettsége van az intézmény vezetője felé, az iskolai szociális segítő felé stb. 
Ennek eleget kell tennie, ez úgymond hozzátartozik a pedagógusi munkakör ellátásához.  

Természetesen ez nem mindig olyan egyszerű, pláne, ha a szülő is a képbe kerül, ugyanis a 
szülők is támadásként élik meg a legtöbb ilyen ügyet, éppen ezért fontos azt leszögezni, 
hogy a pedagógus nem ártani akar a gyermeknek ezzel, hanem éppen ellenkezőleg, 
mindenképp azt szeretné, hogy a gyermek érdekét szolgáló változás/javulás történjen. S 
mint fent említettük, hogy ha nem avatkozik közbe, akkor az az állásába is kerülhet akár.  

Kiegészítő segítő kezek: Iskolai szociális segítő és 
iskolapszichológus 
2018. szeptemberétől az intézmények munkáját segíti az iskolai szociális segítő, akinek 
szintén fontos szerepe van a diákok, a szülők és pedagógus-közössége szempontjából is. 44 
Az az igény hozta létre az ő jelenlétüket az iskolákban, hogy a kényes/nehezen megoldható 
helyzetekben egy professzionális segítő is biztosítsa a megfelelő támogatást, hiszen a 
tanárok nincsenek kiképezve jogi, szociológiai ismeretekre. Viszont az iskolai szociális 
segítő különféle tanulmányainak köszönhetően képes hatékony segítségeket nyújtani 
azoknak a szülőknek, tanároknak, akik nem jártasak a nehezen érthető jogi nyelv 
területén. Továbbá szerepe, hogy a segítő intézményekkel, szakemberekkel való 
gördülékeny együttműködést előmozdítsa a problémák leghatékonyabb és 
legeredményesebb megoldása érdekében. Az iskolai szociális segítő tulajdonképpen 
egyfajta hidat képez: az otthon, az iskola, a közösség, és a támogató rendszerek, 
szolgáltatások között. Összeköti ezeket a rendszereket, személyeket. Közvetlen 
segítségnyújtást gyakorol, hiszen „helyben van”, s megfelelő időben képes hatékonyan 
beavatkozni. 

A tanár nincs egyedül hagyva a problémákkal, ezt igazolja az iskolapszichológus 
jelenléte is. Kooperációs lehetőséget nyújt a diáknak, a pedagógusoknak problémáik 
feltárásában és szaktudása fontos a prevenció szempontjából is nem csak akkor, ha a baj 

                                                        

 

44 https://moderniskola.hu/2017/01/hogyan-segit-pedagogusoknak-az-iskolai-szocialis-munkas/ (Letöltés ideje: 
2019. 10. 21.) 
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már elterebélyesedik. Szerepe van a pszichoeducatioban, ami tulajdonképpen a 
nehézségekkel küzdő személy (és hozzátartozói) okítását, felkészítését, felvilágosítását 
foglalja magában az adott probléma kezelése szempontjából.45 Őt hívják be akkor is, ha egy 
osztályszintű problémát kell „lehűteni”, és kezelni (pl. verekedés az osztály tagjai között). 
Tarthat különféle foglalkozásokat (felvilágosító, konfliktuskezelési, önismereti képzések). 
Sajnos az esetek többségében a kisebb falvakból hiányzik az ő személye, nincs, aki ellássa 
ezt a munkakört.  

Az emberek mentális állapotára irányuló tevékenységet folytat még az iskolai 
mentálhigiénés szakember. A pszichológiai prevenció körébe tartozik az ő 
tevékenysége is. Eszköze a segítő beszélgetés. Felismeri az emberek lelki mélységét, s 
igyekszik kapcsolatot teremteni velük, hiszen kommunikáció nélkül nincs 
problémamegoldás. Többek között leginkább a belső folyamatokra fókuszál, s különféle 
olyan élethelyzet, életesemény során esetén avatkozik be, ami maradandó lelki sérülést 
okozhat. Segít ezeken egészségesen keresztül jutni, s csökkenteni a testi-szellemi sérülés 
kockázatát.46 

Intézményi támogatás 
A helyi, emberi „szintről” térjünk át az intézményi szintre. Nézzük meg a gyermekvédelmi 
jelzőrendszeren belül, melyek azok az intézményesült központok, szervezetek, amelyek 
még támogatják a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, illetve helytállnak a 
problémás esetek kezelésében, kivizsgálásában, legvégső esetben jogi útra terelve az ügyet 
akár. 

Család- és gyermekjóléti szolgálat  

Települési szinten létezik, amelynek működtetésének a helyi önkormányzat feladatkörébe 
tartozik. A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, 
szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló 
intézményegységeként működteti. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek 
érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Család- és Gyermekjóléti Központnak 
az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló 
intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként 
működik, mindezek mellett a gyermekjóléti szolgálatokhoz képest többletfeladatai vannak, 
és szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 
számára. Ilyen többletfeladat például a készenléti szolgálat, az, hogy javaslatot tehet a 
gyermek védelembe vételére, védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-
nevelési tervet, a gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiatal felnőttek utógondozását 
végzi, stb. A család- és gyermekjóléti központ feladatait Gyvt. 39.-40/A §-i, valamint ezen 
törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályozzák:  

                                                        

 

45 https://www.kantornedda.hu/q-and-a (Letöltés ideje: 2019. 10. 21.) 
46 http://www.lelkititkaink.hu/pszichologus.html (Letöltés ideje: 2019. 10. 21.) 
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 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és együttműködésük feltételeiről szóló 
15/1998 (IV. 30) NM rendelet,  

 a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997 évi (IX.10) Korm. rendelet,  

 illetve a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a 
gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek 
által kezelt személyes adatokról 235/1998 szóló Kor. rendelet 

 Ez tulajdonképpen egy segítségnyújtó szerv, amely pszichológiai, pedagógiai eszközökkel, 
családgondozással, szociális munkával az alapellátások biztosításával próbálja elérni, hogy 
a gyermek a családjában maradjon. A gyermekvédelmi törvény Gytv. 15. § (1) bekezdés 
határozza meg, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységhez 
tartoznak az alapellátások, ill. különféle ellátások biztosítása. Ezeket az alábbi módon 
kategorizálhatjuk: 

- alapellátás: minden olyan ellátás, mely a helyi lakosság számára elérhető, s 
alapszükségletek kielégítésére irányul (pl. étkeztetés (napközi), egészségügyi ellátás 
(pl. háziorvosi ellátás, a fogorvosi vagy védőnői, az iskola-egészségügyi ellátás) 

- pénzbeli ellátás: pénzbeli támogatást jelent (pl. van olyan család, akinek arra 
van szüksége, hogy tisztálkodni tudjon a gyermek: akkor megveszik a higiéniás 
eszközöket, ill. kapnak gyermekvédelmi támogatást) 

- személyes gondoskodást nyújtó ellátás: itt a hangsúly a közvetlen 
érintettségen van, személyesen valaki foglalkozik a gyermekkel, vagy az idősekkel 
(általában szociális munkások) (a Gyvt. 15. § (2) bekezdése szerinti ellátások, mint 
például gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek 
átmeneti gondozása stb.)  

Az iskola is elsősorban a GYEJÓ-nál jelez, s az hív össze esetmegbeszélést, melynek 
lényege: kivizsgálni a folyamatot, és hatékony segítségnyújtást végrehajtani. Az ott 
dolgozó szakemberek beavatkoznak (akár az ellátások biztosításával), vagy papír 
alapon javaslatot tesznek az ügy megoldása érdekében (de döntéseket nem hozhatnak). 
Ez a javaslat nem kényszerítő jellegű, mert nem kötelezhetik a szülőket semmire 
(ugyanis, ha kényszerítő döntés születne, akkor az szankciókat vonna maga után, de a 
gyermekvédelmi szolgálat nem mondhat olyat, hogy ha az általunk javasoltakat nem 
tartja be a személy, akkor kiemeljük a gyermeket a családból stb.) Csak határozatot 
hoz. Ebben a határozatban felszólítja a szülőt, ha nem változik a helyzet (pl. a szülő 
még mindig részeg és alkoholizál), akkor további javaslatot tehet a gyámügynek 
hatósági intézkedésekre vonatkozóan. A hatósági intézkedés attól hatósági intézkedés, 
mert az már jogilag kötelezi a szülőt. A gyermekvédelmi szolgálat javaslattételét 
általában nem bírálják felül. Azért van a gyakorlatban nagy súlya, mert javaslatot 
tehet, s a gyámhivatalban ülő hivatalnokok a gyermekjóléti szolgálat 
javaslataiból dolgoznak, hiszen ők távolról nem tudják, mi zajlik az adott 
kistelepülésen. Míg a gyermekvédelmi szolgálat helyi szinten szerveződik, addig a 
gyámügyi hatóság már megyei szintű (kivétel a fővárosban kerületenként), így fontos, 
hogy mérvadó a helyi illetékesek szakmai véleménye, megítélése. 

Milyen konkrét feladatokat takar egy gyermekjóléti szolgáltatás? (Gytv 39. 
és 40. §-i):  
- Elmondja a szülőknek, milyen támogatásokat, segélyeket kaphatnak a gyermek 

neveléséhez (Pl. elmondja, hogy kaphat tankönyvtámogatást, gyermekvédelmi 
támogatást, s kihez kell fordulni). 
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- Feladata különféle családtervezési tanácsadás (pl. hány gyerek legyen, hogyan 
védekezzenek szex közben), pszichológiai, mentálhigiénés, egészségügyi 
tanácsadás. Nevelési tanácsadás, káros szenvedélyek megelőzését célzó 
tanácsadásokat adhat (pl. válsághelyzetben lévő várandós anyáknak adnak 
tanácsokat). 

- Inkább tanácsadói szerepköre van a Gyermekjóléti szolgálatnak. Illetve 
ajánlásokat tehet különféle hatósági intézkedésekre (pl. védelembe vételre – erről 
később még bővebben lesz szó).  
 

- Eset/példa: 
o Ha az iskolában hátrányos helyzetű megkülönböztetés ér egy tanulót (pl. 

roma tanulót rosszabb osztályba teszik, noha jóképességű), akkor 
kaphatnak tanácsot, hogyan lépjenek fel. Elmondják a szülőknek, hogy ezt 
egyébként az egyenlő bánásmódról szóló törvény tiltja, hogy az 
iskolák ilyen gyakorlatot hajtsanak végre. Ez a gyermekvédelmi szolgálat 
tanácsadói/segítői tevékenysége (annyit mondhat: ez törvénytelen, ehhez és 
ehhez fordulhattok).  
 

- Esetkonferencia: Amikor a gyermekjóléti szolgálat egy család ügyében a 
hatékony esetkezelés miatt összehívják az érintett szakembereket – bevonva a 
szülőket, gyermeket – azért, hogy megfelelően értékeljék a kialakult helyzetet, 
illetve megfogalmazzanak különféle javaslatokat. Ez egy szervezett tevékenység, 
melynek során a szakemberek és az ügyfelek egyidejű találkozása megtörténik egy 
adott helyen. Cél: közös célok megfogalmazása, s az ahhoz vezető lépések 
pontosítása. 

- Szakmaközi konzultáció: Legalább három szakember egyidejű tanácskozása a 
probléma megoldása érdekében. Itt már nem igényelt a szülő jelenléte (pl. 
bevonják az iskolapszichológust, az iskolai szociális segítőt, pedagógust). 

- Egyéni konzultáció: Egy adott család ügyében a gyermekvédelmi központ által 
kirendelt családgondozó (aki nyomon követi az adott család helyzetét és alternatív 
módszereket javasol, illetve szükség esetén jelez a gyámhatóság felé) és „az észlelő- 
és jelzőrendszer egy érintett tagja közötti megbeszélés”.47 

 

A gyámhatóság 
Megyei szinten szerveződik, kivéve Budapesten kerületenként. Ez már egy magasabb szint. 
A gyámhatóság hatósági döntéseket hoz, ami egy kényszerítő jellegű döntés (az állam 
emberei kikényszeríthetik azt, hogy pl. ne igyon a szülő csak 1 pohár bort, vagy vigye el a 
pszichológushoz a gyereket, s ha nem tesz eleget a felszólításnak, akkor az súlyos 
következményeket von maga után, pl.: kikényszerítik, hogy ha nem engedelmeskedik a 
szülő, akkor elvesszik a gyereket, mert nem alkalmas a nevelésre). A szakhatósági 
intézkedés mindig kényszerintézkedés, büntethet az állam, míg az alapellátás: sosem 
kényszerintézkedés, hanem tanácsadás jellegű, a szociális munka eszközeivel él. 
A gyámhatóság szinte mindig figyelembe veszi a gyermekjóléti szolgálat 
javaslatát, az alapján dolgozik (pl.: pszichológiai szakvélemény), az alapján hoz 

                                                        

 

47 http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok/veszelyez.pdf (Letöltés ideje: 2019. 10. 22.) 
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döntéseket. A gyermekjóléti központ pedig egyenesen már hatósági intézkedéseket is 
javasolhat, többek közt védelembe vételt (ld. Gytv. 39., 40. és 40/A §-i). 

 

Védelembe vétel 

Legelső hatósági intézkedés. Ilyenkor a gyámhatóságtól kapnak a szülők egy határozatot, 
abban le van írva, hogyan változtassanak a magatartásukon, hogyan viselkedjenek, ha nem 
akarják, hogy súlyosabb hatósági intézkedéseket foganatosítsanak (pl.: nevelésbe vétel). 
Ha betartják, ott marad a gyermek, ha nem, akkor jön a nevelésbe vétel. Ebből 
is látható tehát, hogy a védelembe vétel már nem egy opcionális lehetőség a gyermeket 
nevelő személyek perspektívájából nézve, nem egy szolgáltatás, amit belátásuk szerint 
igénybe vehetnek. Hanem hatósági kényszerintézkedés, ahol ők már a közigazgatás 
ügyfelei és a közhatalom autoriter, végrehajtható döntéseinek elszenvedői. Mindez annyit 
tesz, hogy kötelesek a védelembe vételi határozatban előírtaknak megfelelő magatartást 
tanúsítani illetőleg a gyámhivatallal, mint közigazgatási hatósággal együttműködni, 
máskülönben renitens viselkedés esetén igen komoly hátrányos jogkövetkezmények 
helyezhetők kilátásba velük szemben. A védelembe vétel legfőbb célja tehát, hogy 
érvényesüljön a gyermek családban maradáshoz fűződő joga és érdeke, a szociális 
szakemberek és döntéshozó kormánytisztviselők pedig a gyermek számára megszokott, 
állandóságot nyújtó kereteken belül háríthassák el a veszélyeztető tényezőket. 

 

Nevelésbe vétel  

De csak a legvégső esetben, ugyanis a gyermeket csak végső soron szakíthatják el a 
szüleitől és más hozzátartozóitól. A gyermeknek alaptörvényben védett joga, hogy a 
családjában maradjon, vagyis joga van a családban történő nevelkedéshez. Nem jellemző, 
de előfordul, hogy bizonyos esetekben kiemelik őt a családból (szakkifejezéssel élve: 
nevelésbe veszik a gyermeket). Azért nem jellemző ez, mert az államnak fontos, hogy a 
gyereket ne szakítsák el a szülőktől csak akkor, ha már minden kötél szakad. Hogy mit is 
jelent a nevelésbe vétel? Kiemelik a családjából, és a szülőnek megszűnik a neveléshez való 
joga. A gyermeket hivatásos nevelőszülőkhöz vagy gyermekotthonba helyezik 
(elveszik anyjától-apjától). A nevelésbe vétel hatósági intézkedés, amikor állami 
gondozásba kerül a gyermek. Az állami gondozásnak 2 formája van:  

- hivatásos nevelőszülőhöz kerül a gyermek 
- gyermekotthonba 

Régen csak gyermekotthonokba került a gyerek, azóta vannak hivatásos nevelőszülők. Egy 
személy maximum 7 gyermeket nevelhet (fogyatékos gyerekek esetén hivatásos 
nevelőszülő száma maximum: 5 lehet). Előnye, hogy sokkal személyesebb, 
családiasabb környezetet biztosít a gyermeknek, mint ha egy gyermekotthonba 
dobnák be a gyermeket 50 másik mellé. A hivatásos nevelőszülők pénzt kapnak ezért, így 
ez nekik – nagyon sokszor – munkaviszonyuk (főállású munkájuk).  

Eset: Ez a legvégső eset már, amikor árván marad (pl.: szülők meghaltak), vagy mindkét 
szülő hosszú évekre börtönbe kerül, ismeretlen helyre távoznak, nem foglalkoznak a 
gyermekkel, s a kiskorú szülői felügyelet nélkül marad. De ide tartozik az is, amikor a 
szülők olyan életminőséget folytatnak, hogy teljesen alkalmatlanok a nevelésre. Illetve 
nagyon rossz és elfogadhatatlan a gyermek eddigi életminősége. De ilyen esetben is egy 
opció lehet a gyermekelhelyezés. Gyermekelhelyezés: Amikor harmadik 
személynél helyezik el a gyermeket: például anyuka is apuka is alkalmatlan a nevelésre 
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(drogos, iszákos mindkettő), egy hozzátartozó vállalná és nyilatkozik erről a bíróságnál: 
akkor hozzá helyezik el. A Gyvt. 72. § (1) bekezdése definiálja, hogy mit jelent pontosan a 
már korábban is említett ideiglenes hatályú elhelyezés. Ugyanezen § (2) bekezdése pedig 
tisztázza, hogy mi minősül olyan súlyos veszélyeztetettségnek, ami jogalapot teremthet 
ennek a rendkívül súlyos hatósági kényszerintézkedésnek a foganatosítására. Eszerint 
ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek 
olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, 
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást 
okozhat. 

Példa: 

Ha a gyermek akut veszélyeztetettségnek van kitéve, pl. tartós egészségkárosodás áll 
fenn (ez már a súlyos veszélyeztetettség): és a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi-
értelmi-érzelmi fejlődését önmaga vagy családi környezete súlyosan veszélyezteti, itt 
mindenképp tenni kell valamit, mert a testi-szellemi-lelki fejlődését tartós pl.: 
beilleszkedésre képtelen lehet, lemaradhat. Például ha az apuka 6 évig a tartotta a pincébe 
a kislányt, vagy megerőszakolja (itt nem lehet várni, sem játszani a fokozatosságot, hogy 
írunk levelet, hogy legyen szíves kiengedni onnan a gyereket). Ilyenkor: kiskorú 
veszélyeztetettsége miatt büntetőeljárás is szokott indulni, kiemelik a gyermeket a 
környezetből vagy pl. egy fényevő apuka-anyuka éhezteti a gyermekét, vagy ütik-verik a 
szülők a gyereket, vagy megnyomoríthatja. Mi a teendő? Ilyenkor van lehetőség olyan 
intézkedésre, amit ideiglenes hatályba helyezésnek nevezünk.  

Lényege a következő. Az ún. beutaló szervek, akik rendszerint azok a hatóságok, akik 
elsőként szembesülhetnek az extrém, súlyosan veszélyeztető esetekkel és operatívan, 
közvetlenül reagálnak rájuk (pl. gyámügy, rendőrség, idegenrendészeti és menekültügyi 
hatóság, büntetésvégrehajtási intézet parancsnoksága stb.) a krízishelyzet során fellépve 
megszüntetik a közvetlenül veszélyeztető faktorokat. Gyakorlatilag megmentik a gyermek 
életét, testi és lelki épségét azzal, hogy haladéktalanul elviszik őt a tűrhetetlen 
körülmények közül. Az eljárás bürokratikus oldala, hogy a beutaló szervek e 
beavatkozásuk kapcsán nyomban hoznak egy azonnal végrehajtható, hatályában és 
végrehajthatóságában halasztást nem tűrő hatósági határozatot, melynek elrendelik, hogy 
a sokszor közvetlen életveszélyből kimenekített gyermeket elsődlegesen a másik szülőnél 
vagy hozzátartozónál, esetlegesen nevelését vállaló (nevelésre alkalmas) harmadik 
személynél helyezik el ideiglenesen. Előbbiek hiányában pedig első körben szintén 
ideiglenesen a gyermekvédelmi gondoskodásba (pl. hivatásos nevelőszülőhöz) kerül a 
túlélő gyermek. Ez a sürgősen meghozott döntés azért ideiglenes hatályú, mert a 
folyamat korai szakaszában még nem szentesíti azt véglegesen, hogy elvegyék gyereket a 
szülő(k)től vagy más egyéb nevelőktől, hiszen eddig az volt a hatósági beavatkozás és az azt 
kísérő papírmunka célja, hogy az áldozat túléljen, vagy ne nyomorodjon meg örökre. A 
gyermek végleges sorsáról viszont már nem a direktben reagáló beutaló szerv dönt, hanem 
mindig a gyámhivatalé a végső szó. Mik a lehetséges döntési alternatívái a 
gyámhatóságnak?  

 Az ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelésétől számított harminc napon belül 
megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak okai a beutaló szerv 
intervencióját már nem állnak fenn. 

 Az ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelésétől számított negyvenöt napon belül 
elrendeli a gyermek nevelésbe vételét, valamint egyidejűleg meghatározza a 
gyermek gondozási helyét. 
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 Az ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelésétől számított hatvan napon belül pert 
indít az ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartása vagy megváltoztatása mellett a 
gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülői felügyelet megszüntetése iránt. 

 

Iskolán belüli és kívüli folyamatok kiskorú tanulók 
veszélyeztetettsége esetén 

 

Iskolán belüli folyamatok kiskorú tanulók veszélyeztetettsége esetén: 
1. Probléma észlelése a pedagógus részéről 
2. A pedagógus megkérdezi a diákot az esetről, szülő bevonása megfelelő időben  
3. A pedagógus jelzi az esetet a köznevelési intézmény gyermekvédelmi 

feladatokért felelős munkatársa(i) felé. Ki ő? Korábban az igazgató is 
foglalkozhatott akár személyesen is a gyermekvédelmi feladatokkal, de jellemzőbb 
volt, hogy a pedagógiai tervben kijelölt pedagógusokra hárította az ezzel járó 
munkát. Újabban viszont ez a faladatkör az iskolai szociális segítők 
hatáskörébe tartozik.  

4. Az iskolapszichológus szintén bevonásra kerülhet. Neki egyrészt a 
mentálhigiéniás prevencióban (azaz ha lehetőség van rá, a lelki sérülések, 
személyiségtorzulások megelőzésében) van szerepe. A másik, még fontosabb 
szerepe, hogy megszervezi a krízistanácsadást a következő váratlan 
súlyos élethelyzetekben: kortárshaláleset, súlyos iskolai kudarcélmény, 
váratlan családi krízishelyzet. Ez egy támogató szolgáltatás, aminek megvannak a 
maga határai. Ugyanis terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén 
továbbirányít a Pedagógiai Szakszolgálathoz vagy más szakellátást 
biztosító intézményhez (pl. a gyermekvédelmi központhoz is akár.) A kiskorú 
fejlődését veszélyeztető szituációk általában mentális károkat okoznak, 
ezeknek enyhítésében lehet szerepe az iskolapszichológusnak.  

5. A gyermekeket veszélyeztető élethelyzetet bejelentjük a gyermekjóléti központnak 
(továbbiakban GYEJÓ). A GYEJÓ-ról tudni kell, hogy ott leginkább humán 
szolgáltatásokat nyújtó szakemberek (szociális segítők, pszichológusok, 
neveléstudományi szakértők mediátorok stb.) dolgoznak. A gyermekvédelmi 
jelzőrendszer készenléti szolgálatot is fenntart, direkt erre a célra. Mik a 
GYEJÓ legfőbb feladatai ezen a téren? 
 koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, 
 szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai 

tanácskozás szervezéséhez, az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek 
elkészítéséhez és összehangolásához 

 összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi 
jelzőrendszeri intézkedési terveket 

 a család- és gyermekjóléti szolgálatnak segítséget nyújt a szakmai támogatást 
igénylő esetekben, szükség esetén intézkedik 

 segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai, valamint a család és a család- és 
gyermekjóléti szolgálat közötti konfliktusokban 

 megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszer működésével kapcsolatban 
 

Az iskola elsődleges feladatai és az iskolán belüli teendők ezzel véget értek, esetleg még 
felmerülhet a tanuló fegyelmi felelőssége.  
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Iskolán kívüli folyamatok kiskorú tanulók veszélyeztetettsége esetén: 
1. A GYEJÓ kivizsgálja a kiskorú veszélyezettségét. 
2. Arra törekszik, hogy az alapellátások nyújtásával vagy a krízishelyzetben lévő 

gyermek és családja alapellátásokhoz történő hozzásegítésével, alapellátásokról 
történő informálásával megoldja a krízishelyzetet. Itt nincs még hatósági 
jogalkalmazás, magyarán nem jön kötelező erejű és kikényszeríthető döntés 
(hivatalos irat, határozat) a gyámhivataltól. Itt is utalnék a korábbiakra, hogy míg a 
GYEJÓ-nál szociális szakemberek dolgoznak, addig a gyámhivatalban 
kormánytisztviselők azaz hivatalnokok. Akik a jogszabályokat ismerik és a 
döntéseket megírják, de nincs meg náluk az a humán szakismeret, ami a GYEJÓ-
nál.  

3. Esetmenedzsert jelöl ki, esetkonferenciákat tart, amennyiben szükséges, 
javaslatot tesz a gyámhivatal felé a különféle hatósági intézkedésekre. 
Ebbe bevonja az iskolát is, ha iskolai üggyel összefüggő a veszélyhelyzet. 

4. A javaslat alapján a gyámhivatal, mint közigazgatási hatóság kötelező 
érvényű, kikényszeríthető döntéseket hoz a krízishelyzet megoldására. 

5. Amennyiben odáig fajul a helyzet, hogy szabálysértés vagy 
bűncselekmény is történik a krízishelyzet során (azzal összefüggésben), 
akkor szabálysértési eljárás vagy büntetőeljárás is indulhat. A pedagógus, 
az igazgató, a GYEJÓ és a gyámhivatal is tehet feljelentést szükséges esetben. 

 

Összegzés 
 

Kik azok, akik helyben az iskolán belül jelen vannak, s kik azok, akikhez 
fordulhat a pedagógus? Az alábbiakban ezt fogjuk összegezni. 

Természetesen elsődleges a szülő értesítése (ez a táblázat alapján változtatható, minél 
előbb értesítjük a szülőt, annál jobb). Azt követően pedig két szintje lehet a probléma 
kezelésének:  

- iskolán belüli 
- iskolán kívüli. 

A Gyvt. 17. § (3) bekezdése alapján, a fent meghatározott személyek, szolgáltatók stb. 
kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.  

 

Az alábbi táblázat ezt a folyamatot szemlélteti.  

Feladat: Értelmezze a táblázatot! 
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Fokozatok az eljárásban 
 
Mikor kell hatósághoz fordulni? - Néhány fogalmat tisztázzunk ennek kapcsán! 
Mit jelent a hatáskör? A hatáskör azt jelöli, hogy melyik szervnek milyen feladatai vannak, 
milyen ügyekben járhat el. Azt, hogy mikor mit csinál melyik szerv, ezt a hatásköri szabályok 
határozzák meg, a gyámügynél a 2006/331-es kormányrendeletben fel van sorolva melyik 
gyermekvédelmi hatóság mit tehet.  
 
Elsőfokú hatáskör 
Legtöbb elsőfokú hatáskör járási hivatalé. A Járási Hivatal Gyámügyi és Igazgatási osztályán 
indulnak meg az ügyek, ott döntenek először – ezt jelenti az elsőfokú hatáskör. Pl.: Nekem vitám 
van a gyermekkel, nem tudjuk kijelölni az életpályáját, én: ahhoz ragaszkodom: programozó 
legyen, párom: operaénekes. A járási hivatal hoz egy határozatot (papír alapon). Ez egy 
közhatalmi kényszer: ennek engedelmeskedni kell.  
 
Jogorvoslat 
Természetesen nem vagyunk kiszolgáltatva teljesen ezeknek a hivatali döntéseknek, 
nemzetközi emberi jogi egyezményekben és Alaptörvényünkben deklarált alapvető polgári és 
politikai szabadságjoga minden állampolgárnak vitatni az őt érintő hatósági határozatokat. Ezt a 
lehetőséget nevezzük jogorvoslatnak.  
Ennek legjellemzőbb formája a fellebbezés, ami azt jelenti, hogy a hierarchikus 
szervezetrendszer egy magasabb fokán álló szervezettől (ún. felettes szerv) kérjük a hierarchia 
alacsonyabb fokán álló szerv döntés megváltoztatását. Például a Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztályától, ami a járási szinten működő, a hierarchia alacsonyabb fokán álló 
szerv szervi és szakmai irányítását, törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi 
ellenőrzését is ellátja. 
A jelenlegi általános közigazgatási rendtartás legújabb módosítása a közigazgatási 
szervezetrendszeren belül történő fellebbezés lehetőségét igencsak beszűkítette, főszabályként 
a közigazgatáson belül egyfokúvá tette a járási hivatali eljárásokat, és a döntések vitatását 
elsődlegesen bírói útra, közigazgatási perek keretei közé terelte.  
Éppen ezért 2020. április 1.-től a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékeken, mint 
közigazgatási bíróságokon lehet az elsőfokú hatósági határozatokat megtámadni. Mindez 
konkrétan 8 bíróságot jelent (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, 
Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi 
Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék). 
 

Ismétlő kérdések 

Mit jelent a veszélyeztetettség? Milyen fokai vannak? 
Mit jelent az, hogy az iskola a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja? Mi a pedagógus szerepe 
ebben? 
Mi a feladata az iskolai szociális segítőnek? 
Milyen esetekben és hogyan működik együtt a család- és gyermekjóléti szolgálattal és a 
gyámhatósággal az iskola? 
Mely folyamatok zajlanak az iskolán belül, és melyek azon kívül a kiskorú tanulók 
veszélyeztetettsége esetén? 



100 

 

Projektfeladat 
Gyakorlat és a törvény – Esetek alapján rendszerezve 

Minden helyzet más, egyedi, ezért egységes receptről, megoldásról nem beszélhetünk, mégis 
az eddigiekhez kiegészítés gyanánt vegyünk néhány esetet, amivel a hétköznapok során a 
pedagógus találkozhat.  

Feladat: Milyen iskolai esetekről hallottak? A táblázat alapján beszéljék át a 
különféle eseteket! 

Eset Ki kihez fordul? Ki 
jelez kinek? 

Mi várható?  

Lehetséges következmény,  

megoldás  

Törvényi keretek 

Iskolai 
hiányzás 
meghaladta a 
megengedett 
órák számát 

Pedagógus jelez  
Intézményvezetőnek  
Értesíti a szülőket, s  

családsegítőt küld az 
önkormányzat 
Pszichológust 
megkérdezhetik 

 

A gyermekjóléti 
szolgálat javaslatot tesz 
a gyámhatóságnak 
hatósági határozat 
meghozatalára  
gyámhatóság hoz egy 
döntést. 

 

10 igazolatlan óra következménye: 

 

Az iskola köteles a szülőt és a tanuló 
kollégiumi elhelyezése esetén - 
amennyiben a kollégium nem az 
iskolával közös igazgatású intézmény - a 
kollégiumot is értesíteni a tanköteles 
tanuló első alkalommal történő 
igazolatlan mulasztásakor, továbbá 
abban az esetben is, ha a nem tanköteles 
kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 
tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell 
hívni a szülő figyelmét az igazolatlan 
mulasztás következményeire. Ha az 
iskola értesítése eredménytelen maradt, 
és a tanuló ismételten igazolatlanul 
mulaszt, az iskola a gyermekjóléti 
szolgálat közreműködését igénybe véve 
megkeresi a tanuló szülőjét. 

Ha a tanuló igazolatlan mulasztásai egy 
nevelési évben elérték a 10 órát, akkor 
az iskola igazgatója a tanuló tényleges 
tartózkodási helye szerint illetékes 
család- és gyermekjóléti központot, a 
gyermekvédelmi szakellátásban 
nevelkedő tanuló esetén a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatot, 
tanköteles tanuló esetén - 
gyermekvédelmi szakellátásban 
nevelkedő tanuló kivételével - a 
gyermekjóléti szolgálatot. 

 

20 igazolatlan óra következménye:  

 

20 óra igazolatlan hiányzás felett a 
tanuló nem bocsátható osztályozó 
vizsgára, amennyiben az iskola eleget 
tett az előbb említett értesítési 
kötelezettségének. Évet kell ismételnie. 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti 
köznevelésről 

 

20/2012. EMMI 
rendelet  

 

1998. évi LXXXIV. 
törvény 

a családok 
támogatásáról 

 

2012. évi II. törvény 

a szabálysértésekről, a 
szabálysértési 
eljárásról és a 
szabálysértési 
nyilvántartási 
rendszerről 

 

1997. évi XXXI. 
törvény 

a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi 
igazgatásról 

 

15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 

a személyes 
gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi 
intézmények, 
valamint személyek 
szakmai feladatairól 
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Ha a 20 óra már a tanév első félévében 
összejön és emiatt félévkor sem volt 
már érdemjeggyel minősíthető, úgy már 
a következő félévet is csak 
osztályozóvizsga letétele után kezdheti 
el. 

 

30 igazolatlan óra következménye:  

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan 
mulasztása egy tanítási évben eléri a 
harminc tanítási órát és egyéb 
foglalkozást, az iskola a mulasztásról 
tájékoztatja az általános szabálysértési 
hatóságot (ez a rendőrség) - a 
gyermekvédelmi szakellátásban 
nevelkedő tanuló kivételével -, valamint 
ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti 
szolgálatot, amely közreműködik a 
tanuló szülőjének az értesítésében, 
továbbá gyermekvédelmi 
szakellátásban nevelkedő tanuló esetén 
a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatot.  

 

A 30 óra hiányzásnak egy nagyon fontos 
következménye még, hogy ez az a 
jogszabályban meghatározott mérték, 
amivel megvalósul a 2012. évi II. 
szabálysértési törvény 247. §-a szerinti 
tankötelezettség megszegésének 
szabálysértése. Emiatt kell 30 
igazolatlan óra után a rendőrséghez (is) 
fordulni. 

 

Ha már nem tanköteles a tanuló, 
megszűnik a tanulói jogviszonya, ha egy 
tanítási éven belül igazolatlanul 
harminc tanítási óránál - alapfokú 
művészeti iskolában tíz tanítási óránál - 
többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a 
tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt 
legalább két alkalommal írásban 
figyelmeztette az igazolatlan mulasztás 
következményeire. A gyakorlati képzés 
esetén az igazolatlan mulasztás 
jogkövetkezményeire a szakképzésről 
szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit 
is alkalmazni kell. A tanulói jogviszony 
megszűnéséről az iskola írásban értesíti 
a tanulót, önálló jövedelemmel nem 
rendelkező és a szülővel közös 
háztartásban élő nagykorú tanuló 
esetén a szülőt is, kiskorú tanuló esetén 
a szülőt. 

és működésük 
feltételeiről 

 

2012. évi C. törvény 

a Büntető 
Törvénykönyvről 
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50 igazolatlan óra következménye: 

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan 
mulasztása egy tanítási évben eléri az 
ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, 
az iskola igazgatója haladéktalanul 
értesíti a tanuló tényleges tartózkodási 
helye szerint illetékes gyámhatóságot, a 
család- és gyermekjóléti központot, 
családból kiemelt gyermek esetén a 
gyermekvédelmi szakszolgálatot. 

 

Az iskolaigazgató kezdeményezi a 
családtámogatási ügyben eljáró 
hatóságnál (Államkincstár) az ellátás 
szüneteltetését. Erről a gyámhatóságot 
is értesíti, ami később majd bizonyos 
időközönként felülvizsgálhatja a családi 
pótlék szüneteltetésének 
szükségességét. (Gyvt. 68/A §) 

 

A Gyvt. 68/A. § (2) bekezdés szerinti 
felülvizsgálattal érintett időszakban a 
gyermek (személy) igazolatlanul 
mulasztott kötelező tanórai 
foglalkozásainak száma nem haladhatja 
meg az ötöt) 

 

A gyámhatóság a családi pótlék 
igazolatlan hiányzások miatt történő 
szüneteltetése esetén elrendeli a tanuló 
védelembe vételét.  

 

Diákverekedés 
(egymást) 

Pedagógus jelez  
Intézményvezetőnek  
és értesíti a szülőket 

szükség esetén 
rendőrségi 
beavatkozás 

A diáknak egyeztető és fegyelmi 
eljárás, szükség esetén szabálysértési 
vagy büntetőfeljelentés.  

 

A nevelési-oktatási intézményben 
folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a 
fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat 
szolgál. Nem indítható fegyelmi eljárás, 
ha a kötelezettségszegés óta három 
hónap már eltelt. Ha a 
kötelezettségszegés miatt büntető- vagy 
szabálysértési eljárás indult, és az nem 
az eljárás megindításának alapjául 
szolgáló indítvány elutasításával vagy 
felmentéssel végződött, a határidőt a 
jogerős határozat közlésétől kell 
számítani. 

2012. évi II. törvény 

a szabálysértésekről, 
a szabálysértési 
eljárásról és a 
szabálysértési 
nyilvántartási 
rendszerről 

 

2012. évi C. törvény 

a Büntető 
Törvénykönyvről 

 

20/2012. EMMI 
rendelet  
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A fegyelmi eljárást egy ún. egyeztető 
eljárás előzheti meg, amelynek célja a 
kötelességszegéshez elvezető 
események feldolgozása, értékelése, 
ennek alapján a kötelességszegéssel 
gyanúsított és a sérelmet elszenvedő 
közötti megállapodás létrehozása a 
sérelem orvoslása érdekében.48 

 

A fegyelmi eljárás keretében fegyelmi 
büntetések szabhatók ki. 

 

Fegyelmi büntetések: 

 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, 
juttatások csökkentése, 
megvonása (ez a büntetés a szociális 
kedvezményekre és juttatásokra nem 
terjed ki), 

d) áthelyezés másik osztályba, 
tanulócsoportba vagy iskolába (a 
másik iskolába való áthelyezés fegyelmi 
büntetés akkor alkalmazható, ha az 
iskola igazgatója a tanuló átvételéről a 
másik iskola igazgatójával 
megállapodott), 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév 

Az érintett 
köznevelési 
intézmény pedagógiai 
programja (pl 
beilleszkedési, 
tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő 
tanulók kezelése) és 
házirendje is 
irányadó lehet az 
ilyen konfliktusok 
rendezésében.  

                                                        

 

48 Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet 
elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel 
gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel 
gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az 
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés 
kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 
Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő 
megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le 
kell folytatni. Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását 
elutasíthatja. Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban 
írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás 
mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell 
függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő 
nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött 
írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a 
kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a 
sérelmet elszenvedő fél és a kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. 
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folytatásától (tanköteles tanulóval 
szemben nem alkalmazható), 

f) kizárás az iskolából (csak rendkívüli 
vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén 
alkalmazható). 

 

Továbbá: elrendelnek a diák mellé egy 
ún. megelőző pártfogót. (A megelőző 
pártfogást olyan gyerekek esetén 
szokták elrendelni, akik 
bűncselekményeket követtek el, aztán 
kirendelnek melléjük egy pártfogó 
felügyelőt, aki foglalkozik velük és az a 
szerepe, hogy a elejét vegye a későbbi 
bűnismétléseknek.) 

Drogfogyasztás Pedagógus jelez  
intézményvezetőnek. 

 

A családsegítő és 
GYEJÓ felé jelez az 
intézmény. 

 

Szükség esetén 
rendőrségi feljelentés 
történik (kihallgatás), 
addig az 
intézményvezető nem 
rúghatja ki a diákot, 
míg ez le nem zárul. 

De nem kötelező és 
nem mindig szolgálja a 
diák érdekét! 

Egyeztető és fegyelmi eljárás 

Pszichológiai és addiktológiai 
segítség 

 

Feljelentést is lehet tenni, de nem 
kötelező és sokszor nem szolgálja a diák 
érdekét egy feljelentés 

 

A rendőrség nem segítségnyújtó 
szervezet 

 

2012. évi II. törvény 

a szabálysértésekről, a 
szabálysértési 
eljárásról és a 
szabálysértési 
nyilvántartási 
rendszerről 

 

2012. évi C. törvény 

a Büntető 
Törvénykönyvről 

 

1997. évi XXXI. 
törvény 

a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi 
igazgatásról 

 

15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 

a személyes 
gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi 
intézmények, 
valamint személyek 
szakmai feladatairól 
és működésük 
feltételeiről 

Bántalmazás a 
családban 

Jelzés a GYEJÓ központ 
felé 

 

Feljelentés (ilyen 
esetekben szükséges) 

A GYEJÓ javaslatot tesz a 
gyámhatóságnak hatósági döntések 
meghozatalára. Emellett távoltartási 
határozat meghozatalának 
kezdeményezése, szabálysértési vagy 
büntetőfeljelentés. 

2012. évi II. törvény 

a szabálysértésekről, a 
szabálysértési 
eljárásról és a 
szabálysértési 
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Pszichológiai 
segítségnyújtás. 

nyilvántartási 
rendszerről 

 

2012. évi C. törvény 

a Büntető 
Törvénykönyvről 

 

1997. évi XXXI. 
törvény 

a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi 
igazgatásról 

 

15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 

a személyes 
gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi 
intézmények, 
valamint személyek 
szakmai feladatairól 
és működésük 
feltételeiről 

 

2009. évi LXXII. 
törvény 

a hozzátartozók 
közötti erőszak miatt 
alkalmazható 
távoltartásról 

 

2/2018. (I. 25.) ORFK 
utasítás 

a hozzátartozók 
közötti erőszak 
kezelésével összefüggő 
rendőrségi feladatok 
végrehajtásáról 

 

Iskolai 
szegregáció 

Pedagógus, szülő  
Egyenlő Bánásmód 

EBH (Egyenlő Bánásmód Hatóság49) 
bírság  

2003. évi CXXV. 
törvény 

                                                        

 

49 Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző autonóm államigazgatási szerv, 
amely az ország egész területére kiterjedő illetékességgel jár el. Székhelye Budapesten található. 
https://www.egyenlobanasmod.hu/hu/kapcsolat (Letöltés ideje: 2019. 10. 22.) 
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Hatóság -> EBH 
határozat után 
kártérítés követelése 
polgári bíróság előtt 

Kártérítés 

 

Az EBH bírság az intézményt fogja 
érinteni, ahhoz, hogy a szegregáció 
áldozata is elégtételt kapjon, 
kártérítésért kell perelni.  

az egyenlő 
bánásmódról és az 
esélyegyenlőség 
előmozdításáról 

 

2013. évi V. törvény 

a Polgári 
Törvénykönyvről 
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VIII. Megoldások 3. rész: Életút támogatás, 
továbbtanulás. Egy kipróbált és fejlesztés alatt álló 
Mentorprogram tapasztalatai (Oláh Róbert) 
 

Hátrányos helyzet és az iskolai sikeresség kapcsolata 
Ahogyan a tankönyv korábbi fejezeteiből világosan körvonalazódik, a hátrányos helyzet egy 
kiterjedt gyűjtőfogalom, mely egy problémahalmazként értelmezhető. A hátrányos helyzet 
olyan társadalmi-, kulturális- és gazdasági körülmények együttese, amelyek az iskolai 
előrehaladás szempontjából kedvezőtlen helyzet kialakulásához vezethetnek. Komplex 
társadalmi feladatként a hátrányos helyzetű csoportok iskolázottsági szintjének emelésében, 
az oktatás kiemelt jelentőséggel bír (Torkos, 2005), azzal együtt, hogy a társadalmi 
egyenlőtlenségek markánsan leképződnek az oktatási rendszerben (Bourdieu, 1978). A 
magyar társadalomban éles, jól kivehető határok húzódnak az egyes rétegek között. A 
tanulók jövőbeli kilátásait az eltérő dimenziók más és más irányba befolyásolják.  

A különböző szociokulturális háttérrel rendelkezők másként reagálnak a világ változásaira. A 
családoknak a társadalomban elfoglalt helye hatással van a gyerekek iskolai sikerességére és 
társadalmi beilleszkedésére (Andor – Liskó 2000). Számtalan kutatás bemutatta, hogy a 
szociálisan hátrányos helyzetű családok alacsony társadalmi státusa és a gyermekeik iskolai 
teljesítménye között szoros kapcsolat van (pl. Havas et al. 2001, Liskó 2002;). A hátrányos 
helyzetű gyermekek szülei rendszerint aluliskolázottak, munkaerő-piaci pozíciójuk pedig 
gyenge, a szülők többsége ideiglenesen vagy tartósan munkanélküli, mindez hatással van a 
gyermekek iskolai sikerességére. Az iskolázottság eltérő szintjéből fakadó egyenlőtlenségek 
több dimenzióval - jövedelmi helyzet, lakóhely stb. – is összefüggenek, ugyanakkor az iskolai 
végzettség a munkaerő-piaci érvényesülés egyik legfontosabb meghatározója. A társadalmi 
egyenlőtlenségek tudásbeli egyenlőtlenségekhez vezetnek. A tudásbeli hiányosságok, az 
alacsony iskolázottság pedig alacsony munkaerő-piaci aktivitást eredményez, amely 
bebetonozza a társadalmi egyenlőtlenségeket, s ezzel be is zárul az ördögi kör. A kör 
megtörésének, a társadalmi ranglétrán való pozitív elmozdulásnak a hátrányos helyzetű 
gyerekek esetében az egyetlen eszköz az iskola, az oktatás. 

Az oktatási intézmények elvárásaihoz való alkalmazkodás minden diáknak nehézségeket 
okozhat, de a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatóknak ez különösen nehéz. A hátrányos 
helyzetű családokból elsőként közép- vagy felsőoktatásba kerülő diákoknak nincs 
tapasztalatuk és nem kapnak információt a családjuktól az iskolai létről, így nehezen 
illeszkednek be és gyakran marginalizálódnak (Pataki 2005). Az alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkező szülők nehezen képesek gyermekeik számára a középiskolai, illetve 
a felsőoktatási kihívásokra választ adni, nem rendelkeznek a szükséges tudással és 
tapasztalattal, amelyre támaszkodhatnának. Az alacsony iskolai végzettség sokszor 
akadályozza a szülőket abban, hogy kilépjenek megszokott környezetükből, és abban is, hogy 
gyermekük tanulási útját támogassák. Ezekben a családokban nincsenek értelmiségi 
szerepminták, nem rendelkeznek olyan készségekkel, amelyek a sikeres iskolai karrierhez 
szükségesek (West 1994, Ceglédi 2018). Ebből kifolyólag a tanulók többsége olyan 



108 

 

hátránnyal kezdi meg iskolai pályafutását, amely jelentős mértékben növeli a lemorzsolódás 
esélyét (Kardos 2016). Ebben rejlik a hátrányos helyzet komplexitása, mellyel a szülők és 
gyermekeik csak óriási erőfeszítések árán birkózhatnak meg. Ezek tükrében különösen 
fontosnak látszik a hátrányos helyzetű tanulók jó minőségű oktatáshoz és támogató-megtartó 
közeghez való hozzájutása. Számukra szükséges olyan hátránykompenzáló programokat 
indítani, amelyek egyrészt csökkentik a lemorzsolódást, másrészt növelik a továbbtanulási 
esélyeiket.  

Az iskolai sikertelenség és a kedvezőtlen családi háttér együttjárása jól dokumentált jelenség 
a szociológiai és a pedagógiai szakirodalomban. PISA vizsgálatok is megerősítik, hogy a 
hátrányos helyzetű tanulók hátrányait iskolarendszerünk nem képes mérsékelni, sőt tovább 
erősíti azokat. A PISA vizsgálatokban részt vevő országok közül hazánkban hatnak a 
legerősebben a családi körülmények a tanulók iskolai teljesítményére, elsősorban a 
hátrányos helyzetű tanulók egy iskolába, osztályba sűrítésén keresztül (OECD 2006). 

Az oktatás méltányossága 
 

Az „oktatás méltányossága” elnevezés a szakpolitikában arra utal, hogy a különböző 
társadalmi hátrányokat (szociális, területi, etnikai, szociokulturális stb.) az iskolák milyen 
mértékben képesek kompenzálni, abban a tekintetben, hogy a tanulók iskolai 
teljesítményeire gyakorolt negatív hatásait minél inkább csökkentsék. A 2003-as Jelentés a 
magyar közoktatásról a oktatási méltányosság hiányosságairól beszél „ami az oktatás 
méltányosságát, a roma/cigány gyermekeket sújtó hátrányok pedagógiai eszközökkel történő 
ellensúlyozását illeti, a magyar oktatási rendszerben uralkodó pedagógiai-módszertani 
kultúra ellentmondásaira kell felhívnom a figyelmet: a differenciált pedagógiai eszközöket 
Magyarországon igen kevéssé alkalmazzák. Ennek elterjedését nem segíti az oktatási 
rendszer környezete sem; a tantervi szabályozás változatlanul nyomás alatt tartja a 
pedagógusokat, a pedagógusképzésnek nem kötelező eleme a differenciált nevelésre való 
felkészülés (Cs. Czachesz – Radó 2003). A 2010-es jelentésben már nem szerepelnek ezek a 
tényezők. Egyrészt jelentős változások történtek a közoktatásban, a fejlesztő pedagógia, 
logopédia bekerült a közoktatásba, másrészt a szociális és ezzel összefüggésben a 
szociokulturális hátrányok csökkentésére nem reflektál a jelentés, pedig nem történt 
rendszerszintű módszertani előrelépés. A roma/cigány kultúra megismerését szolgáló 
képzések már megtalálhatóak a tanárképzésben, azonban hiányoznak a pedagógiai-
módszertani tematikák (Györgyi – Kőpatakiné Mészáros 2010). 

 Szűcs-Fejes tanulmánya rámutat, hogy az oktatási rendszerben rejlő szelektív 
mechanizmusok mellett, egy másik problémával is szembe kell néznünk, azzal, hogy a 
tanárképzés még mindig nem készíti fel az oktatókat arra, hogy az eltérő társadalmi státuszú 
gyermekeket személyre szabott módon tudja oktatni. Különösképpen nem kapnak 
eszközöket a szegényebb társadalmi rétegek gyakran súlyos tanulási problémákkal küzdő 
gyermekeinek kíséréséhez, holott a pedagógusok jelentős része nem rendelkezik személyes 
tapasztalatokkal a hátrányos társadalmi rétegekkel kapcsolatosan (Szűcs – Fejes 2010). 

Hátránykompenzálás és tehetséggondozás 
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A felsőoktatásról szóló 2001. évi törvény 51§ rögzíti azt a kettős megközelítést, miszerint 
egyrészt a jó képességű, másrészt a hátrányos helyzetű hallgatók előrehaladásának 
támogatása a cél. Ebbe a csoportba sorolja a jogszabály a roma szakkollégiumokat is. A 
társadalmi hátrányokkal küzdő fiatalok pályafutásának támogatása a 90-es évektől a 
felekezeti oktatási intézményeknek lett a központi funkciója, ekkor alakultak az első roma 
szakkollégiumok is (Varga, 2013).  

A Keresztény Roma Szakkollégiumok a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos 
helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói 
szolgáltatások fejlesztését és biztosítását tűzték ki célul, amelyek hozzájárulnak 
tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, 
illetve társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez. A roma szakkollégium egy olyan 
szellemi műhely, amely a magyar társadalom számára a romák integrációjának keresztény 
szellemiségű alternatíváját kínálja fel. Az intézmény pedig elkötelezett a társadalmi 
igazságosság és a társadalmi szolidaritás építése mellett (KRSZH Alapító okirata 2011). 

A Nyíregyházán működő Evangélikus Roma Szakkollégium egyike azon egyházi roma 
szakkollégiumoknak, amelyek közösen alkotják a Keresztény Roma Szakkollégiumi 
Hálózatot. 

A következőben a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumban általam kidolgozott és 
kipróbált mentortevékenységbe adnék bepillantást.  

Az Evangélikus Roma Szakkollégium évente 30 hátrányos helyzetű roma és nem roma 
egyetemi tanulmányokat folytató diák számára nyújt támogatást. Az első néhány év után 
világossá vált, hogy egyre nehezebb újabb és újabb fiatalokat találni az egyetemeken, akik a 
szakkollégium célcsoportját képezik. Ennek oka az, hogy az egyre szigorodó felvételi 
szabályoknak való megfelelés rendkívüli nehézséget okoz a középiskolás fiatalok számára. 
Mindez nyilvánvalóvá tette, hogy a hallgatók toborzása és felkészítése meg kell, hogy 
kezdődjön már a középiskolai években.  

 

A mentorok és a hátrányos helyzetű gyerekek  
 

A hátrányos helyzetű fiatalok alulmotiváltak, nem rendelkeznek megfelelő, reális jövőképpel, 
nehezen találják meg az ideális utat (Fejes – Józsa, 2007). Ezért van nagy szükség 
mentorokra, személyes segítőkre. Olyan személyekre, akik amellett, hogy támogatják a 
fiatalokat pozitív követendő mintaként is szolgálhatnak a hátrányos helyzetű fiataloknak. 

Az egyéni fejlesztő programok nemcsak a különösen tehetséges tanulóknál hatékonyak, 
hanem jelentősen segítik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását is. A mentornak 
jelentős szerepe van az egyéni fejlesztésben. A mentor személyre szabott odafigyelése és 
fejlesztési terve orientálja a hallgatót és segíti a társadalmi hátrányok kompenzálásában. 
Intenzív egyéni fejlesztés nélkül nem lehet sikeres a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Az 
információ átadás, és a tanácsadás hatékony formái szükségesek a munkához. Ez több 
tartalmi elemet is magába foglal például személyes beszélgetés a tanulóval, az őt tanító 
pedagógussal és szülővel is.  

A mentor feladata a tanuló motiválása. A motiváláshoz elengedhetetlen jelentősége van az 
egyéni lehetőségek és tehetségek beazonosításának. A leggyakrabban alkalmazott eszközök a 
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komplex információgyűjtés. Információgyűjtés a tanulóról, ebbe beletartozik az iskolai 
eredményessége, a tantárgyi tesztek eredményei révén, valamint képesség- és 
kreativitásvizsgálat. A gyakorlatban azonban, pont a hátrányos helyzet okán nagy eltérések 
mutatkoznak az iskolában; a kreativitás-mérésre, a tanulási stratégiák és az énkép 
vizsgálatára egyáltalán nem kerül sor. Sok speciális intézmény indított komplex 
tehetségfejlesztő programokat, de a hátránykompenzálás reflektív és gyakorlatorientált 
módszertant igényel.  

A hátránykompenzáló programoknak az oktatás személyre szabott formáit kellene szem előtt 
tartaniuk. A tanulói teljesítmények nyomon követésébe bevonhatók a mentorok. Az 
extrakurrikuláris, iskolán kívüli tevékenységek jelentős részben befolyásolhatják az iskolához 
való viszonyt, és a tanulási motivációt is, különösen azoknál a tanulóknál, akiket tanulmányi 
kudarcok veszélye fenyeget. A hátrányos helyzetű és roma tanulók oktatásának 
sikertelenségével kapcsolatban a motiváció problémáját említi leggyakrabban a szakirodalom 
(Fejes – Józsa 2007). A nemzetközi szakirodalom számos megelőző és problémakezelő 
programról ad számot, melyek többek között a lemorzsolódás és az agresszív viselkedés 
mérséklése, valamint a szociális kapcsolatok fejlesztése terén értek el sikereket (Eccles – 
Templeton 2002; Feldman – Matjasko 2005).  

 

Mentorálás, a belső igény 

 

Az Evangélikus Roma Szakkollégium munkatársaként igyekszem már a középiskolákban 
megtalálni azokat a fiatalokat, akik később potenciális tagjai lehetnek a szakkollégiumnak. Az 
évek során egyre szorosabb együttműködés alakult ki a Nyíregyháza vonzáskörzetében 
található középiskolákkal, így biztosítva a folyamatos utánpótlást a Szakkollégium 
zökkenőmentes működéséhez és az újabb roma származású szakemberek képzéséhez.  

Az együttműködés alapja a középiskolás fiatalok mentorálása, a továbbtanulás iránti belső 
igény felébresztése a diákokban. Munkám során arra törekszem, hogy a hátrányos helyzetű 
fiatalok felismerjék, melyek azok az elemei saját sikerességüknek, amelyek tőlük függnek. 
Segítek, hogy ezeket tudatosítsák, fejlesszék. Hozzájárulok, hogy a fiatalok képesek legyenek 
fel- és megismerni a környezetükben rejlő lehetőségeket, ugyanakkor a környezet velük 
szemben támasztott igényeit is.  

Eredményként a mentorált diákok tudása bővül, önértékelése sikerorientálttá válik, idővel 
pedig messzebbre és magasabb szintre mernek tervezni, többen választják a továbbtanulást. 
A továbbtanulás, a diploma megszerzése a roma, szociokulturális hátrányokkal küzdő 
fiatalok számára is reális célkitűzés lehet a társadalmi felemelkedés, a jobb életminőség 
reményében, ha felismerik a magukban hordozott tehetséget, képességet és kellő 
motivációval erőfeszítéseket tesznek az eredményes önérvényesítés érdekében. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a mentorálás során kulcstényező egy olyan 
személy megléte, aki szintén hátrányos helyzetből indulva hiteles személyként áll a fiatalok 
elé. Aki mintaként szolgálhat és egy olyan jövőképet képes felvázolni, amellyel a fiatalok 
képesek azonosulni. 
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Az első találkozás 

A konkrét mentorálás megkezdését megelőzi a fiatalok motivációjának felébresztése a 
továbbtanulás iránt. Ez az alapja mindennek. Éppen ezért már az első alkalommal arra 
törekszem, hogy egy előadás keretében személyes életutam bemutatásával szemléltessem, 
hogy nem lehetetlen bekerülni egy egyetemre. Magam is a halmozott hátrányos helyzetűek 
népes táborába tartozom, ennél fogva már az első alkalommal sikerül bizalmasabb, 
közvetlenebb légkört teremtenem a fiatalokkal. Látva, hogy honnan indultam, sokukban már 
az első alkalom után körvonalazódik egy korábbitól eltérő jövőkép. Ebben nagy szerepe van 
annak, hogy mondanivalómat igyekszem úgy alakítani, hogy már olyan kérdésekre is 
válaszolok közben, amely kérdések már foglalkoztatják őket egy ideje, viszont nem volt 
bátorságuk eddig megkérdezni senkitől. Ezt követően viszont már egyre többet mernek ők is 
kérdezni, s ha már kérdeznek, akkor van miről beszélgetni. A kérdéseikre pedig a saját 
tanulmányaim során fellépő problémák és tapasztalatok alapján olyan válaszokkal szolgálok 
számukra, amelyek lebontják a fejükben meglévő továbbtanulással kapcsolatos korlátjaikat.  

A „rossz gyerek” 
A fiatalok között mindig van egy olyan diák, aki hangos, aki próbálja elviccelni a dolgokat, de 
mégis olyan megjegyzéseket tesz, amelyek a csoport véleményét tükrözik, csak más nem meri 
azt megfogalmazni. Ő az, akire a csoport hallgat és ő az, akire nekünk is érdemes már az 
elején odafigyelni, mert fontos igényeket fogalmaz meg, amelyeket beépítve a 
foglalkozásokba nagyobb hatékonysággal folyhat a közös munka. Ha őt sikerül meggyőznünk 
már túl is vagyunk a nehezén. Mindig a „rossz gyerekre” bízom a legfontosabb feladatot, 
mégpedig a diákok foglalkozásokon való részvételének megszervezését. 

Eleinte a tanáraik és én határoztuk meg a csoportokat, illetve a csoportfoglalkozások 
időpontjait. Ez minden téren rossz módszernek bizonyult. A diákok kényszerként fogták fel a 
foglalkozásokat, nehéz volt az előrehaladás és idővel egyre kevesebben jelentek meg. Ezt 
követően hagytam, hogy maguk szervezzék a csoportokat és az időpontokat. Minden 
középiskolában kerestem egy-egy diákot, akire a többiek odafigyelnek, s később a tanárok 
helyett ezek a diákok voltak, akik segítettek a csoportok mozgatásában. Ettől kezdve 
megugrott a résztvevők száma, s azóta hatékonyabban tudunk dolgozni.  

A foglalkozások hatékonyságának egyik fontos alapja egy közös szabályrendszer, melyet a 
fiatalokkal együtt fogalmazunk meg, s magunkra nézve kötelező érvényűnek tekintünk. A 
közös szabályokat úgy alakítjuk ki, hogy azok kijelölik a mindenki számára elfogadható 
magatartásformát. Ez egy keretrendszer, mely eredményes együttműködést szül. A 
foglalkozások egyikén sincs szükség fegyelmezésre, a csoporttagok saját maguk 
szankcionálják az oda nem illő viselkedést. Az ilyen szabályok idővel pedig beépülnek a 
fiatalok személyiségébe, melynek köszönhetően az iskolai tanórákon is mentori 
foglalkozásokon megszokott magatartást tanúsítják. 

Csoportfoglalkozások 

A mentorálás részeként heti rendszerességgel, évfolyamonként külön csoportokkal 
dolgozom. A csoportok elsősorban érettségi tárgyak köré szerveződnek, mivel a cél az, hogy 
minél jobb eredménnyel zárják a középiskolát, így növelve bekerülési esélyüket valamelyik 
egyetemre.  



112 

 

A csoportfoglalkozások alkalmával igyekszem olyan légkört teremteni, illetve olyan 
eszközöket, módszereket használni, amelyek a legkevésbé sem emlékeztetnek a diákok által 
megszokott tanórákra. Inkább játékos és kreatívabb feladatokkal és módszerekkel tanulunk 
együtt úgy, hogy közben nekik fel sem tűnik, hogy éppen tanulnak. 

Számomra a legfontosabb, hogy a bevont diákok közötti együttműködés elősegítésem, hogy 
felismerjék a kooperatív tanulási technikák és közösségi tanulás pozitívumait és azt később 
sikerrel alkalmazzák. A csoportok lehetőséget biztosítanak a tapasztalatok megosztására, a 
közös munka eredményeként pedig erősödik a kölcsönös felelősségvállalás, az egymás iránti 
bizalom, fejlődnek a szociális kompetenciák, illetve a társadalmi szerepek betöltéséhez 
szükséges készségek, képességek. A diákok sikerélményekkel gazdagodhatnak, amelyek 
biztosítják fejlődésüket. Emellett a közös találkozások, mindegyike során olyan 
többletinformációval gazdagodnak, amelyek mind-mind hozzájárulnak a továbbtanulás 
iránti vágyuk felkeltéséhez. Ezáltal legtöbbjükben már a 3. évfolyam végére körvonalazódik, 
hogy milyen irányba szeretne tovább tanulni. A 4.-es évfolyammal már tudatosan tudunk 
készülni az érettségire. 

A tudás hatalom 

 

Amikor a hátrányos helyzet problematikáját, összetevőit elemezzük, nem kap kellő hangsúlyt 
az egyik legfontosabb kulcstényező, az információhiány. Amikor a témában arról folynak 
diskurzusok, miszerint a probléma megoldására, enyhítésére rendelkezésre állnak különböző 
eszközök, lehetőségek, akkor kevesen ismerik azt fel, hogy ez a hátrányos helyzetű rétegek 
számára nem feltétlenül jelennek meg ilyen nyilvánvalóan. Ha pedig igen, akkor az még 
mindig kérdéses, hogy tudnak-e élni a lehetőségekkel.  

Saját példámból kiindulva tisztában vagyok azzal, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok számára 
elérhető szolgáltatásokról, támogatásokról kevés információ jut el hozzájuk. Emellett 
sokuknak újdonságként jelenik meg az egyetemi tanulmányok folytatása is, mint választható 
alternatíva, lehetőség. Nem rendelkeznek megfelelő információval arról, hogy a középiskola 
elvégzése, az érettségi megszerzése után milyen támogató lehetőségek állnak 
rendelkezésükre. Ennek köszönhetően sokszor nincs esélyük a kitörésre, holott képességeik 
egy jobb életre determinálnák őket. 

Legtöbbször az is problémát jelent, hogy a hátrányos helyzetű végzős diákok többsége tőlem 
értesül először a felvi.hu oldalról, mely a legfontosabb pillére a felsőoktatási jelentkezés 
folyamatának. Igaz, hogy találhatunk az interneten az oldalt és annak használatát bemutató 
kisfilmeket, viszont a diákok nincsenek tisztában ezzel sem. Tehát maga a felvételi 
eljárásrend és pontszámítás sajátosságainak szemléltetésére is időt kell szakítanunk. 

A mai modern világban, amikor az interneten már mindent megtalálhatunk, azt 
gondolhatnánk, hogy ennek nem feltétlenül kellene olyan nagy problémának lennie. A 
tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy a fiatalok nincsenek tudatában az internet valódi 
hasznosságával. Körükben az internethasználat a közösségi oldalakra korlátozódik, csak 
nagyon ritka esetekben használják tanulásra és információszerzésre. Ennek érdekében 
szükséges az internet tudatos használatára is felhívni a figyelmüket. A közös munka során az 
internet, mint a tanulás egyik eszköze központi szerepet kap. 

A mentorálás részeként igyekszem hangsúlyt fektetni a magyar felsőoktatás kínálatának 
minél szélesebb megismertetésére, már a középiskolák alsóbb évfolyamai számára is. Ebben 
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a munkafázisban az Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatóinak is fontos szerep jut. Ők 
azok, akik a saját egyetemi szakjukat reprezentálják a diákok számára. Azonban a 
Szakkollégium hallgatói nem fedik le a teljes felsőoktatási kínálatot. Viszont erre találták ki 
az egyetemi nyílt napokat, amelyekre mindig időben felhívom a diákok figyelmét, s 
koordinálom részvételüket. Időnként a szakkollégiumi programokra is meghívást kapnak a 
középiskolás diákok, hogy minél többet találkozzanak hátrányos helyzetű roma egyetemista 
fiatalokkal. Ezek az alkalmak többletmotivációt jelentenek a középiskolások számára, 
néhányuk követendő mintaként tekint egy-egy szakkollégiumi hallgatóra.  

A továbbtanulás szempontjából egy másik sarkalatos pont az anyagi támogatások köre. A 
fiatalok szüleinek munkaerő-piaci pozíciója általában nagyon gyenge. A szülők többsége 
ideiglenesen vagy tartósan munkanélküli. A nehéz anyagi körülmények között élő családok 
számára megterhelő a gyerekek pénzügyi támogatása, mindez rendkívül korlátozza a fiatalok 
jövőre vonatkozó terveit. Sajnos, ahogyan sok minden másról, úgy az elérhető ösztöndíjakról 
sem kellően tájékozottak. Ezen ösztöndíjak ismertetését követően közösen számításokat 
végzünk, hogy milyen forrásokból lesznek képesek finanszírozni tanulmányaikat.  

Fontos kihangsúlyozni azt, hogy a diákok teljesen saját, önálló döntést hoznak arra 
vonatkozóan, hogy mely egyetemeket és milyen szakokat jelölnek meg. Az én célom 
mindössze az, hogy minél több információ átadása után képesek legyenek egy megalapozott, 
számukra ideális döntés meghozatalára.  

Emellett pedig folyamatosan emlékeztetem őket arra, hogy ha valamit szeretnének elérni, 
azért nekik kell cselekedni, senki más nem fog helyettük elvégezni semmit. A felvételi 
jelentkezés leadásakor a diákok különböző egyetemeket jelölnek meg. A szakok tekintetében 
is rendkívül sokszínű választások születnek. A teljesség igénye nélkül csupán néhányat 
emelnék ki: diplomás ápoló, gazdaságinformatikus, had-biztonságtechnikai mérnök, 
mechatronikai mérnök, óvodapedagógus, tanító, védőnő, testnevelő- és történelemtanár, 
közgazdász. Ebből is látszik, hogy milyen sokszínű és milyen eltérő képességekkel rendelkező 
diákokat lehet találni ott, ahol elsőre senki nem gondolná.  

A szülők és az iskola kapcsolata 
 

A hátrányos helyzetű gyerekek iskolai teljesítménye nagyban összefügg a szülők 
iskolázottságával. Minél alacsonyabb a szülők iskolai végzettsége, annál nagyobb az esélye, 
hogy a gyerek rosszul teljesít az iskolában. Ezen túlmenően a gyerekek iskolában nyújtott 
teljesítményére hatással van a szülők és az iskola kapcsolata is.  

A hátrányos helyzetű szülők esetében ez a terület igen problematikusnak tekinthető. A 
középosztálybeli szülőkkel ellentétben nem elég aktívak, hiányzik a szülők és az iskola közötti 
kommunikáció. Nem vesznek részt a szülői értekezleteken, nem beszélik meg a gyerek 
esetlegesen felmerülő problémáit a pedagógusokkal és így tovább. Ennek következtében az 
iskola és a szülők közötti kapcsolatot folyamatos bizalmatlanság jellemzi.  

A hátrányos helyzetű családok esetében az együttműködési nehézség a meg nem értésben 
gyökerezik, mely a szegénységi másság érzésével jár, s amely a roma családok esetében még a 
kulturális mássággal tovább hatványozódik. Az eltérő kulturális-szubkulturális sajátosságok 
értékvilága eltérő életvezetési szokásokkal, eltérő kommunikációs sajátosságokkal jár együtt. 
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A hátrányos helyzetű szülők sokszor gyanakvással tekintenek a saját szubkultúrájuktól eltérő 
környezetre, az iskola pedig nem ismeri meg a gyerekek családi hátterét, nem alakul ki a 
kölcsönös elfogadás. A pedagógusok legtöbbször abba a hibába esnek, hogy csupán a saját 
társadalmi rétegük szerinti elfogadott érték- és normarendszert ismerik el. Így a 
körülményeket a saját szemszögükből értelmezve idegennek és elítélendőnek vélik. 

A pedagógusok részéről elengedhetetlen, hogy elfogadó és egyben bizalmi kapcsolatot 
alakítsanak ki a szülőkkel, amely megalapozza az eredményes pedagógiai munkát. 
Mindenképpen a közös nevezőre alapozva kell felépíteni a kapcsolatot, mely nem más, mint 
maga a gyerek és az ő érdekei. A gyerek számára a szülő és a pedagógus is a legjobbat 
szeretnék. Ez a felismerés egy együttműködő kapcsolat kiindulópontja kell, hogy legyen, 
mely hozzásegíti a résztvevőket a kölcsönös elfogadáshoz.  

A fiatalok mentorálása során igyekszem csökkenteni az iskola és a szülők közötti távolságot. 
Az osztályfőnökök rendszerint hívnak a szülői értekezletekre, mivel a mentorált fiatalokon 
keresztül több pozitív üzenet elér a családokhoz, mely felkelti érdeklődésüket és nyitottá 
válnak az oktatás és a benne rejlő lehetőségek iránt. A szülői értekezleteken való 
részvételemnek köszönhetően megnőtt azon szülők jelenléte, akik kevésbé vagy egyáltalán 
nem voltak aktívak ezeken az alkalmakon. Ebben pedig kulcsszerepe van a pozitív 
üzeneteknek.  

A témához kapcsolódóan érdemes elolvasni az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató 
és Továbbképző Intézet 2019-ben megjelent Utak és hidak című módszertani kézikönyvet, 
mely rengeteg a gyakorlatban hasznosítható eszközt gyűjtött össze (EPSZTI 2019). 
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Összefoglalás 
 

A hátrányos helyzetű fiatalok mentorálása így leírva, olvasva talán nem is tűnik nagy 
kihívásnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy a gyakorlatban sem az. Ha valóban tisztában 
vagyunk a célcsoportot jellemző sajátosságokkal, akkor szinte minden felmerülő problémára 
adekvát választ adhatunk. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy olyan személyeket vonjunk 
be a munkába, akik előzőleg már végigjárták, végigküzdötték azt az utat, amelyen most a 
fiatalokat akarjuk elindítani.  

Rövid távú célom, hogy minél több fiatalban felébresszem a továbbtanulás iránti vágyat. 
Munkám során a középiskolás diákok a szükséges tudás és információ birtokában képessé 
válnak olyan döntések meghozatalára, melyek életüket pozitív irányba terelhetik. Felismerik 
a magukban hordozott tehetséget, képességet és kellő motivációval megteszik a szükséges 
erőfeszítéseket céljaik elérése érdekében. 

Hosszú távon azt szeretném elérni, hogy ezek a fiatalok idővel a közösségeik mozgatóivá 
váljanak. A minél több diplomával rendelkező értelmiségi roma fiatal együtt képes lehet 
pozitív változásokat elérni. Azok, akik a mentorálásnak köszönhetően kerültek be valamelyik 
egyetemre, már hasonló gondolatok mentén tervezik jövőjüket. Mindegyikük szeretne a 
közösségéért tenni, mindannyian szeretnének saját maguk is mentorokká válni. Ők azok, 
akikkel később együtt megyünk és szólítjuk meg a fiatalokat, így növekszik évről évre a 
csapat, s ezzel együtt a hatékonyság is. 

Végezetül pedig a legfontosabb elemek, melyekre a mentorálás alappilléreiként gondolok:  

 Releváns, a diákok száméra leginkább szükséges információ megosztása. 
 Órák, melyeket beszélgetéssel töltünk, hogy kiépüljön a szükséges bizalom. 
 Barátság, mert nem egy újabb tanárra van szükségük. 
 Eszközrendszer, mely nem nélkülözi a kreativitást. 
 Realitás, a diákok támogatása a reális célok megfogalmazásában. 
 Tapasztalt, hiteles személy, aki képes a diákok számára új utat mutatni.  

 

 

Ismétlő kérdések 
Mit jelent az oktatás méltányossága? 

Mi a Keresztény Roma Szakkollégiumok Célja? 

Kik a Keresztény Roma Szakkollégiumok célcsoportja? 

A belső igény kialakítására milyen gyakorlatot mutat be a fejezet? 

Milyen alapelveken nyugszik a bemutatott módszer alapján a szülők bevonása a 
továbbtanulásba? 
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Projektfeladat 
Tervezzen meg egy délutáni iskolaidőben megtartható csoportfoglalkozást a fejezetben 
bemutatott célcsoport számára továbbtanulás témájában. Módszertani és technikai megkötés 
nincs (lehet vita, workshop, önismeret, tervezés, pályaorientáció, lehetőségek feltárása, egy-
egy konkrét szakterületet bemutató foglalkozás stb.). A foglalkozás 2X45 perces. A 
csoportfoglalkozás tervét írásos formában állítsa össze! 

Terjedelem: min. 2 ezer leütés szóközökkel. 
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IX. Megoldások 4. rész: Reziliencia a pedagógiában 
(Ceglédi Tímea) 
 

A fejlődésközpontú reziliencia a pedagógiában50 
 

A fejezet a reziliencia fogalmát vezeti be. A pszichológia és a gyermekvédelem területéről 
kölcsönzött fogalmat egy szociológiai jelenség leírására alkalmazzuk. Akkor tekintünk valakit 
reziliensnek, amikor sikeres iskolai pályafutást tudhat magáénak annak ellenére, hogy 
társadalmi jellemzői alapján ezt nem valószínűsíthetnénk (Ceglédi 2012). Az itt bemutatott 
szakirodalom által a hátrányok ellenére kibontakozó sikeres iskolai életút eddig ismert 
magyarázatait mutatjuk be. Ezek segíthetik a pedagógus munkáját abban, hogy a hasonló 
sorsú diákjaik útját reziliens módon tudják egyengetni. 

A reziliencia fogalma nem a szociológiában és a pedagógiában fogant. A reziliencia szó latin 
eredetű. A “resilire” jelentése: visszapattan, fellendül, visszaugrik (Békés 2002). 

A fizikában 
rugalmasságot és a 
ráható erővel szembeni 

ellenállóképességet 
jelölnek a fogalommal, 
a fémek azon 
tulajdonságát, amely 
megóvja őket a töréstől. 
Az ökológiában új 
egyensúlyi állapot 
létrejöttét jelenti, 
egyensúlyi állapotból 
való kibillentés után. 
De létezik például 
város-reziliencia is, 
amely városrendszerek, 
közösségek, egyének, 

szervezetek és cégek körében beszél azok funkciójának fenntartásáról, sokkhatás, a stressz 
következményeinek leküzdéséről, a gyógyulásáról, megerősödéséről. Boldogulás a 
nehézségek ellenére, kivételes reakció valamilyen hátráltató körülményre – így alkalmazza az 
európai tudományos diskurzus a reziliencia terminust, amikor emberek, közösségek, 
szervezetek vagy rendszerek rezilienciájáról beszél. 

                                                        

 
50 Jelen tananyag egy megjelent publikáció (Ceglédi 2018) átdolgozott változata. 
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A pszichiátria 
megközelítésében a reziliencia 
trauma, sokkhatás 
következményeinek elkerülése, 
vitalitás. A fejlődés- és 
neveléspszichológia 
értelmezésében az a 
tulajdonság vagy képesség, 
amely által valaki gyorsan 
visszanyeri fizikai vagy 
pszichikai állapotát nehéz 
élethelyzetek, illetve fizikai 
vagy pszichikai nehézséget 
követően, fenyegető 
körülmények ellenére történő sikeres alkalmazkodás, továbbá érés és fejlődés a nehézségek 
által (Le Duc 2015, Kuslits 2015, Ceglédi 2012, Ceglédi et al. 2018, 2019, Ceglédi & 
Szathmáriné Csőke 2019, Bass & Darvas 2008, Békés 2002, Homoki 2014).  

A reziliencia ugyanakkor nemcsak a negatív következmények hiányát jelenti. Egyre nagyobb 
érdeklődés övezi a pozitív eredményeket és megoldásokat is, hiszen ezek megismerése fontos 
gyakorlati tanulsággal szolgálhat például a gyermekvédelem (Homoki 2014, 2018, Bass & 
Darvas 2008), a szociális munka (Ceglédi & Szathmáriné Csőke 2019) vagy az iskola világa 
(Tóth et al. 2016, Bacskai 2015, Ceglédi 2018) számára. 

A pedagógiai munka szempontjából kiemelt figyelmet érdemel a fejlődésközpontú reziliencia 
szemlélet, amely nem nehézségekről, hanem változásokról beszél. Amely a változásokban a 
fejlődés lehetőségét látja. Abból indul ki, hogy a megküzdés új, fejlettebb egyensúlyi 
állapothoz vezet (Le Duc 2015, Kuslits 2015, Ceglédi 2018, Ceglédi & Szathmáriné Csőke 
2019). Ezért fontos, hogy a nehéz sorsú diák megkapja a segítséget ahhoz, hogy megküzdése 
ilyen fejlődést, ne pedig hanyatlást eredményezzen. Ebben Önnek mint pedagógusnak fontos 
szerepe van. 

 

A reziliens pedagógus 
 

Ahogyan reziliens diákokról beszélünk, úgy beszélhetünk reziliens pedagógusokról is. 
Ez többféle jelentéssel bírhat, amelyek nem függetlenek egymástól. 

 1) Reziliens az a pedagógus, aki fejleszti diákjai rezilienciáját, s 
reziliens életutakban játszik kulcsszerepet. Azt gondolhatnánk, hogy ez 
az egyetlen értelmezés elég a sikerhez. Ez azonban nem így van. Helytelen 
kiindulópont, ha csakis a diák oldalát és érdekeit helyezzük előtérbe. A 
pedagógiai munkában jelen van maga a pedagógus is, egy megélt életúttal, egy 
létező élethelyzettel (talán épp idős szülei miatt aggódik, házat épít, várandós 
stb.), begyógyult és talán még lappangó érzelmi sebekkel, felismert és fel nem 
ismert előítéletekkel stb. 

 2) Reziliens az a pedagógus, akinek életútjában reziliens vonásokat 
fedezhetünk fel. Az Ön életútja, eddigi tapasztalatai, a sorsok, amelyeket 
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megismert, s minden, ami Ön – ezek mind-mind fontos „alapanyagai” 
munkájának (Ceglédi 2015a, 2015b, Wellensiek 2014). 

 3) Reziliens az a pedagógus, aki munkáját szakmai reziliencia 
jellemzi. Aki a szakmai kihívásokra reziliens módon válaszol. A pedagógiai 
munka folyamatosan új kihívásokat tartogat, újabb és újabb, korábban 
ismeretlen helyzetekre kell rugalmasan alkalmazkodni. A reziliencia 
fogalomkörébe illeszthető a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, a 
kreatív, tanulást eredményező, a későbbi megküzdést erősítő átlendülés. 
Szakmai rezilienciáról akkor beszélhetünk, amikor e helyzetek, esetek 
fennállásakor a reakció a megküzdés, a kihívás tanulási folyamatként való 
alkalmazása lesz (Ceglédi & Szathmáriné Csőke 2019). Mindezek alapján 
nemcsak a szociológiai értelemben vett reziliens életutat bejárt (azaz 
társadalmi hátrányai ellenére diplomát szerző) pedagógus lehet reziliens a 
munkájában. Sőt, az életút tapasztalatai társadalmi háttértől függetlenül 
hordozhatnak reziliens vonásokat. 

 4) Reziliens az a pedagógus, aki reziliens személyiségként éli meg 
pedagógus énjét. A pedagógus munka kiteljesedéséhez elengedhetetlen, 
hogy önreflektív módon legyünk benne a folyamatban. Nem az oktatást 
végrehajtó szellemi szalagmunkások vagyunk, s érdekeink nincsenek háttérbe 
szorítva. Máskülönben kiégett, a munkáját monoton módon, lelkesedés 
nélkül, s ezáltal alacsonyabb színvonalon végző pedagógus válik belőlünk 
(Wellensiek 2014, Bordás 2010, Ceglédi & Szathmáriné Csőke 2019). A 
támaszt adó és támaszt elfogadó viszonyrendszer nélkülözi a reciprocitást 
(Bordás 2010): tanárnak lenni ugyanis főként egyoldalú viszonyt jelent – még 
ha sok szeretetet kapunk is a gyerekektől, már az életkori és a tanár-diák 
szerepekben megnyilvánuló alá-fölérendeltségi viszony is egyenlőtlenséget 
eredményez. Ez megterhelő a személyiségnek minden hasonló, főként segítő 
szakmában. Ezért fontos törődnie önmagával is! Fontos kérdés, hogy mennyit 
nyitunk ki magunkból. Talán azt mondhatjuk, hogy annyit, emennyit 
biztonsággal be is tudunk zárni. Ez azonban nem mindig tudatos döntés 
hatásköre. Ugyanakkor az már lehet tudatos, ahogyan önreflektív módon 
harmóniát keresünk a szakmai empátia és a magánemberi önvédő 
távolságtartás között (Ceglédi & Szathmáriné Csőke 2019, Fodor & Tomcsányi 
1995, Nemes 2010, Zolnai & Hüse 2017). 

„Az önismeret tehát esszencialitása a segítő szakmának. Ellenkező esetben kiégés, 
pályaelhagyás vagy az úgynevezett “segítő szindróma” alakulhat ki (Schmidbauer nyomán 
Fodor & Tomcsányi 1995). Ez utóbbi jellemzője a túlhajszoltságot és önkárosítást 
eredményező segítés, amely egy saját bizonytalan önértékelést kompenzál, s az altruizmusért 
kapott külső megerősítés nélkül mélypontra kerül az ingadozó önértékelés (Fodor & 
Tomcsányi 1995). A saját életesemények “vakfoltjainak” esetében ezért fontos a szuper- vagy 
intervízió (Fodor & Tomcsányi 1995). Amikor személyes érintettség vagy tapasztalat áll fenn 
egy esetnél, akkor szimpátia és antipátia is kialakulhat (Fodor & Tomcsányi 1995). Emiatt is 
szükséges a saját élmények feldolgozása, az önismeret.” (Ceglédi & Szathmáriné Csőke 2019: 
oldalszám nélkül) 

A következőkben az első értelmezéshez, a reziliens diákok felismerésébe nyújtunk 
mélyebb betekintést. 
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A reziliens diák 
 

A hátrányaik ellenére sikeres diákokat, fiatalokat az angol nyelvű szakirodalomban gyakran a 
reziliens vagy a sebezhetetlen jelzővel illetik – olykor szinonimaként használva a két 
kifejezést. Alva (1991) például azokat a diákokat nevezi sebezhetetlennek (invulnerable), akik 
kimagasló tanulmányi átlaggal rendelkeznek, ugyanakkor alacsony szocio-ökonómiai 
státuszú családból származnak. Perez és munkatársai (2009) a reziliens jelzővel illetik a 
hasonló diákokat. Azok a tanulók, akikről e könyv szól, szintén olyan társadalmi 
hátrányokkal rendelkeznek, amelyek a hasonló körülményekből érkezők többségének iskolai 
pályafutását negatívan befolyásolják. 

A magyar nyelvű oktatásszociológiai szakirodalom számos területen alkalmazza az akadémiai 
reziliencia szemléletét. A kezdeti kvalitatív feltáró kutatások (Ceglédi 2012, Forray R. 2015, 
Máté 2015, Agócs 2015) után és mellett elindultak a PISA reziliencia fogalmára épülő 
közoktatási (Papp Z. 2013, Csüllög et al. 2015, Tóth et al. 2016, Ceglédi 2020) elemzések, 
valamint a reziliencia fogalmát felsőoktatási kontextusra adaptáló kvantitatív felsőoktatási 
kutatások is (Ceglédi 2015a, 2015b). Továbbá egy-egy speciális célcsoport megismerését is 
segítheti a reziliencia elméleti keretként való alkalmazása: például gyermekvédelmi 
gondozottak (Homoki 2014), Arany János Tehetséggondozó Program résztvevői (Hüse & 
Ceglédi 2018, Fehérvári & Varga 2018) vagy felekezeti roma szakkollégium alumnusai 
körében (Ceglédi et al. 2018). 

A PISA vizsgálatok elemzése során 
azokat tekintik rezilienseknek, akik 
társadalmi hovatartozásuk alapján 
az alsó, eredményességük alapján 
pedig a felső kategóriába tartoznak 
(alsó-felső negyedes, illetve alsó-
felső harmados szemlélet is létezik) 
(OECD 2011, 2016, Papp Z. 2013, 
Agasisti et al. 2018). Az 
eredményesség alsó és felső 
határainak meghúzásánál kétféle 
szemléletet alkalmaznak: 
nemzetközit és nemzetit. A 
nemzetközi szemléletet követve a 

2006-os adatok elemzésekor azokat tekintették nemzetközi szinten rezilienseknek, akik 
szocio-ökonómiai státuszukat tekintve országuk viszonylatában az alsó harmadban 
helyezkedtek el, természettudományi pontszámukat tekintve pedig nemzetközi viszonylatban 
a felső harmadába tartoztak azoknak, akik hasonló kedvezőtlen társadalmi helyzetben voltak 
(tehát az eredményességük meghatározásakor kiszűrték a háttér hatását). Más szavakkal: 
reziliens volt az a diák, aki a társadalmi háttere alapján várható teljesítményt felülmúlta, s 
országán belül kedvezőtlen relatív társadalmi helyzetben volt (OECD 2011). A másik 
szemlélet, amikor országon belüli definíciót alkalmaznak. Eszerint azokat nevezték 
rezilienseknek, akik szocio-ökonómiai hátterük alapján országukon belül az alsó harmadba, 
természettudományi teljesítményük alapján pedig országuk felső harmadába tartoztak 
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(OECD 2011). Az így reziliensnek tekintett diákok jobb eredményeket érnek el általában, 
mint az országuk átlaga (OECD 2011). 

Az OECD jelentésekben 2009-től szűkült a reziliensek meghatározása, mivel az alsó-felső 
harmados szemléletet felváltotta az alsó-felső negyedes szemlélet. 2015-ben a 
természettudományi területen a nemzetközi alsó-felső negyed definíció alapján 
Magyarországon 19,3% a reziliens tanulók aránya, ami messze elmarad az OECD és 
partnerországainak átlagától (29,2%) (OECD 2016). A nemzetközi alsó-felső negyed definíció 
alapján 2006 és 2015 között Magyarországon 6,7 százalékponttal csökkent a reziliens tanulók 
aránya (26%-ról 19,3%-ra), s ez a csökkenés az egyik legkiugróbb az OECD országok és 
partnerországok között, miközben a vizsgált időszakban OECD viszonylatban nőtt a reziliens 
tanulók aránya 1,5 százalékponttal (27,7%-ról 29,2%-ra) (OECD 2016). Agasisti és 
munkatársai (2018) új, az idősoros összehasonlításában, az abszolút eredményesség alapján 
is csökkent Magyarországon a reziliens tanulók aránya 2006 és 2015 között (2006: 20,9%, 
2009: 20,2%, 2012: 18,6%, 2015: 14%) (Agasisti et al. 2018). 

A reziliencia fogalom tehát egyrészt ahhoz kínál fogódzót, hogy milyen ismérvek alapján 
azonosíthatjuk a reziliens diákokat, hogyan ismerhetjük fel a jelenséget, amikor valaki 
hátrányai ellenére sikeres iskolai karriert tudhat magáénak. A tudományt azonban nemcsak 
a reziliencia jelenségének puszta azonosítása és leírása foglalkoztatja, hanem az is, hogy mi 
áll a hátterében, s miképpen alkalmazhatók a jó példák a gyakorlatban (pl. Tóth et al. 2016, 
Homoki 2014). Jelen fejezetet is ez a kérdés foglalkoztatja. 

Mi tehát a reziliencia? Egy velünk született alkalmazkodási képesség? A társadalmi környezet 
eddig nem vizsgált tényezői rejtik magukban a választ a kivételes életutakra? Vagy nem is 
nevezhetőek kivételesnek a nehézségek ellenére boldogulók, mert a társadalmi-kulturális 
evolúció természetes velejárója az outlier-ek „kitermelése”? A következőkben a fogalom 
„fokozatos felöltöztetésével” mutatjuk be, hogy miképpen nyújthatnak segítséget a reziliencia 
különböző megközelítései az általunk feltett kérdésekre. 

A reziliencia legszűkebb értelmezéseinek egyike az, amikor egyszerűen a motivált, magas 
önbecsüléssel rendelkező diákokat nevezik rezilienseknek, függetlenül attól, hogy ez a 
tulajdonságuk valamilyen nehézség (például kedvezőtlen társadalmi hátterük) ellenére 
alakult-e ki vagy sem. Read 1999-es vizsgálatában tanárokat interjúvolt meg arról, hogy ők 
milyen szempontok alapján különböztetik meg a reziliens diákokat a nem reziliensektől 
(idézi Waxman et al. 2003). A tanárok a következő szempontokat sorolták fel: szülői 
gondoskodás/közreműködés, a diák motivációja, valamint a diák önbecsülése. 
Hasonlóképpen közelítette meg a fogalmat Waxman, Huang és Wang is, akik közös 
vizsgálatukban szintén a tanárok megítélése alapján választottak ki minden osztályból 3 
reziliens és 3 nem reziliens tanulót. A vizsgálatban azokat nevezték rezilienseknek, akik 
kimagaslóan teljesítenek a teljesítményteszteken, akik kimagaslóak a napi iskolai munkában, 
nagyon motiváltak, valamint azokat, akik állandóan és aktívan jelen vannak az iskolában 
(idézi Waxman et al. 2003). 

Ezekben a megközelítésekben nem kap szerepet az a – jelen fejezet szempontjából egyébként 
kulcsfontosságú – tényező, hogy a vizsgált diákok pozitív viselkedése valamilyen nehézség 
ellenére tapasztalható-e vagy sem. Az európai tudományos diskurzusban a reziliencia 
valamelyest tartalmasabb jelentéssel bír, s egyfajta „rugalmasságot”, „ellenálló képességet” 
jelent. Leggyakrabban a „boldogulás a nehézségek ellenére” szinonimájaként, tehát 
valamilyen hátráltató körülmény ellenére megtapasztalható kivételes jelenségként tűnik fel. 
A Nemzetközi Reziliencia Projekt definíciójában is ez a megközelítés kap hangsúlyt: „A 
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reziliencia olyan univerzális képesség, amely lehetővé teszi egy személy, egy csoport vagy egy 
közösség számára, hogy megelőzze, minimálisra csökkentse vagy legyőzze a 
megpróbáltatások káros hatásait. (...)”51 (Grotberg 1996: oldalszám nélkül). A reziliencia 
ugyanakkor nemcsak a negatív következmények hiányát, hanem a pozitív eredmények 
megjelenését is jelenti, amely pozitív eredményeket egyre nagyobb kutatói érdeklődés övezi 
annak gyakorlati hasznosíthatósága miatt (Tóth et al. 2016, Bacskai 2015). 

 

A rizikótényezők mint ellenpontok 
A reziliencia egyszerű, pozitív viselkedésen alapuló értelmezése tovább árnyalható, ha 
megvizsgáljuk, hogy milyenek lehetnek a megpróbáltatások, és hogy minden 
megpróbáltatásra ugyanúgy reagálnak-e az egyes személyek, csoportok vagy közösségek. 
Sameroff azt a megállapítást vonja le, hogy a reziliencia komplex fogalom, s a nehézségek 
ellenére tapasztalható boldogulást nem lehet egysíkúan felfogni (Luthar vizsgálatára utalva 
idézi Sameroff 2005). Abból indul ki, hogy a megpróbáltatások legkülönfélébb formái 
adódhatnak az életben, amelyekhez különböző megbirkózási stratégiák kapcsolódnak. Azt 
mondja, hogy ha csak egyetlen területen vizsgáljuk a megbirkózási képességet, és ott pozitív 
magatartást tapasztalunk, nem biztos, hogy más területeken is hasonlót figyelhetünk meg. 
Azok a gyerekek például, akik sikeresen alkalmazkodnak egy bizonyos környezeti 
viszontagsághoz, más területeken ugyanúgy küzdhetnek érzelmi problémákkal, például 
depresszióval (Sameroff 2005). Ilyen belső rizikótényező például az alacsony önbecsülés, a 
határozatlan életvezetés, a továbbtanulási aspiráció alacsony szintje stb. Sugland és 
szerzőtársai arra hívják fel a figyelmet, hogy az életút különböző szakaszain a megbirkózási 
képességek eltérő formáival találkozhatunk. A reziliencia tehát egy komplexebb fogalom, 
amely nem egyenlő a pozitív belső viselkedéssel (Sugland et al. 1993). E belső komplexitás 
megragadása azonban még mindig nem elegendő.52 A környezeti tényezőket ugyanúgy 
vizsgálat tárgyává kell tennünk, mint a diákok azokra adott válaszait. 

A környezeti tényezők közül először azokat vesszük szemügyre, amelyek negatív irányba 
hatnak, vagyis azokat, amelyek ellenében a pozitív viselkedés kialakulhat. „A bioökológiai 
modell szerint a kedvező körülmények a veleszületett adottságok nagyobb részét képesek 
kibontakoztatni. Ezzel szemben a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági és kulturális 
körülmények között az örökletes adottságok nagyobb része marad kihasználatlanul a közeli 
kapcsolatok kisebb ereje és alacsonyabb hatékonysága miatt” (Bronfenbrenner & Ceci 1994, 
idézi Szilvási 2005: 71). Bronfenbrenner és Ceci szerint inkább képes a környezetét alakítani 
az az egyén, akinek kedvezők az örökletes adottságai, s kevésbé sikeres az örökletes 
adottságok kibontakozása azok körében, akik kedvezőtlen körülmények között élnek 
(Bronfenbrenner & Ceci 1994, idézi Szilvási 2005). „A családok elsődleges célja a túlélés, 
kevesebb idő és energia marad a fejlődés szempontjából alapvető jelentőségű folyamatokra, a 
közeli kapcsolatok ápolására. Több feszültséggel jár a mindennapi élet, a családok szűkösebb 

                                                        

 
51 Saját fordítás. 
52 A belső tulajdonságok részletes tárgyalásától eltekintünk, mivel azt számos neves kutató megtette 
már a pszichológia erre alkalmas fogalmaival és eszközeivel – lásd Sugland és munkatársai (1993), 
Sameroff (2005), valamint Waxman és munkatársai (2003) összefoglalását. Fejezetünk a 
neveléstudományok és a szociológia nézőpontját követi. 
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(anyagi, kulturális, kapcsolati) erőforrásokkal rendelkeznek, ami a közeli kapcsolatok 
minőségét gyengíti” (Bronfenbrenner & Ceci 1994, idézi Szilvási 2005: 71). 

Sugland és szerzőtársai felosztását követve a környezet rizikófaktorait két csoportba 
sorolhatjuk. Beszélhetünk egyrészt az életút során átélt nagyobb feszültséggel teli 
életeseményekről – ezeket nevezzük kríziseknek –, másrészt a mindennapokban jelentkező, 
állandóan jelenlévő, kisebb feszültségkeltő tényezőkről (Sugland et al. 1993). Mind a krízisek, 
mind pedig a mindennapi problémák előfordulnak minden ember életében (leválás a 
szülőktől, új iskolai környezetbe kerülés, betegség stb.) – mondják a szerzők. 
Kihangsúlyozzák továbbá, hogy ezen események gyakorisága és az egyének ezekre adott 
válaszai társadalmilag meghatározottak. A társadalmi hierarchia alján elhelyezkedő rétegek 
gyermekeinek életében ugyanis a mindenki életét érintő változások okozta problémák mellett 
halmozottabban jelentkeznek más hirtelen bekövetkező események, és a mindennapokban 
folyamatosan jelenlévő feszültségkeltő tényezők is súlyosabbak. Mindezek az iskolai 
pályafutásra is hatással lehetnek: válás, munkanélküliség, kriminalizmus, anyagi nehézségek, 
háború, terrorizmus, természeti katasztrófák, családon belüli erőszak, kínzás, tűzesetek, 
árvaság, családi strukturális válság stb. (Sugland et al. 1993, Masten et al. 2008, Morvai 
2016, Csokai & Engler 2016, Engler 2016, Alwin & Thornton 1984, Hüse 2015, 2017, Hüse et 
al. 2017). Masten és szerzőtársai (2008) arra hívják fel a figyelmet, hogy e rizikótényezők 
csak ritkán fordulnak elő önmagukban. Leggyakrabban kumulálódva, egymás hatását 
erősítve jelentkeznek. 

Miért tapasztaljuk azt mégis, hogy e társadalmi rétegekben is találkozunk olyanokkal, akik 
mentesülnek a rizikótényezők vagy azok hatása alól – legalábbis iskolai pályafutásukat 
illetően? Lehetséges, hogy ezekben a kivételes életutakban kevésbé halmozottan jelentkeznek 
a rizikótényezők? 

A vizsgálatok szerint például azok a 
gyerekek, akik a rizikótényezők közül csak 
eggyel-kettővel találkoznak, másképpen 
viselkednek, mint akiknél halmozódva, 
vagy mélyebben jelentkeznek ugyanezek a 
tényezők (Waxman et al. 2003). Rutter 
arra mutatott rá, hogy amikor csak 
egyetlen rizikófaktor53 volt jelen az általa 
vizsgált gyermekek környezetében, az nem 
növelte a pszichiátriai rendellenességek 
valószínűségét, kettő vagy három ilyen 
tényező azonban már igen (idézi Sugland et al. 1993).54 55 

Alwin és Thornton fontosnak tartják, hogy részletesen vizsgálják a családi hatások 
állandósága mellett azt is, hogy melyik életszakaszban milyen hatások érik a fiatalokat. 

                                                        

 
53 Pl. súlyos családi viszály, alacsony szocio-ökonómiai státusz, népes család, az apa kriminalitása, az 
anya pszichiátriai rendellenessége, állami gondozásba vétel stb. 
54 A Waxman – Gray – Padrón szerzőtrió úgy véli, hogy e rizikótényezők halmozódását és mélységét 
meg lehet mérni, s ez alapján következtetni lehet az érintettek megbirkózási képességére (Waxman et 
al. 2003). A rizikótényezők mérésére vállalkozott a Luthar – Zigler szerzőpáros is (idézi Sugland et al. 
1993). 
55 kép forrása: https://www.acpeds.org/nature-vs-nurture 
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Szerintük más és más hatással vannak az állandóan fennálló hátrányok, a kritikus 
periódusok vagy akár a kumulálódva jelentkező nehézségek (Alwin & Thornton 1984). A 
korai életszakasz például érzékenyebb időszak, az akkor tapasztalt hatások permanensen 
kihatnak a későbbi fejlődésre is (Alwin & Thornton 1984, Bass & Darvas 2008, Czeizel 1997, 
Bagdy 1994, Vekerdy 1994, György 1994). A korai években alapozódik meg ugyanis a kognitív 
és verbális tanulás, például az olvasás és az olvasmányélmények megbeszélése által, ami az 
iskolai sikerekhez szükséges (Alwin & Thornton 1984, Bernstein 2003, Ladányi & Csanádi 
1983, Boudon 1981, Pusztai 2009, Réger 2002). Arra is felhívják a figyelmet, hogy például a 
szegénység és a jólét sokkal múlandóbb jelenség, mint ahogy azt feltételeznénk, s csak 
óvatosan beszélhetünk a család állandó hatásáról, annak szerepe időről-időre változik (Alwin 
& Thornton 1984). 

 

Az ugródeszka 
jelenség 
A név abból a szimbolikus 
hasonlóságból ered, amely a 
mélyből magasba lendülő 
ugródeszka és az életutak 
megterheltsége ellenére történő 
magasba jutása között látható 
(Ceglédi 2018). A 
rizikótényezőket tekinthetjük 

ugyanis a megbirkózás edzőinek is. Ekkor a reziliencia nem a nehéz körülmények ellenében, 
hanem azok hatására alakul ki. Az ugródeszka jelenségre utalnak azon szakirodalmi 
eredmények, melyek szerint a negatív életeseményeket átélők egy-egy (pl. felsőoktatásba 
sikeresen bejutó hátrányos helyzetű, Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő) 
csoportja felülmúlja az e tekintetben kedvezőbb helyzetű csoportokat például a 
felsőoktatásba való sikeres bejutásban, a pszichológiai rezilienciában, a nyelvvizsgázásban, a 
tanulmányi eredményekben vagy a diplomaszerzés utáni karrier egyes sikertényezőiben 
(Ceglédi 2012, Ceglédi et al. 2018, Goncalves et al. 2017, Hüse & Ceglédi 2018, Máté 2015, 
Nyüsti 2012, Pusztai 2004, Veroszta 2015, 2016a, 2016b). 

Czeizel (1997) arra hívta fel a figyelmet, hogy a társadalmi sikerességre a nagyon jó és a 
nagyon rossz családi körülmények hatnak kedvezően. A felnőttkori társadalmi sikeresség és a 
kora-gyermekkori családi körülmények között U-alakú összefüggés tételezhető fel. A 
szokványos átlagnál tehát előnyösebbek lehetnek a nagyon jó és a nagyon rossz körülmények 
(Czeizel 1997). 

A rossz körülmények kedvező hatását tehát abban az értelemben tekinthetjük egyfajta 
ugródeszka jelenségnek, hogy minél mélyebbről indul valaki, annál magasabbra lendíti a 
deszka. A diplomások körében például a rosszabb szülői anyagi helyzet valószínűsít nagyobb 
jövedelmet, de csak az átlag alatti szegmensekben (az általános összefüggés továbbra is 
fennáll, hogy a kedvezőbb anyagi helyzetű családokból származók bérelőnyt tudhatnak 
magukénak) (Veroszta 2015, 2016a). Máté (2015) is felfigyelt arra sikeres romákkal készült 
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interjúiban, hogy minél több a hátrány, annál több a megküzdés, és annál sikeresebbé válik 
valaki. 

A megküzdés megerősítő erejére vall az a magyar kutatási eredmény, miszerint a 
felsőoktatásból kimaradókhoz képest a HÖOK Mentorprogramban résztvevő (tehát a 
felsőoktatásba sikeresen bejutott) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók 
életében gyakoribbak (mind kumuláltan, mind egyesével) az olyan krízisesemények, mint a 
szülő(k) halála, válása, rendszeres lerészegedése, munkanélkülisége, öngyilkosság vagy 
annak kísérlete a családban, súlyos anyagi veszteség a családban, bántalmazás vagy verés 
átélése, illetve durva veszekedések a szülők között (Nyüsti 2012a, Veroszta 2016b). Ez a 
hallgatói csoport tehát annak ellenére jelent meg a felsőoktatásban, hogy több mint 
kétharmaduk átélt valamilyen eseményt az itt felsoroltakból. A legvédettebbnek számító 
„átlagos” elsőéves hallgatók átlagához képest többszörös arányokat mutatnak. Az ugródeszka 
jelenség bizonyítéka pedig, hogy több krízist éltek át azoknál, akik kimaradtak a 
felsőoktatásból (Nyüsti 2012a). 

A reziliens hallgatókkal készült interjús kutatásból (Ceglédi 2012) kiderült, hogy a 
megkérdezettek (kevés kivételtől eltekintve) tisztelik, és – gyakran az ellenpéldából is tanulva 
– magukkal viszik szüleik azon mintáit, amelyeket saját javukra fordíthatónak tartanak (pl. 
becsületesség, kitartás, munka szeretete), és ez kihat megküzdési stratégiájukra. Így 
nyilatkozik erről egyikük: „Szüleim foglalkozását illetően őstermelők. Földek és tanyák 
büszke tulajdonosai. (…) Szüleim elsősorban egy olyan érzést erősítettek és a mai napig 
erősítenek bennem, amit szerintem a szó legszorosabb értelmében nevezhetünk kitartásnak. 
Tőlük tanultam azt, hogy tudjak magamért kiállni bármilyen helyzetben. Önállóságra 
neveltek, életerősségre, és legfőképpen arra, hogy az életben meg tudjam állni a helyem 
bármilyen helyzetben. Édesanyámnak köszönhetem, hogy bevezetett a konyha és a 
házimunka rejtelmeibe. (…) Édesapámtól leginkább a kertészkedés tudományát sajátítottam 
el. Ő vezetett be a növények ápolásának művészetébe, és elsősorban azt tanultam meg ezáltal, 
hogy a növényekről való gondoskodás előkészíti azt is, hogy később az ember milyen 
gondoskodó lesz a kapcsolataiban is.” (Bölcsész egyetemista nő, 20.).  

A megküzdés folyamatában elengedhetetlen, hogy a reziliensek elismerjék traumáikat és 
képesek, hajlandóak legyenek feldolgozni és segítséget kérni (Máté 2015). Fontos azonosítani 
azokat a tényezőket, amelyek kioldják az ugródeszkát mélyben tartó köteléket. Ilyen például 
a kulturális aktivitás serkentése, amelyre azok iskolai pályafutása a legfogékonyabb, akik 
szülei még az általános iskolát sem fejezték be (Blaskó 2002), de a felekezeti középiskolák 
társadalmi tőkéje (Pusztai 2004) és a vallásos hit (Ceglédi et al. 2018) is „kioldó” szereppel 
bír.  

A reziliens hallgatókkal készült interjúk (Ceglédi 2012) tanulsága, hogy a megkérdezettek 
egyötödénél áll fenn a rizikótényezők hiánya, de az ő esetükben sem vethetjük el annak a 
lehetőségét, hogy nem a rizikótényezők hiányáról volt szó, hanem elfedésükkel vagy 
átértékelésükkel szembesültek az interjúkat készítők. A többi hallgató esetében nem nyert 
megerősítést az a felvetés, hogy a sikerek hátterében a rizikófaktorok szerencsés időbeli 
eloszlása, valamint azok halmozódásának hiánya áll. Az interjúalanyok életében ugyanis 
szinte mindig halmozódva jelentkeztek a különböző rizikótényezők, a tragikus családi 
események pedig – természetükből adódóan – az alkalmas időpont megválasztása nélkül 
érkeztek a megkérdezettek életébe (pl. válás, szülő elvesztése, megélhetési problémák stb.). 
Az azonban megállapítható, hogy nem fordult elő olyan, hogy az igazán súlyos családi 
életesemények a pályaválasztás mérföldköveinél következtek volna be. 
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Az általános iskolai negyedikes tanulók körében végzett Értékteremtő gyermeknevelés című 
2020-as kutatás eredményei is azt mutatják, hogy „a krízisektől való védettség nem sorolható 
fel a reziliens életút legfőbb háttértényezői körében, sőt, az ugródeszka jelenség létezésére 
találtunk újabb nyomokat. A krízishalmozódást átélő hátrányos helyzetű családok 
gyermekeinek versenyszereplése ugyanis a kedvezőtlen helyzet ellenére nem csak hogy nem 
alacsony, hanem még „magasabbra lendült” (44,2%), mint az ugyanennyi krízist átélő 
kedvező hátterűek esetében (30%).” (Ceglédi 2020: oldalszám nélkül). 

 

Ismétlő kérdések 
Mit jelent a reziliencia az egyes tudományokban? 

Mit jelent a reziliencia a pedagógiában? 

Ki a reziliens pedagógus? 

Milyen rizikótényezők jelentkeznek a reziliens életutakban? 

Mit jelent az ugródeszka jelenség? 

Projektfeladat 
Írjon esszét a következő címmel: „Egy reziliens pedagógus”. Az esszé műfajának megfelelően 
saját gondolatokat tartalmazzon a dolgozat. Arra keresse a választ, hogy a bemutatott 
pedagógus (akit nem kell megnevezni) minek köszönheti rezilienciáját. A dolgozat a saját 
gondolatokon felül tartalmazhat szakirodalom feldolgozást, de nem tartalmazhat 
szövegegyezőséget, plágiumot. 

A reziliens pedagógus az alábbi értelmezések egyike alapján azonosítható: 

·         reziliens életutakat támogat, fejleszti tanulói rezilienciáját (ha nem is tudatosan) 

·         ő maga reziliens életutat járt be (hátrányokból indulva szerzett pedagógus 
diplomát) 

·         szakmai reziliencia jellemzi, a szakmai kihívásokra reziliens módon válaszol 

·         reziliens személyiségként éli meg pedagógus énjét 

Terjedelem: min. 2 ezer leütés szóközökkel. 
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X. Megoldások 5. rész: Reziliens jó gyakorlatok 
(Ceglédi Tímea) 
 

A fejezetben a reziliencia témakörét tovább bővítjük. Azokat a kompenzáló tényezőket 
mutatjuk be, amelyek a reziliens életutakban fontosak. Továbbá ráirányítjuk a figyelmet a 
reziliens jó gyakorlatokra, amelyek pedagógusként segíthetik munkájukat. 

A kompenzáló tényezők 
 

A rizikófaktorok hatását azok a pozitív, kompenzáló tényezők olthatják ki, amelyek elősegítik 
a nehézségekkel való megküzdést. A témával foglalkozó szerzők egybehangzóan a 
kompenzáló tényezők két csoportját különböztetik meg egymástól: a külső/környezeti és a 
belső tényezőket (pl. Sameroff 2005). 

A reziliencia belső forrásait jelentő legfontosabb képességek az alábbiak: 

 „nyitás a külvilág felé 
 az érzelmek szabályozása 
 impulzus kontroll 
 realista optimizmus 
 oksági analízis 
 empátia 
 személyes hatékonyság érzete” (Nemes 2010: 7) 

A szakirodalom egy részében egyértelműen a környezeti hatások irányába érezhetünk 
hangsúlyeltolódást. A Sameroff (2005) által összegyűjtött kutatások sorra azt bizonyítják, 
hogy a kihívások és fenyegető körülmények ellenére tapasztalható sikeres alkalmazkodás 
nem egyedül az egyének belső személyes tulajdonságainak köszönhető. Az említett kutatások 
azokat a faktorokat vizsgálják, amelyek képesek a rizikótényezők kompenzálására, ezáltal 
segítik a magas kockázattal rendelkező csoportok sikerét. A kutatások tanulságaként azt a 
megállapítást vonhatjuk le a külső tényezőkről, hogy összehasonlíthatatlanul nagy szerepet 
játszanak a rezilienciával kapcsolatos pozitív eredmények kialakulásában. A külső tényezők 
sorában a gondoskodó család, az elfogadó kortárscsoport, a megfelelő iskola, a szomszédság 
– annak „közösség” értelmében –, valamint a financiális források jelennek meg, amelyek 
mind-mind jótékony hatással bírnak (idézi Sameroff 2005). A külső hatások meghatározóbb 
voltát a következő eredménnyel bizonyítja a szerző: a magas kompetenciákkal rendelkező, de 
magas kockázatú környezetben élő gyerekek kevésbé fejlődnek, mint az alacsony 
kompetenciával rendelkező, de alacsony kockázatú környezetben nevelkedő gyerekek. 
Sameroff (2005) tehát a család, az iskola, a közösség és a kortársak közös erejét hangsúlyozza 
a reziliencia kialakulásában. Bass László és Darvas Ágnes (2008) szociálpolitikai 
megközelítésben beszélnek a rezilienciáról, és ők is a külső tényezők meghatározó szerepét 
emelik ki a gyermek jól-léte, a megpróbáltatásokkal való megküzdés képességének 
kialakulása kapcsán, különösen óvodás korban. Réger (2002), amikor a kisgyermekek nyelvi 
fejlődését vizsgálta, és az anya nyelvhasználatának hatását a gyermek nyelvi fejlődésére, 
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akkor felfedezte, hogy az iskolázatlan anyák egy részének nyelvhasználata közelített az 
iskolázott szülőkéhez, ami összességében gyermekeik iskolai sikereit megalapozhatja.  

A reziliens hallgatókkal készült interjús kutatásban (Ceglédi 2012) a megkérdezettek 
többségére (29-ből 19-re) igaz, hogy az egyik legfontosabb ilyen külső tényező jelen van: 
szüleik vagy szülője nevelési attitűdje különbözik az adott társadalmi rétegben megszokottól 
azáltal, hogy támogatják a tanulást. Amikor azonban annak jártunk utána, hogy ez a 
támogatás, az otthonról hozott útravaló meddig elegendő, azt tapasztaltuk, hogy még a 
leginkább támogató szülők keze is csak a felsőoktatás kapujáig érhet el. A valódi 
értelmiségivé váláshoz más kompenzáló tényezők szükségesek. 29-ből 15 esetben 
találkoztunk azzal a jelenséggel, hogy a kedvezőtlenebb társadalmi háttérrel rendelkezők 
atipikus módon választanak középiskolai osztályt (ennyien jártak ugyanis gimnáziumba, 
igaz, ezek nem mindegyike tartozott a legjobbak közé). Noha a beilleszkedés nem mindig 
indult zökkenőmentesen, azt követően az osztályklíma pozitív hatásait erősítették meg az 
interjúk (vö. Fényes & Pusztai 2004, Pusztai 2004, 2009).  

Masten és szerzőtársai például az iskola kiemelkedő szerepét hangsúlyozzák, mivel az 
értelmiségi környezettel való első találkozást gyakran az iskolák biztosítják, mégpedig a 
pedagógusok személye vagy olyan eszközök által, amelyekhez otthon ritkább esetben férnek 
hozzá a hátrányosabb helyzetű gyermekek (pl. hangszerekhez, sporteszközökhöz, 
könyvekhez, info-kommunikációs eszközökhöz) (Masten et al. 2008, Kende 2005). 
Mindamellett számos rezilienciakutató az iskolát a protektív faktorok elsődleges színterének, 
az általános adaptációs modellek fejlesztőjének tekinti (Masten et al. 2008, Kapitány & 
Kapitány 2007). Masten és munkatársai (2008) szerint az iskola egy olyan hely, ahol 
nemcsak protektív, hanem rizikófaktorok is jelen vannak, amit ideálisnak tartanak, hiszen 
azt vallják, hogy az iskolában felügyelet mellett mehetnek végbe a negatív életesemények. A 
társadalmi megpróbáltatások által veszélyeztetett gyermekek számára az iskola jelenti az 
egyik leginkább támogató környezetet, ahol kialakulhatnak a nehézségekkel való megküzdés 
stratégiái. A szerzők kulcsfontosságúnak tartják az olyan személyek jelenlétét az iskolában, 
akik figyelemmel kísérik a gyermekek életét, s akik szakértőként tudnak beavatkozni a 
kockázatos szituációkba. Az iskola tehát egyfajta „védőoltás” funkciót tölthet be a sikeres 
adaptációk kialakításában (Masten et al. 2008).  

A környezet elsődlegességét hangsúlyozó kutatási irányokat az az elvárás is vezérli, hogy 
kézenfekvő, jól bevethető recepteket kínáljanak az iskolák, a szülők vagy a kortársak felé a 
reziliencia erősítésére (pl. Sugland et al. 1993). Felmerülhet a kérdés, hogy a környezet 
számára nyújtott receptek valóban hatásosak-e. Vajon kimerítő magyarázatot kapunk a 
reziliens életutakra, ha elfogadjuk a környezeti tényezők kizárólagos hatását? Vagy a belső 
tényezők nélkül nem értelmezhetők a környezeti tényezők sem? 

Az egyén jó teljesítménye önmagában is felfogható kompenzáló tényezőként. Több iskolai 
szinten vizsgálták már azt a jelenséget, hogy a továbbtanulási döntéshelyzetekben a 
származás hatását képes felülírni (vagy legalább csökkenteni), ha valaki eredményes az 
iskolában. Boudon (1981) például munkás származású általános iskolások körében világított 
rá a jó eredmények továbbtanulást növelő természetére. Ezt azzal magyarázta, hogy a sikeres 
iskolai előmenetel miatt kisebb kockázatúnak becsülik a tanulásba fektetett költségeket 
(Boudon 1981). Ezzel összecsengő eredményre jutott egy olasz kutatás is: a diák kiemelkedő 
teljesítménye csökkenti a kockázatkerülő magatartást (Vergolini & Vlach 2016). De hazai 
példát is találunk az általános iskolai továbbtanulásról: a szakmunkás-alkalmazott szülők 
tervei között, ha szakközépiskola szerepel, csak akkor tekintik járható útnak a felsőfokú 
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továbbtanulást, ha jó eredményekkel végez gyermekük (Kozma 1975). A középiskolai 
továbbtanulási döntés kevésbé függ a társadalmi háttértől, ha az iskolai előmenetel jó, és 
inkább összefügg vele, ha az iskolai előmenetel rossz (Boudon 1981). Úgy is fogalmazhatunk, 
hogy a középiskolai teljesítményen múlik, hogy a származás tud-e hatni a felvételi sikerére. 
Egy angliai és wales-i középiskolásokat vizsgáló kutatásban rámutattak, hogy amennyiben 
jók a középiskolai eredmények, a továbbtanulás lényegében független a családi háttértől 
(idézi Berlinger & Megyeri 2015). A szerzők ezért amellett érvelnek, hogy a felsőoktatási 
egyenlőtlenséget a közoktatásban kell elkezdeni lebontani (Berlinger & Megyeri 2015). Ezt 
erősíti az a hazai eredmény is, amely rávilágít arra, hogy a 2014-es OKM során megkérdezett 
tízedikes diákok körében erősebb a kapcsolat a felsőfokú továbbtanulás iránti aspirációk és a 
kompetencia teszteken elért eredmények között, mint ez utóbbi és a komplex módon mért 
családi háttér-index között (Morvai 2016). Lannert (2004) a középfokú továbbtanulásnál a 
jegyek, a felsőfokúnál a kulturális tényezők súlyára bukkant. Agócs (2015) interjúi mindezt 
életképekkel színezik. Például az egyik középiskolás interjúalany azért nem akar 
továbbtanulni, mert rosszak az eredményei, és nem akarja anyagilag terhelni azokat a 
családtagjait, akik eltartják. A jó eredmények ugyanakkor növelik a továbbtanulási kedvet az 
interjúk tapasztalatai alapján. 

Nagy (2010) mindennek első látszatra ellentmondó eredményeket mutatott be. A 
középiskolába továbbmenő kitűnő tanulók annál kisebb eséllyel választottak gimnáziumot, 
minél alacsonyabb foglalkozási státuszú családból származtak, s gyengébb iskolákba mentek 
továbbtanulni a hasonló tanulmányi eredményűek közül az alsóbb társadalmi csoportok 
gyermekei (Nagy P. 2010). 

Lannert (2004) a jegyek hatásánál nem a kompenzálást emeli ki, hanem azt a veszélyt, hogy 
minél alacsonyabb származású valaki, annál érzékenyebb a tanulmányi eredmények által 
közvetített információkra, s csak akkor választa például a több befektetést igénylő 
gimnáziumot, ha jegyei alapján ezzel kis kockázatot vállal. 

A reziliensek esetében a jó eredmény fontos a továbbtanulás társadalmi meghatározottságát 
felülíró tényezők sorában. A reziliensek vizsgálatával számos kérdés bontakozik ki, amelyek 
gazdagíthatják az eredményesség, a háttér és a továbbtanulás hármas kapcsolatát. Ők azok, 
akiknél eleve hatástalan a háttér, mert a család kemény szociológiai mutatói ellenére magas 
értéket tulajdonít a társadalmi felemelkedésnek, és ehhez az iskolát választják csatornának? 
Vagy az eredményesség változtatta meg a társadalom által kijelölt utat? Mikor és hogyan 
történt meg a nyomvonalak átlépése? Mennyiben befolyásolja az eredményességnek a háttér 
hatását kioltó természetét az, hogy milyen területen eredményes valaki? A 
természettudományos területek társadalmi nyitottsága miatt itt erősebb ez a kioltó hatás? Az 
ún. személyiségintenzív szakmák felé vezető úthoz kevés az iskolai többletteljesítmény? A 
kimagasló eredményesség nagyobb lendületet ad egy jobb hátterű családban (például elvisz 
az orvosi egyetemig), mint egy kedvezőtlenebb hátterűben (megelégszik egy védőnői 
továbbtanulással, ami a család társadalmi helyzetéhez képest eleve óriási ugrásnak számít)? 

A belső és külső tényezők viszonyát segít megérteni az a tanulmány, amely az ökológia 
rendszerében helyezi el a reziliencia fogalmát (Békés 2002).56 Békés a különösen reziliens 

                                                        

 
56 Békés a rezilienciát episztemológiai összefüggésben vizsgálja. Azt demonstrálja vele, hogy egy 
jelenség magyarázatában miként honosodik meg egy új fogalom, „lendül működésbe”, s csoportosítja 
át a tudományok korábbi rendszerét (Békés 2002). Nem az az elsődleges célja tehát, hogy a fogalmat a 
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személyiségről azt mondja, hogy „átlagon felül hajlamos egy helyzetnek, eseménynek a 
jövendőre nézve aluldeterminált voltát felismerni, a helyzetet újraértelmezni, és például a 
szükségből erényt kovácsolva a váratlan lehetőségeket megpillantani” (Békés 2002: 221). Azt 
is leszögezi, hogy a reziliencia nem csak magából az egyénből fakad. A környezeti erőforrások 
legalább olyan fontosak. „A reziliencia a viszontagságos körülményekkel szemben 
megnyilvánuló képesség a boldogulásra, érlelődésre s a kompetencia növelésére. Ezek a 
körülmények lehetnek biológiai rendellenességek vagy környezeti akadályok. A 
viszontagságos körülmények továbbá lehetnek krónikusak és sűrűek vagy súlyos és nem 
gyakori válságok. Ahhoz, hogy az egyén boldoguljon, gyarapodjon, érlelődjön, 
kompetenciáját növelje, mozgósítania kell minden erőforrását, legyen az biológiai, 
pszichológiai vagy környezeti” (Gordon rezilienciaolvasatát idézi Békés 2002: 221). 

A belső és külső tényezők együttes figyelembevételét hangsúlyozzák Waxman és munkatársai 
is. Tanulmányukban olyan vizsgálatokat mutatnak be a rezilienciához kapcsolódóan, 
amelyek eredményei mind arra utalnak, hogy a nehézségek ellenére történő boldoguláshoz 
pozitív belső és külső tényezők egyaránt szükségesek (Waxman et al. 2003). Rutter például 
mentális betegségben szenvedő szülők gyerekeit vizsgálta, és azt találta, hogy a támogató 
iskolai környezet és az erős belső tulajdonságok egyaránt védőfaktort jelentettek ezeknél a 
gyerekeknél, így a szülő(k) betegsége nem idézte elő az ilyenkor várható problémákat (idézi 
Waxman et al. 2003 és Sugland et al. 1993). Werner és Smith pedig egy 1955-ben született 
kohorszban végzett longitudinális vizsgálatot, amely tagjainak egyharmada magas kockázatú 
csoporthoz tartozónak minősült (szegénységbe születtek, valamint családjaik számos ebből 
adódó egyéb problémával is küszködtek) (idézi Waxman et al. 2003 és Bass & Darvas 2008). 
Közülük minden harmadikból jól teljesítő, felelősségteljes felnőtt lett. Sikerük titkát a 
szerzőpáros három tényezőben vélte megragadni: a személyiség alkati jellemzőiben, a 
szeretetteljes családi kötődésben, valamint a környezetben fellelhető külső 
támogatórendszerben. Garmezy is hasonló hármas felosztást követett, amikor a védelmező 
faktorok három csoportjáról beszélt: a gyermek személyes tulajdonságai, a család 
tulajdonságai, valamint a külső támogatás (idézi Sugland et al. 1993 és Henderson 2007). A 
továbbiakban azt mutatjuk be, hogy milyen viszonyban vannak egymással a külső és a belső 
tényezők. 

Masten és szerzőtársai (2008) a belső és külső tényezők közötti dinamikus kapcsolatra hívják 
fel a figyelmet. Szerintük, ha valaki sikeresen megküzd egy kihívással, az az eredményes 
külső és belső adaptáció együttes eredménye. Úgy vélik, hogy még az olyan esetekben is, 
amikor kizárólag belső folyamatok eredményének tűnik a megküzdés (pl. felépülés egy 
trauma után), figyelembe kell venni a komplex külső hatásokat, amelyek a felépülésben 
szerepet játszottak. Ugyanakkor a környezetben elérhető erőforrások önmagukban 
haszontalanok, ha azt az egyén nem képes felismerni és saját boldogulásának szolgálatába 
állítani. Sugland és szerzőtársai (1993) a folyamatjellegre, a nehézségekkel való megküzdés 
dinamikai mivoltára hívják fel a figyelmet. Szerintük krízis idején a védelmező faktorok 
(tanárok, barátok, család bátorítása) erősítése különösen fontos, ugyanakkor az is szükséges, 
hogy ezek folyamatosan jelen legyenek az életút folyamán. Masten és szerzőtársai (2008) 
hozzátették, hogy a folyamatosság mellett a sokoldalúság, a többféle támogatási stratégia 

                                                                                                                                                                            

 
gyakorlati hasznosulás/alkalmazás útján továbblendítse, s nem egy gyakorlati probléma megértéséhez 
hívja segítségül. A fogalom tudományos meghonosodásának vizsgálata során mégis jól csokorba szedi 
és rendszerezi azokat az ismereteket, amelyekből mi is meríthetünk. 
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együttes alkalmazása is fontos. A szerzők felvetik a kérdést, hogy vajon mi a célravezetőbb: 
Megelőzni a kockázatos eseményeket, vagy megtanítani a gyerekeket arra, hogy hogyan 
küzdjenek meg velük? Összességében a megelőzést tartják „kifizetődőbb” megoldásnak, 
ugyanakkor azt is leszögezik, hogy bizonyos kihívásokkal mindenkinek szembe kell néznie, 
apróbb nehézségeken kell „megedződnie”, így leginkább arra kell törekedni, hogy ezek 
felügyelet mellett, támogató környezetben menjenek végbe. A már átélt nehézségek esetében 
pedig figyelni kell arra, hogy a problémákat ne vigyék magukkal tovább a gyerekek – ahogy a 
szerzők fogalmaznak –, továbbgörgetve maguk előtt, mint egy hógolyót (Masten et al. 2008). 
A felügyelet mellett megélt kríziseket könnyebb feldolgozni, és azok a későbbiekben 
„védőoltásként” szolgálhatnak a jelentősebb megpróbáltatásokkal szemben. 

A reziliensekként meginterjúvolt hallgatók (Ceglédi 2012) kétharmada a nehéz 
pályaválasztási döntéshelyzetek és a családi krízisek kapcsán egyaránt beszélt tanárai 
támogató szerepéről, akik emberileg is mellettük álltak. Ugyanakkor olyan is előfordult, hogy 
egyáltalán nem említettek tanári befolyást (29-ből 3 esetben), vagy úgy értékelték, hogy 
tanáraik csak szaktanári mivoltukban befolyásolták karrierjüket (29-ből 7 esetben), s a 
szakmai kapcsolatok nem lépték át azt a küszöböt, ami lehetővé tette volna a kríziseknek az 
elméletben megfogalmazott módon történő felügyeletét. Sőt egyes életepizódokban elvétve 
egy-egy káros hatású tanár is előbukkant (pl. aki megpróbálta a továbbtanulásról lebeszélni 
diákját). Így ezt a magyarázatot sem lehet mindenkire vonatkoztatni (Ceglédi 2012). 

A kompenzáló tényezők kettős természetével kapcsolatban említést érdemel a 
johnhenryizmus jelensége, amely egy afro-amerikai férfiról kapta a nevét. A férfi legyőzte 
ugyan társadalmi hátrányait, de ez a harc belső erőforrásainak felemésztéséhez, 
egészségének megromlásához, végső soron pedig a halálához vezetett. Kutatások igazolják 
például a hasonló sorsú férfiak magas vérnyomásra való hajlamát (Subramanyam et al. 
2013). 

A kutatások összességében arra utalnak, hogy „a társadalmi hátrányok ellenére sikeresen 
kibontakozó iskolai karrier” – a reziliencia – forrásait a személyes tulajdonságok és a 
környezeti tényezők együttesen biztosítják (Waxman et al. 2003). A belső és külső tényezők 
közötti dinamikus kapcsolat legsikeresebb megnyilvánulási formája, amikor az egyén 
belülről fakadóan képes a környezetben elérhető külső tartalékok mozgósítására. Masten és 
munkatársai (2008) ezt olyan promotív és protektív faktorokat kínáló adaptív rendszerek 
egészséges működése mellett tartják csak elképzelhetőnek, mint a család, az iskola vagy a 
kortárskapcsolatok. E rendszerek teszik lehetővé, hogy az illető védett legyen, illetve, hogy 
mozgósítani tudja tartalékait baj esetén. Úgy vélik, hogy ezek a rendszerek az emberi fejlődés 
természetes velejárójaként jöttek létre, a biológiai evolúció és a kultúra által kialakult és 
átörökített természetes mechanizmus eredményei, s magától értetődő tulajdonságuk, hogy 
erőforrásként állnak az egyének rendelkezésére. Ebben az olvasatban a reziliencia nem 
egyfajta kivételes jelenség, hanem – ahogy a szerzők fogalmaznak – egyszerű „hétköznapi 
csoda” (Masten et al. 2008, Kapitány & Kapitány 2007). Mindamellett az egyéni adaptációk 
mögött az emberi nem adaptációja, túlélési törekvése áll, a kihívásokra adott adaptációs 
válaszok a szocializáció során megtapasztalt, a társadalom történelmi folyamatai során 
létrejött, a rendszerré összeálló háttérerőkből és támaszt nyújtó lételemekből táplálkoznak. 
Az egyén a legkülönfélébb módon kombinálhatja (tudattalanul) a háttérerőket, amelyekre 
adaptációs erőforrásként tekint. Adaptációs elemként használhat fel mindent, ami 
körülveszi, mindent, ami bármilyen hozadéka révén az adaptációs technika részévé válhat (s 
ezek az elemek olykor ellentétei is lehetnek egymásnak, például egyes kihívásoknál a falusi, 
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másoknál a városi lét előnyei lesznek a beépíthető elemek) (Kapitány & Kapitány 2007). De 
vajon ezek az elemek mindenki számára egyformán elérhetőek? 

Rizikó és kompenzáló tényezők a társadalmi hovatartozás 
függvényében 
A rizikótényezőkkel kapcsolatban a fent említett szerzők azt vallják, hogy a társadalmi 
hovatartozás befolyásolja az életút során jelentkező rizikótényezők mennyiségét, minőségét, 
felbukkanási sűrűségét. Ebből arra következtethetünk, hogy a kompenzáló tényezők 
mennyisége és felhasználósága szintén a társadalmi hierarchiában elfoglalt helytől függ. A 
Kapitány & Kapitány szerzőpáros által körbejárt összefüggés a következőkből indul ki. A 
társadalmi hierarchia magasabb fokán állók számára szélesebb a merítési bázis az elérhető 
erőforrások tekintetében, a társadalom anyagi javakbeli, hatalmi és tudásbeli rétegzettsége a 
megküzdés sikerességében is leképeződik, így a hátrányosabb helyzetűek rendelkezésére 
kevesebb adaptációs eszköz áll. Mindezt tetézi, hogy az egyes rétegek közötti szakadékkal 
való szembesülés már önmagában is gyengíti az egyént (Kapitány & Kapitány 2007, Reay et 
al. 2009). Mi okozza azt mégis, hogy a társadalmi ranglétra alsóbb csoportjaiból származó 
gyerekek között is vannak néhányan, akik sikeresen megtalálják a társadalomban fellelhető 
háttérerőket, hatékonyan sajátítják el az azok használatához szükséges megküzdési 
stratégiákat, adaptációmódokat, és válnak kivételes iskolai sikereket elkönyvelhető 
felnőttekké? A szociológiai reziliencia jelenségére több magyarázat is kínálkozik. 

A krízisekkel való megküzdés akkor lehet sikeres, ha a védelmi rendszerek (család, iskola, 
vallási és kulturális közösségek, kortárscsoportok stb.) nem gyengülnek vagy semmisülnek 
meg (Masten et al. 2008). Noha az alsóbb rétegekben gyakrabban előfordul e védelmi 
rendszerek sérülése, mégis kialakul egyfajta sajátos alkalmazkodás a körülményekhez. 
Minden társadalmi csoport kimunkálja a saját megküzdési stratégiáit, amelyek az adott 
viszonyok között a leghatékonyabbak (Kapitány & Kapitány 2007). Ilyen szempontból a 
társadalmi egyenlőtlenség előnyös is lehet, hiszen az egyes társadalmi rétegek a saját 
problémáikra alkalmas receptek szerint dolgozzák ki adaptációs stratégiáikat, így egy 
változatos és rétegzett stratégiahalmaz alakul ki a társadalomban, amelyben az egyes 
stratégiakészletek az adott (társadalmi) csoport igényei mentén kellően elmélyítettek 
lehetnek. Amikor pedig az egyes csoportok közötti zártság lazul, és valaki az egyik csoportból 
átkerül a másikba, könnyedén átveheti az új csoport már kimunkált adaptációs stratégiáit, 
megspórolva az annak kimunkálásához szükséges energiát, ráadásul közben saját adaptációs 
készletét is megtarthatja (Kapitány & Kapitány 2007). Vajon az általunk vizsgált reziliens 
hallgatók életében is megfigyelhető ez a „kettős adaptációs stratégia”? A reziliens hallgatók 
körében készült interjúk (Ceglédi 2012) alapján nem sikerült átfogó képet kapnunk arról, 
hogy az új környezet megküzdési stratégiáit elsajátították-e. Az mindenesetre kiolvasható az 
interjúkból, hogy az új környezetben is azokat a stratégiákat vették elsősorban észre és 
értékelték pozitívan, amelyekkel korábban is találkoztak (például a tanár őszinteségét 
becsülték, ha bevallotta, hogy nem tud valamit, vagy a hallgatótársak kitartását értékelték 
nagyra) (Ceglédi 2012). A magyarázatok sorában ugyanakkor ez csupán egyetlen tényező 
lehet. 

A társadalmi hierarchián belüli pozíció olyan módon is befolyásolhatja a megküzdési 
stratégiákat, hogy az alsóbb rétegek tetején lévők magabiztosabbak, az adott réteg javait 
jobban kiélvezik, ezáltal nehézségeiken is könnyebben úrrá lesznek (Kapitány & Kapitány 
2007). Egy interjús kutatás tanulságai is megerősítették ezt a felvetést. Eszerint a 
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megkérdezettek a közvetlen környezetükhöz viszonyítva nem érezték életkörülményeiket 
sokkal rosszabbnak (Kende 2005). Ezzel a jelenséggel a reziliens hallgatókkal készült 
interjúkban is találkoztunk (Ceglédi 2012). 

További magyarázat lehet (ahogy korábban utaltunk rá), hogy a társadalmi hierarchia alsóbb 
csoportjainak életében is előfordulhatnak olyan határozottan atipikus családi (pl. pozitív 
szülői elvárások a továbbtanulásra vonatkozóan, atipikus nyelvi fejlődés, törekvés az előzetes 
szocializációra – Merton, idézi Blaskó 2002) vagy környezeti tényezők (pl. kulturális és 
társadalmi tőkében bővelkedő középiskolai klíma), amelyek az onnan feltörekvő egyének 
boldogulását segítik (Ferge 2006, Fényes & Pusztai 2004, Réger 2002, Agócs 2015, Blaskó 
2002, Pusztai 2004). 

A hátrányok ellenére tapasztalható sikerek hátterében álló tényezők sorában említést 
érdemel az a nézet is, amely szerint az oktatási-képzési hierarchia egyre magasabb fokaira 
érve halványodik a társadalmi hovatartozás hatása, s annak szerepét az egyén önálló 
döntései, valamint más közösségek veszik át (Róbert 2000, Pusztai 2004, 2009, 2011, Alwin 
& Thornton 1984, Ganzeboom et al. 1991, Beck 1983 stb.). A reziliens hallgatókkal készült 
interjúk (Ceglédi 2012) tanulsága, hogy a káros, a semleges vagy a limitált elvárásokkal 
rendelkező szülők hatása valóban halványodik az életkor előre haladtával, így a 
karriercélokat illetően a hallgató kezébe kerül az irányítás. Ugyanez igaz a támogató 
hozzáállású szülőkre is. Itt azonban egy érdekességre bukkantunk. Az ő esetükben a 
leglátványosabb az, hogy még a diploma megszerzését leginkább támogató szülők sem 
képesek a felsőoktatásban rejlő egyenlőtlenségek csökkentésére. Az általunk megkérdezett 
reziliens hallgatók ugyanis a felsőoktatásba is cipelik magukkal megélhetési problémáikat, 
kapcsolati és kulturális tőkebeli hiányosságaikat, valamint egyes esetekben azt az otthonról 
hozott mintát, miszerint a „becsületes munka” kizárólag a jó jegyek megszerzésével azonos, s 
az elsőgenerációs értelmiségiek nem hozzák otthonról a felsőoktatásban eltöltött idő 
tartalmas kiaknázásának mintáját. A származási hatásnak a felsőoktatás falai közé történő 
behatolásáról tanúskodik az is, hogy a sikeres hátrányos helyzetűként meginterjúvoltak 
jelentős része (kb. kétharmaduk) alacsonyabb presztízsű, kevésbé kedvező munkafeltételeket 
valószínűsítő szakokra57 járt.58 Mindebből arra következtethetünk, hogy a származás hatása 
újra megjelenik a felsőoktatás belső rétegzettsége mentén. Ezt a hatást pedig nem annyira a 
felsőoktatás „klasszikus akadémiai lehetőségeinek” (szakkollégiumokba való jelentkezés, 
kutatásokba való bekapcsolódás, aktív hallgatói szabadidős tevékenységek) megragadásával 
győzik le a hallgatók, hanem sokkal inkább a korábban jól bevált kompenzáló tényezők által: 
a kurrikuláris feltételek rigorózus teljesítése, barátaik, egyes esetekben párkapcsolatuk révén, 
és csak ritkább esetben fordul elő, hogy sikerül elnyerniük valamely egyetemi/főiskolai 
oktatójuk támogatását vagy élvezniük a felsőoktatás egyéb kompenzáló hatásait. 
Mindamellett a szülői és a tanári támogatás csökkenése miatt „magukra maradt” hallgatók 
esetében rendkívüli módon felerősödik a belső kompenzáló tényezők szerepe is. 

A szakirodalom kiemeli, hogy a kedvezőtlenebb helyzetben lévők számos olyan belső 
tulajdonságot felhalmozhatnak, amelyek a sikeres alkalmazkodást előrevetítik. Míg a felsőbb 

                                                        

 
57 Az előnyösebb szakok közé soroltuk például a geográfus, a vegyész, a pszichológia vagy gyógyszerész 
szakokat, az előnytelenebbek közé pedig az elsősorban tanári pályát valószínűsítő bölcsész és 
természettudományi szakokat (vö. Györgyi 2010). 
58 Ez ugyanakkor adódhat a mintavétel sajátosságaiból is, és nem zárható ki, hogy más szakokon is 
találhatnánk hasonló sorsú hallgatókat. 
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rétegekben például az irányítóképesség, a politikai képességek, az absztrakciós képesség 
alakul ki, addig az alsóbb rétegek a túlélés napi megpróbáltatásai révén életrevalóvá, 
ellenállóvá válnak, a „bounce back” hatás következtében visszapattannak róluk a nehézségek, 
és könnyebben tudnak alkalmazkodni a folyamatos kihívásokhoz (Kapitány & Kapitány 
2007, Sugland et al. 1993). 

A „bounce back” hatás érvényességére utal a reziliens hallgatók körében készült kutatás 
(Ceglédi 2012) azon eredménye, hogy a környezetükben rejlő kompenzáló tényezőket 
képesek felismerni és a saját javukra fordítani. A hallgatók szinte minden krízis elmesélését 
vagy rizikótényező bemutatását úgy fejezték be, hogy kiemelték ezen események vagy 
körülmények pozitívumait, valamint azt, hogy ők mit tudtak ebből a saját javukra fordítani. 
Természetes módon fűzték bele a történetekbe a problémákkal való megküzdést, a segítő 
tényezőket, megoldásokat, személyeket. A hallgatói olvasatokban például a felsőoktatás első 
nagy kihívása, a nehéz vizsgaidőszak arra volt jó, hogy összehozzon egy hallgatót a barátaival, 
a szülők válása pedig a későbbi párkapcsolatokban elkerülendő hibákra mutatott rá. A szülő 
munkahelyének elvesztésében azt az előnyt emelte ki egyikük, hogy édesanyja így több időt 
tölthetett a családjával. A „bounce back” hatás abból is kiolvasható, hogy milyen hűvös 
távolságtartással, önmagukra nézvén semlegesen megfestve beszélnek még a legsúlyosabb 
kríziseikről is. Úgy mutatták be saját magukat, mint akikről ezek a problémák valóban 
„visszapattannak”. Nem jelentett nagy megterhelést számukra például heti két éjszakát 
futószalag mellett dolgozni, kifizetődőnek vélték a szabadidőt és az éjszakai alvást jelentősen 
megrövidítő tanulást, elodázták családjuk megélhetési gondjait, s a szeretetteljes törődést 
tekintették elsődlegesnek. 

A kihívások ugyanakkor csak akkor lehetnek a sikeres adaptációs stratégia kifejlődésének 
melegágyai, ha a társadalmi hátrányok okozta zavarok nem állnak tartósan fenn, és olyan 
mértékben jelentkeznek csupán, hogy az a megküzdésnek, ne pedig a feladásnak kedvezzen 
(Masten et al. 2008, Kapitány & Kapitány 2007). Ezért azt feltételeztük, hogy a reziliens 
hallgatók életében a kompenzáló tényezők oldalára billen a mérleg a rizikótényezőkkel 
szemben. Abból indultunk ki, hogy amikor e kompenzáló tényezők együttese erősebb a 
társadalmi hovatartozásból adódó rizikófaktorok együttes hatásánál, akkor beszélhetünk 
rezilienciáról. A hallgatói interjúk ezt a várakozást megerősítették (Ceglédi 2012). Az 
életutakat kompenzáló tényezők egész sora kíséri, amelyeknek nemcsak száma, hanem 
hatásuk erőssége is felülmúlta a rizikótényezőkét: támogató szülői hozzáállás, egyéb 
családtagok segítsége, meghatározó kortárskapcsolatok, a karriert előremozdító középiskolai 
környezet, fokozott oktatói odafigyelés stb. Hatásukat az is erősítette, hogy – valamilyen 
formában – folyamatosan jelen voltak a sikeres hallgatóvá válás útján, igaz, minden hallgató 
estében egyedi mintázattal. Mindemellett a különösen nehéz időszakokban a megfelelő 
helyen, időben és kombinációban bukkantak fel, kioltva a rizikótényezők hatását. A 2. ábrán 
ezt a túlsúlyt szemléltettük a reziliens hallgatók (Ceglédi 2012) által említett rizikó és 
kompenzáló tényezők kategorizálásával. 

 

6. ábra. Rizikótényezők és kompenzáló tényezők a hallgatók narratíváiban 
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Forrás: Ceglédi 2012 

 

Noha összességében a kompenzáló tényezők túlsúlya és győzelme egyértelmű a reziliens 
életutakban (Ceglédi 2012), arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a kompenzálásra 
hivatott tényezők olykor rizikótényezőkként jelentek meg a hallgatók életében (pl. egy-egy 
hátráltató családtag, oktató, barát stb.). Ezek azonban hatástalanok maradtak 
epizódszerűségük, a kompenzáló tényezőkkel szembeni gyengeségük, valamint amiatt, hogy a 
hallgatók igyekeztek sikeresen elhárítani és a saját javukra fordítani őket.59 

 

Reziliencia a közösségben 
A reziliens életutakat vizsgáló szakirodalom egybehangzó megállapítása, hogy legtöbbször 
nem önmagában, hanem valamilyen közösség (pl. családjuk, osztályközösségük, 
lakóközösségük, bármilyen más közösségük) tagjaként válik valaki rezilienssé. A humán 
közösségi reziliencia területe emberi közösségek túlélését vizsgálja tömegkatasztrófák után 
(V. Komlósi & Richter 2015, idézi Homoki 2016). Ilyen emberi közösségnek tekinthető 
például a család. A családi rezilienciakutatások szerint a család működési dinamizmusa a 
meghatározó. A családi rezilienciát elősegítik a megerősítő hitrendszerek, a családi kohézió, a 
nyílt kommunikáció, a problémamegoldás és a rugalmasság (Homoki 2016). A válással 
szembeni megküzdést például a szülői szeretet érzése segíti (F. Lassú et al. 2015, idézi 
Homoki 2016). A családi társadalmi tőke fogalma is illeszthető e felfogásba. Coleman azt 

                                                        

 
59 Egyikük például a rossz társaság visszahúzó erejét felismerve a kocsmáros sorsból kitörve jelentkezett az egyetem egy magas presztízsű szakára, két 

hallgató pedig még a barátok (egyébként a kudarctól való megkímélés által vezérelt, jó szándékú) lebeszélése ellenére is a nehezebb szak mellett döntött. 

Olyan is előfordult, hogy egy tanár lenézése a bizonyítási vágy táplálását szolgálta (Ceglédi 2012). 
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mondja, hogy létezik családon belüli kapcsolati tőke is, amelynek nagysága és természete 
befolyásolja a gyermek iskoláztatását. Míg a család emberi tőkéje a szülők iskolázottságával 
mérhető, társadalmi tőkéje a szülő és gyerek közötti viszonyt jelenti. Így válik elérhetővé a 
gyermekek számára a szülők emberi tőkéje. Ez egyrészt a szülő jelenlétét jelenti a családban, 
és azt, hogy szülő sok időt és energiát fordít gyermeke fejlődésére (Coleman 1998). 

Coleman a valamilyen csoporthoz, közösséghez tartozást is társadalmi tőkének tekinti. Az itt 
élő normák hasznosak lehetnek a tehetséges gyermekek számára, ha például egy közösség 
normái a kiemelkedő iskolai teljesítményt jutalmazzák. A csoporthatás olykor erősebb is 
lehet az egyéni szintű hatásoknál – mondja Morgan és Sorensen (idézi Fényes & Pusztai 
2004, Forray R. & Kozma 1992). Eszerint, ha egy diák alacsony szintű személyes szociális 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik, de szorosan kötődik az iskolai közösséghez, akkor 
lényegében ugyanazokat az előnyöket élvezi, mint a magas szintű személyes 
kapcsolatrendszerrel bíró tanulók. A Fényes & Pusztai szerzőpáros elemzése is bebizonyította 
ezt végzős felekezeti középiskolások körében. Eszerint minél több értelmiségi szülő van egy 
osztályban, annál nagyobb a továbbtanulási kedv az egyes diákok körében, függetlenül attól, 
hogy egy diplomás vagy egy nem diplomás szülő gyermekét nézzük, s az eredményesség 
esetében is hasonlóan jótékony hatású az értelmiségi osztályközösség (Fényes & Pusztai 
2004, Pusztai 2004, Forray R. & Kozma 1992). Lannert is hasonló eredményekre jutott a 
továbbtanulási aspirációt vizsgáló kutatásában (2004). Ferge (2006) az urbánusabb 
környezetben lévő iskolák jótékony hatására hívja fel a figyelmet, ahol a többséget alkotó, az 
iskolai kultúrához közelebb álló csoportok gyermekei jótékonyan befolyásolják a többiek 
eredményeit. Pap & Pléh (2003) egy 1970/71-es vizsgálata szerint jól teljesítettek a nyelvi 
teszten azok a hátrányos helyzetű diákok, akik a főváros magas szociális státuszú helyein 
laktak (Pap & Pléh 2003). Nagy P. (2010) annak a hatását mérte 2002-es adatain, hogy a 
megkérdezett diák szerint az iskolájából mekkora a felsőoktatásba bekerülők aránya. Ha ez a 
percepcionált arány nagyon alacsony, képes visszavetni a továbbtanulási kedvet (Nagy P. 
2010). Továbbá a gimnazista kollégisták is kevésbé vannak kitéve az önszelekciónak, mint 
mondjuk a helyben bejárók (bár a szakközépiskolai kollégiumokról nem mondható el 
ugyanez) (Nagy P. 2010). A kollégiumok mint az intézményi hatás sajátos terepei tehát 
különösen erősek a továbbtanulási aspirációkra. 

A sikeres megküzdésben fontos a fejlett szociális háló és a közösségi támogatás (Homoki 
2014). Forray R. (2015) sikeres dunántúli romák vizsgálatának tanulságaként szintén a 
közösségi erő fontosságát hangsúlyozza. A közösségek szerepe akkor válik különösen 
érzékelhetővé, ha valaki elveszíti őket, ugyanis területi mobilitással is együtt jár a mobilitás 
(Máté 2015). Aki elhagyja szülőhelyét, közösséget veszít. A reziliencia forrása ilyenkor az új 
közösségek megtalálása. Az általunk vizsgált régióban a főleg a környező megyéket jelentő 
vonzáskörzet miatt a családok és a hallgatók kevésbé távolodnak el egymástól. Ugyanakkor 
gyengülhetnek a családi kapcsolatok amiatt, hogy a reziliensek gyakori falusi lakóhelyükről a 
felsőoktatási intézmény városába költöznek. 

Mindez összességében azt jelenti, hogy a kedvező körülményeket biztosító általános- és 
középiskolákban, osztályokban vagy más közösségekben a hátrányos helyzetű diákok kellő 
munícióra (pl. kapcsolati tőkére) tehetnek szert, amely motiváltságot, ambíciót nyújt a 
továbbtanuláshoz, és a további felemelkedéshez, s amely kompenzáló hatást fejt ki a 
társadalmi hátrányok reprodukálása vagy mélyítése helyett (vö.: Pusztai 2004, Blaskó 2002). 
Ezzel a végszóval jutottunk el könyvünk utolsó alfejezetéhez, amelyben ilyen reziliens 
közösségeket mutatunk be. 
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Közösségi reziliens jó gyakorlatok 
 

Ahogy könyvünk első fejezeteiben láttuk, a hátrányból induló diákokra vonatkozó 
makrostatisztikák nem mindig mutatnak kedvező képet, sőt. Rendkívül sok szempontból 
kerülnek hátrányba az oktatás során azok, akik e makro mutatók szerint kedvezőtlen 
családba, településre születtek. A könyv további fejezeteiben azokat a háttérokokat 
elemeztük, amelyek ebben a folyamatban szerepet játszanak. Ezt követően arra tettünk 
kísérletet, hogy pozitívra fordítsuk ezt a negatív összefüggést. Jelen alfejezetben közösségek 
(leginkább iskolák, programok) reziliens jó gyakorlatait mutatjuk be. Egy-egy közösség 
ugyanis képes pozitív változást elérni. A társadalmi kényszerek által megszabott 
lehetőségeken nagyon nehéz változtatni, de rendkívül sok múlik azon, hogy egy-egy 
tantestület, szervezet hogyan viszonyul ezekhez. Kiégetten, beletörődően áll be a 
taposómalomba? Lehetőségnek tekinti a kihívásokat? A maga hatáskörében megpróbálja a 
legjobbat kihozni a helyzetéből? Számos kutatás indult a hátrányos helyzetű diákokkal 
eredményeket elérő iskolák és közösségek gyakorlatának megismerésére, s e jó gyakorlatok 
tanulságainak felhasználására, továbbadására (pl. Bacskai 2015, Széll 2015).  

A következőkben felsorolunk néhány ilyen jó gyakorlatot. Olyan gyakorlatokat válogattunk itt 
össze, amelyek elismertségéről a tudományos írások is megemlékeznek (Trendl & Varga 
2013, Fehérvári & Varga 2018, L. Ritók 2009, K. Nagy 2012, Ceglédi et al. 2018). 
Természetesen minden jó gyakorlatról nem adhatunk itt számot, teljes felsorolásra nem 
vállalkozhattunk. A lista tovább bővíthető. Trendl és Varga nyomán jó gyakorlatoknak 
nevezzük „azokat a szakmai és tudományos szempontból is megalapozottan működő, 
modellértékű programokat, melyek az általuk kitűzött cél elérését illetően jelentős 
eredményeket tudnak felmutatni.” (Trendl & Varga 2013: 219). 

 

Arany János Programok 

Felekezeti roma szakkollégiumok 

Felsőoktatási szakkollégiumok 

Ghandi Gimnázium 

Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola 

Igazgyöngy Alapítvány 

InDa House 

Kedves Ház 

Útravaló programok 
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Ismétlő kérdések 
Melyek a reziliencia belső forrásai? 

Melyek a reziliencia külső forrásai? 

Milyen külső források állhatnak rendelkezésre egy hátrányos helyzetű tanuló esetében? 

Mit jelent a közösségi reziliencia? 

Soroljon fel közösségi reziliens jó gyakorlatokat! 

Projektfeladat 
Mutasson be egy jó gyakorlatot, amely hozzájárul a tanulók rezilienciájához! Választható a 
fenti listából, de önálló gyűjtés is lehet. Terjedelem: min. 2 ezer leütés szóközökkel. Műfaji 
megkötés nincs. 
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Melléklet 

1. sz. Melléklet: Jogszabályi kitekintő 
“62. § (1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, 
óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a 
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési 
igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 
szociokulturális helyzetét, 

b) *  a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 
együttműködjön gyógypedagógussal, konduktorral vagy a nevelést, oktatást segítő más 
szakemberekkel, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási 
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 
magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 
tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 
lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 
betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén 
más szakemberek - bevonásával, 

h) a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 
oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve 
végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 
vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

k) részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 
irányítsa, 
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m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

n) pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai 
ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o) határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

p) megőrizze a hivatali titkot, 

q) hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.” 
(Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV&timeshift=20190901 2011. 
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Hatály: 2019.IX.1. - 2019.XII.31.. Letöltés ideje: 
2019.08.23.) 

 

2. sz. Melléklet: Irodalmi kitekintő 

A nap gyermekei 
 

Réges-régen a cigányoknak nem voltak otthonaik és falvaik, csak járták a széles világot és 
annak végtelen útjait. Vándoroltak síkságokon és hegyeken, napos és havas országokon át, 
városról városra, faluról falura… A szabad ég alatt aludtak. Nem volt semmijük. Csak amit 
elbírtak apró kocsijukban vagy lovaikon. Életük mégsem volt boldogtalan; szabad és 
gyönyörű volt. Útjuk során olyan emberekkel találkoztak, akikkel mások soha nem 
találkozhatnak; olyan nyelveket ismertek meg, amelyeket mások soha nem ismerhettek. 
Minden helyzetben feltalálták magukat. Míg más emberek csak álmodoztak a zárt ablakok 
mögött, a cigányok fölött a világ legnagyobb ablaka tárult szélesre – a végtelen és sárga 
égbolt. Beszéltek a csillagokhoz és a holdhoz, hallgatták a tücskök, a szentjánosbogarak és a 
madarak muzsikáját, és talán értették is a nyelvüket. Bizonyosan értették, mert amikor 
hegedültek, mindenki csak arról beszélt, hogy zenéjükben a madarak trilláznak, a szél zizeg, 
az eső suttog és a csillagok csillogása cseng. 

Esténként a tűz köré kuporodtak a családok, és hallgatták a láng, a fény és a fa nyelvét. A 
lányok a virágokkal együtt a parázs melegét is a hajukba tűzték, s énekelték a rétek és erdők 
halk dalait. 

Így volt ez hát nyáron, télen és ősszel. De télen sokkal rosszabb volt. Akkor eltávolodtak a 
csillagok. Elhidegült csillogásuk, a nap pedig nem melegítette többé sem az égboltot, sem a 
vidéket, és hó födte be a tájat. A cigányok szenvedtek a hidegtől. Hiába bújtak közel a tűzhöz, 
nem melegítette fel őket. A hegedűt fagyosnak érezték tenyerükön, még akkor is, ha szépen 
játszottak rajta. 

Ifjú Lavutaris, aki egészen kicsi kora óta hegedült, s nevét is innen kapta: a Hegedűs, nagyon 
szomorú volt. 

“Miért nem süt a Nap télen? Nem látja, a testvéreim milyen betegek és mennyire reszketnek 
a lovak? S azt sem veszi észre, hogy a sátraink jégbarlanggá változnak?” – gondolta 
Lavutaris. 
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És elhatározta, meggyőzi a Napot, hogy süssön télen is. Épp csak egy kicsit. A cigányokra is. 
Hiszen ők a szabad ég alatt élnek, ahol az éjszaka végtelenül hideg és dermesztő. 

Ősz volt. Lehullottak a fák levelei, az állatok téli menedékükbe húzódtak, csak nekik, a 
cigányoknak nem volt hova menniük. Nem volt meleg otthonuk, sem kényelmes szobájuk, 
amelyet bevilágított volna a tűz. Csak a hó és jég végeláthatatlan, roskatag útjai tárult szemük 
elé. 

Lavutaris azt mondta, nem várhat tovább. Most azonnal elmegy megkeresni a Napot, és 
elmond neki mindent. Hiszen a Nap kedves és meleg, biztosan segít majd nekik. 

Lavutaris felment a környék legmagasabb hegycsúcsára. Azt hitte, ott lakik a Nap. 
Megmászta a csúcsot, de nem találta meg a Napot. A Szél lakott ott – Balval. Gonosz és 
ellenséges. Lehasította az utolsó sárga leveleket is a fákról. Hideg esőt köpködött Lavutaris 
szemébe, s tépte az ingét. Lavutaris még magasabb hegyet látott a távolban. “Biztos vagyok 
benne, hogy ott lakik a Nap” – mondta, és elindult. De a hegyen a Fagy lakott – Fadin. Ahogy 
belefújt Lavutaris fekete hajába, az szürkévé fagyott. Fadin újra fújni kezdett. Lélegzetétől 
jégbe fagyott a hegedű, s jégcsappá merevedett. Fadin újabb lélegzetvételére Lavutaris ujjai 
zsibbadni kezdtek, így alig tudta megtartani kezében a hangszerét. 

“Mi lenne velem a hegedűm nélkül?” – kiáltott fel Lavutaris, s minden erejét összeszedve 
elfutott. Egy távoli hegy még magasabb csúcsára ért. Ott azonban a Hó lakott – Jiv. Egy nagy, 
bozontos nagypapa, aki egészen kedvesnek látszott. Felmordult és lágyan pislogott, s 
behintette Lavutarist a hó lágy szőrméjével. De a hószőrme melege hazug volt. Amikor 
Lavutaris hozzá akart simulni, annyira hűtötte és égetette egyszerre, hogy majdnem holttá 
fagyott benne. 

“Aludj, Lavutaris, aludj! Amikor felébredsz, egyedül nekem játszol a jéghegedűdön és nekem 
táncolsz a jégszőnyegen. Meglátod majd, ahogy táncol a lábad alatt a csillogó jég 
ragyogása…” – így ringatta Lavutarist Hó nagypapa. 

“Nem, nem aludhatok el. Beszélnem kell a Nappal! Meleget kell hoznom a családomnak” – 
suttogott Lavutaris, és elindult, hogy megtalálja a Napot. 

Sok hegyet megmászott Lavutaris, de még mindig nem találta a Napot. Ahányszor csak azt 
gondolta, hogy a legmagasabb hegyen van, mindig látott egy még magasabb csúcsot a 
távolban. Fáradt volt és csaknem sírt. Eszébe jutott a nagyapja, akit Baro Lavutarisnak – a 
Nagy Hegedűsnek hívtak, lenyűgöző hegedűjátéka miatt. Eszébe jutott, amikor nagyapja 
egyszer azt mondta neki: “Cigány férfi soha nem sír igazi könnyekkel és soha nem zokog úgy, 
mint egy kisfiú. A hegedűjével sír. Úgy, hogy azt még a legkeményebb szív is meghallja.” 

Akkoriban még nem értette mindezt Lavutaris. Hogyan is lehetne úgy sírni, hogy egy 
könnycseppet sem ejtünk? De most már mindent értett. 

Az állához vette hegedűjét. És a legszebb dalt játszotta, amit valaha hallott. Minden cigány 
dal felcsendült abban az egy dalban egyszerre. Majd nagy levegőt vett és énekelni kezdett: 

“Nap, beragyogod a világot, 

de gondoskodásod 

nélkülözik a cigányok! 

Milyen nagyon szenvedünk, nem látod? 

Mért táplálsz felénk gyűlöletet? 
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Ha ránk nézel, ne hagyj el minket! 

Maradj velünk, a tél ha jő! 

Mért vagy velünk ily önző? 

Mért csak vágyjuk szereted, 

Szegény cigány emberek?” 

 A Nap meghallotta Lavutarist, és a nehéz, havas felhők közül kikukucskált a földre. 
Hirtelen feléledt az egész táj, aranyban pompázott, úgy, mint a legmelegebb nyári napon. 
Még a fészkekben rejtőző madarak is ébredeztek, álmosan nyitogatták szemük, mert azt 
gondolták, hogy jön a tavasz. A hóvirágok csilingeltek Lavutaris körül. 

 “Nincs igazad Lavutaris” – mondta a Nap. “Minden embert szeretek, nem is tudnék 
kivételezni senkivel. Egyformán kell sütnöm mindenkire. Itt kell hagynom ezt a vidéket télen, 
hogy pihenhessen a talaj, és felkészülhessen a munkára, ami tavasszal vár rá. De a cigányok 
különös helyet foglalnak el szívemben. Szeretem hallgatni, ahogy hegedültök. Amikor 
táncoltok, életöröm jár át, annak láttán, mennyire élvezitek. Hogy bízhass bennem, 
Lavutaris, csókot hintek a cigányok arcára, hogy tudják az emberek: ti az én drága 
gyermekeim vagytok. A Nap arcát ajándékozom nektek, napbarnított és bronzos arcot. És 
még egy ajándékot adok számotokra. Nem változtathatom át a telet forró nyárrá, de forró 
szívet adhatok, ami telis tele van dalokkal. Minden kicsi cigánynak a szívébe helyezem ezt a 
forró szívet – amely neve: Khamoro. Ez majd melegen tart titeket még a leghidegebb télen is. 
Olyan csodálatos dalok fakadnak szívetekből, amilyenek senki máséból e világon. Jó lesz 
így?” – kérdezte a Nap és megcsókolta Lavutaris arcát. Lavutaris érezte szívében a 
melegséget, s még akkor is boldog volt, amikor a Nap már visszabújt a havas felhők mögé, 
árnyék borult a tájra, s újra feltámadt a hideg szél. Hirtelenjében olyan sok érzelem tört fel 
benne legbelül, olyan boldogságot és melegséget érzett, hogy nyomban énekelni kezdett. 
Dallal a szívében és dallal az ajkán lerohant a cigányok táborához. Ahogy közeledett, egyre 
hangosabban hallotta ugyanazt a dalt. Testvérei, szülei, nénikéi, bácsikái, barátai... Az egész 
cigány nemzetség énekelte. 

 Sokáig maradtak a tűz körül ezen az éjszakán. Senki nem fázott az ilyen téli estéken; 
meleg szívük és dalaik mindig melegen tartották őket. Azóta nincs a földkerekén olyan 
cigány, aki ne tudna énekelni, Khamoro ott lüktet mindannyiukban. 

 Ha hallgatod a cigányok énekét, a te szívedbe is boldogság és melegség költözik. 

 

 

Írta: Daniela Hivešová-Šilanová  

 

A mese egy szlovák általános iskolás tankönyvben, a 4.-esek olvasókönyvében szerepel. 
(Benková, S., Komlóssyová, H., Pavlovic, J.: Citanka pre 4. rocník základnych skól. LITA) 

  

(Angolról magyarra fordította: Ceglédi Tímea. Lektorok: Bicsák Zsanett Ágnes, Bordás 
Andrea és Godó Katalin. Angol nyelvű megjelenés: Bibiána Hlebová (2015). Romani Folk-
Tale (Paramisi) in the inclusive education of the pupils from roma ethnic group. Prostejov, 
Computer Media s.r.o.) 
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