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1. A kutatásról
A Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE)1
2012-EHQDÄ7DQXOMXQNUyOXNKRJ\HJ\WWWDQXOKDVVXQN´ (,$ FtPĦ
kutatást valósította meg. A kutatást az Európai Unió Integrációs Alapja
WiPRJDWWD.LDGYiQ\XQNEDQEHPXWDWMXNDIĘEENXWDWiVLHUHGPpQ\HNHW|VV]HJ]Ę
tanulmányokat.

1.1. A kutatás célja
Alapozó kutatásunk a harmadik országbeli tanulók magyarországi iskolai
beilleszkedését vizsgálta, azzal az eOVĘGOHJHV FpOODO KRJ\ IHOWiUMXk a célcsoport
LVNRODL LQWHJUiFLyMiW WiPRJDWy pV JiWOy WpQ\H]ĘNHW D] LQWHJUiFLyEDQ pULQWHWW
V]HUHSOĘN– V]DNpUWĘNWDQiURNV]OĘNGLiNRN– tapasztalatai alapján.
1.ábra: A projektünk háttere

KutatásuQNHJ\EHQDODSR]yIHOPpUpVLVNtYiQWOHQQLDNpVĘEELHNEHQDKDUPDGLN
országbeli tanulók körében, lefolytatandó kutatásokhoz kívánt alapot nyújtani a
IHOWiUW D EHLOOHV]NHGpVW VHJtWĘ pV KiWUiOWDWy LQGLNiWRURN EHPXWDWiViYDO NXWDWiVL
megközelítések közreadásával. 2

1
A Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE) 2004 óta végez
WiUVDGDORPWXGRPiQ\L NXWDWiVRNDW D UpJLy HWQLNDL pV NXOWXUiOLV VRNV]tQĦVpJpQHN D NLVHEEVpJHN
helyzetének feltárására. Az Egyesület tudományos tevékenysége - tanulmányok, tanulmánykötetek
szerkesztése, közreadása – mellett stratégiai programok kidolgozásában is részt vesz.
2
Kutatásunk kapcsolódik a korábban, migráns tanulók körében végzett felmérésekhez (Kováts és
Medjesi 2005., Vámos 2005., Feischmidt és Nyíri 2006., Ágoston 2006., Bukus 2010), és épít azok
tapasztalataira, azonban a korábbi kutatási célcsoportnak egy részhalmazára, a harmadik
országbeli tanulókra fókuszál, és igyekszik minél jobban körüljárni annak jellegzetességeit és
iskolai integrációjának sajátosságait.

5

5

1.2. Módszertan
1.2.1. Alkalmazott kutatási módszerek
A kutatási módszerek kiválasztásakor fontos szempont volt a kutatási
téma/helyszín és a célcsoportok sajátosságaihoz való illeszkedés. Ennek
PHJIHOHOĘHQ D NXWDWiV FpOMDLEDQ OHIHNWHWHWWHNHW NRPELQiOW NXWatással terveztük
megvalósítani.
A kutatási témához való illeszkedés azt jelentette, hogy a kvalitatív és kvantitatív
kutatási módszereket együttesen alkalmaztuk. A harmadik országbeli tanulók
alacsony száma miatt sok esetben a kvalitatív technikák bizonyultak
hatékonynak. A kvantitatív technikák pedig abban segítettek, hogy a harmadik
országbeli tanulók iskolai integrációs helyzetének egy-egy jól körülhatárolható,
MyONRQFHSWXDOL]iOWNpUGpVpUHV]iPV]HUĦYiODV]WDGMDQDN
A célcsoportok sajátosságaihoz való illeszkedés azt jelentette, hogy olyan
kutatási módszereket választottunk ki, melyek nem idegenek az egyes
projektelemek célcsoportjaitól, és abban oldottan, hatékonyan képesek adatot
szolgáltatni.
A kutatási helyszín sajátosságaihoz való alkalmazkodás pedig többek között azt
jelentette, hogy a kutatás ütemezése kialakításakor, a szakmai szempontok
mellett, nagy hangsúly került az iskolaévhez való alkalmazkodásra: a kutatás
adatfelvételi szakaszai HQQHN PHJIHOHOĘHQ D SURMHNW PHJYDOyVtWiV HOVĘ IpOpYpUH
estek, majd az adatrögzítés, elemzés a második félévre.
Mindezek alapján a kombinált kutatás öt projektelemet tartalmazott, melyek a
N|YHWNH]ĘN
1. a harmadik országbeli tanulók számosságának statisztikai becslése;
2. kvalitatív, félig strukturált szakmai interjúk a közvetlen célcsoport
kiválasztott tagjaival;
3. kvalitatív, félig strukturált fókuszcsoportos beszélgetés kiválasztott
pedagógusok részvételével;
4. játékos adatfelvétel – kvalitatív és kvantitatív elemeket ötvözve –
tanulókkal
(többségi
társadalomhoz
tartozókkal
és
harmadik
országbeliekkel);
5. NYDQWLWDWtY NpUGĘtYHV DGDWIHOYpWHO V]OĘNNHO W|EEVpJL WiUVDGDORPKR]
tartozókkal és harmadik országbeliekkel).

6

6

2.ábra: A kutatás lépései

1.2.2. Kutatási módszerek projektelemenként
1. A harmadik országbeli tanulók statisztikai becslése
A harmadik országokból Magyarországon tartózkodó külföldi, az általános
LVNRODL pV N|]pSLVNRODL RNWDWiVEDQ UpV]HVOĘ iOODPSROJiURN V]iPRVViJiW
hivatalos migrációs- és iskolai statisztikai adatforrások, valamint saját
(kontroll) mérésünk alapján becsültük meg.
2. Szakmai interjúk
.XWDWiVXQN H UpV]pEHQ D WHUOHWHW MyO LVPHUĘ V]HPpO\HN SHUVSHNWtYiMiEyO
WiUWXQN IHO RO\DQ WiPRJDWy LOOHWYH JiWOy WpQ\H]ĘNHW DPHO\HN KDWiVVDO
lehetnek a harmadik országbeli tanulók iskolai beilleszkedésére.
Az egy-másfél órás félig strukturált szakmai interjúkat a kutatási terület
egy-HJ\ V]HOHWpW MyO LVPHUĘ D KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN LVNRODL
integrációjában érintett szakemberekkel és döntéshozókkal folytattunk le.
3. Fókuszcsoportos beszélgetések
$IyNXV]FVRSRUWRVEHV]pOJHWpVHNVRUiQDV]DNpUWĘLLQWerjúkkal megkezdett
~WRQ WRYiEEKDODGYD D KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyNNDO QDSL V]LQWĦ
NDSFVRODWEDQ OpYĘ SHGDJyJXVRN WDSDV]WDODWDL Q\RPiQ WRYiEEL, a migráns
WDQXOyNLVNRODLLQWHJUiFLyMiWWiPRJDWypVJiWOyWpQ\H]ĘNHWLVPHUWQNPHJ
4. Osztálytermi foglalkozások magyar és harmadik országbeli tanulókkal
.YDOLWDWtY pV NYDQWLWDWtY HOHPHNHW |WY|]Ę MiWpNRV DGDWIHOYpWHOW KDMWRWWXQN
végre a többségi társadalomhoz tartozó és harmadik országbeli tanulókkal.
Az osztálytermi foglalkozások célja az volt, hogy képet kapjunk a magyar
és harmadik országbeli tanulók egymásról alkotott percepciójáról. Az
osztálytermi
feladatok
nemcsak
az
egyes
migráns
tanulók
EHLOOHV]NHGHWWVpJpUH LUiQ\XOWDN KDQHP PHJJ\Ę]ĘGpVQN KRJ\ IRQWRV
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üzenetekkel szolgálnak
NDPSiQ\RNDWLOOHWĘHQLV

a

szakemberek

felé,

az

iskolai

pU]pNHQ\tWĘ

5. .pUGĘtYHVDGDWIHOYpWHOPDJ\DUpVKDUPDGLNRUV]iJEHOLV]OĘNNHO
$ V]OĘN N|UpEHQ OHIRO\WDWRWW RQOLQH PpUpVQN D SURMHNW HJpV]pKH]
FVDWODNR]YD NLHJpV]tWĘ V]iPV]HUĦVtWHWW LQIRUPiFLyW Q\~MW D KDUPDGLN
országbeli tanulók pV PDJ\DU NRUWiUVDLN N|]|WWL NDSFVRODWRNUyO D V]OĘN
ÄNXOWXUiOLV´ KiWWHUpUĘO pV J\HUPHNHLNNHO V]HPEHQL WDQXOPiQ\L
elvárásaikról.

1.2.3. A kutatásba bevont iskolák kiválasztásáról
Külön kell szólnunk a kutatásba bevont iskolákról, ugyanis három egymásra
pSOĘ projektelem – IyNXV]FVRSRUWRV EHV]pOJHWpVHN LVNRODL IRJODONR]iVRN V]OĘL
kérdezés – megvalósítását (és így a kapott eredményeket) nagymértékben
befolyásolta e folyamat.
Alapozó kutatásunk tervezésekor budapesti és szegedi iskolák bevonását
határoztuk meg (illeszkedve a harmadik országbeli tanulók budapesti
túlsúlyához, valamint több vidéki nagyvárosbeli koncentrációjához): Budapesten
6, Szegeden 4 db iskolát kívántunk mintáinkba emelni.
A kiválasztáskor eredetileg arra törekedtünk, hogy olyan iskolák kerüljenek a
PHUtWpVEH DKRO D KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN V]iPRVViJD MHOHQWĘVHEE W|EE
kibocsájtó ország tanulói is megtalálhatók körükben, továbbá az iskola ne
magán- vagy alapítványi kézben legyen. Ennek nagyságrendileg 30 iskola felelt
meg Budapesten, közülük kívántuk kiválasztani azt a hatot, ami kerületi, területi
szinteken, kibocsájtó országok szintjén, évfolyambeli szóródások szintjén
PHJIHOHOĘHQUHSUH]HQWiOMDDW|EELLVNROiWilletve a harmadik országbeli tanulókat.
A bevonni kívánt oktatási intézmények egy részével korábbi szakmai
kapcsolatok, másik részével szakmai ajánlások alapján vettük fel a kapcsolatot.
$]iOWDOXQNPHJNHUHVHWWIĘYiURVLRNWDWiVLLQWp]Pények közül azonban összesen 5
iskolában vállalták a részvételt. Így szó sem lehetett kontrollált kiválasztási
folyamatról.
A viszonylag alacsony részvételi hajlandóságban többek között az játszott
V]HUHSHW KRJ\ D] LVNROiN HJ\ MHOHQWĘV UpV]H QHP pUH]WH PDJiW NXWDWiVXQN
FpOFVRSRUWMiED LOOĘQHN D KLYDWDORV VWDWLV]WLNDL OHtUiVRNNDO V]HPEHQ FVDN QpKiQ\
harmadik országbeli tanulójuk van; vagy szinte kizárólag menekült gyerekekkel
foglalkoznak; valamint migráns tanulóik többsége már magyar állampolgárságot
szerzett), vagy D]HOP~OWLGĘV]DNEDQW|EEWpPiEDYiJyIHOPpUpVEHQYHWWHNUpV]W
De voltak olyan iskoOiN LV DNLN YpOKHWĘHQ QDSL RNWDWyQHYHOĘ PXQNiMXNEDQ
HOĘIRUGXOy SUREOpPiV HVHWek PLDWW QHP YiOODOWiN D N|]UHPĦN|GpVW 3 Mindennek
következtében Budapesten és Szegeden is 5-5 iskola vett rész a kutatásban.

3
Például egyes VIII. kerületi iskolákban lehet H]MHOOHP]ĘHVHW OiVGHUUĘOEĘYHEEHQ3DYHV]ND'yUD
– Nyíri Pál (2006): Oktatási stratégiák és a migráns tanulók iskolai integrációja. In: Feischmidt
Margit – Nyíri Pál (szerk.): Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. Sík Kiadó,
Budapest.
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Miért érdekes e kiválasztási folyamat és esszenciájának megosztása? Azért, mert
– véleményünk szerint – a kapott eredmények a valóságnál valamivel pozitívabb
képet festenek a harmadik országbeli tanulókat éULQWĘLQWHJUiFLyVIRO\DPDWRNUyO
a kutatásban önkéntesen részt vállaló budapesti oktatási intézmények
narratíváiban, érzésünk szerint, legalább annyi könnyebbséggel találkozhatunk a
harmadik országbeli tanulóik beilleszkedésével kapcsolatban, mint amennyi
nehézséggel. 0LQGHWWĘO IJJHWOHQO D]W JRQGROMXN KRJ\ D N|YHWNH]ĘNEHQ
bemutatandó eredmények összeVVpJpEHQ VRNUpWĦHQ WiUMiN IHO egy hiányzó
kutatási szegmens, a harmadik országbeli tanulók iskolai integrációs
sajátosságait.

1.3. Köszönetnyilvánítás
0LHOĘWW D NXWDWiV UpV]OHWHV LVPHUWHWpVpKH] IRJQiQN V]HUHWQpQN N|V]|QHWHW
PRQGDQL D WHUYH]pVEHQ N|]UHPĦN|GĘknek, akik ötleteikkel, véleményeikkel
VHJtWHWWpN D NXWDWiVL IRUPiN YpJOHJHVtWpVpW D NXWDWiVEDQ N|]UHPĦN|GĘ
V]DNpUWĘNQHN SHGDJyJXVRNQDN D]RNQDN D] LVNROiNQDN DNLN YiOODOWiN D
részvételt és helyet biztosítottak méréseinknek; az Oktatási Hivatalnak a
rendelkezésünkre
bocsájtott
adatbázisokért;
valamint
azoknak
a
szakembereknek, akik kritikai észrevételeikkel segítették a tanulmányok
véglegesítését.
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2. A harmadik országbeli tanulók statisztikai
számossága: becslés
$ NOI|OGUĘO 0DJ\DURUV]iJ IHOp LUiQ\XOy migrációt és trendjeit, a tartósan
Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárokkal kapcsolatos jelenségeket
már több dimenzió mentén vizsgálták, 4 HOHPH]WpNDV]DNpUWĘN(N|UEHWDUR]QDN
az úgynevezett harmadik országokból Magyarországra érkezett külföldi
iOODPSROJiURNPLJUiFLyMiUDV]iPV]HUĦVtWpVNUHNRQFHQWUiOyYL]VJiODWRN 5
Utóbbi kérdéskörhöz kíván csatlakozni (rész)kutatásunk: a harmadik
országokból 6 0DJ\DURUV]iJUD pUNH]Ę YDJ\ LWW V]OHWHWW  ILDWDORN HJ\ NLWQWHWHWW
FVRSRUWMiQDN V]iPV]HUĦVtWpVpYHO egyes társadalom-demográfiai dimenzióinak
OHtUiViYDO(]WDFVRSRUWRWDN|]RNWDWiVEDQUpV]HVOĘD]iOWDOiQRVLVNROiNEDQpV
középiskolákban tanuló 7 harmadik országbeli állampolgárok köre adja.
Projektünk HJ\LNFpOMDDN|YHWNH]Ę volt:
„A harmadik országbeOL WDQXOyN V]iPiQDN N|]HOtWĘ VWDWLV]WLNDL EHFVOpVH
KLYDWDORV VWDWLV]WLNiN LVNRODL WHOHSKHO\HNQHN NLNOG|WW NpUGĘtYHN pV HJ\pE
V]iPV]HUĦDGDWRNDWWDUWDOPD]yNXWDWiVLMHOHQWpVHNDODSMiQ´
A harmadik országbeli tanulók számára utaló hivatalos adatok a 2011-2012-es és
a korábbi tanévekre vonatkozóan nem kerültek közlésre. Az utolsó, de nem
FpOFVRSRUWXQNUDV]ĦNtWHWW, hanem egy nagyobb halmazra utaló, nyomtatásban is
megjelent adat az Oktatás-Statisztikai Évkönyv 2009/2010. évi kiadványában
OHOKHWĘ IHO PHO\ V]erint általános iskolába, szakiskolába, speciális szakiskolába,
szakközépiskolába és gimnáziumba az adott tanévben összesen 8 747 külföldi
állampolgárságú tanuló járt.
$] LGp]HWW pYN|Q\Y IRQWRV DGDWRNDW WDUWDOPD] D N|UQ\H]Ę RUV]iJRNEyO V]iUPD]y
tanulókról, azonban a számunkra itt érdekes kategóriát részhalmazként kezeli
(azaz az összes többi országból származókat). Így például nem tesz különbséget:
- az Európai Unió országaiból és más országokból származók szerint;
- nem jeleníti meg a tartózkodási engedéllyel, letelepedési engedéllyel
(korábban bevándorlási engedély), vagy befogadott VWiWXVV]DOUHQGHONH]ĘN
számát (természetesen nem is tartozott a feladatuk közé);

4
7|EEVpJpEHQHYL]VJiODWRNDKDWiURQW~OLPDJ\DURNUDNRQFHQWUiOWDND]RQEHOOLVHOVĘGOHJHVHQD
Románia feOĘO pUNH]ĘNUH $]RQEDQ 5RPiQLD EU-csatlakozása után a jogi keretek megváltoztak, a
NOI|OGLHN 0DJ\DURUV]iJ IHOp W|UWpQĘ PLJUiFLyMiW HOHP]Ę WDQXlmányok homlokterébe új kérdések
kerültek.
5
Az egyik legátfogóbb munka Hárs Ágnes tollából született: „A harmadik országokból
Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok a statisztikai adatok tükrében; A migránsok
számának,
összetételének,
szocio-demográfiai
sajátosságainak
meghatározása
adatok
összehasonlító elemzésével” (in Bevándorlók Magyarországon; Az MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézet és az ICCR Budapest Alapítvány által végzett kutatás zárótanulmányai;
Budapest, 2009).
6
Harmadik országok polgárai mindazok, akik nem az Európai Unió polgárai, akik (Magyarország
YDJ\ D] 8QLy  NOVĘ KDWiUDL iWOpSpVHNRU Yt]XPN|WHOH]HWWVpJ DOi HVQHN LOOHWYH DNLN HWWĘO D
N|WHOH]HWWVpJWĘOPHQWHVVpJHWpOYH]QHN
Nem tartoznak a „harmadik országok állampolgára” jogi-statisztikai kategóriába a nemzetközi
YpGHOHP DODWW iOOyN PHQHNOWHN ROWDOPD]RWWDN PHQHNOW VWiWXV]W NpUHOPH]ĘN  – ĘN D] HPOtWHWW
NDWHJyULiNED WDUWR]QDN pV D]RN D NHWWĘV iOODPSROJiURN DNLNQHN D] HJ\LN iOODPSROJiUViJD D]
Európai Unói valamelyik tDJiOODPiKR] N|WKHWĘ %ĘYHEEHQ OiVG D PHQHGpNMRJUyO V]yOy  pYL
LXXX. törvény; a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény.)
7
0LQGHQ MRJV]HUĦHQ 0DJ\DURUV]iJRQ WDUWy]NRGy NLVNRU~QDN pV ILDWDONRU~QDN MRJLODJ EL]WRVtWRWW a
PDJ\DUiOODPSROJiURNNDOPHJHJ\H]ĘHQDN|]RNWDWiVKR]YDOyKR]]iIpUpV
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nem adja közre a harmadik országbeli tanulók számát – hiszen ezek nem
tartoznak a közvetlen közlési feladatai körébe. 8
Mi ellenben szeretnénk egy viszonylagos képet kapni a harmadik országbeli
tanulók számáról.
Miért fontos ez nekünk:
- A projekt a harmadik országbeli tanulók magyarországi iskolai
integrációjának kutatását végzi, azzal a jól meghatározott céllal, hogy
DGDWRNDW J\ĦMWV|Q H FpOFVRSRUW LVNRODL LQWHJUiFLyMiUD KDWiVVDO OpYĘ
WpQ\H]ĘNUĘO D] LQWHJUiFLyEDQ pULQWHWW V]HUHSOĘN – V]DNpUWĘN WDQiURN
V]OĘNGLiNRN– tapasztalatai alapján.
- A projekt hosszú távú célja, hogy kutatási eredményeivel hozzájáruljon az
RNWDWiV WHUOHWpQ W|UWpQĘ KDWpNRQ\ LQWHJUiFLyV VWUDWpJLD NLDODNtWiViKR]
mely a harmadik országbeli tanulók sikeresebb iskolai integrációját
támogatja.
- Mindehhez számosságuk ismerete elengedhetetlen. Az alapján tudjuk
PHJN|]HOtWĘHQ PHJDGQL KRJ\ PHNNora lehet azon közvetlen célcsoport
nagysága,
amelyre
egy
hatékony
iskolai
integrációs
stratégia
koncentrálhat.

2.1. (OĘNpV]tWpV
statisztikák

WHUYH]pV

WHUHSPXQND

pV

PpUpV

KLYDWDORV

A harmadik országokból Magyarországon tartózkodó külföldi, az általános iskolai
pV N|]pSLVNRODL RNWDWiVEDQ UpV]HVOĘ iOODPSROJiURN VWDWLV]WLNDL OHtUiViW NpW
SLOOpUUH NtYiQWXN KHO\H]QL OpWH]Ę KLYDWDORV PLJUiFLyV- és iskolai statisztikai
adatforrásokra, valamint saját (kontroll) mérésre.

2.1.1. /pWH]ĘDGDWIRUUiVRN
Vizsgálódásunk körH D N|]RNWDWiVEDQ UpV]HVOĘ KDUPDGLN RUV]iJEHOL
iOODPSROJiURN
FVRSRUWMD
IJJYpQ\pEHQ
D
N|YHWNH]Ę
DGDWIRUUiVRNUD
támaszkodtunk:
- a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) népszámlálási és népesedési,
migrációs adataira,
- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) statisztikáira,
- D.|]RNWDWiVL,QIRUPiFLyV5HQGV]HU .,5 DGDWJ\ĦMWpVpUHpVVWDWLV]WLNiLUD
- az Oktatási Hivatal (OH) kompetenciamérésének keretében felvett
telephelyi adatokra.
Az egyes adatforrások mást és mást mérnek, és mást rejtenek el. Így a vizsgált
migráns-csoport száma, velük kapcsolatban közölt információk eltérhetnek, attól
IJJĘHQ KRJ\ D] pULQWHWWHN – jogilag – V]ĦNHEE YDJ\ WiJDEE N|UpW IHGLN-e le,
DPLPLDWWD]DOiEELOHKHWĘVpJHNNHOpVHOOHQWPRQGiVRNNDONHOOHWWV]iPROQXQN
- Definíciós eltérések (állampolgárság vagy születési hely szerint tesznek az
adatfelvételek különbséget – a rögzített személy nem magyar vagy nem
csak magyar állampolgár; illetve nem Magyarország területén született).
8
A KIRSTAT (Közoktatási Információs Rendszer – .,5  DGDWJ\ĦMWpV VRUiQ H]HQ DGDWRN HJ\ UpV]H
>W 0DJ\DURUV]iJRQ WDQXOy QHP PDJ\DU iOODPSROJiUViJ~ WDQXOyN V]iPD@ N|WHOH]ĘHQ NLW|OWpVUe
kerül – pl.: t14s14 – Ä1HP PDJ\DU QHP]HWLVpJĦ QHP (8 RUV]iJEyO pUNH]Ę - a rovatban a nem
PDJ\DU QHP]HWLVpJĦ SO RURV] QRUYpJ VWE iOODPSROJiU J\HUPHNHNHW WDQXOyNDW WQWHVVpN IHO´
amelyeket sajnálatos módon hivatalosan nem közölnek.
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$]LWWWDUWy]NRGiVLGĘWDUWDPiQDNpUWHOPH]pVH WDUWyVViJ).
$] DGDWIHOYpWHOHN HOWpUĘ FpOMD DGPLQLV]WUiFLyV DODSIHODGDWDL PHO\HN D]
alapfeladatok, azok mennyiben fedik le a vizsgált kategóriát, a
statisztikánk céljában megfogalmazottakat).
$] DGDWJ\ĦMWpVL pV U|J]tWpVL SRQWDWODQViJRN D V]iPXQNUD IRQWRV DGDWRN
rögzítése elmarad vagy elcsúszik – HOOHQĘU]pVN QHP W|UWpQLN PHJ PLYHO
azok felvétele nem központi eleme a felmérésnek).
$ YL]VJiOW VRNDViJ IRO\DPDWRVDQ YiOWR]y NOVĘ IHOWpWHOHN PHOOHWW WDUWR]LN
jogi-statisztikai kategóriájába.

2.1.2. Saját mérés
Mérésünk megtHUYH]pVHNRUSUyEiOWXQNN|UOWHNLQWĘHQHOMiUQLRO\DQPpUĘHV]N|]W
WHUYH]QL DPHOO\HO D  KDWpNRQ\DQ GH HJ\V]HUĦHQ PHJV]HUH]KHWĘHN HJ\HV
hiányzó adatok; b.) nem terheljük feleslegesen az iskolákat, telephelyeket; c) a
OpWUHM|YĘ DGDWKDOPD] PiV KLYDWDORV YDJ\ HJ\pE DGDWJ\ĦMWpVHNEĘO V]iUPD]y
DGDWKDOPD]RNNDO|VV]HIpVOKHWĘYpYiOLN
$ NpUGĘtY UiNpUGH]HWW D WHOHSKHO\HQ PHJYDOyVXOy NpS]pVL IRUPiNUD Ä(OĘIRUGXO-e
az alábbi képzési forma bármelyike az Önök telephelyén?”).
(]W N|YHWĘHQ PLQGHQ PHJYDOyVXOy NpS]pVL IRUma esetében külön-külön arra
NHOOHWWYiODV]WDGQLXNDNLW|OWĘNQHNKRJ\PHQQ\LQHP0DJ\DURUV]iJRQV]OHWHWW
nem magyar állampolgárságú; nemzetközi védelem alatt álló; tartózkodási
engedéllyel, letelepedési engedéllyel, vagy befogadott státusszal rendelkezĘ
WDQXOyYDQDGRWWNpS]pVEHQUpV]WYHYĘNN|]|WW
Majd az iskolák külön megadták a nem magyar állampolgárságú tanulók
esetében, hogy mely országcsoport állampolgárai (valamely, az Európai Unióba
tartozó ország állampolgára; valamely egyéb európai ország állampolgára;
valamely nem európai ország állampolgára).
A mérés adottságai:
- $ PpUpV IRUPiMD RQOLQH &$:,  |QNLW|OWĘ NpUGĘtYHV NYDQWLWDWtY NpUGH]pV
volt.
- $NXWDWiVNpUGĘtYHĦUODSV]HUĦYROWFVDNMHO|OQLLOOHWYHV]iPV]HUĦDGDWRNDW
kellett online felületen beírni.
- $NpUGĘtYNLW|OWpVHOHJIHOMHEE|WSHUFLJWDUWRWW– DWWyOIJJĘen, hogy adott
telephelyen hányféle képzést folytatnak.
- $NpUGĘtYHWiOWDOiEDQD.,5VWDWLV]WLNiWIHOW|OWĘLQWp]PpQ\LGROJR]yW|OW|WWH
ki.
- $ VWDWLV]WLNDL EHFVOpVW PHJDODSR]y ĦUODSXQNDW Dz Oktatási Hivatal
DGDWEi]LViEDQV]HUHSOĘWHOHSKHO\ 9 számára küldtük ki (alapegység).
- $ PpUpV NH]GHWpW QpKiQ\ QDSSDO PHJHOĘ]ĘHQ IHONpUĘ OHYHOHW NOGWQN D
WHOHSKHO\YH]HWĘNQHN$]ĦUODSNLNOGpVWPpJNpWV]HUPHJLVPpWHOWN
úgy
igazítani,
hogy
a
- A
terepmunka
LGĘSRQWMiW Sróbáltuk
kRPSHWHQFLDPpUpVpVDQHP]HWN|]LPpUpVHNLGĘSRQWMiYDOQHessen egybe.

9
Az oktatás-statisztikai rendszer és fogalomtár külön kezeli az oktatási intézmény telephelye
fogalmat. Egy-egy iskola alá 1-10, vagy akár több telephely is tartozhat. (Tovább részletezve: egyegy feladatellátási hely több iskolát is magában foglalhat, vagy maga az adott iskola számít a
feladatellátási helynek – amely alá tartozik egy vagy több telephely.) Azon iskolák esetében,
DPHO\HN DOi HJ\QpO W|EE WHOHSKHO\ LV WDUWR]LN iOWDOiEDQ WHOHSKHO\HQNpQW HOWpUĘ V]LQWĦ RNWDWiV LV
zajlik: például az egyik telephelyen általános iskolai, a másikon gimnáziumi, és így tovább.
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$WHUHSPXQNDiSULOLVEDQNH]GĘG|WWD]DGDWJ\ĦMWpVWjúnius végén zártuk le
(azonban az utolsó hetekben már csak egy-HJ\ NpUGĘtYNLW|OWpVUH NHUOW
sor.)

Összesen WHOHSKHO\HQNH]GWpNHODNpUGĘtYNLW|OWpVpW$PHJNH]GHWWNpUGĘtY
NLW|OWpVHNEĘO  YROW WHOMHVQHN WHNLQWKHWĘ DPLEĘO D WLV]WtWiV XWiQ  RO\DQ
adatsor maradt, amely alkalmas kiinduló bázist jelentett a becsléshez.
A 414 telephely elég jól reprezentálja a képzési struktúrát (1. és 2. táblázat), és
a telephelyek regionális és településtípusok szerinti eloszlását. Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy a harmadik országbeli tanulók szempontjából kiemelten fontos
Budapesten és különösen annak egyes kerületeiben a válaszadói hajlandóság
LJHQDODFVRQ\YROW HOVĘGOHJHVHQDEXGDLNHUOHWHNDGDWDLWpVa számunkra fontos
3HVW HJ\HV NHUOHWHLEHQ IHOOHOKHWĘ LVNROiN DGDWDLW KLiQ\ROMXN YDODPLQW NpS]pVL
IRUPDWHNLQWHWpEHQDMyQHYĦYDJ\HOLWEXGDSHVWLN|]pSLVNROiNpW . 10
1. táblázat: A telephelyek regionális eloszlása

Budapest
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Pest Megye
Észak-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Összesen

A hivatalos nyilvántartás
szerint
12,1%
15,0%
16,4%
13,0%
9,4%
11,3%
11,4%
11,3%
100,0%

$GDWJ\ĦMWpVQNEHQ
7,7%
13,0%
15,5%
17,4%
8,5%
12,8%
11,8%
13,3%
100,0%

2. táblázat: Az egyes iskolatípusok eloszlása
A hivatalos nyilvántartás
szerint
Általános iskola
72,1%
Szakiskola
2,8%
Általános iskola és
gimnázium
3,0%
Szakközépiskola
5,1%
Gimnázium
6,7%
Gimnázium és
szakközépiskola
2,5%
Szakiskola és
szakközépiskola
6,0%
Egyéb vegyes típusok
1,9%
Összesen
100,0%

$GDWJ\ĦMWpVQNEHQ
72,2%
2,9%
1,7%
3,9%
8,7%
1,9%
6,3%
2,4%
100,0%
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(OĘV]HUHWHWWHOtUDWMiNEHMyOWHOMHVtWĘJ\HUPHNHLNHWH]HNEHD]LVNROiNEDD]LWWpOĘYLHWQiPL és kínai
családok.
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2.2. A harmadik országbeli tanulók számossága
2.2.1. %HFVOpVHOVĘlépésben – az iskolai mérésünk alapján
A harmadik országbeli tanulók számát célzó becsléshez, az OKM és KIR
VWDWLV]WLNiNEyO NLLQGXOYD WHOMHVN|UĦVtWHWWN DGDWEi]LVXQNDW D WHOHSKHO\típusok,
régiók és további adatok alapján. Az intervallumok értékei az iteriFLyVV]LQWHNWĘO
és a hibahatároktól függenek.
Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy becslésünket óvatosan, a helyén kell
kezelni:
• HJ\IHOĘODGHPRQVWUiOWDGDWN|]OpVLKLiWXVPLDWW
• PiVIHOĘO D] DGDWN|]OĘ LVNROiN WHOHSKHO\HN SRQWDWODQViJD PLDWW
(kutatásunk elOHQĘU]pVHpVDNRUiEELWDSDV]WDODWRNDODSMiQ 
$] HOYpJ]HWW HOVĘ V]iPtWiVRN DODSMiQ D KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN V]iPD
1 300 – 1  IĘUH WHKHWĘ 3. táblázat), azaz alig éri el a közoktatásban
UpV]HVOĘN HJ\WL]HG V]i]DOpNiW -15%). A hiányzó budapesti és regionális
DGDWRN PLDWW H]HQ LQWHUYDOOXP YpOKHWĘHQ MHOHQWĘVHQ DOXOEHFVOL D KDUPDGLN
országbeli tanulók számát.
3. táblázat: A becslés során kapott eredmények (intervallumok)
1 254 400- 1 411 800
A tanulók becsült száma 11
(EEĘO
nem Magyarországon születettek
11 700- 14 000
valamely, az Európai Unióba tartozó ország
3 600- 4 250
állampolgára
tartózkodási engedéllyel, letelepedési
engedéllyel vagy befogadott státusszal
2 950- 4 100
UHQGHONH]ĘN
nemzetközi védelem alatt állók
80- 100
valamely egyéb európai ország állampolgára
680- 1 000
valamely nem európai ország állampolgára
690- 1 050
Harmadik országbeli tanulók száma összesen
1 290- 1 950

Mérésünk alapján, szám szerint a legtöbb harmadik országbeli tanuló általános
iskolai képzésben vesz részt – értelem szerint, súlyukat tekintve képzési
formánként pedig a legtöbben gimnáziumi oktatásban részesülnek.

11

A hivatalos, 2011/2012-es tanévre vonatkozó KSH adatok alapján összesen 1 401 916 tanuló
kezdte meg alapfokon vagy középfokon tanulmányait (forrás: KSH).
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2.2.2. A harmadik országbeli tanulók a hivatalos statisztikákban – a
becslés pontosítása
Természetesen merül fel a kérdés, hogy mennyire torzít a mintavételen alapuló
becslésünk?
Elöljáróban leszögezhetjük, hogy– a többször említett – a terület szempontjából
fontos budapesti és egyes kiemelt települések esetében tapasztalható adathiány,
LOOHWYHDNLW|OWĘNSRQWDWODQViJDPLDWWDNiUMHOHQWĘVHOWpUpsek is mutatkozhatnak.
Pontosítás KSH adatok alapján
A KSH adatai szerint 2010. január 1-én 197 ezer, 2011. január 1-én 207 ezer,
2012. január 1-én 205 ezer külföldi állampolgár tartózkodott Magyarországon. 12
$] HJ\V]HUĦVpJ NHGYppUW QDJ\ViJUHQGLOHJ  Hzer lehet adott periódusokban
YDODPLO\HQLQGRNNDOWDUWyVDQD0DJ\DURUV]iJRQpOĘNOI|OGLiOODPSROJiURNV]iPD
E 200 ezer személy 40 százaléka jött az Európai Unió tagállamain kívüli
országokból – azaz valamely 3. ország állampolgára.
Az iskoláskorúak számát a KSH nem adja közre (a munkaügyi és egyéb
statisztikai feldolgozásaik szempontjából számukra nem feltétlenül fontos az
arányuk): a 0-pYHVNOI|OGLHNV]iPDH]HUIĘN|UOLVN|]HOV]i]DOpNXN
érkezett az Európai Unió tagállamain kívüli országokból (4. táblázat).
Kivetítve a 6-19 éves korúakra 13 számosságukat, valamivel több, mint 6 ezer
LO\HQ NRU~ IHOWpWHOH]KHWĘHQ D KDUPDGLN RUV]iJEHOL MRJL NDWHJyULiED WDUWR]y
külföldi lehet az országban.
Azonban a KSH statisztikából nem derül ki
• hogy adott korosztályon belül mennyi is a ténylegesen iskolába járók
aránya;
• hogy valójában 6-19 évesek csak az érintettek, vagy más korcsoportokról
is beszélni kell itt;
• D NHWWĘV iOODPSROJiURN V]iPD V]iPRVDQ HVQHN HEEH D NDWHJyULiED – pl.
az ukrán, szerb vagy vietnámi származásúak esetében);
• a nemzetközi védelem alatt állók száma;
• DPHQHGpNMRJRWNpUĘNV]iPD
Mindezek fényében kijelenthetjük, hogy a Magyarországon tartózkodó, alap- és
középfokú RNWDWiVEDQWDQXOyNV]iPDEL]WRVDQQHPKDODGMDPHJDH]HUIĘW pV
több miQWYDOyV]tQĦKRJ\D]H]UHWVHP 

12

A BÁH szerint a Magyarországon tartózkodó külföldi személyek száma 218 ezer volt 2011.
elején, illetve 227 ezer 2012. elején – DPHQHNOWROWDOPD]RWWEHIRJDGRWWVWiWXV]~DNDUiQ\DHEEĘO
1 százalék.
13
A harmadik országbeliek korfájával, mint egységes egésszel nem tudtunk számolni. Továbbá
arról sincsenek információink, hogy adott korévekben többen vagy kevesebben születtek, hogy
mely ország leszármazottjai milyen „népesedési” irányelvek mentén szóródnak.
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4. táblázat: A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok

2010. január 1.
Magyarországon
tartózkodó külföldi
állampolgárok
mindösszesen
Közülük:
Az Európai Unió
tagállamain kívüli
országokból
származóak összesen
(EEĘO
Európai, de nem EU27
országbeli
Ázsia összesen
Amerika összesen
Afrika összesen
Egyéb és ismeretlen

Teljes sokaság

0-14 évesek

6-19 ÉVESEKRE
KIVETÍTVE
- elméleti szám

197 819

14 176

13 000

80 466

6 663

6 200

47 391

2 545

2 400

25 127
4 787
2 513
648

3 378
526
165
49

3 100
500
150
50
FORRÁS: KSH

Pontosítás oktatásstatisztikai adatok alapján
Pillanatnyilag a tanulók tekintetében a legátfogóbb statisztikai leírást a
.|]RNWDWiVLLQIRUPiFLyVUHQGV]HU .,5 DGDWJ\ĦMWpVpEĘOQ\HUKHWMN
A K,5DGDWRNDIHODGDWHOOiWiVLKHO\HNN|WHOH]ĘDGDWV]ROJiOWDWiVEyOV]iUPD]QDN–
a „t14-es témakör” adott tanév eleji közoktatás-statisztikai adatszolgáltatáson
belül (Magyarországon tanuló nem magyar állampolgárságú tanulók száma). 14
A közoktatásban 2012. második félévében, a KIR statisztika alapján, 10 600 a
0DJ\DURUV]iJRQ WDQXOy QHP PDJ\DU LOOHWYH NHWWĘV iOODPSROJiUViJ~ GLiNRN
összesített száma – az 1,4 millió tanulóból, arányuk nem haladja meg a
közoktatásban tanuló diákok 1 százalékát (5. táblázat).
A 10 600 diák többsége az Európai Unió állampolgára – IĘNpQWURPiQpVV]ORYiN
állampolgár. Mindössze 4 300 azon tanulók száma, akik nem az Európai Unió
valamely országából származnak.
$]RQEDQ H   GLiN QHJ\HGH NHWWĘV iOODPSROJiUViJJDO UHQGHONH]LN – azaz
egyben magyar állampolgár is, 15 tJ\ ĘN QHP WDUWR]QDN D KDUPDGLN RUV]iJEHOLHN
jogi-statisztikai kategóriájába. 16 Ahogy a mHQHGpNMRJRW NpUĘN pV D PHQHNOW
VWiWXVV]DOUHQGHONH]ĘNsem.

14

%ĘYHEEHQOiVG.|]RNWDWiV-statisztikai kézikönyv
9DOyV]tQĦVtWKHWĘHQDV]iUPD]iVLRUV]iJPHOOHWWDPiVLNiOODPSROJiUViJDPDJ\DU
7HUPpV]HWHVHQ D NHWWĘV iOODPSROJiURN N|]O D]RN VHP WDUWR]QDN D KDUPDGLN RUV]iJEHOLHNKH]
ahol az egyik állampoOJiUViJ D] (8 HJ\LN WDJRUV]iJiKR] N|WĘGLN 9LV]RQW D NDWHJyULiEDWDUWR]QDN
D]RN DNLN NHWWĘV iOODPSROJiURN pV PLQGNpW iOODPSROJiUViJXN YDODPHO\ (8-n (beleértve
0DJ\DURUV]iJRW LV  NtYOL RUV]iJRNKR] N|WĘGLN $ .,5 VWDWLV]WLND HJ\LN LWW HPOtWHWW NDWHJyULiW Vem
részletezi: nagyvonalúan vegyük úgy, hogy a két szám szummája szempontunkból zérus (ezen
IHOOYDOyV]tQĦVtWKHWĘHQFVHNpO\HJ\LNYDJ\PiVLNNDWHJyULiEDWDUWR]yWDQXOyNV]iPRVViJD
15
16

16

16

Mindezek alapján a harmadik országbeli általános- és középiskolai diákok száma
lHJIHOMHEEH]HUIĘOHKHW PD[LPiOLVV]iP 
5. WiEOi]DW0DJ\DURUV]iJRQWDQXOyQHPPDJ\DULOOHWYHNHWWĘV
(magyar és egyéb) állampolgárságú tanulók száma
TANULÓK SZÁMA
Magyarországon tanuló nem
PDJ\DULOOHWYHNHWWĘV
(magyar és egyéb)
állampolgárságú tanulók
összesen

10 600

TANULÓK ARÁNYA

100%

(%%ė/
Az Európai Unió (EU27)
állampolgára (is)

6 240

59%

Nem az Európai Unió állampolgára

4 360

41%

1 150
220

11%
2%

2 995

28%

utóbbiak közül:
NHWWĘViOODPSROJiU
PHQHGpNMRJRWNpUĘPHQHNOW
Harmadik országbeli
állampolgár
(maximális szám)
HEEĘOPDJ\DUQHP]HWLVpJĦ
harmadik országbeli állampolgár 17

800

8%

FORRÁS: KIRADATSZOLG-00923, STAT-2011 - 2012.10.25

0LpUWFVDNOHJIHOMHEE"$YiODV]WD]DGDWJ\ĦMWpVEHQpVU|J]tWpVEHQNHOONHUHVQL
x A feladatellátási helyek, illetve telephelyek nem alanyi szinten adják meg a
0DJ\DURUV]iJRQWDQXOyQHPPDJ\DULOOHWYHNHWWĘViOODPSROJiUViJ~GLiNRN
számát, hanem származási országonként összesítve.
x A feladatellátási helyek ezen összesített adathalmazon belül adják meg a
NHWWĘV iOODPSROJiURN V]iPiW D PHQHNOWHN V]iPiW D EHYiQGRUROW YDJ\
letelepedett jogállásúak számát. 18
x Számos tanuló jogállása évközben változhat (rendszerint változik is, ez a
változás nem jelenik meg a statisztikában).
x Sokszor a harmadik országbeli tanuló jogviszonya évközben – akár
ideiglenesen is – PHJV]ĦQLN D PHJV]ĦQĘ MRJYLV]RQ\RN V]iPD
YDOyV]tQĦVtWKHWĘHQ Q|YHNV]LN D] HOP~OW NpW pY RNWDWiVSROLWLNDL
LQWp]NHGpVHLYHO |VV]HIJJpVEHQ YpOKHWĘHQ D PDJ\DU QHP]HWLVpJĦ
harmadik országbelieket érinti mindez leginkább).

17

1HPUHQGHONH]QHNNHWWĘViOODPSROJiUViJJDO
Adott adatközlési sorban szerepel a feladatellátási hely neve (címe, stb.), a kibocsájtó ország, a
képzés szintje, ahová járnak az adott országból származók (óvodától a 16. osztályig). Számukat
V]LQWHQNpQWN|]OLN SOGEHOVĘRV]WiO\RVGEKDUPDGLNRV]WiO\RVNtQDLiOODPSROJiU Összesített
V]iPXNDW SHGLJ H] DODSMiQ DGMiN PHJ SpOGiQNEDQ H]  IĘ  0LXWiQ PHJLVPHUMN PLQGHEEĘO D]
|VV]HVtWHWW V]iPRW DGRWW NLERFViMWy RUV]iJUD YRQDWNR]yDQ DGMiN PHJ D]W KRJ\ HEEĘO D V]XPPD
pUWpNEĘO PHQQ\L D NHWWĘV iOODPSROJiURN D PHQHNOWHN D OHWHOepedettek (stb.) száma. Azaz nem
N|WKHWĘ|VV]HVHPDWDQXOyYDOVHPD]pYIRO\DPPDODEHFVOpVQNEHQNL]iUyQDNV]iPtWyNDWHJyULD
(Továbbá a kizáró kategóriák egymás halmazai, részhalmazai is lehetnek.) Egy-egy telephely annyi
adatsort tölt fel, amennyi a kibocsájtó országok száma.

18

17

17

x
x

(OĘIRUGXOKDWKRJ\QHPUHQGHONH]QHNNL]iUyODJRVLQIRUPiFLyYDODNLW|OWĘND
WDQXOyNSRQWRViOODPSROJiULMRJiOOiViUyO V]OĘWDQXOyQHPWiMpNR]WDW 
$NLW|OWĘHVHWOHJHVHQSRQWDWODQXOtUMDEHD]DGDWRW SOHJ\KHOO\HOHOFV~V]LN
a beírás – láVG NRUiEEL MHO]pVHLQNHW D NLW|OWpVL HVHWOHJHVVpJUĘO D]
HOOHQĘU]pVHOPDUDGiViUyO 

Amennyiben figyelembe vesszük az imént felsoroltakat, és csak a biztosan
beazonosíthatóakkal számolunk, 19 akkor a Magyarországon tanuló harmadik
országbeli tanulók száma 2 6IĘN|UOV]yUKDW(minimális szám).
A továbbiakban e 2 600 – 3 000 tanuló univerzumán belül mutatjuk be egyes
társadalom-statisztikai dimenziók menti megoszlásaikat (KIR adatokból nyert
összefüggések segítségével).

2.3. A harmadik országbeli tanulók megoszlásai
$ N|YHWNH]ĘNEHQ EHPXWDWMXN D KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN PHJRV]OiVDLW
NO|QE|]ĘWiUVDGDORPVWDWLV]WLNDLGLPHQ]LyNPHQWpQ
Megoszlásaiknak általános ismérve, hogy a származási országukon, iskolai
szinteken való jelenlétükön felül azt tudjuk megadni, hogy mely településeken
található az az iskola, ahol az oktatásban részesülnek, ahol nagyobb arányban
koncentrálódnak. Mindez egyben azt is jelenti, hogy lakhelyüket nem tudjuk
megadni – D]DGDWD]LVNROiNKR]N|WĘGLN 7HUPpV]HWHVHQD]DGDWRNMHO]LNKRJ\
mely országrészeken, településen koncentrálódhatnak a harmadik országbeli
GLiNRN D]RQEDQ PLQGH] PHJ NHOO KRJ\ PDUDGMRQ D] HOĘIHOWpWHOH]pV V]LQWMpQ
PLQWD]N|]LVPHUWQHPOHKHWIHOWpWOHQHJ\HQOĘVpJMHOHWWHQQLD]LVNRODKHO\HpVD
lakóhely között.)

2.3.1. Jelenlét az oktatás egyes szintjein
$KDUPDGLNRUV]iJEHOLGLiNRNKDWWL]HGHiOWDOiQRVLVNRODL YDJ\DQQDNPHJIHOHOĘ 
NpS]pVEHQ YHV] UpV]W .|]pSLVNRODL NpS]pVEHQ KR]]iYHWĘOHJHVHQ HJ\KDUPDGXN
részesül, s az alapképzés után a középfokon maradók további 7 százalékot
tesznek ki (3. ábra).

19

Azokat tekintjük biztosan beazonosíthatónak, ahol nincsenek kizáró kategóriák, ahol az
DGDWN|]OĘHVHWOHJHVU|J]tWpVLFV~V]iVDQHPRNR]KDWJRQGRW

18

18

3. ábra: Harmadik országbeli tanulók megoszlása
az oktatás egyes szintjein

FORRÁS: KIR ADATOK ALAPJÁN

2.3.2. Származási országok szerinti megoszlás
$] iOWDOiQRV LVNRODL pV N|]pSLVNRODL NpS]pVEHQ UpV]HVOĘ KDUPDGLN RUV]iJEHOL
diákok egy-egy ötödét a kínai és ukrán állampolgárságúak adják. A vietnámiak
aránya 10 százalék, a szerbeké pedig 8 százalék (4. ábra).
Ami talán meglepetést jelent, az Egyesült Államokbeli tanulók relatíve magas
súlya: közel annyian vannak, mint a szerb diákok. 20
4. ábra: Harmadik országbeli tanulók származási országok szerinti
megoszlása

FORRÁS: KIR ADATOK ALAPJÁN

20

A teljes harmadik országbeli sokaságra vetített sorrend a KSH adatai (2010) szeULQWHOWpUHWWĘO
Ukrajna, Szerbia, Kína, Oroszország, USA, Vietnám. A BÁH szerint: Kína, Ukrajna, Szerbia,
Vietnám, ami viszont megegyezik a diákokéval.

19

19

2.3.3. Területi eloszlás
Nem újdonság (5. ábra), hogy a legtöbb harmadik országbeli diák Budapesten
tanul (több mint hattizedük). Szinte minden kibocsájtó ország képviselteti
magát. A meghatározóak: Kína, Ukrajna, Vietnam, Oroszország, Mongólia,
Japán, Szíria.
Pest megye 10 százalékot meghaladó részesedése túlnyomórészt Diósdnak, a
%XGDSHVWL1HP]HWN|]L.HUHV]W\pQ,VNROiQDNN|V]|QKHWĘ  .
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye meghatározó részesedése, az ukrán származású
WDQXOyNMHOHQWĘVV~O\DPLDWWDODNXOWNL
( WpUVpJHNHQ IHOO &VRQJUiG PHJ\H V]iPtW PpJ NLHPHOHQGĘ WHUOHWQHN LWW D
szerb diákok a felülreprezentáltak. 21
A térképen jól látszik: a harmadik országbeliek számára nem célterület sem
Észak-Magyarország, sem a Dunántúl nagy része. Budapesten, Pest megyében,
Észak- és Dél-Alföldön jár iskolába a harmadik országbeli tanulók kilenctizede.
5. ábra: Harmadik országbeli tanulók számosságának és
oktatási intézményének megyék szerinti megoszlása

FORRÁS: KIR ADATOK ALAPJÁN

21

A teljes harmadik országbeli populáció esetében: „Összességében nagyon meghatározó a
migránsok számiUD D IĘYiURV YRQ]HUHMH $]W LV OiWMXN KRJ\ PpJ QpKiQ\ WRYiEEL PHJ\pEHQ
WDOiOKDWy MHOHQWĘVHEE NOI|OGL PLJUiQV QpSHVVpJ D KDUPDGLN RUV]iJRNEyO tJ\ 3HVW PHJ\pEHQ
Csongrád megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Különösen kevesen élnek viszont
Nyugat- és Észak-Magyarországon.” Lásd: Hárs Á (2009),43- 44. oldal.

20

20

2.3.4. Településtípus szerinti eloszlás
MiQW OiWWXN %XGDSHVW KHJHPyQLiMD HJ\pUWHOPĦ 6]LQWpQ MHOHQWĘV D V~O\D H
szempontból a megyeszékhelyeknek, megyei jogú városoknak (6. táblázat).
Tehát teljesen más struktúra szerint oszlanak el e diákok, mint magyar
NRUWiUVDLN D] HORV]OiVXN HOVĘGOHJHVHQ D V]OĘN PXQNDKHO\L OHWHOHSHGpVL
NRQFHQWUiFLyMiKR]N|WKHWĘ
%XGDSHVWHQEHOOKpWNHUOHWNLHPHOHQGĘH]HND,,9,,,;;,;,,;,9pVa
XV. kerület. Az összes harmadik országbeli tanuló 40 százaléka e kerületekbe
tartozó iskolákba jár (a budapesti harmadik országbeliek kétharmada).
Telephelyi mérésünkkel összevetve DIĘYiURVLV]iPRNDW, látszik Budapest hiánya
és különösen az, hogy melyek a kérdéses kerületek.
6. táblázat: Harmadik országbeli tanulók számosságának és oktatási
intézményének településtípusok szerinti megoszlása
Budapest összesen

61,5%

Budapest 1. kerület
Budapest 2. kerület
Budapest 3. kerület
Budapest 4. kerület
Budapest 5. kerület
Budapest 6. kerület
Budapest 7. kerület
Budapest 8. kerület
Budapest 9. kerület
Budapest 10. kerület
Budapest 11. kerület
Budapest 12. kerület
Budapest 13. kerület
Budapest 14. kerület
Budapest 15. kerület
Budapest 16. kerület
Budapest 17. kerület
Budapest 18. kerület
Budapest 19. kerület
Budapest 20. kerület
Budapest 21. kerület
Budapest 22. kerület
Budapest 23. kerület

0,7%
4,6%
1,5%
1,1%
1,9%
1,7%
1,5%
3,6%
2,4%
6,8%
6,0%
10,1%
2,7%
4,1%
5,3%
1,5%
0,7%
1,3%
2,5%
0,5%
0,8%
0,2%
0,2%

Megyeszékhely, megyei jogú városok
Egyéb városok
Községek

14,3%
11,9%
12,3%

Összesen

100,0%

FORRÁS: KIR ADATOK ALAPJÁN

Az, hogy az egyes kerületek iskoláiban (abban a néhányban, amelyek érintettek
ebben) melyek a meghatározó országok, nagyban befolyásolja a kerület
lakókörnyezete, a kerület presztí]VH pV D V]OĘN WiUVDGDORP-gazdasági helyzete,
DV]OĘNPXQNDKHO\pQHN– érvényesülési területének koncentrálódása.

21

21

$NLHPHOWNHUOHWHNEHQDN|YHWNH]ĘVDMiWRVViJRNNDOOHKHWWDOiONR]QL
x A II. kerületi LVNROiNEDQ MHOHQWĘV a kínai és orosz diákok száma, de az
úgynevezett „egyéb országok” a dominánsak a kibocsájtó országok között.
x A XI. kerületben Kína, Vietnám, Ukrajna, Szíria a meghatározó származási
ország.
x A XII. kerületben Japán, Kína, USA, Koreai Köztársaság.
x A VIII. kerületben Kína, Vietnám, Ukrajna.
x A X. kerületben Kína, Vietnám.
x A XIV. kerületben Kína, Vietnám, Ukrajna.
x A XV. kerületben pedig önmagában csak a kínai diákok a meghatározóak
(ebben a kerületben található a Magyar-.tQDL.pW7DQtWiVL1\HOYĦÈOWDOiQRV
Iskola is). 22
A legtöbb harmadik országbeli diák a Budapest mellett Diósdon, Nyíregyházán,
6]HJHGHQ 'HEUHFHQEHQ MiU LVNROiED H]HNEHQ D YiURVRNEDQ IRUGXOQDN HOĘ
NRQFHQWUiOWDEEDQIĘWPHJKDODGyDQ 
6. ábra: Harmadik országbeli tanulók oktatási intézmény
DODS~V]yUyGiVDDIĘEEYiURVRN

FORRÁS: KIR ADATOK ALAPJÁN

22

0LQGH]HN DODSMiQ IHOWpWHOH]KHWĘMN KRJ\ D EXGDL NHUOHWHNEH D QDJ\N|YHWVpJHNQHN D] HJ\HV
LVNROiN SUHV]Wt]VpQHN YDJ\ D] iOWDOXN Q\~MWRWW VSHFLiOLV N|UOPpQ\HNQHN N|V]|QKHWĘHQ LQNiEE D
magasabb VWiWXV]~ V]OĘN J\HUPHNHL MiUQDN $ V]HPSRQWXQNEyO OHJMHOHQWĘVHEE NLERFViMWy
országokból származó tanulók – NHYpVEp PDJDV VWiWXV]~ V]OĘL KiWWpUUHO – pedig inkább Pestre
koncentrálódnak.

22

22

2.3.5. A származási országok és egyes városok kapcsolata
Megvizsgálva a kibocsájtó országok és a harmadik országbeli diákok által
látogatott iskolák fölGUDM]L HOKHO\H]NHGpVpQHN NDSFVRODWiW NLWĦQLN KRJ\
Budapest a kínai, vietnámi, orosz, valamint mongol diákok esetében szinte
kizárólagosságot jelent (7. táblázat).
$] (J\HVOW ÈOODPRNEyO V]iUPD]y WDQXOyN HVHWpEHQ SHGLJ 'LyVG V]iPtW D IĘ
bázisnak.
A többi, QDJ\REE V~O\~ NLERFViMWy RUV]iJ HVHWpEHQ LO\HQ HUĘV NDSFVRODW QHP
PXWDWNR]LN PLQG D V]HUE PLQG D] XNUiQ GLiNRN W|EE YiURVEDQ LV MHOHQWĘVHEE
számban járnak általános- vagy középiskolába.
7. táblázat: A származási országok és egyes városok kapcsolata

FORRÁS: KIR ADATOK ALAPJÁN

Megfordítva a kapcsolatok irányát, Budapesten a kínai és vietnámi, Nyíregyházán
és Debrecenben az ukrán, Szegeden pedig a szerb diákok felülreprezentáltak a
harmadik országbeli tanulók körében.

2.3.6. Iskolák nevesítve
A harmadik országbeli tanulók alap- és középfokon szerte az országban
valamivel több, mint 700 iskolában szóródnak (716) – azaz az iskolák nagyjából
hatodában. 23 +R]]iYHWĘOHJHVHQHJ\KDUPDGXNLVNROiEDQNRQFHQWUiOyGLN. 24
+iURP LVNROD WDOiOKDWy D] RUV]iJEDQ DKRO PHJKDODGMD D  IĘW D KDUPDGLN
országbeli tanulók jelenléte, ezek a Budapesti Nemzetközi Keresztyén Iskola
'LyVG  D 1LNROD 7HVOD 6]HUE 7DQtWiVL 1\HOYĦ Ïvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon; a Magyar-.tQDL.pW7DQtWiVL1\HOYĦÈOWDOiQRV,VNROD
( KiUPDVW N|YHWL D %ULWDQQLFD $QJROQ\HOYĦ 1HP]HWN|]L ÈOWDOiQRV ,VNROD pV
Gimnázium; a Greater Grace Nemzetközi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;
a Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium; és a
23

Mint láttuk, valamivel több mint 4 100 iskolai telephely található az országban.
Köztük található például a kutatási PLQWiQNEDQLVV]HUHSOĘ%XGDSHVW)ĘYiURV;NHUOHW.ĘEiQ\DL
Önkormányzat Szent László Általános Iskola (29 harmadik országbeli tanulóval).

24
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Magyarországi Japán Nagykövetséghez tartozó Budapesti Japán Iskola 50 és 100
IĘN|]|WWLKDUPDGLNRUV]iJEHOLGLiNV]iPPDO
Összességében 44 olyan iskolai telephely van, ahol a harmadik országbeli diákok
V]iPD HOpUL YDJ\ PHJKDODGMD D  IĘW KDW NLYpWHOpYHO – Diósd, Pápa, Pécs,
Nyíregyháza, Debrecen, Siófok – mindegyik Budapesten található) – a harmadik
országbeli diákok 45 százaléka e tanintézményekben tanul. És hogy a „skála”
PiVLN YpJpUĘO LV HVsen szó: összesen 300 olyan iskola található az országban,
ahová iskolánként csak egy, és 125 olyanDKRYiFVDNNpWIĘ harmadik országbeli
tanuló jár.

2.4. Összegzés helyett
.XWDWiVXQN DODSMiQ YDOyV]tQĦVtWKHWĘHQ  600-3 000 harmadik országbeli tanuló
vesz részt a magyar közoktatásban alap- és középszinten. Azonban nem szabad
HOIHOHMWHQL KRJ\ D YDOyV]tQĦVtWpV VRUiQ HJ\PiVW NLHJpV]tWĘ GH HJ\PiVVDO QHP
WHOMHVHQPHJIHOHOWHWKHWĘDGDWIRUUiVRNDWKDV]QiOWXQN.
$ NpVĘEELHNUH YRQDWNR]yDQ DNiU D] DODSR]y NXWDWiVXQN Iolytatásaként), az
DGDWRN SRQWRVtWiVD UpV]OHWHVHEE ERQWiVD D] HJ\V]HUĦ NHUHV]WPHWV]HWL
vizsgálatokon túlmutató célok szempontjából két út kiemelten fontos lehet:
x (J\IHOĘO GY|]OHQGĘ OHQQH KD az adatgazdák (KSH, BÁH, OH, stb.) az
DGDWJ\ĦMWpVN pV Nözlésük során HJ\VpJHVtWHQpN D NO|QE|]Ę
kategóriarendszereiket, beleértve olyan új kategóriák beemelését, mint
pl. a harmadik országbeli állampolgárokra/tanulókra vonatkozó adatok.
x 0iVIHOĘO hiánypótló lenne, egy, csak a célcsoporttal foglalkozó teljesk|UĦ
adatg\ĦMWpVYpJUHKDMWiVD
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3. Szakmai interjúk
3.1. A részkutatás módszertana: tervezés és megvalósítás
Kutatásunk e részében kiemelt célunk voltKRJ\DWHUOHWHWMyOLVPHUĘV]HPpO\HN
perspektívájából tárjunk fel RO\DQ WiPRJDWy LOOHWYH JiWOy WpQ\H]ĘNHW DPHO\ek
hatással lehetnek a harmadik országbeli tanulók iskolai beilleszkedésére.
A cél elérése érdekében, a témakör adottságai és az érintettek számossága miatt
csak kvalitatív megközelítés jöhetett kutatási módszerként szóba. Egy-másfél
órás félig strukturált szakmai interjúkat 25 folytattunk le a kutatási terület egyHJ\ V]HOHWpW MyO LVPHUĘ a harmadik országbeli tanulók iskolai integrációjában
érintett szakemberekkel és döntéshozókkal:
• pedagógusképzés oktatójával és hallgatóival;
• V]DNWHUOHWHQ DNWtY FLYLOV]HUYH]HW SURMHNWYH]HWĘMével és szociális
munkásaival;
• oktatáspolitikai döntéshozókkal;
• SHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWNpSYLVHOĘMével;
• pedagógusokkal.
A N|]UHPĦN|GĘ V]DNpUWĘN pV G|QWpVKR]yN V]DNWHUOHWéQHN PHJIHOHOĘHQ D]
LQWHUM~Yi]ODWQpJ\IpOHYiOWR]DWDMHO|OWHNLDEHV]pOJHWpVHNIĘEESRQWMDLW. 26

3.2. A részkutatás általános üzenetei
A megszólított szakemberek harmadik országbeli tanulók beilleszkedésével
kapcsolatos tapasztalatait, az alábbiakban összegezzük.
x

x

x

Míg az ELTE Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ (IPPK)
NpS]pVpEHQIĘV]HUHSHWNap a pedagógia kulturális vetülete, addig az ELTE
és más hazai egyetemek tanárképzésében a mai napig nem jelenik meg
tantárgy, vagy kurzus formájában az interkulturalitás.
o (EEĘO IDNDG KRJ\ SHdagógusképzés reális célja egyeOĘUH FVDN D]
lehet,
hogy
a
pedagógusok
rendelkezzenek
egy
olyan
eszközkészlettel, mellyel egyformán viszonyuljanak a különféle
másságot hordozó tanulóikhoz.
o A pedagógusképzés aODSYHWĘFpOMDként pillanatnyilag az a NLWĦ]HQGĘ,
KRJ\ HOĘtWpOHWHV NLMHOHQWpVHN PHJV]pJ\HQtWĘ PXQNDPyGV]HUHN QH
jelenhessenek meg.
A migráns tanulók, mint témakör, több helyen is megjelenik az IPPK féle
tananyagban, pl. a pedagógiai és a pszichológiai tantárgyakban.
o $ PLJUiQV QHP HOVĘVRUEDQ PLQW HJ\pQ NpSH]L D] pUGHNOĘGpV
tárgyát, hanem a migránst és családját hel\H]LNHOĘWpUEH.
Az IPPK féle tananyagban, a migráns tanulók iskolai nehézségei között
V]HUHSHOQHN D Q\HOYL pV DGDSWiFLyV QHKp]VpJHN D] HOĘtWpOHWHN KDWiVD
YDODPLQWD]pUWpNHNpVDM|YĘNpSNO|QE|]ĘVpJHL

25
$]HOWpUĘPXQND- és tevékenységi területek miatt fókuszcsoportos beszélgetéseket nem lehetett
megvalósítani.
26
Az egyes alfejezetek elején olvashatóak az interjúvázlatok adott szakterületre vonatkozó
kérdései.
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o A többségi és kisebbségi viszonyrendszer mellett az interetnikus
viszonyokra is hangsúlyt helyeznek, úgyis, mint támogató közeg,
kapcsolati háló része, de úgyis, mint konfliktusRNHUHGĘMH.
A migráns tanulók iriQW pUGHNOĘGĘ KDOOJDWyN UpV]pUH D V]DNPDL J\DNRUODW
helyéül olyan iskolákat kínál a képzés, melyek migráns tanulókkal is
foglalkoznak.
A hiányzó módszertan okán a Menedék – 0LJUiQVRNDW 6HJtWĘ (J\HVOHW
kidolgozott egy 60 órás képzést, melyet 2009 óta alkalmaznak
pedagógusképzésükben.
o Az egyik legnehezebb feladat az iskolákkal való kapcsolattartás az
oktatásügy
problémái,
a
pedagógusok
leterheltsége
és
alulmotiváltsága miatt.
o -HOHQWĘVpJWHOMHV KRJ\ D] (urópai Integrációs Alap támogatásával
ingyenes képzéssel tudták elérni a pedagógus célcsoportot.
o 2012 óta a TÁMOP hatálya alatt folytatódik a pedagógusképzés.
Ugyan vannak egyes iskolák által alkalmazott jó példák, és a látókörükben
is sok olyan migráns gyerek van, aki jól beilleszkedett, azonban nem
létezik egy olyan általános gyakorlat, mely minden migráns gyerek
számára biztosítaná a beilleszkedéshez nyújtott segítséget.
+DEiUMRJV]DEiO\LV]LQWHQW|UWpQWHOĘUHOpSpVMHOOHP]ĘKRJ\a döntéshozók
EU-s projektekre igyekeznek áthárítani az állami feladatokat, ami
kiszámíthatatlan, tervezhetetlen szolgáltatásokat eredményez.
A menekültek és harmadik országbeli tanulók csoportja szétválasztható:
míg a menekült gyerekek sokféle problémával küzdenek, ami a velük
foglalkozó pedagógusoknak is nehézségként jelentkezik, addig a harmadik
RUV]iJEHOLHN FVRSRUWMiQDN W|EEVpJpW NpSH]Ę NtQDL pV vietnámi tanulókkal
iOWDOiEDQN|QQ\ĦIRJODONR]QLDWDQXOyNXGYDULDVDNpVW|UHNYĘek.
A harmadik országbeli tanulók igényei között – a nyelvtanuláson túl –
V]HUHSHOQHN D N|]|VVpJL SURJUDPRN PHO\HNHW D SHGDJyJXVRN MHOHQWĘV
UpV]H NOLVpV]HUĦHQ NpS]HO HO pV RO\DQ ÄKDJ\RPiQ\RV´ V]HUHSHNEH
kényszeríti a migráns gyerekeket, DPHO\HNQDJ\RQWiYROiOOQDNWĘON.
Jó példák között tartják számon pl. azt a protokollt, ami titkos kortárs
VHJtWĘYHO MiUXO KR]]i D] pYN|]EHQ pUNH]HWW PLJUiQV WDQXOy
beilleszkedéséhez, illetve a külföldi tanulóknak kidolgozott tankönyveket.
Az Egyesület ügyfélkörének mindig nagyobb részét tették ki a menekültek,
és kisebb szeletét a harmadik országbeliek.
o $] (,$ NHUHWpEHQ LJpQ\EH YHKHWĘ SiO\i]DWRN WHUYH]pVH, illetve
teljesítése nehéz a harmadik országbeli ügyfelek esetében, ezért
jelenleg, hivatalosan nem foglalkoznak velük a budapesti
ügyfélszolgálati irodában.
o .RUiEEL KDUPDGLN RUV]iJEHOL J\IpON|UNEĘO LV hiányzott a
legnépesebb – kínai és vietnámi – származási csoport.
o $ KR]]iMXN IRUGXOy KDUPDGLN RUV]iJEHOL FVDOiGRN J\HUPHNHL G|QWĘ
többsége vegyes házasságból született, és így magyar állampolgár,
de HVHWNEHQLVHOĘIRUGXOWDNEHLVNROi]iVVDONDSFVRODWRVNpUGpVHN
$ 'RE XWFDL LVNROD IĘ YRQ]HUHMpW D NpWWDQQ\HOYĦVpJ MHOHQWL pV
IHOWpWHOH]KHWĘHQ HO LV WHUMHGW D NOI|OGLHN N|UpEHQ KRJ\ D] LVNRla
PXOWLNXOWXUiOLVQ\LWRWWV]HOOHPLVpJĦ
Az iskolai interkulturális pedagógiai programot valósít meg.
o Alkalmaz egy magyar mint idegen nyelv tanárt, illetve biztosítja a
26
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migráns tanulók magyar nyelvtanulását;
o Minden évben megszervezik a „multikulturális dpOHOĘWW|W”.
$PLJUiQVWDQXOyNNH]GHWLEHLOOHV]NHGpVLQHKp]VpJHLDQ\HOYKH]N|WKHWĘHN
.O|Q|VHQ pULQWL H] D PDJ\DUXO HJ\iOWDOiQ QHP EHV]pOĘ LGĘVHEE
pOHWNRUEDQpUNH]ĘWDQXOyNDW
o A nem menekült migráns tanulóknak heti 2 óra magyar mint idegen
nyelv áll a rendelkezésére, ami nagyon kevés a tapasztalatok
alapján.
o Ezért is alakult ki az a gyakorlat, hogy a migráns tanulókat csak egy
év elteltével osztályozzák.
A korábbi iskolai bizonyítványokra és a külföldi gyerekek által korábban
tanultakra nem helyez külön hangsúlyt az iskola, mert VHP LGHMpEĘO VHP
energiájából nem telik arra, hogy azokban elmélyedjen, illetve ennek
nyelvi korlátai is vannak.
Hiánypótlónak tekintik a külföldi gyerekek számára, a Miskolci Egyetem
által kidolgozott tankönyveket, melyeket több szakórán is használnak.
$ V]HJHGL 0yUD )HUHQF )HOQĘWWRNWDWiVL 6]DNN|]pSLVNROD pV *LPQi]LXP
harmadik országbeli tanulói között megtalálhatóak a vajdasági és ukrajnai
magyarok, valamint az egyéb harmadik országbeliek – kínai és arab – is.
0tJ D PDJ\DUODNWD WHUOHWHNUĘO V]iUPD]yN tökéletesen beszélik a nyelvet,
DGGLJ D] HJ\pE KDUPDGLN RUV]iJEHOLHNQHN MHOOHP]ĘHQ YDQQDN Q\HOYL
problémái.
$ KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN W|EEVpJH D V]OĘN PXQNDYiOODOiVD PLDWW
érkezik az iskolába.
o (OĘIRUGXO KRJ\ D WDUWy]NRGiV (anyagi) feltételeinek teljesítése
gondot okoz a családoknak.
o A gyerekek egy részét megviseli a váltás. Az iskola szociális
munkással és mediátorral is segíthet a problémás esetekben.
A migráns tanulók tárgyi tudásában nincs nagy eltérés, valamint a
hozzájuk járó magyar diákok többsége neP NLPDJDVOy NpSHVVpJĦ így a
NOI|OGLHNEĘYHQOpSpVWWXGQDNWDUWDQL a többiekkel.
$ PHJIHOHOĘ Q\HOYWXGiVVDO UHQGHONH]Ę PLJUiQV WDQXOyN HVHWpEHQ D
kulturális különbségeket nevesítik esetleges nehézségként.
$ .ĘEiQ\DL 3HGDJyJLDL 6]ROJiOWDWy .|]SRQW N|]YHWHtt módon kerül
kapcsolatban migráns tanulókkal a kerületi óvodákban, iskolákban, az
általuk bonyolított szakmai programokon.
Tapasztalataik túlmutatnak a sztereotipikus, kiváló képességekkel és
V]RUJDORPPDOUHQGHONH]ĘWiYRO-keleti tanuló képén.
o A nyelvi hiiQ\RVViJRNEyO NXOWXUiOLV NO|QEVpJHNEĘO IDNDGy
problémák megoldását a differenciált oktatásban látják.
A migráns tanulókkal való foglalkozás aktualitását egy megnyíló pályázati
OHKHWĘVpJ– TÁMOP – adja az intézménynek.
o (OĘ]HWHV IHOPpUpVN V]HULQW D NHUOetben kimagaslóan nagy a
PLJUiQVWDQXOyNV]iPDDNĘEiQ\DLSLDFYRQ]iVN|U]HWHPLDWW
o $ NHUOHWL LVNROiNEDQ HOVĘVRUEDQ NtQDL YLHWQiPL XNUiQ pV URPiQ
tanulók sorolhatók a migráns gyerekek csoportjába.
Az utóbbi években kidolgozott kompetenciaalapú óvodai programjuk külön
fejezetben tárgyalja a multikulturális nevelést, és a differenciált bánásmód
elvét kiterjesztette a migráns gyerekekre is.
o A program nyomán jó kezdeményezések születtek óvodákban, ahol
27
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a kínai és vietnámi kultúra egyes elemeit helyezték egy-egy
foglalkozás középpontjába.
x
x

x
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Mindkét kérdezett oktatáspolitikus egyetért abban, hogy nagyon nehéz
általános érvéQ\Ħ N|YHWNH]WHWpVHNHW OHYRQQL D KDUPDGLN RUV]iJEHOL
tanulókra vonatkozóan, azok alacsony száma miatt.
$ YROW RNWDWiVSROLWLNDL V]DNpUWĘ V]HULQW D NRUPiQ\YiOWiV yWD D PLJUiQV
tanulók kérdése jelentéktelenné vált a magyar közoktatásban, ami
különösen azért sajnálatos, mert kis ráfordítással – ellentétben a nyugati
országokkal – jobb megoldásokat lehetne alkalmazni.
o Probléma, hogy a migráns tanulók oktatása és nevelése csupán
iránymutatás maradt és nem vált a Nemzeti alaptanterv részévé.
o Így nem is válhat a jövĘEHQ VHP D] LVNRODL SHGDJyJLDL SURJUDP
szerves részévé.
o 0HJV]ĦQW D NRUiEEDQ iOWDOD YH]HWHWW PLJUiQV PXQNDFVRSRUW DPL
összehozta a kérdésben érintett állami és civil feleket.
o Továbbá a minisztériumi honlapok nem tartalmaznak fontos
információkat, statisztikákat, valamint a migráns portált sem
gondozzák már.
A jelenlegi oktatáspolitikus szerint a migráns tanulók helyzete nehezebb
Magyarországon, mint a tradicionálisan sok migránst befogadó
országokban, mert a magyar tanterv nem nyújt kapcsolódási pontokat
saját kultúrájukhoz, nyelvükhöz.
o Nem léteznek olyan közoktatási intézmények – a Magyar-Kínai Két
7DQtWiVL 1\HOYĦ ÈOWDOiQRV ,VNROD NLYpWHOpYHO DPHO\HN D PDJ\DU
tanulók igényei mellett a migráns tanulók igényeire is ugyanolyan
súlyt tudnának fektetni.
o Azonban az alaptanterv sokféle érték oktatására bátorít és a magyar
gyerekek is befogadóak.
o $PLJUiQVWDQXOyNWHNLQWHWpEHQDIĘSUREOpPiWDQ\HOYLQHKp]VpJHN
jelentik, valamint a tanulók, illetve a szüleik motivációhiánya.
o A migráns tanulók iskolai integrációja érdekében fontosnak tartaná,
hogy a pedagógusképzés is legalább egy kurzus erejéig foglalkozzon
a kérdéssel, valamint legyenek olyan tankönyvek, melyek a
PDJ\DUXO QHP YDJ\ J\HQJpQ pUWĘNV]iPiUD LV KDWpNRQ\ VHJtWVpJHW
nyújtanak a tanuláshoz.
o Valamint
szerencsésebb
lenne,
ha
az
állami
normatíva
automatikusan járna a migráns tanulók után.
o Mindezeken túl, azonban a migráns tanulók heterogenitása miatt
SUREOpPiV D] iOWDOiQRV pUYpQ\Ħ LQWHJUiFLyV SURJUDP NLGROJR]iVD
számukra.
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3.3. A szakmai beszélgetések: az elhangzottak részletesen
$ N|YHWNH]Ę UpV]IHMH]HWHNEHQ N|]UHDGMXN D] HJ\HV V]DNWHUOHWHN NpSYLVHOĘLQHN
részletesen kifejtett tapasztalatait a harmadik országbeli tanulók iskolai
beilleszkedésével kapcsolatban.

3.3.1. Pedagógusképzés oktatójának és a pedagógusképzés hallgatóinak
meglátásai
$ SHGDJyJXVNpS]pV WHUOHWpUĘO NpW RNWDWiVL LQWp]PpQ\W YiODVztottunk ki: a
kutatási témánk szempontjából speciális képzést nyújtó, ELTE Interkulturális
Pszichológiai és Pedagógiai Központot (IPPK), valamint a pedagógusképzés
WHUOHWpQ QDJ\ KDJ\RPiQ\RNNDO UHQGHONH]Ę GH LQWHUNXOWXUiOLV NpS]pVW QHP
nyújtó, Szegedi TuGRPiQ\HJ\HWHP -XKiV] *\XOD 3HGDJyJXVNpS]Ę .DUW 6=7(
JGYPK).
Az alábbi kérdések jelölték ki a pedagógusképzéssel oktatói vagy hallgatói
V]HPV]|JEĘOIRJODONR]yEHV]pOJHWpVHNIĘEESRQWMDLW
ma
Magyarországon
(innovatív,
differenciált,
x Pedagógusképzés
multikulturális?);
x Interkulturális/multikulturális pedagógusképzés (a képzés sajátosságai,
hallgatói motivációk);
x Speciális
pedagógusképzés
versus
migráns
tanulók
a
magyar
közoktatásban (a tananyag migráns-specifikus tartalma);
x Szakmai kapcsolatok.
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ - oktató
Az ELTE Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ létrehozása azon a
felismerésen alapult, hogy tagoltabb pedagógiai PXQND QHP NpS]HOKHWĘ HO D
kulturális aspektusok ismerete illetve figyelembevétele nélkül. Az IPPK docense27
szerint korábban Magyarországon mind a pedagógiai kutatómunkából, mind a
J\DNRUODWL PXQNiEyO KLiQ\]RWW D NXOWXUiOLV VRNV]tQĦVpJJHO NXOWXUiOLV PiVViJgal
való foglalkozás. Az ELTE tanárképzésében a mai napig sem jelenik meg tantárgy
YDJ\ NXU]XV IRUPiMiEDQ D] LQWHUNXOWXUDOLWiV FVXSiQ HOV]yUWDQ NO|QE|]Ę
FtPV]DYDNDODWWNHUOHOĘ
„Nincsen olyan módon jelen, hogy minden hallgató bizonyos deklarált
szempontokkal, ami a kulturalitáshoz kapcsolható a pedagógiában feltétlenül
találkozzon.”

27
*\ĘUL-iQRV(/7(,33.- egyetemi docens, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola - magyar szakos
YH]HWĘWDQiU
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7.Ábra: Tapasztalatok - pedagógusképzés

Az ELTE pedagógusképzésében részt YHYĘ KDOOJDWyN XJ\DQ D M|YĘ pYWĘO –
NH]GHWEHQYiODV]WKDWyDQNpVĘEED]DODSNpS]pVEHEHpStWYH– találkozni fognak a
SHGDJyJLD NXOWXUiOLV DVSHNWXViYDO HJ\ V]HPLQiULXP YDJ\ HOĘDGiV NHUHWpEHQ
azonban ennek hatásáról nagyon mértéktartóan vélekednek és csak minimális
V]HQ]LWLYL]iFLyWĦ]KHWĘNLUHiOLVFpONpQW
„Ennek a maximum hatása az, hogy egy picit szemléletet módosít. Ennek a
maximum hatása az, hogy kinyit perspektívákat a pedagógiában. Ennek a
maximuma az, hogy egyáltalán a hallgatók tanári gondolkodás módjában
PHJMHOHQLN D] D OHKHWĘVpJ KRJ\ OHKHWQHN D SHGDJyJLDL NpUGpVHNQHN NXOWXUiOLV
vetületei.”

Ezzel szemben D],33.NpS]pVEHQIĘV]HUHSHWNDSDSHGDJyJLDNXOWXUiOLVYHWOHWH
elméleti és gyakorlati értelemben egyaránt. A képzés gyakorlati helyszínei
tanodákban, iskolákban és egyéb többnyire civil szervezetek által fenntartott
intézményekben bonyolódnaN MHOOHP]ĘHQ RO\DQ WHUOHWHNHQ DKRO D WiUVDGDORP
QHPIĘiUDPiEDWDUWR]yHPEHUHNNpUGpVHLYHOIRJODONR]QDN
$V]DNpUWĘV]HULQW– az eddigi néhány éves tapasztalatok alapján – a deklaráltan
J\DNRUODWRULHQWiOW NpS]pV HOOHQpUH D KDOOJDWyLN MHOOHP]ĘHQ QHP Vzereznek
PDJDEL]WRV WXGiVW D] iOWDOXN YiODV]WRWW V]DNWHUOHWHNHQ PHO\ D NpS]pV OHJIĘEE
GLOHPPiMiWMHOHQWL(QQHNRNDLD]DOiEELDNEDQNHUHVHQGĘN
x A hallgatók többsége vagy középosztálybeli családból jön vagy
középosztálybeli életforma felé tart, és a társadalom azon csoportjai,
amellyel a munkában összetalálkozik, többnyire nagyon távoliak és
idegenek számára.
x A néhány hónapos szakmai gyakorlat nem jár olyan eredménnyel, hogy a
szakmai gyakorlatos a szakterület specialistájának érezze magát.
x Az IPPK képzés befejeztével nem pedagógusi vagy pszichológusi diplomát
kapnak a hallgatók, hanem NXOWXUiOLV V]DNpUWĘL GLSORPiW 0LN|]EHQ RO\DQ
pedagógiai – és néha pszichológiai – MHOOHJĦ KHO\]HWHNEH NHUOQHN
amelyek
viszont
nagyon
komoly
pedagógiai
és
pszichológiai
felkészültséget igényelnének.
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$ KDOOJDWyN NO|QE|]Ę V]HPpO\LVpJH EHiOOtWyGiVD LV QDJyban
meghatározza, hogy ki mennyire tud közel kerülni a szakterületéhez,
mennyire válik érzékennyé az adott szakterület alanyai iránt, és teszi ez
képessé a hatékony segítségnyújtásra.

„Nagyon nehéz azt mondani, hogy fókuszáltan tényleg fölkészít, […] pontosan
PHJQHYH]KHWĘ SiO\iNUD D WiUVDGDORPEDQ GH H] QHP PRQGKDWy 'H D]
mondható, hogy elég sokféle olyan pálya van, amin ezt haszonnal lehet
használni és használják is.”
„Mi azt imagináltuk, hogy a hallgatóinknak egy nem jelentéktelen része
önkormányzatoknál, kisebbségi szervezeteknél és hasonló ilyen civil
szervezeteknél fog tudni elhelyezkedni, ahol kifejezetten valamilyen társadalmi
PLQRULWiVVDO YDJ\ PiVViJJDO MHOOHPH]KHWĘ FVRSRUWWDO IRJQDN IRJODONR]QL 9DQ
LO\HQLVGHD]pUWH]QHPQDJ\RQMHOOHP]Ę´

Az ,33.KDOOJDWyLMHOOHP]ĘHQD]DOiEELFVRSRUWRNEyONHUOQHNNL
x ÒWNHUHVĘ IHOQĘWWHN DNLN QDJ\RQ Q\LWRWWDN pV IOH[LELOLVHN YDJ\ QHKH]HQ
találják meg magukat.
x $ NLVHEEVpJL OpWHW iWpOWpN DNLN HUĘV V]HPpO\HV PRWLYiOy pV WDSDV]WDODWL
háttérrel rendelkeznek.
x ErĘVWiUVDGDOPLHOKtYDWRWWViJWXGDWWDO UHQGHONH]ĘN
.HYpVEpMHOOHP]ĘGHNLVHEEV]iPEDQMHOHQYDQQDN
x Pedagógusok vagy pszichológusok, akik az interkulturális szemléletet
akarják pályájukon a fókuszba állítani.
x .XWDWiV RULHQWiOWDN DNDGpPLNXVDQ pUGHNOĘGĘHN, akik intellektuálisan
vezéreltek.
Az IPPK kétféle képzést nyújt:
x Multikulturális neveléstanár MA (2008 óta)
x ,QWHUNXOWXUiOLVV]DNpUWĘ0$ yWD
A migráns tanulók mint témakör, több helyen is megjelenik az IPPK féle
tananyagban, a pedagógiai és a pszichológiai tantárgyakban $ V]DNpUWĘ
NLHPHOWH KRJ\ D 7DQV]pN V]HPOpOHWPyGMiUD MHOOHP]Ę, hogy a migráns nem
HOVĘVRUEDQ PLQW HJ\pQ NpSH]L D] pUGHNOĘGpV WiUJ\iW KDQHP D PLJUiQV pV
családja együtt.
Ä(] HJ\ IRQWRV GRORJ KRJ\ QiOXQN QHP HOVĘ VRUEDQ D] HJ\pQ vagy nem
eOVĘVRUEDQ D EHYiQGRUOyL FVRSRUW miQW RO\DQYDQ HOĘWpUEHQ - persze ezekkel is
foglalkozunk -, KDQHP QDJ\RQ HUĘV RULHQWiFLyEDQ D EHYiQGRUOy J\HUHNHN pV D
családjaik. Tehát mi egy családi kontextusban, erre külön nagy hangsúlyt
helyezünk.”

Az IPPK féle tananyagban szerepel, hogy a migráns tanulók milyen iskolai
nehézségekkel találkoznak, HOVĘVRUEDQ D Q\HOYL NO|QEVpJHNet és az adaptációs
nehézségek miatt. HDQJV~O\RV D] HOĘtWpOHWHN pV V]WHUHRWtSLiN KDWiVD és a
KDJ\RPiQ\ D] pUWpNHN pV D M|YĘNpS NO|QE|]ĘVpJHL $ KDOOJDWyN PHJLVPHULN D
NO|QE|]Ę LQWHJUiFLyV PRGHOOHNHW pV IRJODONR]QDN D PLJUiFLy pV D KR]]iMXN
WDUWR]y NO|QE|]Ę PLJUiQV FVRSRUWRN MHOOHJ]HWHVVpJHLYHO SUREOpPiLYDO LV $
többségi és kisebbségi viszonyrendszer mellett az interetnikus viszonyokra is
hangsúlyt helyeznek, úgy is, mint kapcsolati háló és támogató közeg, de úgy is,
mint konfliktusRNHUHGĘMH.
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„Hát azért a világ nem úgy néz ki csak, hogy van egy többség és az mint
hatalomgyakorló […] kézben tartja a kisebbségi csoportokat, hanem
alkalmasint megjelenik fordítva. Vagy alkalmasint megjelenik úgy, hogy
mondjuk a roma és a kínai gyerek vagy a vietnámi és a kínai gyerek, vagy a
vietnámi és az erdélyi bevándorló gyerek azok milyen interetnikus
NRQIOLNWXVRNEDHOĘtWpOHWHNEHNHYHUHGQHN´

A NpS]pV SUyEiO D V]WHUHRWLS V]HPOpOHWWĘO HOUXJDV]NRGQL pV D WpPD RO\DQ
aspektusait is felvillantani, melyek a domináns diskurzusnak nem részei.
„Nem csak azt próbáljuk megjeleníteni, hogy mi van a bevándorló tanulókkal,
hanem azt is, hogy mi van a kisebbségekhez vagy másságokhoz tartozó
WDQiURNNDO >«@ 0L YDQ DNNRU KD D WDQiU PRQGMXN HJ\ (UGpO\EĘO iWWHOHSOĘ
magyar tanár, vagy mi van akkor, ha […] a kínai kolóniába, közösségbe tartozó
tanár az, aki a gyerekemnek a magyar nyelvet tanítja.”

A kulturálisan más csoportok közül a tananyagban felülreprezentáltak a keleti]VLDLDN pV D URPiN YDODPLQW D PDJ\DU Q\HOYĦ EHYiQGRUOyN PHO\ D]]DO
PDJ\DUi]KDWyKRJ\UyOXNYDQDOHJW|EEHOpUKHWĘV]DNLURGDORP 28
A migráns tanulók iriQWpUGHNOĘGĘKDOOJDWyNUpV]pUH a szakmai gyakorlat helyéül
olyan iskolákat kínál a képzés, melyek migráns tanulókkal is foglalkoznak. Ezeket
az oktatási intézményeket részben korábbi személyes vagy szakmai
ismeretségek révén keresték fel a Tanszék szakemberei, részben pedig a
rendelkezésre álló iskolai statisztikák, valamint az internet nyújtotta információk
segítségével vették fel a kapcsolatot velük.
A Központ jó szakmai kapcsolatokat ápol többek között azokkal a hazai
társintézményekkel – Pécs, Veszprém, Debrecen – ahol megjelenik az
interkulWXUiOLV SHGDJyJLD $ PHJOpYĘ QHP]HWN|]L NDSFVRODWDLNDW IHMOHV]WHQL
kívánják oly módon is, hogy nemzetközibbé tegyék az IPPK képzést. Élénk a
PXQNDNDSFVRODW D NO|QE|]Ę KD]DL NXOWXUiOLV LQWp]PpQ\HNNHO – Cervantes
Intézet, Konfuciusz Intézet, stb. – és a civil szervezetekkel – Menedék Egyesület,
Artemisszió Alapítvány, stb. – is.
A Migráns Integrációs Index (MIPEX) magyarországi oktatásterületre vonatkozó
QHJDWtY EHVRUROiVD P|J|WW D V]DNpUWĘ YpOHPpQ\H V]HULQW W|UWpQHOPL RNRN
húzódnak.
Ä$ODSYHWĘHQ D PiVViJ ps a valóban demokratikus HJ\WWPĦN|GpV D
NO|QE|]ĘVpJEHQ az én megítélésem szerint a magyar társadalomban mondjuk,
PLQLPiOLV WUDGtFLyYDO UHQGHONH]LN (]pUW D SHGDJyJXVRN DODSYHWĘHQ QHP
hordoznak ilyen féle személyes tapasztalatot és nem hordoznak egy erre
vonatkozó igényt.”

A kérdezett kutatási tapasztalatai szerint a pedagógusok nem értik a
multikulturalitás fogalmát, és a tanulói másság leginkább a romákat jelenti
V]iPXNUD PHUW HUUĘO YDQQDN HJ\pQL pV WiUVDGDOPL pOPpQ\HLN $ SHGDJyJXVRN
egyéb kulturális PiVViJpV]OHOpVpUHSHGLJDKRPRJpQpV]OHOpVMHOOHP]Ę
„A kelet-ázsiai gyerekek azok abstart kínaiak. Tehát, hogy azok lehetnének
vietnámiak, japánok, koreaiak, […] ez mind föl sem merül. A magyarországi
amerikai tanulók arról panaszkodnak, hogy az iskolábDQ ĘNHW NL]iUyODJ D
küllemük alapján, a látható kisebbségi rasszjegyek alapján helyezik el. […]
Tehát DPL OiWKDWy NOVĘOHJ KRJ\ H] DPHULNDLW MHOHQW LGHQWLWiVEDQ YDJ\
egyebek, az egy mellékes szempont.”

28
$ .|]SRQWYH]HWĘ 'U 1JX\HQ /XX /DQ $QK YLHWQiPL V]iUPD]iVD LV V]HUHSHW MiWV]KDW D] i]VLDL
orientációban.
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Jelen helyzetben a pedagógusképzés reális céljaként a kérdezett azt tartja
NLWĦ]KHWĘQHN KRJ\ D SHGDJyJXVRN UHQGHONH]]HQHN HJ\ RO\DQ HV]N|]NpV]OHWWHO
mellyel egy nyílt társadalmi térben egyformán viszonyuljanak a különféle
másságot hordozó tanulóikhoz.
Ä$]W YLV]RQW DODSYHWĘ FpOQDN JRQGRORP KRJ\ HOĘtWpOHWHs kijelentések,
PHJV]pJ\HQtWĘ
PXQNDPyGV]HUHN
HPEHUL
PpOWyViJRW
YHV]pO\H]WHWĘ
konfliktuskezelési eljárásmódok ne jelenhessenek meg.”

(QQHN pUGHNpEHQ D V]DNpUWĘ V]NVpJHVQHN WDUWMD HJ\ RO\DQ V]DNPDL SURWRNROO
kidolgozását, ami egy minimális reflektivitáson és szakmai megértésen, tudáson
alapul.
„Én örülök, hogyKDQHPJ\ĦO|OLDURPiQRNDWGHKDJ\ĦO|OLDPLQHNQHP|UO|N
akkor kell lennie egy szakmai eszközkészletnek, hogy hogyan tanít a román
W|UWpQHOHPEĘO >«@ DPLNRU M|Q HJ\ URPiQLDL URPiQ J\HUHN D] RV]WiOyába és
nem mondjuk egy erdélyi magyar.”

Az IPPK hallgatóinak kulturális másság iránti nyitottságával kapcsolatosan fontos
WDSDV]WDODWNpQW HPOtWL KRJ\ KDOOJDWyLN HJ\ UpV]H PHUHYHQ HOĘtWpOHWHV $ NpS]pV
dilemmái közé tartozik, hogy mit kezdjenek azokkal a hallgatókkal, akik
abszolválják
a
kurzusokat
anélkül,
KRJ\ H] YiOWR]WDWQD HOĘtWpOHWHV
gondolkodásukon.
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ - hallgató
$] ,33. ,QWHUNXOWXUiOLV V]DNpUWĘ 0$ NpS]pVpQ YpJ]ĘV KDOOJDWy 29 szociális
munkásként hátriQ\RV KHO\]HWĦ ILDWDORNNDO IRJODONR]RWW PDMG D 0HQHGpN
Egyesületnél dolgozott bevándorlókkal. A bevándorlókkal való munka keltette fel
D]pUGHNOĘGpVpWD]LQWHUNXOWXUiOLVNpS]pVLUiQW
A képzés interkulturális elemei közül kiemeli a kultúrantropológiát, a
migránsszociológiát, az interkulturális pszichológiát és az interkulturális
pedagógiát. Míg a multikulturális neveléstanár képzésben van tanítási gyakorlat,
addig az interkulturális képzésben tanodai gyakorlaton, roma vagy bevándorló
gyerekek felzárkóztató oktatásában vesznek részt a hallgatók. Az interkulturális
képzés keretében a tanodai képzés mellett egy komplex gyakorlat során,
interkulturális civil szervezeteknél – pl. Artemisszió Alapítvány, Menedék
Egyesület, cigány önkormányzatok – is munkatapasztalatot szereznek a
hallgatók.
$],QWHUNXOWXUiOLVV]DNpUWĘNpS]pVKDOOJDWyMDD9,,,NHUOHWL'HiN-Diák Általános
Iskolában teljesítette a szakmai gyakorlatát. Az iskola, ars poétikája szerint,
zenei alapon, származástól függetlenül integrálja a tanulókat.
„Vannak kínai gyerekek, nagyon sok roma gyerek van, zsidó gyerekek, […]
átlag magyar gyerekek, az összes kisebbség, amelyik jelen van a
Józsefvárosban az képviseltetve van.”

A kérdezett a szakmai gyakorlat keretében egy arab kisfiúval foglalkozott és a
tanórákon nyújtott neki segítséget a magyar nyelvben. Más évfolyamtársai roma
tanulókat korrepetáltak, és volt, aki egy kínai tanulónak segített a magyar
nyelvben, valamint a beilleszkedési nehézségek leküzdésében.
Az Interkulturális szaNpUWĘ NpS]pV KDOOJDWyMD V]HULQW az oktatásban nagyobb
hangsúlyt kapnak a roma és gender kurzusok, mint a migráns témájúak,
YDODPLQWDPLJUiQVRNNDOIRJODONR]yNpS]pVHOPpOHWLEEMHOOHJĦLVDPLEĘOKLiQ\]LN
29
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a bevándorlókkal való szociális munka és a bevándorló gyerekekkel való
pedagógiai munka is.
A kérdezett szerint ugyanúgy nehéz elhelyezkedni a végzettséggel, mint egy
másik bölcsészdiplomával. A szakterületen aktív civil szervezetekhez legföljebb
egy-egy nyertes projekt esetén lehet bekerülni. Véleménye szerint nagy
elszántság és vállalkozó kedv kell ahhoz, hogyha valaki nem az állami szférába
helyezkedik el ezzel a végzettséggel.
„Én azt gondolom, hogy az ember azért magának tud kreálni munkahelyet,
csak ehhez nagyon bevállalósnak kell lenni. Tehát egyrészt kockáztatni kell,
meg pénzt kell beletenni, ha van, ha nincs akkor sokkal nehezebb. Másrészt
meg, tehát egy ilyen vállalkozói szemléletet igényel.”

Ahogy az korábban az oktatói interjú tapasztalatai között elhangzott, a
tananyagban felülreprezentáltak a kelet-ázsiaiak, amit a hallgatói interjú is
kérdezett
hallgató
kiemeli
az
ELTE
Radnóti
Miklós
PHJHUĘVtW A
Gyakorlóiskolában – ahova sok távol-keleti tanuló jár – is tanító oktatójukat, és a
kínai iskolában is tanító tanársegédjeiket.
ÄėNHWNLIHMH]HWWHQD távol-NHOHWLpVD]|VV]HKDVRQOtWySHGDJyJLDpUGHNOLėNDUUD
NHUHVQHN YiODV]W KRJ\ PLWĘO OHV]QHN VLNHUHVHN D WiYRO NHOHWL J\HUHNHN>«@ (]
HJ\ pUGHNHV WpPD HJ\ NLFVLW HEEĘO LV VRN YROW QHNHP WHKiW D]pUW H] PLQGLJ
visszatért, hogy és a kínai, távol-keleti modellek.”

A kérdezett által a szakmai gyakorlat alatt korrepetált arab kisfiú számára a
nyelvtudás hiánya jelentett nagy hátrányt. A magyar nyelvtanulását többek
között az is hátráltatta, hogy a szülei sem beszéltek magyarul, vagyis csak az
iskolában hallott magyar szót a gyermek. Az Interkulturális szaNpUWĘ NpS]pV
hallgatója szerint ugyan az iskola nem foglalkozik kiemelten a bevándorló
J\HUHNHNNHO YLV]RQW D] HJ\pE KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ NXOWXUiOLVDQ PiV
gyerekcsoportokkal való munka hatékony eszközeit – pl. a pedagógiai
asszisztensek által nyújtott személyre szabott segítség – a külföldi gyerekek
segítése céljából is alkalmazzák.
A kérdéses iskolában a muszlim gyerekek esetében a nyelvi korlátok mellett az
iskolai étkezés – pl. a disznóhús elkerülése – jelent jelenleg gondot. Az adott
muszlim család csak a saját közösségével – D0HFVHWN|UOV]HUYH]ĘGĘN|]|VVpJ
– van kapcsolatban és a]iOOiVNHUHVpVEHQLVWĘONYiU segítséget.
A kérdezett osztja azt a sokak által elfogadott nézetet, hogy minél hasonlóbb az
eredeti kultúra a fogadó kultúrához, annál könnyebb a gyerekek integrációja. Bár
IHOKtYMD D ILJ\HOPHW HJ\pE D EHLOOHV]NHGpVUH KDWiVVDO OpYĘ WpQ\H]ĘNUH – pl.
családi háttér, egyéni habitus. Külön kiemeli, hogy ugyan sokan úgy gondolják,
hogy a kínai gyerekek jól integrálódnak, ezzel szemben Ę D J\DNRUODWban nem
mindig ezt tapasztalja.
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Szegedi Tudomány Egyetem – MA magyar és filozófia tanár szakos
hallgató
$WDQiUV]DNRVYpJ]ĘVKDOOJDWy 30 szerint, mivel az alapképzés során összesen 10
kreditnyi pedagógiai tárgyat kell felvenni, ezért valóban csak alaptudást nyújt a
SHGDJyJXVL DODSNpS]pV (QQHN PHJIHOHOĘHQ NHYpVVp KDQJV~O\RV D modern,
innovatív pedagógiai módszerek elsajátítása, valamint a differenciált, az egyéni
LJpQ\HNHW ILJ\HOHPEH YHYĘ RNWDWiV pV QHYHOpV NO|QE|]Ę PyGV]HUHLQHN
elsajátítása. Ezzel szemben az MA képzés hangsúlyosabban foglalkozik
pedagógiai kérdésekkel, beleértve a fent említett módszereket is.
Migrációról, migráns tanulókról kevésbé hallanak ugyan a képzés során, azonban
a multikulturális oktatás, mint olyan jelen van a képzési anyagban.
Ä$]W DNDUMiN HOpUQL QiOXQN KRJ\ Q\LWRWWDN OHJ\QN D NO|QE|]Ę NXOW~UiNUD 'H
nem csak azt, hogy mi legyünk nyitottabbak, hanem azt, hogy próbáljuk
PHJWDQtWDQLDJ\HUHNHNQHNKRJ\ĘNLVQ\LWRWWDEEDNOHJ\HQHN´

A kérdezett szerint a képzés kevéssé gyakorlatorientált és kevés konkrét
módszert, pedagógiai gyakorlatot ad át.
„Gyakorlatban ilyeneket nem szoktunk megnézni, vagy azokon az órákon,
amiken én ott voltam azokon én nem találkoztam ilyennel. Mit tudom én, hogy
például szituációs játékok, vagy akár elmeQQLRO\DQLQWp]PpQ\HNEHDKROHOĘM|Q
DPXOWLNXOWXUiOLVQHYHOpVpVKRJ\RWWPHJQp]QLKRJ\H]KRJ\PĦN|GLN´

A tanítási gyakorlatot ugyan olyan iskolákban – Ságvári Endre Gyakorló
Gimnázium, és Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola – teljesítik a hallgatók,
DKRO YDQQDN PLJUiQV J\HUHNHN YLV]RQW D NOI|OGL WDQXOyN MHOHQOpWpUH MHOOHP]ĘHQ
QHPKtYMiNIHODWDQtWiVLJ\DNRUODWiWWHOMHVtWĘKDOOJDWyILJ\HOPpWDPLDNpUGH]HWW
szerint hasznos lenne.
„Talán csak az osztálytársaival, meg velem és a tanárával beszél magyarul.
0LQGHQKRO PiVKRO PHJ PiV Q\HOYHQ $NNRU ĘQHNL V]HULQWHP VRNNDO QHKH]HEE
mondjuk jól megoldani egy nyelvtan feladatot vagy elsajátítani a magyar
Q\HOYWDQWRO\DQV]LQWHQPLQWDPDJ\DUDQ\DQ\HOYĦGLiNRNQDN7HKiWH]WD]pUW
érdemes tudni és akkor esetleg, nem tudom, olyan módszereket alkalmazni,
amik kifejezetten erre valók.”

3.3.2. &LYLOV]HUYH]HWSURMHNWYH]HWĘMHpVV]RFLiOLVPXQNiVDL
A szakterületen aktív szervezetek közül a Menedék – 0LJUiQVRNDW 6HJtWĘ
Egyesületet kerestük fel. Az Egyesület munkatársai közül interjút készítettünk
HJ\ D] RNWDWiVL WHUOHWHW MyO LVPHUĘ SURMHNWPXQNDWiUVVDO YDODPLQW NpW V]RFLiOLV
munkással.
Az alábbi kérdések jelölték ki a pedagógusképzéssel, valamint a harmadik
országbeli tanulókkal, mint ügyfelekkel foglalkozó beszélgetpVHNIĘEESRQWMDLW 31
x A szervezet migráns tanulókkal való szakmai kapcsolatai;
x A szervezet harmadik országbeli tanulókkal való szakmai kapcsolatai;
30
A hallgató Kiliti Szabolcs mentorként részt vesz az Agora Alapítvány, Mentorprogrammal az
LQWHJUiFLypUWFtPĦ(,$SURMHNWMpEHn is.
31
$ SHGDJyJLDL V]DNV]ROJiODW YH]HWĘMpYHO NpV]tWHWW LQWHUM~ XJ\DQH]HQ IĘNpUGpVHN PHQWpQ ]DMORWW
D]RQEDQ WDUWDOPLODJ MREEDQ N|WĘGLN D N|]RNWDWiVL LQWp]PpQ\HN DOIHMH]HWKH] tJ\ D] LQWHUM~ RWW
kapott helyett.

35

35

x
x
x
x

A szervezet szakmai kapcsolatai a migráns területen;
+DUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyNDW VHJtWĘ PXQND NpV]VpJHN – kompetenciák,
nehézségek – könnyebbségek);
Harmadik országbeli tanulók speciális szükségletei (egzisztenciális, családi
háttér, motivációk);
Harmadik országbeli tanulókkal foglalkozó szakemberek szükségletei
(képzések, tréningek).

Menedék – Migránsokat SeJtWĘ(J\HVOHW– SURMHNWYH]HWĘ
A Menedék – 0LJUiQVRNDW 6HJtWĘ (J\HVOHW V]DNWHUOHWWHO IRJODONR]y
SURMHNWYH]HWĘMH32 pedagógus végezettséggel került az Egyesülethez 1999-ben, a
V]HUELDL 1$72 ERPEi]iVRN LGHMpQ V]HUE Q\HOYWXGiVD UpYpQ $] HOVĘ LGĘNEHQ D
migráns gyerekek közül a menekült gyerekekkel foglalkozott a szervezet az
(16= 0HQHNOWJ\L )ĘEL]WRVViJ MDYDVODWiUD $ -2003-ban elindított egyik
HOVĘ SURMHNWMNNHO D] YROW D V]iQGpNXN KRJ\ IHOWpUNpSH]]pN KRJ\ %XGDSHVWHQ
mely iskolák érintettek leginkább a témában. A kutatás ugyan nem szorítkozott a
menekült gyerekeket fogadó iskolákra, mégis túlnyomórészt ilyenek kerültek a
projektbe – habár ekkor már megjelentek a kínai tanulók is a VIII., IX. és X.
kerületi iskolákban.
$ SURMHNWYH]HWĘ V]HULQW a harmadik országbeli állampolgárok kategória az EU
csatlakozás után, és kifejezetten az Európai Integrációs Alap létrejöttével vált
MHOHQWĘVVp
$] (J\HVOHW J\IpON|UpEHQ YDQQDN PLJUiQV WDQXOyN GH D NtVpUĘ QpONOL
NLVNRU~DNDW OHV]iPtWYD MHOOHP]ĘHQ D FVDOiG D V]OĘN YiOQDN J\IHOHNNp
YDODPLO\HQ NRQNUpW SUREOpPD NDSFViQ pV D J\HUHNHN FVDN NpVĘEE NHUOQHN
fókuszba.
„A családsegítés folyamán kiderül, hogy vannak gyerekek, hogy esetleg vannak
JRQGRN D J\HUHNHN EHLOOHV]NHGpVpYHO ,WW HOVĘVRUEDQ D]pUW LO\HQ SUDNWLNXV
dolgokra kell gondolni, hogy iskolát keresni a gyereknek, vagy ha gondok
YDQQDN D] LVNROiEDQ QHP WXGQDN D V]OĘN NRPPXQLNiOQL D WDQiURNNDO
RV]WiO\IĘQ|NNHO >«@ pV KiW DPL D OHJJ\DNUDEEDQ HOĘIRUGXO D] D] KRJ\ >«@ D
WDQXOPiQ\LHOĘPHQHWHOEHQJRQGRNYDQQak, mert azért a magyar nyelv ismerete
[…] ha nincs, akkor az nagyon-nagyon megnehezíti a gyerekek iskolai életét. S
hát minél nagyobbak ugye, ez annál nagyobb probléma. Tehát elég sok
önkéntesünk foglalkozik a családok gyerekeivel és kifejezetten, ilyen tantárgy
korrepetálást végez.”

$ SURMHNWYH]HWĘ HOPRQGiVD V]HULQW D] (J\HVOHW J\IpON|UpEHQ W|EEVpJEHQ
YDQQDN D YDODPLO\HQ PHQHNOWJ\L VWiWXVV]DO UHQGHONH]ĘN pV D KDUPDGLN
országbeliek az ügyfélkörnek csak egy kisebb részét teszik ki. Harmadik
országbeli ügyfeleik többségében a budapesti ügyfélszolgálati irodát keresik fel,
valamint a vidéki – EHIRJDGyiOORPiVRQPĦN|GWHWHWW– irodák közül Debrecenben
foglalkoznak még harmadik országbelinek számító befogadott státuszúakkal.
Az Egyesület munkájában több szinten is megjelennek a migráns tanulók:
1. Az Egyesület szociális munkásai által végzett esetmunka során
2. Kapcsolattartás a migráns gyerekek által látogatott iskolákkal
3. 2008 óta akkreditált pedagógusképzése van az Egyesületnek
4. Az Oktatási Minisztérium migráns munkacsoportjában az Egyesület a
32

36

Medjesi Anna
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megalakulása, 2003 óta részt vett. 33
„Azt látjuk, hogy a pedagógusképzésben ez a téma, nem jelenik meg. […]
Minden fórumon azt láttuk, hogy vagy azt hogy, hogy mi mindent tudunk, vagy
azt hogy, mi nem tudunk semmit és nincs is semmi eszköz a kezünkben, hiszen
nincs tankönyvünk, nincs módszertan, nincs program, nincs semmi.”

Az Egyesület a hiányzó módszertan megteremtése céljából NOVĘV V]DNpUWĘN
N|]UHPĦN|GpVpYHO NLGROJR]RWW HJ\  yUiV NpS]pVW pV -ben meg is
V]HUYH]WpND]HOVĘSHGDJyJXVNpS]pVW
A kérdezett az egyik legnehezebb feladatnak tartja az iskolákkal való
kapcsolattartást az oktatásügy problémái, a pedagógusok leterheltsége és
alulmotiváltsága miatt.
$SURMHNWYH]HWĘNLHPHOLD](XUySDL,QWHJUiFLyV$ODSMHOHQWĘVpJpWDIRUUiVKLiQ\RV
oktatásügy tekintetében. Az EIA támogatásával ingyenes képzéssel tudták elérni
a pedagógus célcsoportot. Ekkor került kiadásra egy korábbi kiadványuk –
Migráns gyerekek oktatása – aktualizált változata is, mely továbbra is
hiánypótlónak bizonyul a szakterületen.
A 60 órás pedagógusképzés 3 modulra bomlik:
1. A migráns gyerekekkel való foglalkozás pedagógiája
2. Magyar mint idegen nyelv
3. Gyermekvédelem migrációs szociológiája
8.ábra: A civilszervezet szerint – pozitívumok és negatívumok

33

Sajnálatosan a munkacsoport 2011-EHQ PHJV]ĦQW (EEHQ D] pYEHQ V]OHWWHN PHJ D 0,3(;
oktatás területre vonatkozó kifejezetten elmarasztaló eredményei is.
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A TÁMOP pályázati forma megjelenésével kikerültek a pedagógusok az EIA
hatálya alól, így a pedagógusképzés folyamata megtorpanni látszott az Egyesület
szerint 34 egészen 2012-ig, mikortól civil szervezetek is pályázhatnak
közvetlenül. 35
Az utóbbi évek során az Egyesület által tartott migráns-specifikus képzések
tapasztalatai alapján több új témát is beemelnének a pedagógusképzés
tematikájába. Ilyen például az interkulturális kompetenciák fejlesztése, vagy a
NO|QE|]ĘGLIIHUHQFLiOWRNWDWiVEDQKDV]QiOWHV]N|]|NDONDOPD]iVD
„Valamilyen szinten meg kell tanulni, hogy más ember másképp reagál
bizonyos helyzetekre. Ami még szintén nagyon fontos, az a szakmai önismeret.
Nagyon fontos, hogy aki emberekkel dolgozik, tisztában legyen a saját
JRQGRODWDLYDO D] HOĘtWpOHWHLYHO >« @ )RQWRV D] pU]pNHQ\tWés és olyan
PyGV]HUHNWHFKQLNiNPLQWDNRRSHUDWtYWDQXOiV>«@DPLOHKHWĘVpJHWDGDUUD
KRJ\PLQGHQIpOHPiVViJJDOUHQGHONH]ĘJ\HUHNDNWtYUpV]HVHOHKHVVHQHJ\-egy
tanulási folyamatnak.”

A kérdezett szerint a jogszabályi háttérben HOĘUHOpSpV történt: a 3 hónapot
meghaladóan, legálisan tartózkodó migráns tanulók (státusztól függetlenül) – az
EU V]DEYiQ\QDNPHJIHOHOĘHQ- WDQN|WHOHVVpYiOQDN6]LQWpQHOĘUHOpSpVD]HPHOW
V]LQWĦPLJUiQVQRUPDWtYD– ami ugyancsak nem különbözteti meg a menekült és
nem menekült migráns tanulókat – bevezetése. 36
$QQDNHOOHQpUHKRJ\MRJV]DEiO\LV]LQWHQW|UWpQWHOĘUHOpSpVDSURMHNWYH]HWĘ~J\
véli, hogy a döntéshozók migráns területen is – más területekhez hasonlóan –
EU-s projektekre igyekeznek áthárítani az állami feladatokat. Aminek az a
következménye, hogy kiszámíthatatlanná, tervezhetetlenné válnak az adott
terület szolgáltatásai.
„Egy pályázati forrásból, aminek vége van, nem lehet beindítani egy komoly
folyamatot, merthogy azzal nem lehet tervezni. Tehát, mi van akkor, ha másfél
év múlva mHJV]ĦQLNNLWDOiOXQNYDODPLV]XSHUPLQGHQLVNROiWpULQWĘGROJRWeV
akkor másfél év múlva meg nem kapunk rá támogatást.”

Megítélése szerint általában szétválasztható a menekültek és harmadik
országbeli tanulók csoportja. Míg a menekült gyerekek sokféle problémával
küzdenek, ami a velük foglalkozó pedagógusoknak is nehézségként jelentkezik,
addig a harmadik országbeliek csopRUWMiEDQW|EEVpJHWNpSH]ĘNtQDLpV vietnámi
WDQXOyNNDOiOWDOiEDQN|QQ\ĦIRJODONR]QLDWDQXOyNXGYDULDVDNpVW|UHNYĘHN
A kérdezett szerint ugyan vannak egyes iskolák által alkalmazott jó példák, és a
látókörükben is sok olyan migráns gyerek van, aki jól beilleszkedett, azonban
nem létezik egy olyan általános gyakorlat, mely minden migráns gyerek számára
biztosítaná a beilleszkedéshez nyújtott segítséget.

34
A TÁMOP keretében civil szervezetek nem, csak iskolák pályázhattak. Ez utóbbiak pedig nagyon
kevés tapasztalattal rendelkeznek pályázatírás terén. Valamint a pályázatot jó néhány évig ki sem
írták.
35
A szakmai interjú készítésének idején, 2012. márciusában, az Egyesület pályázatának elbírálását
várta.
36
$] HPHOW V]LQWĦ PLJUiQVQRUPDWtYD OHNpUpVpYHO NHYpV LVNROD pOW PHUW IHOWpWHlként szerepelt egy
LQWHUNXOWXUiOLVSHGDJyJLDLHOHPQHNDSHGDJyJLDLSURJUDPEDYDOyEHLOOHV]WpVHYDODPLQWD]HJ\IĘUH
HVĘLJpQ\HOKHWĘ|VV]HJLVDODFVRQ\YROW(]QHP|V]W|Q|]WHDFVDNQpKiQ\PLJUiQVWDQXOyWRNWDWy
iskolákat.
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8.táblázat: Jó és rossz gyakorlatok
Jó gyakorlat

Rossz gyakorlat

7LWNRV NRUWiUV VHJtWĘ MiUXO KR]]i D] 3HGDJyJXVRN iOWDO NOLVpV]HUĦHQ HONpS]HOW
évközben érkezett migráns tanuló közösségi programok, melyek „hagyományos”
beilleszkedéséhez.
szerepekbe kényszerítik a migráns gyerekeket,
amihez semmi közük nincsen.
„Föl lehet készíteni az osztályt arra,
hogy ki jön, honnan jön, mi az, amit
pUGHNHV WXGQL /HKHW PHOOp VHJtWĘNHW
NRUWiUV VHJtWĘNHW WHQQL 6ĘW YROW HJ\
olyan osztály […], hogy ilyen titkos
VHJtWĘMH YROW WHKiW KRJ\ Ę PDJD VH
WXGWDKRJ\NLDVHJtWĘMH´

„Ilyen félelmetes sztorikat, lehet hallani, hogy
egy afgán, több milliós nagyvárosból idejött fél
rapper kissrácot arra próbálnak rábírni, hogy
táncolja el az afgán néptáncot. […] A
pedagógusoknál sokszor így manifesztálódik,
hogy akkor most csináljunk afgán napot, s
akkor afgán népdalok, s afgán izék, de közben
meg a gyereket ez nem érinti, szóval ez,
otthon se néptáncol.”

Menedék – Migránsokat SegtWĘ(J\HVOHW– szociális munkás Budapesten
A Menedék – 0LJUiQVRNDW 6HJtWĘ (J\HVOHW V]RFLiOLV PXQNiVD 37 szintén szerb
nyelvtudása révén került az Egyesülethez. Elmondása szerint a harmadik
országbeli ügyfelek ez évben – 2012. – nem szerepelnek az Egyesület
ügyfélkörében, 38 így csak a korábbi évek tapasztalatairól tud beszámolni.
A korábban hozzájuk forduló harmadik országbeli ügyfelek nem a jólszituált
ügyfelek közé tartoztak, hanem leginkább olyanok voltak, akiknek a tartózkodása
veszélybe került a munkaeUĘ-piaci negatív tendenciák miatt. A munkakeresésben
VHJtWVpJHW NpUĘ J\IHOHN PHOOHWW NHUHVHWW V]ROJiOWDWiVRN N|]p WDUWR]RWW D
térítésmentes jogi segítségnyújtás és az okmányfordítás.
A szociális munkás abban látja a harmadik országbeli ügyfélkör csökkenésének
magyarázatát, hogy egyre kevesebb szolgáltatást tudtak pályázati támogatásból
megvalósítani. 39 $](J\HVOHWNRUiEELKDUPDGLNRUV]iJEHOLJ\IpON|UpEĘODEV]RO~W
hiányzott a legnépesebb – kínai és vietnámi – származási csoport. 40 6ĘW D
gyermekek, tanulók is nagyon kis számban képviseltették magukat. A szociális
munkás magyarázata szerint D KR]]iMXN IRUGXOy FVDOiGRN J\HUPHNHL G|QWĘ
többsége vegyes házasságból született, és így magyar állampolgár volt. Ennek
HOOHQpUH HOĘIRUGXOW KRJ\ D YHJ\HV Ki]DVViJEyO V]irmazó, de magyar
állampolgárságú gyermek iskolai nehézségeit is átbeszélte az ügyfél a szociális
munkással.
A kérdezett jó tapasztalatokkal rendelkezik többek között a Magyar-Angol
.pWWDQQ\HOYĦ ÈOWDOiQRV ,VNROD pV 9HQGpJOiWy 6]DNLVNROiYDO D 0DJ\DU-Kínai Két
7DQtWiVL 1\HOYĦ ÈOWDOiQRV ,VNROiYDO pV D 7KDQ .iURO\ gNRLVNROD *LPQi]LXP
Szakközépiskola és Szakiskolával. 41
37

A budapesti ügyfélszolgálati LURGDPXQNDWiUVD7DNiFV(PĘNH
hJ\IpON|UNQHN PLQGLJ LV MyYDO MHOHQWĘVHEE UpV]pW WHWWpN NL D PHQHNOWJ\L VWiWXVV]DO
UHQGHONH]ĘN $] (,$ NHUHWpEHQ LJpQ\EH YHKHWĘ SiO\i]DWRN WHUYH]pVH LOOHWYH WHOMHVtWpVH QHP
problémátlan a harmadik országbeli ügyfelek esetében: Ä1HP WXGRP KRJ\ PHNNRUD YROXPHQĦUH
NHOOHWW YROQD PHJWHUYH]QL PDJiW D SiO\i]DWRW DKKR] KRJ\ >«@ D EtUiOy EL]RWWViJ PHJIHOHOĘQHN
WDOiOMDDP~J\SHGLJWHOMHVtWKHWĘLVOHJ\HQ´
39
„2010-ben a bíráló bizottság húzta ki egy az egyben a jogi segítségnyújtást.”
40
Leginkább az Edictum Alapítvány ügyfélkörében találhatóak kínai ügyfelek, valamint egyéb piaci
alapú szolgáltatást kínáló cégeknél.
41
Ebben az iskolában valósítja meg a Református Egyház Menekültügyi Missziója az iskolai
programját.
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Menedék – 0LJUiQVRNDW6HJtWĘ(J\HVOHW– szociális munkás vidéken
A kérdezett 42 szintén migránsként érkezett családjával Magyarországra, így
V]HPpO\HVHQLVPRWLYiOWDPLJUiQVJ\IHOHNNHOYDOyVHJtWĘPXQNiEDQ$V]RFLiOLV
PXQNiV D %pNpVFVDEDL %HIRJDGy ÈOORPiVRQ WDUWy]NRGy PHQHGpNNpUĘ pV
idegenrendészeti eljárás alatt álló gyerekekkel és szüleikkel foglalkozott. A
többségében afgán, iraki, iráni, NRV]RYyL V]HUE iOODPSROJiURN MHOOHP]ĘHQ
WiMpNR]WDWiVpUWIRUGXOWDND](J\HVOHWKH]DUUyOKRJ\PLO\HQOHKHWĘVpJHLNYDQQDN
munkavállalással és tanulással kapcsolatban.
$V]RFLiOLVPXQNiVV]HULQWDPLJUiQVJ\IHOHNNHOYDOyVHJtWĘPXQNiKR]V]NVpJ
van empátiiUD GH RO\DQ VSHFLiOLV LVPHUHWHNUH LV PLQW D NO|QE|]Ę MRJiOOiV~
külföldiekre vonatkozó jogszabályok, vagy más kultúrák és vallások ismerete,
valamint az idegen nyelvtudás.
Iskolai problémaként említi a muzulmán gyerekek vallásgyakorlásának és
étkezésének biztosítását. Elmondása szerint a kérdés megoldása mindig
összefüggött egy-egy befogadó iskola megtalálásával.
A harmadik országbeli tanulók megítélése, véleménye szerint javult az évek
során, hiszen minden gyerek tankötelessé vált, függetlenül attól, hogy milyen
jogállású. Véleménye szerint a migráns tanulók oktatásában, nevelésében
pULQWHWW LQWp]PpQ\HNEHQ MDYXOW D KHO\]HW KLV]HQ ĘN LV HJ\UH W|EE WDSDV]WDODWWDO
UHQGHONH]QHN YDODPLQW V]DNPDL NDSFVRODWDLN SiO\i]DWL OHKHWĘVpJHN LV VHJtWLN
munkájukat.
A harmadik országbeli családok – elmondása szerint – szoros kapcsolatot
tartanak fenn a kibocsájtó országgal, és az otthon maradt családtagokkal.
A szociális munkás felhívja a figyelmet, hogy a harmadik országbeli tanulók
esetében is ajánlott minden érintett – V]OĘNFVDOiGVHJtWĘV]RFLiOLVPXQNiVD]
intézmény (pedagógus) – HJ\WWPĦN|GpVpYHO D QHKp]VpJHN SUREOpPiN
átbeszélése és megoldása.
„Én azt gondolom, hogy másképp nem is lehet, nem lehet csak a gyereket
úgymond kiemelni a családból, hanem akkor lesz sikeres egy integráció vagy
egy beiskolázás a harmadik országbeli gyerekkel, hogy ha ezt így mindenki
közösen csinálja. A pedagógus, az iskolaigazgató, a szociális munkás, a család,
V]yYDO LWW HJ\WW NHOO PĦN|GQL PLQGHQNLQHN H]W tJ\ NO|Q-külön nem lehet
senkivel.”

42

A kérdezett szociális munkás, Perák Zsuzsanna feladatai közé tartozott, a Békéscsabai Befogadó
ÈOORPiVRQOpYĘPLJUiQVJ\HUHNHNNHOYDOyIRJODONR]iVLV
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3.3.3. Közoktatási
munkatársai

intézmények

és

a

pedagógiai

szakszolgálat

A közoktatási intézmények közül szintén két intézményt kerestünk fel:
Budapesten, a Dob utcai Magyar-$QJRO .pWWDQQ\HOYĦ ÈOWDOiQRV ,VNROD pV
Vendéglátó Szakiskolát, mely viszonylag nagy szakmai múltra tekint vissza a
külföldi gyerekek (be)fogadása terén; Szegeden pedig a Móra Ferenc
)HOQĘWWRNWDWiVL 6]DNN|]pSLVNROD pV *LPQi]LXPRW PHO\ MyYDO NHYHVHEE V]DNPDL
WDSDV]WDODWWDO UHQGHONH]LN D PLJUiQV J\HUHNHN LQWHJUiFLyMD WHUpQ $ .ĘEiQ\DL
Pedagógiai 6]ROJiOWDWy .|]SRQW D NĘEiQ\DL RNWDWiVL LQWp]PpQ\HNEHQ YDOy
WHUHSPXQNDVRUiQNHUOWHOĘWpUEHpVDMiQOiVDODSMiQNHUHVWNIHOĘNHW
Az alábbi kérdések jelölték ki a közoktatási intézmények munkatársaival
IRO\WDWRWWEHV]pOJHWpVHNIĘEESRQWMDLW
x A harmadik országbeli tanulókkal való kapcsolat (számuk, származásuk);
x Az iskola szakmai kapcsolatai;
x Harmadik
országbeli
tanulók
oktatása/nevelése
(készségek
–
kompetenciák, nehézségek – könnyebbségek, kulturális különbségek);
x Harmadik országbeli tanulók speciális szükségletei (egzisztenciális, családi
háttér, motivációk);
x Harmadik országbeli tanulókkal foglalkozó szakemberek szükségletei.
Magyar-$QJRO.pWWDQQ\HOYĦÈOWDOiQRV,VNRODpV9HQGpJOiWy6]DNLVNROa –
magyar mint idegen nyelvtanár
A kérdezett 43 az ELTE WDQiUNpS]Ę NDUiQ YpJ]HWW PDJ\DU mint idegen nyelv
szakon. 2008 óta tanít a Dob utcai iskolában. Elmondása szerint, már az ELTE-n
hallott az iskoláról, mint olyanról, ahol tanulhatnak migráns gyerekek.
1DJ\ViJUHQGLOHJ  J\HUHN WHNLQWKHWĘ YDODPLO\HQ PyGRQ PLJUiQVQDN D 'RE
utcában tanuló diákok közül. Közülük azonban nem mindenki tartozik jogilag is
ebbe a kategóriába, hiszen például többen vegyes házasságból születtek, vagy
LGĘN|]EHQ PDJ\DU iOODPSROJiUViJRW V]HUH]WHN $ MRJLODJ LV PLJUiQVQDN
WHNLQWKHWĘN FVRSRUWMiEDQ N|]HOtWĘOHJ IHOH-fele arányban vannak a menekültügyi
VWiWXVV]DO UHQGHONH]ĘN pV D] HJ\pE PLJUiQVRN $ KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQulók
összetétele is vegyes:
„[…] YDQ$PHULNiEyOKDWJ\HUHNQNVĘWPRVWKpWDWHVWYpUSiURNLVM|QQHN>«@
9ROW NDQDGDL DNL YLVV]DPHQW PRVW >«@ 9DQ NtQDL IL~ GH Ę PiU LWW V]OHWHWW
7DYDO\ LV YROW WDYDO\ YROW HJ\ WDMYDQL IL~ LV HJ\ KHJHGĦPĦYpV] DNL Hlment
zeneiskolába továbbtanulni. […] Líbiából is vannak, meg van egy koreai fiú is.”

$ NpUGH]HWW V]HULQW D] LVNROD IĘ YRQ]HUHMpW D NpWWDQQ\HOYĦVpJ MHOHQWL pV D]W LV
YDOyV]tQĦVtWL KRJ\ HO LV WHUMHGW D NOI|OGLHN N|UpEHQ KRJ\ D] LVNROD
multikulturális, n\LWRWWV]HOOHPLVpJĦ
Tapasztalata alapján a migráns tanulók kezdeti beilleszkedési nehézségei is a
Q\HOYKH] N|WKHWĘHN .O|Q|VHQ pULQWL H] D PDJ\DUXO HJ\iOWDOiQ QHP EHV]pOĘ
LGĘVHEEpOHWNRUEDQpUNH]ĘWDQXOyNDW
Ä$ NtQDL DQ\DQ\HOYĦHNNHO QDJ\RQ QHKp] IĘOHg mikor volt olyan, hogy hatodikKHWHGLNEHQ NHUOW LGH RWW NHOOHWW NH]GHQL KRJ\ DEF KiW QHP WXGRWW Ę tUQLolvasni se.”
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A harmadik országbeli tanulók magyar nyelvtudása nagymértékben függ attól
szerinte, hogy mik a család hosszú távú tervei.
„Egy-NHWWĘ nem is olyan motivált például, tehát azt látom, hogy otthon nem
nagyon készül, nem nagyon tanulják, úgyhogy van, akivel nagyon nehéz, de aki
meg tényleg meg akarja tanulni, vagy tudja, hogy itt marad esetleg, az gyorsan
IHMOĘGLN´
9.ábra: Harmadik országbeli tanulók igényei és a rájuk adott válaszok

A nem menekült migráns tanulóknak heti 2 óra magyar mint idegen nyelv áll a
rendelkezésére, ami nagyon kevés a tapasztalatok alapján. Ezért is alakult ki az
a gyakorlat, hogy a migráns tanulókat csak egy év elteltével osztályozzák. Persze
vannak kivételek, a különösen motivált tanulók, akiknél erre hamarabb sor kerül.
„Viszont van olyan fiú, egy koreai, aki tanul itt nálam magyarul, tanul otthon
mindennap délután külön tanárral magyarul, pV J\|Q\|UĦHQ EHV]pO PiU 0iU
PDWHN IHODGDWRNDW FVLQiO PHJ W|ULW WDQXO 7HKiW Ę SpOGiXO HJ\ PiVLN YpJOHWH
DQQDNKRJ\PLO\HQJ\RUVDQOHKHWHOVDMiWtWDQLDQ\HOYHWėUHPHNOKDODGpVĘW
már osztályozzák minden tantárgyból.”

A korábbi iskolai bizonyítványokra és a külföldi gyerekek által korábban
WDQXOWDNUD QHP KHO\H] NO|Q KDQJV~O\W D] LVNROD PHUW VHP LGHMpEĘO VHP
energiájából nem telik arra, hogy azokban elmélyedjen, illetve ennek nyelvi
korlátai is vannak.
Az Iskola jó kapcsolatokat ápol a Református Menekültmisszióval, a Miskolci
Egyetemmel és az ELTE-n az Interkulturális Pedagógiai és Pszichológiai
Központtal, az Együtthaladók projekt kapcsán. Az IPPK gyakornokokat is küld
rendszeresen hozzájuk. Az iskolák közül a Magyar-.tQDL .pW 7DQtWiVL 1\HOYĦ
Általános Iskolával és a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskolával vannak jó szakmai kapcsolatban.
Az iskolai interkulturális pedagógiai programot valósít meg, mely formailag azt
jelenti, hogy alkalmaz egy magyar mint idegen nyelv tanárt, illetve biztosítja a
migráns tanulók magyar nyelvtanulását. Ezen kívül az iskolában minden évben
megszervezik a „PXOWLNXOWXUiOLVGpOHOĘWW|W”.
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Hiánypótlónak tekinti a kérdezett a külföldi gyerekek számára, a Miskolci
Egyetem által kidolgozott tankönyveket. Több szakórán is használják, tesztelik a
könyveket.
A magyar mint idegen nyelv tanár szerint a nem menekült migráns tanulók
MHOOHP]ĘHQ My DQ\DJL N|UOPpQ\HN N|]|WW pOQHN UHQGH]HWW FVDOiGL KiWWpUUHO
UHQGHONH]QHN6RNN|]|WWNDGLSORPDWDNLNOGHWpVEHQOpYĘV]OĘNJ\HUHNH
0yUD)HUHQF)HOQĘWWRNWDWiVL6]DNN|]pSLVNRODpV*LPQi]LXP– pedagógus
Az iskolában tanuló migráns tanulók között a kérdezett pedagógus 44
PHJNO|QE|]WHWL D KDWiURQ W~OL PDJ\DU WHUOHWHNUĘO V]iUPD]yNDW – Erdély,
Vajdaság, Kárpátalja, a vegyes házasságból származókat – pl. arab, üzbég az
HJ\LNV]OĘ– és az egyéb harmadik országból származókat – pl. kínai, arab. Ez a
hármas felosztás, véleménye szerint jól leírja a magyar nyelvtudásukat is: míg a
PDJ\DUODNWD WHUOHWHNUĘO V]iUPD]yN W|NpOHWHVHQ EHV]pOLN D Q\HOYHW D YHJ\HV
házasságból származók is általában jól, addig az egyéb harmadik
országbelieknek jHOOHP]ĘHQYDQQDNQ\HOYLSUREOpPiL
$ PHJIHOHOĘ Q\HOYWXGiVVDO UHQGHONH]Ę PLJUiQV WDQXOyN HVHWpEHQ D NXOWXUiOLV
különbségeket emeli ki a kérdezett, mint esetleges nehézséget.
„Esetleg azzal lehet gond, hogy ott mások a szokások, esetleg mások a
kifejezések, másképp használják ugyanazt a szót és akkor félreértések miatt
HOĘIRUGXOKRJ\DJ\HUHNHNFV~IROMiNYDJ\DWDQiURNQHPpUWLNPHJ´

A
kérdés
megoldását
szerencsésnek megoldani.

kortárs,

migráns-VHJtWĘN

EHYRQiViYDO

WDUWDQi

„És akkor e miatt jó lenne ilyen LQNiEE HOEHV]pOJHWĘV -2 óra, vagy délután,
DKRO HUUĘO V]y YDQ PiU D] LGHpUNH]HWWHN V]iPiUD eQ ~J\ JRQGRORP KRJ\ H]
LJD]iEyO DNNRU PĦN|GQH KRJ\ KD D PiU W|EE pYH LWW OpYĘ XJ\DQDUUyO D
WHUOHWUĘOpUNH]HWWGLiNDYDWQiEHH]HNEHDGROJRNEDKRJ\HUUHpVHrre figyelj.”

A helyi kultúra, szokások migráns tanulók általi elsajátítása mellett, a kérdezett
pedagógus kiemeli a tanárok érzékenyítését, a kulturális különbségek
tudatosítását is.
„Úgy ahogy más kisebbség, aki országunkban él, itt gondolok konkrétan, tudod,
hogy mire gondolok, nagyon sok van a mi iskolánkban ilyen és velük is másként
kell egy kicsit beszélni és foglalkozni azért, hogy ne sértsük meg, mert nekik is
megvannak a saját szokásaik hagyományaik. […] Például, ha a lányok nem
szívesen tesiznek, akkor QHP NHOO HUĘOWHWQL PHUW ĘN KRVV]~ KDM KRVV]~
szoknya, mit tudom én, akkor valami mást csináljanak abban a csoportban. Na,
most ugyanúgy itt is érdemeVWXGQLD]RNDWV]HULQWHPHOĘEE-utóbb lesznek kínai
tanulóink. Hogy a kínaiaknál, mit tudom én, mikor van a tavasz ünnepe náluk,
az újév, az máskor van.”

A migráns tanulók tárgyi tudásában nem tapasztal a kérdezett pedagógus nagy
eltérést, valamint kiemeli, hogy a hozzájuk járó magyar diákok többsége nem
NLPDJDVOyNpSHVVpJĦDPLYHODNOI|OGLHNEĘYHQOpSpVWtudnak tartani.
$ YDMGDViJL WDQXOyNUD MHOOHP]Ę KRJ\ pUHWWVpJL XWiQ D] LVNROD iOWDO LQGtWRWW
technikusi képzésben tanulnak tovább.
Az iskola pedagógiai programjában nem nevesítettek a migráns tanulók, de az
LQWHJUiFLyVSURJUDPMXNEDEHOHpUWLNĘNHWLV
44

$ V]HJHGL LQWp]PpQ\ YH]HWĘSHGDJyJXVD .UDPPHU (ULND PDWHPDWLNiW YDODPLQW |Q- és
társismeretet tanít.

43

43

A migráns tanulókkal való foglalkozás, a kérdezett szerint, toleranciát, empátiát
és nyitottságot igényel. Ilyen tárgyú képzéseken a tanári kar többsége már részt
vett.
$ NpUGH]HWW V]HULQW D KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN W|EEVpJH D V]OĘN
munkavállalása miatt pUNH]LN D] LVNROiED (OĘIRUGXO KRJ\ D WDUWy]NRGiV
feltételeinek teljesítése is gondot okoz a családoknak. A gyerekek egy részét
megviseli a váltás. Az iskola szociális munkással, és mediátorral is segíthet a
problémás esetekben.
A pedagógus hasznosnak tartaná, különösen abban az esetben, amennyiben
QDJ\REE V]iPEDQ MHOHQQHN PHJ PLJUiQV WDQXOyN KD OHKHWĘVpJN OHQQH RO\DQ
képzésben részt venni, ahol ismereteket kapnának a kérdéses csoportra
YRQDWNR]yMRJV]DEiO\RNUyOpVHJ\pELQWHUNXOWXUiOLVLVPHUHWHNUĘO
Ä-y OHQQH HJ\ RO\DQ WiMpNR]WDWy HOĘDGiV YDJ\ HOEHV]pOJHWpV DKRO HJ\UpV]W D
jogi dolgaik. Tehát arról tájékoztatnának minket mi vár ránk. Vagy mi az a
N|WHOH]ĘDPLWQHNQNPHJNHOOFVLQiOQL,OOHWYHKRJ\PLUHILJ\HOMQNKRJ\PLW
nem szabad. […] A másik pedig, ami specifikusan, de hát az nyilván minden
országra más. Nem mindegy, hogy kínai jön hozzánk, egy vietnámi, vagy egy
]EpJ eV KRJ\ PLUH NHOO ILJ\HOQL PiU D] Ę NXOW~UiMXN pV KDJ\RPiQ\DLN
szempontjából.”

.ĘEiQ\DL3HGDJyJLDL6]ROJiOWDWy.|]SRQW– intézményegység-YH]HWĘ
Az intézmény közvetett módon kerül kapcsolatban migráns tanulókkal a kerületi
óvodákban, iskolákban általuk bonyolított szakmai programokon, valamint a
QHYHOĘWHVWOHWLpUWHNH]OHWHNVRUiQ
„Egy tanulmányi versenyen voltam, az volt a témája, hogy az ókori
Görögország. […] itt is volt egy vietnámi páros, és nagyon érdekes volt, ami
megmutatkozott a migráns gyermekekre, hogy nagyon gyors felfogó- és
UHDNFLyNpSHVVpJĦHN YROWDN H]HN D J\HUHNHN 0LQGHQW YDJ\ VHPPLW YHWpONHGĘ
formájában szervezték ezt a versenyt, tehát egy nyomógombot kellett
PHJQ\RPQLpVDNNRUYiODV]ROKDWWDNDNpUGpVUHeVH]NLHPHONHGĘYROWHEEHQD
versenyben, hogy nagyon-QDJ\RQ VRN NpUGpVUH ĘN WXGWiN D YiODV]W PHUW
annyira gyorsan nyomták meg a gombot, és helyes választ is adtak.”

$] LQWp]PpQ\YH]HWĘ 45 tapasztalatai túlmutatnak a szinte sztereotipikus, kiváló
képességekkHO NLWDUWiVVDO V]RUJDORPPDO UHQGHONH]Ę WiYRO-keleti tanuló képén,
PLNRUDQ\HOYLKLiQ\RVViJRNEyONXOWXUiOLVNO|QEVpJHNEĘOIDNDGySUREOpPiNUDLV
kitér.
Ä2O\DQ WDSDV]WDODWRP LV YROW HJ\ yUiW OiWRJDWWDP HJ\ LVNROiEDQ KRJ\ YpJVĘ
soron ott van a gyermek a tanórán, és nem történik vele semmi. Tehát nem
UHDJiOQHPNpUGH]QHPYiODV]RODNpUGpVHNUHHJ\V]HUĦHQFVDNMHOHQYDQpV
ugye érdekes lenne megtudni azW KRJ\ PL W|UWpQLN H] DODWW D] LGĘ DODWW D
gyermekkel.”

A fenti problémára a differenciált oktatásban látja a megoldást, ami egyéni
szinten képes az ismereteket, a magyar nyelvtudás szintjét felmérni, majd
azokat a képességeket fejleszteni, melyek gátolják a tanórai keretekbe való
bekapcsolódást.
A migráns tanulókkal való foglalkozás aktualitását egy megnyíló pályázati
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OHKHWĘVpJ 46 adja az intézménynek. Terveik szerint két-két kerületi óvodát és
általános iskolát 47 vonnak be a megvalósítandó projektbe. (OĘ]Htes felmérésük
szerint D NHUOHWEHQ NLPDJDVOy D PLJUiQV WDQXOyN V]iPD D NĘEiQ\DL SLDF
YRQ]iVN|U]HWH PLDWW $ NHUOHWL LVNROiNEDQ HOVĘVRUEDQ NtQDL YLHWQiPL XNUiQ pV
román tanulók sorolhatók a migráns gyerekek csoportjába.
A projekt többek között arra kíván választ adni, hogy milyen speciális
módszerekkel lehet a migráns tanulókat tanítani. 48 Hangsúly kerül egyéni
fejlesztési tervek kidolgozására és megvalósítására, valamint a migráns tanulók
pUWpNHOpVpUH$PLJUiQVWDQXOyNKR]LOOHV]NHGĘPHJLVPHUpVLIHMOHVztési, értékelési
módszerek kidolgozása és alkalmazása mellett DV]OĘNHWLVPHJNtYiQMDFpOR]QL
a program. 49
Az intézmény nyomon követi a Miskolci Egyetem Együtthaladó EIA projektjét és
NLHPHONHGĘHQ MyQDN WDUWMD RO\DQQ\LUD KRJ\ NL NtYiQMiN WHUMHV]WHQL D kerület
minden iskolájára.
„Valamennyi korlátozott nyelvi kódú gyermek számára egy nagyon hasznos
Q\HOYL IHMOHV]WĘ SURJUDP DPLYHO D 6]HQW /iV]Oy ,VNROD GROJR]LN pV D]
önkormányzat támogatásával és kifejezett kérésére mi próbáltuk ezt a
programot kerületi szinten megszervezni. Tehát hogy nem csak a Szent Lászlós
GLiNRN KDQHP D NHUOHWEHQ OpYĘ  iOWDOiQRV LVNROiEyO D] LJD]JDWy NROOpJiN
segítségével behívni egy programba olyan gyerekeket, olyan migráns
gyerekeket, akik szívesen részt vesznek, és akiknek mindenképpen hasznos
lehet egy ilyen programban való részvétel.”

A program kiterjesztésének nehézsége egyeOĘUHDEEDQUHMOLND]LQWp]PpQ\YH]HWĘ
szerint, hogy a migráns tanulók alacsony számban vesznek részt a
IRJODONR]iVRNRQPHO\QHNHJ\LNIĘRNDOHKHWKRJ\ nem a gyerekek iskolájában,
KDQHP HJ\ NOVĘ KHO\V]tQHQ NHUO VRU D IRJODONR]iVRNUD 50 Továbbá a mérsékelt
pUGHNOĘGpVEHQV]HUHSHWMiWV]KDWD]LVKRJ\D]pULQWHWWWDQXOyNV]OHLYHOLVQHKp]
a kapcsolattartás a nyelvi korlátok miatt.
A kerületi oktatási, nevelési intézményekkel jó szakmai és személyes
kapcsolatokat ápol az intézmény. Az utóbbi években megvalósított pályázatuk 51
DNWXDOL]iOWD D UpJLy LVNROiLYDO pV yYRGiLYDO YDOy HJ\WWPĦN|GpVW $ SiO\i]DW
többek között olyan kompetenciaalapú óvodai programot dolgozott ki, mely külön
fejezetben tárgyalta a multikulturális nevelést, és a differenciált bánásmód elvét
kiterjesztette a migráns gyerekekre is.
„Ebben a programcsomagban kifejezetten volt egy ilyen külön fejezet, hogy a
migráns gyermekekkel, szüleikkel való bánásmód, a feléjük való fordulás. Az
alapelve az YROWHQQHND]HJpV]QHNKRJ\QLQFVHQHNNO|QE|]ĘpUWpNĦNXOW~UiN
minden kultúra ugyanolyan értékes attól, mert más. És hogy nekünk is
törekednünk kell arra, hogy amellett, hogy beillesztjük a gyermekeket a mi
kultúránkba, és a mi társadalmunkba, és hogy DEEDD]LUiQ\EDIHMOHV]WMNĘNHW
hogy a mi társadalmunkban tudjanak helytállni és boldogulni, amellett gondot
NHOO IRUGtWDQL DUUD LV KRJ\ D] LGHQWLWiVXNDW PHJĘUL]]pN pV D VDMiW
hagyományaikat ápolhassák.”
46

"Migráns tanulók a magyar közoktatásban" FtPĦ7È023SiO\i]DW
A Szent László Általános Iskola és a Bem József Általános Iskola is kutatásunk helyszínéül
szolgált.
48
Például tanulás módszertani ismeretek nyújtásával, melyek abban segítik a migráns tanulókat,
KRJ\PLNpSSHQFpOV]HUĦD]HJ\HVWDQWiUJ\DNWDQXOiVDYDJ\KRJ\SpOGiXOPLO\HQV]|YHJHOHP]pVL
módszerek vannak, amelyek segítik a tanulást.
49
2O\DQpU]pNHQ\tWĘWUpQLQJHNV]HUYH]pVpYHOPHO\N|OFV|Q|VHQN|]HOHEEKR]]DDPDJ\DULOOHWve a
PiVNXOW~UiWDV]OĘNK|]
50
$EHV]pOJHWpVLGĘSRQWMiKR]NpSHVWKyQDSSDONRUiEEDQLQGXOWDNH]GHPpQ\H]pV
51
Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a dél-pesti régióban
47
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$] LQWp]PpQ\YH]HWĘ V]HULQW D SURJUDP Q\RPiQ NO|QE|]Ę NH]GHPpQ\H]pVHN
születtek óvodákban, ahol a kínai és vietnámi kultúra egyes elemeit helyezték
egy-HJ\ IRJODONR]iV N|]pSSRQWMiED .|YHWHQGĘ SpOGDNpQW HPOtWL D]RNDW D
próbálkozásokat, ahol hangsúly kerül nemcsak egy számunkra „egzotikus”
kultúra bemutatására, hanem a magyar kultúrával, szokásokkal összhangban
W|UWpQLNDNXOW~UiNpVNpSYLVHOĘLNHJ\PiVVDOYDOyN|OFV|Q|VPHJLVPHUNHGpVH
$ 6]ROJiOWDWy .|]SRQW ~WW|UĘ V]HUHSHW YiOODOW D NHUOHWEHQ D NRPSHWHQFLD DODS~
oktatás elterjesztésében és a migráns tanulók befogadása terén is hasonló
szerepre készül.
„Megmutatni
azt,
hogy
hogyan
lehet,
hogyan
lehet
másképpen,
szemléletformálóan befogadni azokat, akik itt élnek Magyarországon, és hát
nem tudni, hogy milyen hosszú ideig, lehet, hogy 5 évig, 10 évig, de, de itt
YDQQDN N|]|WWQN pV pV My OHQQH KRJ\ KD ĘN LV HUHGPpQ\HV WDQtWiVEDQ
tanulásban, életben vehetnének részt.”

3.3.4. Oktatáspolitikai döntéshozók
Az oktatáspolitikai döntéshozók52 közül egy korábban aktív és egy jelenleg aktív
szakemberrel készítettünk interjút.
Az alábbi kérdések jelölték ki a közoktatási intézmények munkatársaival
IRO\WDWRWWEHV]pOJHWpVHNIĘEESRQWMDLW
x Migráns tanulókkal való kapcsolat (személyes motivációk, szakmapolitikai
kérdések);
x Migráns tanulók versus közoktatás (oktatáspolitika, MIPEX, Interkulturális
pedagógia);
x A harmadik országbeli tanulók (jellegzetességei, harmadik országbeli
tanulók versus közoktatás);
x Az oktatáspolitikai döntéshozó szakemberek szükségletei.
$ YROW RNWDWiVSROLWLNDL V]DNpUWĘ V]HULQW D NRUPiQ\YiOWiV yWD D migráns tanulók
kérdése jelentéktelenné vált a magyar közoktatásban, amit azért nehezményez
különösen, mert véleménye szerint kis ráfordítással – ellentétben a nyugati
országokkal – jobb megoldásokat lehetne alkalmazni.
„Magyarországon a probléma annyira kicsi, hogy kis jóindulattal, kevés pénzzel,
nagyon jó eredményeket lehetne elérni.”

Problémásnak tartja, hogy a migráns tanulók oktatása és nevelése csupán
iránymutatás maradt és nem vált a Nemzeti alaptanterv részévé, 53 így nem is
YiOKDWDM|YĘEHQVHPD]LVNRODLSHGDJyJLDLSURJUDPV]HUYHVUpV]pYp9pOHPpQ\H
V]HULQW VDMQiODWRV KRJ\ PHJV]ĦQW D NRUiEEDQ iOWDOD YH]HWHWW PLJUiQV
munkacsoport, ami összehozta a kérdésben érintett állami és civil feleket.
Továbbá nehezményezi, hogy a minisztériumi honlapok nem tartalmaznak fontos
52

)RUJiFV $QGUiV YROW RNWDWiVSROLWLNDL V]DNpUWĘ D] (XUySDL 8QLyV .DSFVRODWRN )ĘRVztálya
munkatársaként, többek között a migráns munkacsoport létrehozója. Kozma László jelenlegi
oktatáspolitikus – IĘWDQiFVRV - feladatai között szerepelt a külföldi bizonyítványok honosítása,
valamint a migráns tanulókra vonatkozó jogszabályokkal, kedvezményekkel kapcsolatos
tájékoztatás.
53
$ 1HP]HWL DODSWDQWHUY PHO\  V]HSWHPEHUpWĘO OpS KDWiO\ED XJ\DQ W|EE HVHWEHQ NLWpU D]
interkulturális kompetenciára – leginkább a nyelvtanulás célrendszere keretében – azonban a
migráns tanulókra csupán egy lábjegyzetben utal. (MAGYAR KÖZLÖNY • 2012. évi 66. szám, pp.
10680.)
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információkat, statisztikákat, valamint a migráns portált sem gondozzák már.
A jelenlegi oktatáspolitikus 54 szerint a migráns tanulók helyzete nehezebb
Magyarországon, mint a tradicionálisan sok migránst befogadó országokban,
mert a magyar tanterv nem nyújt kapcsolódási pontokat saját kultúrájukhoz,
nyelvükhöz. A Magyar-.tQDL.pW7DQtWiVL1\HOYĦÈOWDOiQRV,VNRODNLYpWHOpYHOQHP
léteznek olyan közoktatási intézmények, amelyek a magyar tanulók igényei
mellett a migráns tanulók igényeire is ugyanolyan súlyt tudnának fektetni.
Abban mindkét kérdezett egyetért, hogy nagyon neKp] iOWDOiQRV pUYpQ\Ħ
következtetéseket levonni a migráns – különösen a harmadik országbeli –
tanulókra vonatkozóan, azok alacsony száma miatt. A volt oktatáspolitikus
V]HULQWD]2(&'RUV]iJRNEDQIHOOHOKHWĘPLJUiQVWDQXOyNUDYRQDWNR]yVWDWLV]WLNiN
közül, például a tanulók teljesítményére vonatkozóak nem reprodukálhatóak,
mert a migráns tanulók hazai kis aránya miatt azok statisztikailag nem
pUWpNHOKHWĘHN
$MHOHQOHJLRNWDWiVSROLWLNXVV]HULQWDPLJUiQVWDQXOyNWHNLQWHWpEHQDIĘSUREOpPiW
a nyelvi nehézségek jelentik, valamint a tanulók, illetve a szüleik
motivációhiánya. Véleménye szerint az alaptanterv sokféle érték oktatására
bátorít és a magyar gyerekek is befogadóak.
A sok pozitívum ellenére, szerencsésebbnek tartaná, ha az állami normatíva
automatikusan MiUQD D PLJUiQV WDQXOyN XWiQ pV QHP KDWiULGĘK|] N|W|WW
pályázati úton valósulna meg.
Ä,WW KDWiULGĘN YDQQDN pV ĘV]LQWpQ V]yOYD LWW MREEQDN WDUWDQiP D QRUPDWtYiW
Tehát hogyha jön egy migráns tanuló, akkor annak legyen egy normatívája
még akkor is, ha a IĘQ|N|PQHN D] YROW D YpOHPpQ\H KRJ\ RO\DQ NHYHVHQ
YDQQDNKRJ\HEEĘOQHFVLQiOMXQNRUV]iJRVV]DEiO\W´

0LYHO D PLJUiQV WDQXOyN D] RUV]iJ pV D IĘYiURV WHUOHWpQ V]pWV]yUWDQ MHOHQQHN
meg, ezért véleménye szerint valamilyen szintig minden iskolának fel kellene
készülnie a fogadásukra. A migráns tanulók iskolai integrációja érdekében
fontosnak tartaná, hogy a pedagógusképzés is legalább egy kurzus erejéig
foglalkozzon a kérdéssel, valamint legyenek olyan tankönyvek, melyek a
PDJ\DUXO QHP YDJ\ J\HQJpQ pUWĘN V]iPára is hatékony segítséget nyújtanak a
tanuláshoz.
A migráns tanulók csoportja véleménye szerint nagyon heterogén csoport, azért
is jelent komoly problémát D]iOWDOiQRVpUYpQ\ĦLQWHJUiFLyVSURJUDPNLGROJR]iVD
számukra.

54

2012 februárja óta Kozma László is nyugdíjas.
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4. Fókuszcsoportos beszélgetések
4.1. A részkutatás módszertana: tervezés és megvalósítás
A fókuszcsoportos beszélgetések NLHPHOW FpOMDNpQW WĦ]WN NL KRJ\ – D V]DNpUWĘL
interjúkkal megkezdett úton továbbhaladva – a harmadik országbeli tanulókkal
QDSL V]LQWĦ NDSFVRODWEDQ OpYĘ SHGDJyJXVRN WDSDVztalatai nyomán feltárjuk a
PLJUiQVWDQXOyNLVNRODLLQWHJUiFLyMiWWiPRJDWypVJiWOyWpQ\H]ĘNHW
$ PyGV]HU NLYiODV]WiViW D] PRWLYiOWD KRJ\ D OpWUHM|YĘ NHUHWHN N|]|WW D
EHV]pOJHWpV UpV]WYHYĘL ROGRWW N|]HJEHQ WXGMiN PHJRV]WDQL D] DGRWW WpPiUD
tapasztalataikat,
valamint
a
csoportdinamikai
vonatkozó
élményeiket,
IRO\DPDWRNQDNN|V]|QKHWĘHQRO\DQWDUWDOPDN LVIHOV]tQUHNHUOKHVVHQHNPHO\HN
egy interjú keretében rejtve maradnának.
A cél elérése érdekében 10 darab csoportos beszélgetést folytattunk le általunk
kiválasztott intézményekben. A bevont oktatási intézmények egy részével
korábbi szakmai kapcsolatok, másik részével szakmai ajánlás alapján vettük fel a
kapcsolatot. Eredetileg Budapesten 6, Szegeden 4 db fókuszcsoportos
beszélgetést terveztünk. Az általunk megkeresett IĘYiURVL RNWDWiVL LQWp]PpQ\ek
(30) közül azonban összesen 5-ben vállalták a részvételt; 55 ezek közül három
általános iskolában, 56 egy általános iskola és gimnáziumban, 57 illetve egy
gimnáziumban. 58 (QQHNPHJIHOHOĘHQ6]HJHGHQHJJ\HOW|EED]D]|VV]HVHQGE
fókuszcsoportot szerveztünk 4 oktatási intézmény – 2 általános iskola 59 és 2
–
pedagógusainak,
illetve
az
Agora
Alapítvány
a
középiskola 60
Társadalomkutatásért mentorainak 61 részvételével. Ez utóbbi fókuszcsoport
pUGHNHVVpJH KRJ\ D EHV]pOJHWpVHQ UpV]WYHYĘ PHQWRrok azokkal az oktatási
intézményekkel vannak kapcsolatban, melyekkel a szegedi fókuszcsoportos
beszélgetéseket lefolytattuk, vagyis segítségükkel a harmadik országbeli tanulók
iskolai integráltságát így két oldalról is megvizsgálhattuk.
A fókuszcsoportos beszélgetéseken összesen 47 személy vett részt.
A félig strukturált guide az alábbi kérdések mentén jelölte ki a beszélgetések
IĘEESRQWMDLW
x Migráns tanulók az iskolában (számosságuk, összetételük, csoportjaik);
x Harmadik országbeli tanulók az iskolában (számosságuk, összetételük,
kapcsolatfelvétel, magyar nyelvtudás);
x Harmadik
országbeli
tanulók
oktatása/nevelése
(készségek
–
kompetenciák, nehézségek – könnyebbségek);
x +DUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN VSHFLiOLV V]NVpJOHWHL V]OĘL KiWWpU
motiváltság);
x Harmadik országbeli tanulókkal foglalkozó pedagógusok szükségletei.

55
A viszonylag alacsony részvételi hajlandóságban az is szerepet játszott, hogy az iskolák egy
MHOHQWĘV UpV]H QHP pUH]WH PDJiW NXWDWiVXQN FpOFVRSRUWMiED LOOĘQHN FVDN QpKiQ\ KDUPDGLN
országbeli tanulójuk van, vagy szinte kizárólag menekült gyerekekkel foglalkoznak, valamint
migráns tanulóik többsége már magyar állampolgárságot szerzett).
56
Bem József Általános Iskola, Eötvös Lóránd Általános Iskola, Szent László Általános Iskola.
57
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola.
58
Ady Endre Gimnázium.
59
Arany János Általános Iskola és Madách Imre Magyar-$QJRO.pW7DQtWiVL1\HOYĦÈOWDOiQRV,VNROD
60
Móravárosi Szakközép- és Szakiskola és SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium.
61
www.migransmentor.eu
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A beszélgetésHNHW PHJHOĘ]YH V]iPRV NOVĘ N|UOPpQ\W 62 megismerve,
HOĘIHOWpWHOH]WNKRJ\
x D EXGDSHVWL LVNROiNEDQ MHOHQWĘVHEE D KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN
MHOHQOpWHPLQWDV]HJHGLLVNROiNEDQYDODPLQWPtJD]HOĘEELHNEHQDWiYROkeleti (kínai és vietnámi) diákok teszik ki a harmadik országbeli tanulók
többségét, addig az utóbbiakban nem számolhatunk egyetlen országból
származók dominanciájával sem;
x a Szeged környéki településeken – különösen a szerb határhoz közel
HVĘNEHQ – még mindig a szerbiai magyar diákok vannak túlsúlyban a
harmadik országbeli tanulók halmazán belül, azonban a szegedi iskolákban
arányuk nem kimagaslóan nagy.

4.2. A részkutatás általános üzenetei
$ IyNXV]FVRSRUWRV EHV]pOJHWpVHNHQ UpV]WYHYĘ SHGDJyJXVRN pV PHQWRURN D
harmadik országbeli tanulók iskolai integrációjával kapcsolatos tapasztalatait az
alábbiakban összegezzük.
x

x

x

x
x

x

A fókuszcsoportok tapasztalatai alapján minél több ismerettel és
gyakorlattal rendelkezik egy iskola a harmadik országbeli tanulók
oktatásával kapcsolatosan, a pedagógusok annál árnyaltabban látták e
csoport szükségleteit.
A pedagógusok egy része ismeri, de hétköznapi szinten nem használja a
harmadik országbeli tanuló kifejezést.
o 0tJ D PHJNpUGH]HWW EXGDSHVWL LVNROiNEDQ MHOOHP]ĘHQ D NtQDL pV
vietnámi származású tanulók teszik ki a harmadik országbeli
tanulók legnagyobb részét,
o addig a szegedi iskolákban a vajdasági magyar tanulók jelentették a
közelmúltig a harmadik országbeli tanulók legnépesebb csoportját.
(jHOHQOHJHJ\HWOHQV]iUPD]iVLRUV]iJVHPHPHOKHWĘNLHWHNLQWHWEHQ
a Tisza parti városban).
6]iPRWWHYĘ D NO|QEVpJ D NpW YiURV LVNROiLED MiUy KDUPDGLN RUV]iJEHOL
tanulók számát tekintve:
o Budapesten, a kiválasztott iskolákban osztályonként átlagosan 2-3
harmadik osztálybeli tanulóval kell számolni;
o Szegeden ennél jóval ritkább a harmadik országbeli tanulók
HOĘIRUGXOiVDiOWDOiEDQRV]WiO\RQNpQW-IĘ
A pedagógusok határozott különbséget tesznek a menekült és a harmadik
országbeli tanulók között, kiemelve a menekült gyerekek oktatásának, és
beilleszkedésének nehézségeit.
A kutatásban UpV]WYHYĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNHJ\LNHVHPQHYHVtWLNO|QD
migráns tanulókat pedagógiai programjában, illetve interkulturális
pedagógiai programmal sem rendelkeznek.
o Ennek ellenére különösen a budapesti iskolákban, megvalósítanak
interkulturális programokat.
$ OHJW|EE LVNROiEDQ D] RV]WiO\IĘQ|N pV D V]DNWDQiURN pUGHNOĘGpVpQ
DNWLYLWiViQ P~OLN KRJ\ PHQQ\L pV PLO\HQ MHOOHJĦ VHJtWVpJHW NDSQDN D
harmadik országbeli tanulók.

62
,GHpUWYH D KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN RUV]iJRV V]yUyGiViQDN HJ\HQOĘWOHQVpJpW D] HJ\HV
érintett városokat és feladatellátási helyeket domináló kibocsájtó országokat.

49

49

x

x

x

x
x

50

o $] DNWtY pV pUGHNOĘGĘ RV]WiO\IĘQ|N MHOHQOpWH PHOOHWW iOWDOiEDQ
azokban az osztályokban foglalkoznak a harmadik országbeli
tanulók kultúrájával, ahova több más kultúrájú tanuló is jár.
A pedagógusok többsége szerint nem szükségesek speciális kompetenciák
a harmadik országbeli tanulókkal való foglalkozáshoz:
o 6ĘWLQNiEEN|QQ\HEEVpJHNUĘO– motiviOWViJNLHPHONHGĘWDQXOPiQ\L
HUHGPpQ\HN D WĘON NDSRWW WLV]WHOHW – számoltak be a velük való
munkáról, az „átlag” magyar tanítványaikkal összehasonlítva;
o A tapasztaltabb pedagógusok szerint nehézségeket is rejt e tanulói
csoport oktatása. Így a távol-keleti gyerekeknél a nyelvi
hiányosságokból fakadó problémák mellett a kulturális különbségek
– túlzott udvariasság, félénkség miatt nem kér segítséget, nem
kérdez – és a családok sajátos élethelyzete – HOWpUĘ QRUPiN
elvárások – is megnehezítheti a tanárok dolgát.
A pedDJyJXVRNMHOHQWĘVUpV]HV]HULQW DQHPPDJ\DUDQ\DQ\HOYĦKDUPDGLN
RUV]iJEHOL WDQXOyN HOVĘVRUEDQ a magyar nyelv tanulásában igényelnének
NO|QIRJODONR]iVWGHHUUHOHJW|EEV]|UQLQFVOHKHWĘVpJ
o $ NtQDL YLHWQiPL V]OĘN H]W D SUREOpPiW iOWDOiEDQ ~gy orvosolják,
hogy magántanárhoz járatják gyerekeiket.
o A korrepetálásban a budapesti pedagógusokat a harmadik országbeli
tanulók számára készült speciális tankönyvcsomag is segítheti, a
szegedi pedagógusokat pedig a migráns mentorok.
A kínai, vietnámi taQtWYiQ\RNNDO LV IRJODONR]y SHGDJyJXVRN MHOHQWĘV
különbséget látnak a távol-keleti és a magyar családmodell között.
Véleményük szerint, míg a magyar családokban a gyereket mintegy
PHJNtPpOLN PLQGHQ SUREOpPiWyO pV IHOHOĘVVpJWĘO DGGLJ D WiYRO-keleti
családokUD pSSHQ D IRUGtWRWWMD LJD] D J\HUHNHN IHOHOĘVVpJYiOODOiVUD YDOy
szocializációja kicsi korban kezdetét veszi.
o További különbségként emelték ki: a távol-keleti családmodell
KLHUDUFKLNXVDEEV]HUNH]HWpWD]LGĘVHNWLV]WHOHWpW
o $ J\HUHNHN IHOQĘWWHV V]HUHSHLW (kisebb testvérek felvigyázása,
hivatalos
ügyekben
való
eljárás,
tolmácsolás)
egyrészt
NXOW~UiMXNEyOPiVUpV]WDMHOHQOHJLpOHWKHO\]HWNEĘOHUHGH]WHWLN
$ KDUPDGLN RUV]iJEHOL V]OĘNNHO YDOy NDSFVRODWWDUWiVW WHNLQWLN D
pedagógusok a legnehezebb feladatnak (nyelvi korlátok).
A kínai, vietnámi tanulókat oktató pedagógusok szerint e tanulók
alkalmazkodóak és könnyen beilleszkednek az osztályközösségbe.
o A magyar osztályközösséghez való alkalmazkodás érdekes
jelenségeként
említették,
hogy
a
távol-keleti
tanítványok
többségének van magyar keresztneve is.
o A távol-keleti tanulók nemcsak az iskolában vegyülnek jól magyar
származású osztálytársaikkal, de – a pedagógusok szerint – iskolán
NtYO LV V]tYHVHQ W|OWLN YHON HJ\WW D] LGĘW (Habár a középiskolás
korosztályra háruló többletszerepek miatt nem egyszer egymást
kizáró elvárásoknak próbálnak megfelelni e tanulók.)
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A szegedi pedagógusok tapasztalatai szerint a vajdasági magyar tanulók
beilleszkedése szinte problémamentesnek mondható.
Azonban az az egy-egy harmadik országbeli tanuló, aki látható mássággal
kerül be egy osztályba, szinte automatikusan kiváltja a fehér többség
ellenérzését.
o Tapasztalataik szerint a roma gyerekekkel kapcsolatos negatív
érzéseiket vetítik ki a hasonló EĘUV]tQĦJ\HUHNHNUH
o Amennyiben hiányzik a pedagógus empatikus és határozott
IHOOpSpVHDEHLOOHV]NHGpVIRO\DPDWDDNiUKRVV]~LGĘUHLVHODNDGKDW
A kérdezett SHGDJyJXVRN HJ\ MHOHQWĘV UpV]H Szegeden is úgy érzi, hogy
nincs szüksége semmifajta segítségre a harmadik országbeli tanulókkal
való munkához.
A pedagógusok másik fele egy-egy korábban már tárgyalt nehézséget –
nyelvtudás hiánya, kulturális különbségek – emelt ki, melyek
megoldásában lenne igénye segítségre.
$ NXWDWiVEDQ UpV]WYHYĘ (budapesti és szegedi) pedagógusok többsége
elutasította a harmadik országbeli tanulókkal kapcsolatos képzéseket,
tréningeket.
o A legtöbben a korábbi továbbképzések eredménytelenségére,
haszontalanságára hivatkoztak.
o Csupán a pedagógusok töredéke gondolkodott el azon, hogy milyen
lenne, egy számukra hasznos képzés a témában.
o A képzésre nyitott pedagógusok körében is megfigyeOKHWĘ HJ\IDMWD
V]DEDGNR]iV D]W LOOHWĘHQ KRJ\ D KLiQ\]y LVPHUHWHNHW DXWRGLGDNWD
módon már régen megszerezhették volna.
$ V]DNPDL NDSFVRODWRN My J\DNRUODWRN LUiQW pUGHNOĘGĘ EXGDSHVWL
pedagógusok az EIA által támogatott „Együtthaladó” program keretében
kifejlesztett tankönyvcsomagot emelték ki, míg a szegediek a szintén EIA
támogatású „Mentorprogrammal az integrációért” projektet.
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4.3. A fókuszcsoportos beszélgetések: az elhangzottak részletesen
4.3.1. Migráns tanulók az iskolában
A „migráns tanuló” kifejezés hallatán, szinte minden csoportban többen saját
migráns tanítváQ\DLNUDJRQGROWDNpVD]ĘQHYNHWHPOtWHWWpN
Van, ahol a migráns tanuló egyáltalán nem bevett, vagy csak az utóbbi pár
évben meghonosodott kifejezés a pedagógusok körében.
„Nekem régen abszolút nem jutott róla semmi eszembe, tehát mostanában van
az, amióta olyan sokat foglalkozunk ezzel a témával, azóta. De a migránsoknál
kifejezetten nekem a kínaiak meg a vietnámiak… tehát a harmadik országból,
I|OGUpV]UĘOpUNH]HWWHNMXWQDNU|JW|QHV]HPEH´ 63
10. ábra: Harmadik országbeli tanulók – HOVĘDVV]RFLiFLyN

A budapesti pedagógusokból a távol-keleti diákjaikkal kapcsolatos pozitív
WDSDV]WDODWDLNDWKtYWDHOĘVSRQWiQPyGRQDNpUGpV
Ä0iVViJ HOIRJDGiVD WROHUDQFLD PRVW pQ N|QQ\Ħ KHO\]HWEHQ YDJ\RN 0RVW
hirtelen nem számoltam össze, hogy hány migráns gyerek van nálam, de egy
öt-hat-hét talán, van kínai, vietnámi, mongol gyermekem, és csupa pozitív
tapasztalat.”

A szegedi pedagógusok pedig a szerbiai magyar tanulókat emelték ki a magyar
tanulók közül.
„Hogyha azt hallom, hogy külföldi diák, akkor a szerbiai magyar gyerekek
szorgalma, tisztelettudása, viselkedése, hogy így mondjam, ami pozitív
irányban különbözik a mi diákjainktól.”

63
A k|YHWNH]ĘNEHQ D] LGp]HWHN D IyNXV]FVRSRUWRV EHV]pOJHWpVHQ UpV]WYHYĘ SHGDJyJXVRNWyO pV
PHQWRURNWyOV]iUPD]QDN(OOHQNH]ĘHVHWEHQNO|QMHO|OMNDIRUUiVW
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A migráns tanulók oktatásával kapcsolatosan a pedagógusok spontán módon
lényegesen több könnyebbséget említettek, mint nehézséget. Az említett
QHKp]VpJHN N|]|WW HOVĘ KHO\HQ V]HUHSHOWHN D Q\HOYL SUREOpPiN 64 és a
beilleszkedéssel együtt járó egyéb nehézségek, amit különösen nagy empátiával
fogalmaztak meg a kérdezettek.
ÄeQ PLQGLJ D]W JRQGRORP HO KRJ\KD pQ OHQQpN D] Ę KHO\pEHQ HJ\ LGHJHQ
országban, akkor én mit kezdenék magammal és neki milyen nehéz lehet.”
Ä+RJ\QHPOHKHWN|QQ\ĦGROJDDPDLLVNRODUHQGV]HUEHQ´

A pedagógusok egy kisebb része további problémaként említette a fogadó
társadalom, (osztály)közösség elutasító magatartását a mássággal szemben.
„Nehéz neki Magyarországon.”
Ä1HNHPD]DPHJOiWiVRPKRJ\VRNHVHWEHQDJ\HUHNHNHWIĘOHJHOVĘEHQDPtJ
PHJQHPLVPHULNNLN|]|VtWLN%ĘUV]tQNPLDWWHVHWOHJDQHPW|NpOHWHVPDJ\DU
nyelvtudásuk miatt, a szüleik láttán és a más szokások, amelyeket hoztak.”

4.3.2. Harmadik országbeli tanulók az iskolában
$ IyNXV]FVRSRUWRNRQ UpV]WYHYĘ SHGDJyJXVRN MHOOHP]ĘHQ HOĘV]|U D] LVNROiQ
keresztül kerültek kapcsolatba migráns gyerekekkel. Mind Budapesten, mind
6]HJHGHQ D SHGDJyJXVRN OHJHOVĘ KDUPDGLN RUV]iJEHOi tanulókkal való
tapasztalatai a 90-HV pYHN HOHMpUH WHKHWĘ D KDWiURQ W~OUyO HOVĘVRUEDQ
5RPiQLiEyO pV 6]HUELiEyO  pUNH]Ę PDJ\DU QHP]HWLVpJĦ WDQXOyN QDJ\REE
V]iPEDQW|UWpQĘPHJMHOHQpVHNRU
Ä+iW WDOiQ NH]GĘG|WW D] HUGpO\LHNNHO 8J\H DKRO QHP QDJ\RQ YHWWk észre,
PHUWĘNPDJ\DUXOEHV]pOWHNpVFVDNQpKDDNNRUGHUOWNL«D]RV]WiO\IĘQ|NQHN
nyilván hamarabb, amikor az állampolgárságiért el kellett menni, vagy le kellett
tenni az állampolgársági vizsgát.”

$PHJNpUGH]HWWEXGDSHVWLLVNROiNEDQMHOOHP]ĘHQDNtQDL és vietnámi származású
tanulók teszik ki a harmadik országbeli tanulók legnagyobb részét. A
tapasztalatok szerint a 2000-HV pYHN HOHMpWĘO NH]GYH MHOHQWHN PHJ D] RNWDWiVL
intézményekben, létszámuk azóta folyamatosan növekszik. A frekventált
iskolákban (amelyek pl. a piachoz, kereskedelmi központokhoz vagy
nagykövetséghez vannak közel) mostanra osztályonként átlagosan 2-4 migráns
WDQXOyLVPHJMHOHQLN$]HOVĘRV]WiO\RNEDMHOHQWNH]ĘJ\HUHNHNN|]OHJ\UHW|EEHQ
már Magyarországon születtek, magyar állampolgárságúak és magyarnak vallják
magukat. 65
A szegedi iskolákba a délszláv háború idején nagy létszámban érkeztek vajdasági
PDJ\DU QHP]HWLVpJĦ WDQXOyN $ SHGDJyJXVRN D IyNXV]FVRSRUWRN VRUiQ UyOXN
tettek leginkább említést, velük kapcsolatban vannak csoportos tapasztalataik,
KDEiUV]iPXNMHOHQWĘVHQFV|NNHQWD]XWyEELpYHNEHQ 66 Osztályaikban az egyéb,
harmadik országbeli tanulók elvétve jelennek meg, általában osztályonként 1-1
IĘYHOËJ\H]HNHWDWDQXOyNDWHJ\HGLHVHWNpQWOiWMiNe pedagógusok, nem tudtak
erre a csoSRUWUDMHOOHP]ĘWXODMGRQViJRNDWiOWDOiQRVViJRNDWPHJQHYH]QL
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,GHpUWYHDV]OĘNQ\HOYLSUREOpPiLWpVHEEĘON|YHWNH]ĘHQDV]OĘNNHOYDOyNDSFVRODWWDUWiVWLV
A fókuszcsoportos beszélgetések során a harmadik országbeli tanulókkal kapcsolatos
tapasztalatokra koncentráltunk.
66
$ PDJ\DU IHOPHQĘNNHO UHQGHONH]Ę NOI|OGLHN HJ\V]HUĦVtWHWW KRQRVtWiVD LV EL]RQ\iUD V]HUHSHW
játszik a harmadik országbeli, szerbiai magyar taQXOyNFV|NNHQĘV]iPiEDQ
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„A 90-HV pYHN HOHMpQ Q|YHNHGHWW D] (UGpO\EĘO M|YĘN V]iPD D]XWiQ D GpOV]OiY
KiERU~LGHMpQKDWiUR]RWWDQPHJXJURWWDYDMGDViJLPDJ\DUJ\HUHNHNV]iPDVĘW
kifejezetten a fiúk voltak többen. Most beállt egy ilyen egyensúly, hogy 2-3
vajdasági tanítványunk van, azt hiszem… szóval 2-3, ez egy ilyen állandónak
PRQGKDWy V]iP J\DNRUODWLODJ LWW D  IĘV OpWV]iPEDQ 7HKiW ĘN D]pUW
HOHQ\pV]ĘPHQQ\LVpJHWDONRWQDN´

SSHFLiOLV KHO\]HWĦ D V]HJHGL NpWtanítású Q\HOYĦ LVNROD DKRO D WDJR]DW LQGXOiVD
óta minden osztályban van 1-1 migráns gyerek.
$IĘYiURVLLVNROiNKR]NpSHVW Szegeden nagyobb a külföldi tanulók fluktuációja a
FVDOiGRNDNiU0DJ\DURUV]iJRQEHOOLDNiUNOI|OGUHW|UWpQĘN|OW|]pVHPLDWW
„Vándorlás van, olyan értelemben, hogy jönnek, pár évig itt tanulnak, vagy itt
dolgoznak a szüleik, aztán lehet, hogy a világ másik tájára indulnak tovább. El
is költöztek Pestre, tehát országon belül is költöznek, a munkahelyek után
mennek szerintem. Ha nem is mennek ki az országból, én ezt vettem észre,
hogy Pestre mennek, teKiW IĘOHJ DNLN D NHUHVNHGHOHPEHQ GROJR]QDN RGD
mennek, ahol jobb a megélhetésük.”

$ WDQXOyN V]iUPD]iVL RUV]iJiW WHNLQWYH D SHGDJyJXVRN HOVĘVRUEDQ NtQDL pV
YLHWQiPL LOOHWYH XNUDMQDL V]HUELDL PDJ\DU QHP]HWLVpJĦ  WDQXOyNNDO NHUOQHN
kapcsolatba. E csoporWRNPHOOHWWPHJMHOHQQHNHJ\pEKDUPDGLNRUV]iJEyOpUNH]Ę
WDQXOyN LV GH ĘN HJ\HGL HVHWHNHW NpSYLVHOQHN $ PHJNpUGH]HWWHN D] HGGLJ
IHOVRUROWDNRQ NtYO D N|YHWNH]Ę iOODPSROJiUViJ~ WDQXOyNNDO NHUOWHN
kapcsolatba: algériai, amerikai, azeri, bolgár, brazil, japán, kazah, lengyel,
mongol, nigériai, orosz, örmény, szír, török, üzbég, venezuelai.
A pedagógusok egy része ismeri, de hétköznapi szinten nem használja a
KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOy NLIHMH]pVW (QQHN HOOHQpUH D NXOWXUiOLV MHOOHP]ĘN
alapján külön csoportként beszélnek a kínai-vietnámi és a határon túlról érkezett
magyar tanulókról.
Egyes iskoláknak van korábbi tapasztalata menekült gyerekekkel. A pedagógusok
határozott különbséget tesznek a menekült és a harmadik országbeli tanulók
között, kiemelve a menekült gyerekek oktatásának, nevelésének és
beilleszkedésének nehézségeit.
„Lehet, hogy az az oka ennek, hogy a kínai, mongol, vietnámi, tehát a távolNHOHWUĘO LGH PRQGMXN D IHOW|UHNYĘ N|]pSRV]WiO\ pUNH]LN DNLQHN FpOMDL YDQQDN
~J\ HEEHQ D] RUV]iJEDQ $ PHQHNOWHN SHGLJ OHKHW KRJ\ HJ\ PiVLN UpWHJEĘO
érkeznek, akiknek valamiért ott kellett hagyniuk az országát. Mert ott kellett,
hogy hagyják az országukat, és nincsenek ilyen típusú elképzeléseik, vagy
céljaik, csak egy kellemetlen szituációból akartak kimenekülni.”

Kapcsolatfelvétel az iskolával
$ IĘYiURVL LVNROiN HVHWpEHQ D WDQXOyN LVNRODYiODV]WiViW EL]RQ\RV V]tQWHUHN
közelsége KDWiUR]]D PHJ SO NtQDL SLDF NHUHVNHGHOPL N|]SRQW DKRO D V]OĘN
dolgoznak, nagykövetség, lakótelep, ahol sok harmadik országbeli állampolgár
lakik, stb.).
Ezen kívül az egyes iskolák híre szájhagyomány útján is terjed a harmadik
országbeli közösségeken EHOO $ V]OĘN D ILDWDODEE WHVWYpUHNHW OHJJ\DNUDEEDQ
ugyanabba az iskolába íratják, ahová a nagyobbik is járt.
Ä,WWDSLDFN|]HOpVYDQLVPHUĘVKDOORWWDNPiUUyOD,WWDODNiVXNDWHOHSHQ6RN
eladó lakás van, hát viszonylag sok a lakótelepen, amit még ki is tudnak fizetni.
És akkor ez a legközelebbi iskola. Meg gondolom, a hétvégi kínai iskola is
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YDODKRJ\ D KtUpW YLV]L PHUW YDQQDN PRVW PiU RO\DQRN LV DNLN PHVV]LUĘO
járnak.”

Az egyik budapesti elit iskolában komoly felvételi követelmény van
matematikiEyO pV PDJ\DU Q\HOYEĘO $ SHGDJyJXVRN V]HULQW LGH FVDN D OHJMREE
tanulók kerülnek be, ez is jelzi, hogy a távol-NHOHWL WDQXOyN PHQQ\LUH W|UHNYĘHN
és milyen kiváló eredményeket képesek elérni.
„Fontosnak tartják [távol-NHOHWLV]OĘN@KRJ\PDJ\DUXOPHJWDQuljon a gyerek,
D PDWHPDWLND QHNLN QDJ\RQ PHJ\ ~J\KRJ\ ĘN H]W D] RV]WiO\W >PDJ\DUmatematika tagozat] nagyon nagy szeretettel választják. Most már egyre
többre vannak az A osztályban.”
Ä0RVW PiU QDJ\RQ VRN KHO\UĘO KR]QDN KR]]iQN $]pUW PHUW D My KtUQN Ls
YRQ]]D LGH ĘNHW ,JHQ GH PRVW PiU VRNV]RU NHOO QHPHW PRQGDQXQN PHUW
N|U]HWHQNtYOLUĘOLVM|QQHNGHPLQDJ\RQWHOtWHWWLVNRODYDJ\XQNeVPiUQHP
WXGMXNĘNHWI|OYHQQL´

Az egyik szegedi szakközépiskola pedagógusa szerint a szakmát biztosító
végzettség is vonzó a tanulóknak. Azok számára, akik ebben a korban nem
beszélnek tökéletesen magyarul, a gimnáziumi továbbtanulás kudarcos lehet,
ehelyett választják inkább a szakközépiskolát.
A harmadik országbeli tanulók magyar nyelvtudása
A pedagógusok értelemV]HUĦHQ PHJNO|QE|]WHWLN D KDWiURQ W~OL PDJ\DU
QHP]HWLVpJĦpVD]HJ\pEKDUPDGLNRUV]iJEyOpUNH]Ę tanulókat.
A szegedi iskolákban a szaktanárok számára gyakran nem is derül ki a vajdasági
vagy erdélyi tanulókról, hogy nem Magyarországon születtek. Általában az
RV]WiO\IĘQ|N D] DNL H]]HO WLV]WiEDQ YDQ (QQHN HOOHQpUH YDQQDN iUQ\DODWQ\L
NLIHMH]pVEHOLNO|QEVpJHND0DJ\DURUV]iJRQpVDN|UQ\H]ĘRUV]iJRNEDQV]OHWHWW
PDJ\DUDQ\DQ\HOYĦJ\HUHNHNN|]|WW
$QHPPDJ\DUDQ\DQ\HOYĦHNQ\HOYWXGiVDDSHGDJyJXVRNV]HULQWDWWyOIJJĘHQLV
IHMOĘGLN KRJ\ D WDQXOy KiQ\ pYHV NRUiEDQ pUNH]HWW KD]iQNED LOOHWYH PLNRU
kapcsolódott be az oktatási rendszerbe. Ezen kívül kiemelik a motiváltság
fontosságát is.
„Aki meg akar tanulni magyarul, az egy másfél éven belül olyan szintre jut,
hogy tud haladni a többiekkel. Aki nem akar megtanulni az évekig itt ül, és
semmi haszna.”
Ä$KRJ\ WHOQHN D] pYHN ĘN VRNNDO J\RUVDEEDQ EHKR]]iN D]W D] HVHWOHJHV
szókincshiányt, mint az a magyar gyerek, akinek mondjuk nincs nagy affinitása
a tanuláshoz, vagy nincs akkora lelkesedése.”

(OVĘVRUEDQ D NtQDL pV YLHWQiPL WDQXOyN V]OHLUH MHOOHP]Ę KRJ\ D QDJ\
HUĘIHV]tWpVHNHW WHV]QHN DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ J\HUPHNN PLQpO MREEDQ
megtanuljon magyarul. Külön tanárhoz járatják, illetve ún. „magyar anyánál”
helyezik HO ĘNHW +pWN|]QDSRNRQ D J\HUHNHN LVNROD XWiQ HJ\ PDJ\DU FVDOiGKR]
mennek haza, együtt tanulnak az ottani gyerekekkel, az anyuka szükség szerint
mindenben segít nekik. A gyerekek a hétvégét leszámítva minden idejüket
magyar nyelvi környezetben töltik, mivel legtöbbször a magyar családnál
alszanak hétköznapokon.
„Ami könnyíti a helyzetüket, hogy ha úgynevezett magyar anyánál kerülnek
elhelyezésre. Tehát a kínai család-modellben vagy a vietnámiban is elfogadott
D] KRJ\ KpWIĘWĘO SpQWHNLJ D J\HUHNHN QHP RWWKRn vannak. A gyerekek úgy

55

55

PRQGMiN KRJ\ PDJ\DU DQ\D >$ V]OĘN@ V]HUHWQpN D]W KRJ\ PDJ\DUXO
WDQXOMDQDNpVKRJ\YDODNLDWDQXOiVEDQVHJtWVHĘNHW+RJ\KDKpWIĘWĘOSpQWHNLJ
vannak íPRVWPHJWXGWDPD]iUIRO\DPRWíDNNRUHJ\KyQDSUDH]HUIRULQW
egy gyermek 7HKiW PRQGMXN NpW J\HUHNHW KD D] HPEHU HVWpQNpQW KpWIĘWĘOSpQWHNLJ RWW LV DOV]DQDN ĘN HWHWLN ĘN WDQXOQDN YHOH DNNRUD] H]HUIRULQW
1HPSUREOpPDV]iPXNUDH]1DPRVWDNLNLO\HQPDJ\DUDQ\iYDOYDQQDND]Ę
PDJ\DUWXGiVXNQDJ\RQVRNDWIHMOĘGLN´

$]HOWpUĘNRUDLV]RFLDOL]iFLyPLDWWD]RQEDQDQHPPDJ\DUDQ\DQ\HOYĦJ\HUHNQHN
akkor is maradnak nyelvi nehézségei, ha szinte tökéletesen beszélnek magyarul.
Ezek a nehézségek különösen azoknál a tantárgyaknál jelentkeznek, ahol
kiemelten fontos a szövegértés, illetve a fogalmak értelmezése.
„A szólások kifejezéseit, régiesebb magyar szófordulatokat nem tudja, és nem
pUWLpVH]RO\DQPHJOHSĘYROWV]iPRPUDPHUWpQD]JRQGROWDPKRJ\PLQGHQW
ugyanúgy ért.”
„A szövegértés, tehát ami már egy kicsit túlmegy ezen a funkcionális nyelven,
ott már vannak problémáik, és miután soha senkivel nem beszélgetnek
LO\HQHNUĘOH]pUWV]HULQWHPH]QHPLVHOYiUKDWy´

Megnehezítheti a helyzetet, hogy a távol-NHOHWUĘOpUNH]HWWWDQXOyNQHPMHO]LNKD
nem értenek valamit.
„Nem szokták megkérdezni. Leül, megtanulja. Annyiban talán elfogadja a
VHJtWVpJHW KRJ\ tJ\ V]QHWHNEHQ KRJ\KD PHJNpUGH]]N WĘOH KRJ\ PLQGHQ
rendben, értetted-e, és akkor látjuk rajta, hogy nem
í PHUW QHP IRJMD D]W
mondani, hogy nemí DNNRU tJ\ SLFLW NL WXGMXN EHOĘOH SLV]NiOQL pV DNNRU
HOIRJDGMD Ę D VHJtWVpJHW YDJ\ WĘOHP YDJ\ D J\HUHNHNWĘO GH Ę QHP IRJ
NRQNUpWDQRGDPHQQLKRJ\ĘQHNLPDJ\DUi]]XNHO´

(]]HOSiUKX]DPRVDQDSHGDJyJXVRN~J\OiWMiNKRJ\H]HNDWDQXOyNYDOyV]tQĦOHJ
az anyanyelvüket sem beszélik töNpOHWHVHQPLYHONHYpVLGĘWW|OWHQHNV]OHLNNHO
különösen, ha hét közben PDJ\DUDQ\iQiOKHO\H]LNHOĘNHW

4.3.3. A harmadik országbeli tanulók oktatása és nevelése
Pedagógiai program, interkulturális pedagógiai program, multikulturális
rendezvények
A kutatáVEDQ UpV]WYHYĘ RNWDWiVL LQWp]PpQ\HN HJ\LNH VHP QHYHVtWL NO|Q D
migráns tanulókat pedagógiai programjában, illetve interkulturális pedagógiai
programmal sem rendelkeznek. Volt, ahol megemlítették, hogy a migránsok
pedagógiai programba való beemelése bizonyos kötelezettségeket ró az iskolára.
0LYHO D PLJUiQV WDQXOyN V]iPD PLQGHQ LVNROiEDQ pYUĘO-évre változó, az iskolák
QHP WXGMiN JDUDQWiOQL KRJ\ D N|YHWNH]Ę pYEHQ LV HOHJHQGĘ V]iP~ PLJUiQV
tanulót fognak felvenni.
A legtöbb iskolában ennek ellenére a pedagógusok úgy érzik, hogy számos
interkulturális programot valósítanak meg, akár tanórákon belül vagy kívül, akár
az iskolai napok keretében.
Ä$]HJ\LNNROOpJDQĘQNNH]GHPpQ\H]pVpUHHJ\KDWDOPDVQDJ\YLHWQiPLQDSYROW
D] Ę V]HUYH]HWHLN LV EHOHOpSWHN PHJ D N|Yetség... és zene, kultúra. NagyonQDJ\RQ|UOWHNQHNLDYLHWQiPLV]OĘN´
„Sokan voltak migránsok és olyan programot hoztak az iskolanapra, ahol a
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VDMiWQHP]HWLVpJNWiQFDLEyOiOOtWRWWDN|VV]HHJ\NLVPĦVRUW0HJMHOHQLNH]GH
D]pUWQHPH]DMHOOHP]Ę´

A kulturális különbségek megmutatására és megismerésére az olyan tanórák
NHUHWpEHQYDQOHKHWĘVpJPLQWSpOGiXODI|OGUDM]W|UWpQHOHPLGHJHQQ\HOYpVD]
RV]WiO\IĘQ|NL yUiN $ V]DNWDQiURN iOWDOiEDQ V]tYHVHQ NpULN PHJ D KDUPDGLN
országbeli tanulókat, hogy mutassák be származási országukat, meséljenek az
RWWKRQL NXOW~UiUyO pV Q\HOYUĘO $ IRJDGWDWiV HOWpUĘ D WiYRO-keleti diákokkal
NDSFVRODWEDQD]DWDSDV]WDODWKRJ\QHPV]tYHVHQEHV]pOQHNH]HNUĘO
A kérdezett pedagógusok szerint a magyar ünnepek szintén jó alkalommal
szolgálnak arra, hogy a külföldi gyerekek meséljenek saját szokásaikról, vagy pl.
elénekeljék saját himnuszukat. A tanórákon, illetve az egyes ünnepekkor
iOWDOiEDQ D]RQEDQ QHP V]HUYH]HWWHQ HOĘNpV]tWHWWHQ KLYDWDORV NHUHWHN N|]|WW
hanem spontán móGRQMHOHQLNPHJDSHGDJyJXVRNUpV]pUĘOD]|WOHW
Ä3UyEiORNWĘONPRU]ViNDWIHOV]HGHJHWQLPHJDQ\HOYyUDD]MyPHUWQDJ\RQMy
WHUHW OHKHW DGQL KRJ\ HJ\ IRJDOPD]iVEDQ YDJ\ EiUPL NLV HOĘDGiVEDQ YDJ\
játékban… kiderüljön róla valami, ha akarja persze. (…) Tehát végül is van erre
WHUHS KRJ\ ĘN PHJPXWDVViN PDJXNDW 0LYHO QHP DQQ\LUD W|PEV]HUĦHQ
YDQQDN HOV]yUYD YDQQDN >D PLJUiQV WDQXOyN D NO|QE|]Ę RV]WiO\RNEDQ@ H]pUW
ezt így másképp nehéz megvalósítani. (…) az ilyen napokkal például, az megint
egy ilyen leKHWĘVpJKRJ\ĘNNXOWXUiOLVDQPHJMHOHQMHQHN´
„A himnuszt tanultuk, március 15-ére és készültünk, hogy együtt énekeljük. És
a himnusz kapcsán meghallgatták az összes himnuszt, amelyiknek a gyereke
odajár az osztályba. Meghallgatták a kínait, a cigány himnuszt és a csángót.”
11. ábra: Tapasztalatok – interkulturalitás

$ OHJW|EE LVNROiEDQ D] RV]WiO\IĘQ|N pUGHNOĘGpVpQ pV DNWLYLWiViQ P~OLN KRJ\
mennyit foglalkoznak ezekkel a témákkal. A tanárok szerint a magyar gyerekek
nyitottak arra, hogy megismerjék a más RUV]iJEyO pUNH]Ę RV]WiO\WiUVDLN
kultúráját. Az elmondottak alapján, a tanulók fogékonysága szempontjából, az
életkorQDN QDJ\ MHOHQWĘVpJH YDQ D NDPDV]RNDW pUGHNOL XJ\DQ D PiVLN GH
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gyakrabban jönnek zavarba vagy nevetik ki társukat, ami a tanárok elmondása
szerint nem a másságnak, hanem életkori sajátosságnak tudható be. A fiatalabb
korosztályok körében D]LO\HQMHOOHJĦIRJODONR]iVRNMREEDQPĦN|GQHN
Ä2V]WiO\IĘQ|NL yUiQ LVPHUNHGQN (J\ DGRWW QpSFVRSRUW PHVpMpW HOROYDVVXN
aztán játékokat, ételeket meg fogunk tanulni, csak úgy ismerkedni velük, meg
KDJ\RPiQ\RNUyO EHV]pOQN PpJ D PHVHV]LQWHQ PHVpNQpO WDUWXQN HJ\HQOĘUH
« ~J\WĦQWKRJ\EHIRJDGyNpVPRQGMiNKRJ\DNNRUPDMGpQKR]RPDPHVpW
N|YHWNH]ĘyUiUD7HKiWWHWV]LNQHNLNLVĘNLVDNDUQDNW|EEHWWXdni egymásról.

A távol-keleti tanulókkal kapcsolatosan már említettük azt a pedagógusi
tapasztalatot, hogy zárkózottak, hogy nem szívesen mesélnek a származási
országukról, szokásaikról. Azonban az alábbi idézet jól leírja azt a folyamatot,
ami az idegenkeGpVWĘOWiYROViJWDUWiVWyODEL]DORPNLDODNtWiViLJWDUW
$]HOVĘDONDOPDNNRUYLVV]DM|WWRO\DQMHO]pVKRJ\QHPHQJHGLD]DSXNiPYDJ\
nem mondott semmit [származási országgal kapcsolatban]. És ahogy így a
foglalkozások ideje eltelt, vagy jobban megismertek HQJHP YDJ\ pQ LV ĘNHW
nem tudom, akkor egyre többet hoztak. Tehát egyre több mindent
megmutatnak, mintha egyre jobban megnyílnának.”

Az egyik iskolában tanórán kívüli szervezett foglalkozásokon nyílik a harmadik
országbeli tanulóknak OHKHWĘVpJe, hogy saját kultúrájukkal foglalkozzanak, azzal
kapcsolatban végezzenek kutatómunkát. Ugyan a foglalkozáson csak az
DONDOPDNDWYH]HWĘSHGDJyJXVNpSYLVHOLDIRJDGyWiUVDGDOPDWPpJLVKDV]QRVQDN
pVNXOW~UiNN|]|WWLFVHUHEHUpQHNWDUWMDDOHKHWĘVpJHWDSHGDJyJXV
„Van ez az idegen ajkúak foglalkozása, hetenként egyszer, (…) és mi nagyon
MyNDWEHV]pOJHWQNPLQGHQIpOpUĘO0DJ\DURUV]iJUyO.tQiUyO9LHWQiPUyODVDMiW
KD]iMXNUyO KtUHV HPEHUHNUĘO QDJ\RQ NODVV] V]DNiFVN|Q\YHW iOOtWRWWXQN
össze.(...) Tehát bármit mondok, KRJ\ QD J\ĦMWVHWHN DNNRU QHNHP QHP
HJ\IpOpW J\ĦMWHQHN - GROJRW KR]QDN pV DNNRU HJ\V]HUĦHQ ~J\ HOYLV]QHN
Kínába, vagy Vietnámba. Tehát annyira precízen, pontosan csinálják a
GROJXNDW pV KR]]iN ėN PHJ UiFVRGiONR]QDN D PL QHP]HWL SDUNMDLQNUD YDJ\
természeti kincseinkre. (…) ez pl. nagyon jó arra, hogy megismertessem egy
FVRPy RO\DQ GRORJJDO ĘNHW DPLUĘO D WDQyUiQ QLQFV V]y GH YLV]RQW pQ LV HJ\
picit mögéjük látok. Amúgy meg kicsit zárkózottak.”

$] DNWtY pV pUGHNOĘGĘ RV]WiO\IĘQ|N MHOHQOpWH PHOOHWW általában azokban
osztályokban foglalkoznak a harmadik országbeli tanulók kultúrájával, ahova
több más kultúrájú tanuló is jár.
ÄÏKDWDWODQ IHOPHUO KD PiVNRU QHP RV]WiO\IĘQ|NL yUiQ $] Ę NXOW~UiMXNUyO
beszélnek, mesélnek. Van, hogy direkt rákérdezünk, és erre szervezünk
programot. De szerintem ott van a hétköznapokban mindenféleképpen, miután
nálam ilyen sokan is vannak, mi azért ezzel sokkal többet foglalkozunk. Most
például csináltunk projektnapot, amikor bemutatták a gyerekek a saját
hazájukat, hoztak saját fotókat, aztán azt kinyomtattuk, kiraktuk a terembe. S,
akkor Kínáról, Vietnámról ott vannak a fotók. Hoztak süteményt, meséltek az
QQHSHLNUĘO ÈOWDOiEDQ KRJ\KD PDJ\DU QQHSHNUĘO YDQ V]y DNNRU PLndig
megkérdezem, hogy náluk ez hogy van, mi van, van-e hasonló ünnep.”
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A harmadik országbeli tanulók oktatásához és neveléséhez szükséges
készségek és kompetenciák
A válaszadó pedagógusok szerint a harmadik országbeli tanulók oktatása során
QLQFVHQ V]NVpJ NO|Q|VHEE D PDJ\DU J\HUHNHN RNWDWiViWyO HOWpUĘ készségekre
pV NRPSHWHQFLiNUD 6ĘW, a saját távol-keleti tanulóira asszociáló pedagógus
HOWpUĘNRPSHWHQFLiNKHO\HWWDN|QQ\HEEVpJHNHWHPHOWHNLVSRQWiQPyGRQ
Ä9HON WDQiUNpQW UHWWHQHWHVHQ N|QQ\Ħ GROJR]QL PRQGMXk ki, a nem migráns
gyerekekkel sokkal nehe]HEE eQ OHJDOiEELV~J\ JRQGRORP KRJ\ WDQiUNpQW ĘN
viszonylag kis problémát jelentenek. Mert szorgalmasak, tisztelettudóak,
kötelességtudóak nagyrészt. Nem tiszteletlenek, nem kiabálnak be, nem akar
fölállni, nem szemtelenek; én olyat, hogy vietnámi gyerek így direktbe
szemtelen legyen tanárral, én ilyet még soha nem láttam. (…) Kifejezetten
rossz tanuló sincs. (…) Ilyen fajta kompetenciákat különösképpen nem igényel.”

$ KDWiURQ W~OL PDJ\DU QHP]HWLVpJĦ WDQXOyN RNWDWiViYDO NDSFVRODWEDQ D
megkérdezett pedagóJXVRNHJ\pUWHOPĦHQ~J\YpOLNKRJ\VHPPLO\HQNO|QOHJHV
NRPSHWHQFLiUD QLQFVHQ V]NVpJ PLYHO VHP Q\HOYL DNDGiO\RN VHP MHOHQWĘV
kulturális különbségek nincsenek. A szaktanárok gyakran nem is tudják, hogy a
tanuló esetleg nem Magyarországon született.
A nem PDJ\DU DQ\DQ\HOYĦ WDQXOyN Q\HOYL QHKp]VpJHL NDSFViQ D OHJW|EE
csoportban elhangzott, hogy ezeknek a tanulóknak több odafigyelésre és külön
foglalkozásra van szükségük. Mivel ennek a legtöbb iskolában nincsenek
intézményes keretei, újra a pedagógus hozzáállásán múlik, hogy észrevegye,
KRJ\ PLUH YDQ V]NVpJH D WDQXOyQDN pV KRJ\ PHQQ\L LGĘW WXG YHOH NO|Q
foglalkozni. Ezen kívül fontos tudatosítani az osztályközösségben is, hogy
VHJtWVpNDQHPPDJ\DUDQ\DQ\HOYĦGLiNRW
9. táblázat: Speciális kompetenciák

„A nyelvvel kapcsolatban a kicsiknél feltétlenül, most azt hiába mondom, hogy
differenciál az ember, de hozzájuk többször oda kell menni. … [Mivel a nem
PDJ\DU DQ\DQ\HOYĦ WDQXOyN D Q\HOYHW QHP pUWLN IRQWRV KRJ\@ D
metakommunikációjára sokkal jobban figyeljen az osztály, mert könnyen
59

59

félreértik. Tehát az, hogy ha elkezd nevetni, könnyebben azt hiszi az a kis kínai,
hogy raja nevetnek. Velük többet kell erre felkészülni.”

A harmadik országbeli, különösen a távol-keleti diákok tanulási motiváltsága
nagyban megkönnyíti a tanárok feladatát. Azonban a helyzet csalóka is lehet,
mivel a tapasztalatok szerint ezek a diákok a legritkább esetben kérdeznek vagy
kérnek segítséget akár tanáraiktól, akár osztálytársaiktól.
Ä2O\DQHUĘVDPRWLYiFLyKRJ\H]W~OOHQGtWLQDJ\RQVRNQHKp]VpJHQĘNHWWHKiW
D]HPEHUHJ\NLVVHJtWVpJHWDGpVYDQHJ\EL]WRVFVDOiGLKiWWpUYDQHJ\EHOVĘ
motiváció.”
„A motiváltságuk egy ideig lefedhet bizonyos képességhiányokat, amelyeket
nekünk korábban kell, vagy kéne észrevenni.”

A nyelvi akadályok mellett jóval kevesebb pedagógus említette a kulturális
NO|QEVpJHNHW PHO\HNEĘO HVHWOHJHVHQ IDNDGy SUREOpPiW V]LQWpQ D
SHGDJyJXVQDN NO|Q|VHQ D] RV]WiO\IĘQ|NQHN NHll kezelnie. Véleményük szerint
D] HOĘzetes kulturális ismeretek megkönnyítenék a tanárok dolgát, könnyebben
PHJpUWHQpNpVIHOOHQQpQHNNpV]OYHDV]iPXNUD~MV]HUĦKHO\]HWHNUH
„Jött hozzánk egy arab gyerek, ott olyan szokások vannak, amiket mi nem
ismerünk. Azt hisszük, hogy azért nem akarnak OHYHWNĘ]QL PHUW QHP KR]RWW
tesi cuccot, közben lehet, hogy tiltja a vallása. Amikor ramadán van, akkor nem
lehet coopert futni. Tehát vannak olyan dolgok, amikre fel kéne készülni,
KRJ\KD pUNH]QHN È]VLiEyO .tQiEyO YDJ\ LO\HQ WHUOHWHNUĘO J\HUHNHN DNLNnek
mások a szokásai. Ezeket illene tudni.”

A kutatásba bevont, távol-keleti tanulókat oktató budapesti pedagógusok egy
része szerint a kulturális különbségeken túl – ppOGiXODSUREOpPiNHONHQGĘ]pVH–
az is külön odafigyelést igényel, hogy ezek a tanulók két kultúra között rekedtek.
Ä2V]WiO\IĘQ|NNpQW LJpQ\HOQHN QDJ\REE >RGDILJ\HOpVW@ PHUW QDJ\RQ
]iUNy]RWWDN QDJ\RQ QHKH]HQ PHJN|]HOtWKHWĘ J\HUHNHN $ SUREOpPiLNUyO QHP
beszélnek, abszolút nincsenek ahhoz szokva, hogy a problémákról beszélünk,
akár családon bHOO V]HULQWHP QLQFV KRO eQ KRQWDODQQDN WDUWRP ĘNHW WHKiW
QHPN|WĘGQHNVHPPLO\HQNXOW~UN|UK|]VHPDPDJ\DUNXOW~UN|UK|]VHPQHP
N|WĘGQHN D YLHWQiPL NXOW~UN|UK|] PiU pV tJ\ NpW NXOW~UD N|]|WW YDQQDN DPL
szerintem nagyon rossz. És nem találják a helyüket.”

Könnyebbségek a harmadik országbeli tanulók oktatásában
Különösen azokban az általános iskolákban, ahol a távol-keleti tanulók
MHOHQWĘVHEE OpWV]iPEDQ YDQQDN MHOHQ D WDQiURN NLIHMH]HWWHQ pOYH]LN D KDUPDGLN
országbeli diákok oktatását, számos könnyebbséget sorolnak fel velük
NDSFVRODWEDQ ÒJ\ WĦQLN KRJ\ HJ\IDMWD IHOGOpVW MHOHQW D WDQiURN V]iPiUD
HQQHN D FVRSRUWQDN D PRWLYiOWViJD D] iOWDOiEDQ NLHPHONHGĘ WDQXOPiQ\L
HUHGPpQ\HLNDWĘONNDSRWWWLV]WHOHWpVaz egyéb pozitív visszajelzések.
$ NpVĘEEiekben azonban látni fogjuk, hogy milyen gyökerei vannak ezeknek a
látszólagos könnyebbségeknek, illetve kamaszkorban milyen problémákhoz
vezethetnek.
Ä7ĘON NDSMXN PHJ D]W DPLW WDQiUNpQW PHJ V]HUHWQpQN NDSQL HJ\pENpQW
magától a tanítástól.”
„A tanár álmD D] XJ\H H] KRJ\ D J\HUHN V]pSHQ pUGHNOĘGĘ OHJ\HQ PHJ
HJ\WWPĦN|GĘEHIRJDGyPHJNHGYHVOHJ\HQV]RUJDOPDV´
ÄÈOWDOXN FVDN SR]LWtY pOPpQ\ pUW D] XWyEEL LGĘEHQ PLQNHW V]LQWH 0iVRNWyO LV
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kapunk nagyon kellemes visszajelzéseket, de náluk nagyon ritka, hogy nem
ilyet kapunk.”
Ä$ N|QQ\HEEVpJ HOVĘVRUEDQ D] KRJ\ ĘN PRWLYiOWDN DPL D PL J\HUHNHLQNEĘO
PDJ\DU J\HUHNHLQNEĘO ~J\ NLNRSRWW YDODKRJ\ )RQWRV D] KRJ\ WDQXOMDN pV
elérjek valamit, az bennük nagyon-QDJ\RQPHJYDQ)ĘOHJDV]OĘLKiWWpUPLDWW
de azt his]HPYDODKRJ\~J\DODSYHWĘHQEHQQNYDQĘNpUYpQ\HVOQLDNDUQDND
világban. Azért jöttek ide, hogy valamire vigyék. Ehhez meg tudják, hogy
szükség van a nyelvre, szükség van a tanulásra, tehát a legfontosabb szerintem
ez.”

Az általános pozitívumokon kívül szóba kerültek azok a tantárgyak és készségek,
amelyekben a harmadik országbeli tanulók, különösen a Távol-.HOHWUĘO pUNH]ĘN
NLHPHONHGĘHQ WHOMHVtWHQHN ,O\HQHN D PDWHPDWLND D ]HQH pV D Np]J\HVVpJHW
LJpQ\OĘIRJODONR]iVRN
ÄėN ~J\ M|QQHN LGH KRJ\ PDWHPDWikából nagyok jók. Ismeretanyagot is, nem
csak a képességet tekintve többet tudnak. Sokkal komolyabban tanulják a
matematikát, mint itt Magyarországon.”

0HJOHSĘ KRJ\ PDJ\DU Q\HOYEĘO LV VRNV]RU MREEDQ WHOMHVtWHQHN PLQW PDJ\DU
DQ\DQ\HOYĦ RV]WiO\WiUVDLN $ magyartanárok szerint ennek az az oka, hogy a
magyart már idegen nyelvként tanulják, és emiatt pontosabban betartják az
egyes nyelvtani szabályokat. Sok iskolában kimagasló eredményeket érnek el
tanulmányi versenyeken különféle tantárgyakból és szakkörökön (pl.
matematika, helyesírás, szavalóverseny, népdalverseny, sakk).
Ä$ PDJ\DU Q\HOYWDQL WXGiVXN PHVV]H PHJKDODGMD D PDJ\DU DQ\DQ\HOYĦ
J\HUHNHNpW ~J\KRJ\ IDQWDV]WLNXVDN ėN D Q\HOYWDQW XJ\H PiU ~J\ WDQXOMiN
nagyon-QDJ\RQSUHFt]HQKDV]QiOMiND]W$KHO\HVtUiVXNNLWĦQĘ´

Nehézségek a harmadik országbeli tanulók oktatásában
$IyNXV]FVRSRUWRNUpV]WYHYĘLDQHKp]VpJHNN|]|WWHOVĘNpQWDQ\HOYLDNDGiO\RNDW
HPOtWHWWpN 0LQpO LGĘVHEE NRUEDQ NDSFVROyGLN EH HJ\ J\HUPHN D PDJ\DU
közoktatásba, annál nehezebben tudja behozni a hátrányt. Megnehezíti a tanárok
GROJiW KRJ\ D NOI|OGUĘO pUNH]HWW J\HUHNHN J\DNUDQ W~O V]pJ\HQOĘVHN DKKR]
hogy jelezzék, ha valamit nem értenek. Ez összefügghet a kulturális háttérrel,
tisztelettudással is.
„Hátrányban vannak sok szempontból. Tehát, mondjuk a mesék szókincse
például, hogy mást ne mondjak. Ami azWiQ PHJOiWV]LN pQ W|UWpQHOHPEĘO
nagyon sokszor éreztem azt ötödik-hatodikos gyerekeknél, hogy egy csomó
mindent nem értettek, mert hiányzott a magyar szókincs.”
Ä1DJ\RQ VRN HVHWEHQ HJ\iOWDOiQ QHP EHV]pOQHN D V]OĘN PDJ\DUXO YDJ\ FVDN
nagyon tört magyarsággal. A gyerekek magyarul többségében, bár nem
mindegyik, de többségében jól beszélnek magyarul, tehát olyan szinten, hogy
itt tanulni tudjanak, ahhoz jól beszélnek. De nem tudnak nyilvánvalóan annyira
árnyaltan (…), nem nagyon tudja, hogy hogy kell, mondjuk bizonyos
XGYDULDVViJL IRUPiNDW HJ\ PDJ\DU IHOQĘWWHO V]HPEHQ EHWDUWDQL GH YLHWQiPLXO
sem tud már tökéletesen, mert a szüleikkel pedig keveset beszélgetnek ahhoz.”
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12.ábra: Nehézségek – a nyelvi problémák

A távol-keleti tanulók nyelvi kompetenciáinak korlátait a sajátos családi háttérrel
és élethelyzettel magyarázta egy pedagógus:
„A vietnámi családok sokkal ridegebbek a magyar családokhoz képest, nagyon
VRNDWGROJR]QDNDV]OĘNUHWWHQHWHVHQVRNDW+D]DPHQQHNDNNRUD]YDQKRJ\
evés, lefekvés. Nem beszélgetnek úgy, mint mi, van olyan gyerek, aki bizonyos
témákról sem vietnámiul nem tud beszélni, sem magyarul, nincs is kivel, és
H]pUW D V]yNLQFVH VLQFVHQ PHJ KR]]i «  *\|NpUWHOHQQHN WDUWRP ĘNHW WHOMHV
mértékben.”

A kérdezett pedagógusok különösen a kínai és vietnámi tanulókkal kapcsolatban
számoltak be zárkózottságról. Ez megjelenik a tanórák szintjén (pl. nem
kérdeznek vissza, nem jelzik, ha nem értenek valamit), illetve azon kívül is
pU]HOPHN HOWpUĘ NLIHMH]pVH OHSOH]pVH  $] RV]WiO\IĘQ|N|N QDJ\RQ Neveset
WXGQDN H]HNQHN D J\HUHNHNQHN D FVDOiGL KiWWHUpUĘO KDJ\RPiQ\DLNUyO
szokásaikról; sokszor véletlenül derül ki egy-egy fontos információ, ami
KR]]iVHJtWLĘNHWWDQtWYiQ\XNN|]HOHEELPHJLVPHUpVpKH]PHJpUWpVpKH]
„Nehezebb hozzájuk egészen közel kerülni. Nagyon kedvesek, tisztelettudóak
is, ezt is nyugodtan elmondhatom róluk. Nagyon könnyen taníthatóak, mert
nekem szerencsém is van, mert tehetséges gyerekek járnak éppen például
most az osztályomba. Ez a négy gyerek nagyon ügyes gyerek. De a lelkükhöz
nem engedik olyan könnyedén közel a tanárt, mint ahogy esetleg a többi
gyerek.”

(OWpUĘOHKHWDNO|QE|]ĘRUV]iJRNEyOpUNH]HWWJ\HUHNHNWHPSyMD$ODWLQ-amerikai
és arab gyerekekkel kapcsolatban a pedagógusok nehézségként fogalmazták
PHJ D ODVV~ViJRW D] LGĘQHN D WĘOQN PHJV]RNRWWyO HOWpUĘ NH]HOpVpW $ NtQDL
gyerekekkel kapcsolatban enQHNSRQWD]HOOHQNH]ĘMHPHUOWIHOPLQGHQIHODGDWRW
„túl gyorsan” végeznek el, mert a kínai iskolában a nálunk megszokottnál
IRNR]RWWDEEWHPSyUDpVSRQWRVViJUDQHYHOLNĘNHW
A harmadik országbeli tanulók beilleszkedésénél a tanároknak figyelnie kell arra
LV KRJ\ D] RV]WiO\ KRJ\DQ IRJDGMD ĘNHW (] NO|Q|VHQ DNNRU IRQWRV DPLNRU D
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NOI|OGUĘO pUNH]HWW WDQXOy W|EE RGDILJ\HOpVW NO|Q IHODGDWRNDW
magyarázatot igényel és ezt az osztálytársainak nehéz elfogadni.

W|EE

„Fegyelmezési probléma is van és nagyon nehéz, amikor egy kisgyerek
iOODQGyDQ EHOHNRW\RJ ėQHNL V]DEDG D W|EELQHN QHP (]W D W|EELHNNHO HO NHOO
IRJDGWDWQL $]WiQ HJ\ LGĘ XWiQ HOIRJDGMiN GH DPLNRU H] LQGXO HJ\ RV]WiO\EDQ
az iszonyú nehézség. Alsóban könnyebb, mert ugye a tanító az állandóan
együtt van egy csoporttal.”

A középiskolás korosztály körében újfajta nehézségek jelennek meg. Ami az
általános iskolás korosztálynál a tanítók és tanárok szemében könnyebbségnek
WĦQLN (pl. tisztelet, motiváltság), az a kamaszkorral egy összetettebb
problémaköU UpV]pYp YiOLN $] HJ\LN JLPQi]LXPEDQ DKRO MHOHQWĘV V]iPEDQ
tanulnak vietnámi diákok, a pedagógusok az identitással kapcsolatos
problémákról, zavarokról számoltak be. A családi környezet a hagyományok
EHWDUWiViUD N|WHOH]L ĘNHW ami számos tiltással jár együtt, míg az iskolai és
NRUWiUVN|UQ\H]HWDKRYiWDUWR]QLV]HUHWQpQHNHQQHNHOOHQNH]ĘMpWNtQiOMD(]HNHW
D SUREOpPiNDW D GLiNRN ]iUNy]RWWViJD pV D V]OĘN MHOOHP]ĘHQ J\HQJH PDJ\DU
Q\HOYWXGiVDPLDWWD]RV]WiO\IĘQ|N|NQHPWXGMiNNH]HOQL+DYDQLVUHQGHONH]ésre
álló iskolapszichológus, ezek a gyerekek sosem keresik fel.
„A vietnámiakról tudunk valamifajta általánosságokat talán összeszedni (…).
ėYHON D] W|UWpQLN KRJ\ D V]OĘN HOM|QQHN LGH pV DNNRU LWW D VDMiW NLV
kolóniájukban nem tanulnak meg magyarul, mert megengedhetik maguknak,
vagy tényleg csak ezt az eladói nyelvet tudják, miközben a gyerekeiket magyar
LVNROiEDtUDWMiNeVDJ\HUHNLQQHQWĘONH]GYHHJ\IUXV]WUiFLyEDQpOLOHD]pOHWpW
PHUW HJ\UpV]W Q\LOYiQ HJ\ PDJ\DU LVNROiEDQ PDJ\DUXO EHV]pOĘ PDJ\ar
gyerekek között van, akikkel magyar típusú programokat és magyar típusú
szocializációt él meg, miközben hazamegy, és akkor megünneplik az Újhold
ünnepét, meg megterítenek a halott nagypapának az asztalnál, mert hát ott
meg az van. Azt látom ezeknél a gyerekeknél, hogy mindegyik a maga lelki
világa, meg habitusa alapján oldja meg ezt a feszültséget. Azt gondolom, hogy
azért van például most már olyan példa is, hogy kifejezetten
PDJDWDUWiV]DYDURVJ\HUHNPHUWPHJOHKHWĘUOQLHJ\LO\HQKHO\]HWEHQ1\LOYiQ
a kislányok a maguk visszahúzódottságával meg alkalmazkodóképességével
jobban fogják megoldani, mert be fogják magolni, meg inkább elveszti a
barátját, minthogy szembeszegüljön a szüleivel, de például a fiúknak ezt
szerintem sokkal nehezebb megoldani. (…) 6DMQRVH]HNUĘOQHPWXGXQNEHV]pOQL
D V]OĘNNHO PHUW QpKD HJ\iOWDOiQ QHP EHV]pOQHN PDJ\DUXO YDQ ~J\ KRJ\
HJ\V]HUĦHQ HJ\ HOOHQĘU]Ę EHtUiVW VHP OHKHW KD]DMXWWDWQL «  0iU QHP
N|WĘGQHN LGHQHP HQJHGLN ĘNHW N|WĘGQL $QDJ\QQHSHNHW OHV]iPtWYD RWWKRQ
sincs idejük megélni. Nem élnek abban a kultúrkörben, amikor így kérdezgetem
ĘNHWKRJ\ĘNPDJ\DURNYDJ\LQNiEEYLHWQiPLDNDNNRUD]WPRQGMiNKRJ\ĘN
magyarok.”

Korrepetálás
$ WDQyUiQ NtYOL NRUUHSHWiOiV PLQGHQ LVNROiEDQ HOWpUĘ V]LQWHQ LQWp]PpQ\HVOW
amit sDMQRV QDJ\UpV]W D NRUUHSHWiOiVRN ILQDQV]tUR]iVL OHKHWĘVpJHL KDWiUR]nak
meg. A magyar nyelven kívül a legtöbb tantárgyból a migráns tanulók az
átlagosnál jobban teljesítenek, így nincs is szükségük külön korrepetálásra.
Ä(J\V]HUĦHQ QLQFV RO\DQ LJpQ\ YDJ\ nincs szükség arra, hogy ezeknek a,
fogalmazzunk így, felzárkóztatásával külön foglalkozni kéne. Mert nem
szorulnak felzárkóztatásra. Vagyis, aki ide felvételt nyer, annak már a magyar
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Q\HOYWXGiVDLVRO\DQV]LQWHQYDQKRJ\H]ĘWQHPDNDGiO\R]]DDWDQXOiVEan.”

$] LQWp]PpQ\HVOW NRUUHSHWiOiV HJ\HV SHGDJyJXVRN V]HULQW NLYiOWKDWy D] HOVĘmásodik osztályos migráns tanulók esetén azzal, ha az osztálytársaitól
megtanulja a nyelvet.
Ä%HOHGREWXNDJ\HUHNHNN|]pDPpO\Yt]EH$QQiOMREEGRORJQLQFVPLQWKDĘRWW
ül és folyamatosan csicseregnek a kicsik mellette, énnekem nem kellett külön
magyar ábécét tanítanom neki, én ugyanúgy tartottam az órámat és
visszakérdeztem, vagy odamentem és magyarul magyaráztam neki. Tehát a
tevékenykedtetésen keresztül a hallott hangok HJ\V]HUĦHQ YDJ\ V]DYDN ~J\
megmaradtak pillanatok alatt. Egy fél évig voltam vele és fél év alatt egy
második osztályos magyar nyelvtan, környezet, matematika, minden
tananyagot meg lehetett tanítani neki.”

Más pedagógusok szerint pedig külön foglalkozást igényelnének a harmadik
RUV]iJEHOL WDQXOyN GH HUUH OHJW|EEV]|U QLQFV OHKHWĘVpJ SO D WDQiURN QHP
NDSQDN pUWH NO|Q MXWWDWiVW QHP IpU EHOH D] LGHMNEH  $ MyPyG~ V]OĘN H]W D
problémát általában úgy orvosolják, hogy magántanárhoz járatják gyerekeiket.
Természetesen vannak olyan iskolák, ahol a napközi vagy délutáni foglalkozás
keretében a tanárok külön tudnak foglalkozni ezzel a csoporttal, de
összességében úgy találtuk, hogy ennek egyik megkérdezett iskolában sincsen
intézményes formája, leginkább ad hoc módon zajlik.
Ä9DQ DNL IRJDG PHOOp WDQiUW 9DJ\ PpJ V]RNWXQN YHON >IRJODONR]QL@ IĘOHJ KD
itt maradnak délután 4-ig. De külön korrepetálást ilyen célból nem. Szépen
megtanulják a nyelvet, sokat vannak a gyerekek között. Ha csak valami
különösebb eset nincs.”

A korrepetálásban és felzárkóztatásban a budapesti pedagógusokat a harmadik
országbeli tanulók számára készült speciális tankönyvcsomag 67 is segítheti, a
szegedieket pedig a migráns mentorok. (ld. Jó gyakorlatok c. fejezet).
Évismétlés
A magyar oktatási rendszerben használt értelemben vett évismétlés a mintánkba
került iskolák tapasztalatai alapján a harmadik országbeli tanulók körében
HOHQ\pV]Ę V]iPEDQ IRUGXO HOĘ .|UNEHQ MyYDO J\DNRULEE D] pOHWNRUXNQiO
alacsonyabb osztályba sorolás. A származási országbeli bizonyítvány ellenére a
WDQXOy Q\HOYWXGiViWyO pV pOHWNRUiWyO IJJĘHQ VRN LQWp]PpQ\EHQ HJ\ YDJ\ két
osztállyal lejjebb íratják be a gyereket D V]OĘN. 68 A pedagógusok tapasztalatai
szerint alsó tagozatban egy év alatt behozzák a nyelvi lemaradást a diákok, és
N|YHWNH]ĘpYEHQPiUPHJWXGMiNWDQXOQLDV]DNDQ\DJRNDWLV
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Az EIA támogatással megvalósuló Együtthaladó program keretében, a Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatói fejlesztették ki.
$  IHMH]HWEHQ WiUJ\DOW V]OĘN N|UpEHQ YpJ]HWt részkutatás eredményei alapján: a válaszadó
KDUPDGLN RUV]iJEHOL V]OĘN N|]O FVXSiQ HJ\HWOHQ HJ\ MHOH]WH KRJ\ J\HUPHNH pOHWNRUiQiO 
osztállyal alacsonyabb osztályba jár.
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Továbbtanulás
Mind a középiskRODL PLQG D IHOVĘRNWDWiVL WRYiEEWDQXOiV WHNLQWHWpEHQ D
pedagógusok a harmadik országbeli – távol-keleti – tanulók motiváltságáról
számolnak be. Úgy látják, hogy a legtöbb család számára fontos, hogy a gyerek
HUĘV JLPQi]LXPEDQ WDQXOMRQ WRYiEE VRNV]RU PiU hatosztályos gimnáziumba
tUDWMiNĘNHW6]LQWpQQpSV]HUĦHNDNpWWDQtWiVLQ\HOYĦLVNROiNLV
„A legjobb helyekre mennek. Fazekasba, Karinthyba, mindenhova szanaszét…
Néha van egy-két gyengébb, az kétségtelen, de zömében nagyon jó
eredményeket érnek el és eOLWLVNROiNEDYHV]LNI|OĘNHWeVIRQWRVQDNLVWDUWMiN
D V]OĘN DWWyO IJJHWOHQO KRJ\ ~J\ Qp] NL PLQWKD QHP W|UĘGQpQHN YHOH (]
OHJ\HQ D PDJ\DU V]OĘQHN D IHODGDWD YDJ\ D PDJ\DU NDSFVRODWWDUWy IHODGDWD
megadja neki, de ott annak ötösnek kell lenni és olyan iskolába kell utána
tovább menni és az angol nyelvet olyan szinten kell tudni.”

eUHWWVpJL XWiQ QHYHV HJ\HWHPHN MHOOHP]ĘHQ UHiOV]DNMDLW YDJ\ NOI|OGL
IHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNHWSUHIHUiOMiN
Ä0ĦV]DNLSiO\iUDPĦV]DNLN|]Ji]7HKiWDPLNRUPiUWRYiEEWanulás küszöbére
pUQHN DNNRU ĘN HO IRJQDN PHQQL PDJiQWDQiUKR] «  UHWWHQHWHVHQ WXGDWRVDN
abban, hogy tovább kell tanulni. Nyilvánvalóan nem a bölcsészkar. Nem tudom,
megmondták, hogy a Corvinusra kell mennem, vagy a BME-re kell mennem,
vagy ó, elfelejtettem, és csak ezekre mehetek, máshova nem mehetek.”

4.3.4. A harmadik országbeli tanulók szükségletei
Speciális szükségletek
Korábban láttuk, hogy a pedagógusok szeretik a harmadik országbeli tanulókat –
N|]ON LV HOVĘVRUEDQ D KDWiURQ W~OL PDJ\DU QHP]HWLVpJĦHNHW pV D WiYROkeletieket – tanítani: jóval több könnyebbséget emeltek ki velük kapcsolatban,
PLQWQHKp]VpJHW$KDUPDGLNRUV]iJEHOLWDQXOyNVSHFLiOLVV]NVpJOHWHLWLOOHWĘHQLV
egyes pedagógusok úgy tartották, hogy a migráns tanulóknak kevesebb igényük
van.
Ä(J\V]HUĦEENHYHVHEELJpQ\ « 'HWDQXOiVEDQPHJW|EED]LJpQ\N´

A fókuszcsoportok tapasztalatai alapján minél több ismerettel és gyakorlattal
rendelkezik egy iskola a harmadik országbeli tanulók oktatásával kapcsolatosan,
a pedagógusok annál árnyaltabban látták e csoport szükségleteit.
Ä$] HOVĘ pYHNEHQ DPLNRU FVDN QpKiQ\ YLHWQiPL YROW N|]|WWQN DNNRU YDOyEDQ
ez a hamis kép alakult ki róluk, hogy a vietnámi az azt jelenti, hogy különleges.
De most, hogy már hogy sokan vannak, most kiderült róluk KRJ\ ĘN LV
sokfélék, gyerekek.”

$KDWiURQW~OLPDJ\DUQHP]HWLVpJĦWDQXOyNQDNDSHGDJyJXVRNV]HULQWHJ\iOWDOiQ
nincsenek különleges szükségletei a Magyarországon születettekhez képest.
„Ha [a vajdasági tanulóknak] segítségre van szükségük, akkor azt ugyanúgy,
mint bármelyik másik gyerek, megkaphatják. Úgyhogy én sem érzem azt, hogy
LWW ĘN YDODPLIpOHNO|Q FVRSRUWEDNHOOHQH KRJ\ VRUROyGMDQDN VĘWSRQW H]D My
KRJ\ ĘN LWW QDJ\V]HUĦHQ EH WXGQDN LOOHV]NHGQL 6RNV]RU D] RV]WiO\WiUVDLN VHP
mindig tudják azt, hogy milyen állampolgár valaki, tehát az állampolgárság itt
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az iskolában a gyerekeket nem érdekli. Magyar és kész.”

$ PLJUiQV WDQXOyN RNWDWiViEDQ QDJ\REE WDSDV]WDODWWDO UHQGHONH]Ę
pedagógusokban felmerült, hogy sokszor tanulási módszertani nehézségei
vanQDNDKDUPDGLNRUV]iJEHOLQHPPDJ\DUDQ\DQ\HOYĦFVRSRUWQDNDPLUHNO|Q
kifejlesztett speciális felzárkóztatással, korrepetálással kellene reagálni. Ez eddig
ilyen formában nem valósult meg egyik iskolában sem. Ahol minimális
létszámban jelennek meg ezek a tanulók, ott a pedagógusok szerint ez nem is
lenne indokolt és „gazdaságos”.
A távol-NHOHWL V]OĘN NpV]VpJHVHQ MiUDWMiN PDJiQWDQiUKR] D J\HUHNHNHW IĘNpSS
PDJ\DUQ\HOYEĘO(]WYDJ\D] LVNRODLWDQiURNMDYDVODWiUD WHV]LNYDJ\ĘNPDJXN
kérnek segítséget a tanároktól abban, hogy ajánljanak nekik magántanárt.
A nyelvi nehézségek leküzdése, a magyar nyelvtanulás és a kulturális
különbségek is sajátos szükségleteket támasztanak: több odafigyelést mind a
WDQiUPLQGD]RV]WiO\UpV]pUĘO
„Alsóban a mi feladatunk megtanítani a nyelvet. Akkor egy magyartanárnak is
YLVV]DNHOOQ\~OQLDDEHWĦWDQtWiVLGĘV]DNiUD´
„Én mindig külön foglalkoztam vele, ha volt valamilyen feladat, akkor én
hátramentem hozzá és neki volt egy kínai-magyar olvasókönyve és mi abból
tanultunk. És azzal foglalkoztunk, amíg a többiek mondjuk a Walesi bárdokkal.
0LQGHQIpOHNpSSHQ NHOO NO|Q IHODGDWRW DGQL QHNL .HWWĘW KiUPDW HJ\-egy órán
pVD]WiQRGDNHOOKR]]iXJUDEXJUiOQLPHUWPiVNO|QEHQĘQHPpUWD]HJpV]EĘO
semmit.”
„Azt gondolom, hogy azért IRQWRVKRJ\PLQpOW|EEHWWXGMXQND]ĘV]RNiVDLNUyO
D] Ę KiWWHUNUĘO KRJ\ PLQpO LQNiEE HO WXGMXN H]W IRJDGQL LOOHWYH KRJ\ KD PL
HOIRJDGyDN YDJ\XQN D] D] DODSMD DQQDN KRJ\ D] RV]WiO\ HOIRJDGMD ĘNHW ÒJ\
gondolom, hogy nagyobb toleranciát nem igényel, vagy empátiát, mint a többi
gyerekkel való foglalkozás.”

A kulturális különbségek említésekor felmerült a pedagógusokban, hogy ezeknek
a tanulóknak iskolán kívüli programokra lenne szüksége, amelyek megismertetik
YHON D PDJ\DU NXOW~UiW LOOHWYH OHKHWĘVpJHt adnak saját kultúrájuk
PHJPXWDWiViUD (UUH SUyEiO HJ\ OHKHWVpJHV YiODV]W NtQiOQL D 6]HJHGHQ PĦN|GĘ
mentorprogram (lásd „Jó gyakorlatok” c. fejezet).
$ QHP PDJ\DU Q\HOYĦ KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN LOOHWYH V]OHLN VSHFLiOLV
szükségletei közé tartozik a g\HUHNHN DQ\DQ\HOYpQHN PHJĘU]pVH iSROiVD $]RQ
NtQDLJ\HUHNHNQHNDNLNPDJ\DUN|]RNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQWDQXOQDNOHKHWĘVpJN
van hétvégi kínai iskolába 69 járni, ahol kínai tanárok segítségével kínai irodalmat
és nyelvtant, matematikát és angolt tanulnak.
Egzisztenciális háttér és családi kapcsolatok
A pedagógusok beszámolói alapján a kínai és vietnami tanulók családjait hasonló
kulturális sajátosságok jellemzik, amelyek nagyban meghatározzák a gyerekek
YLVHONHGpVpW LVNRODL HOĘPHQHWHOpW pV EHLOOHV]NHGpVpW. A pedagógusok
V]HPSRQWMiEyO D OHJV]HPEHWĦQĘEE NO|QEVpJ D] ÄiWODJRV´ PDJ\DU GLiNRNKR]
képest a távol-keleti tanulók ambíciója, tanulási motivációja és a gyakori nyelvi
QHKp]VpJHNHOOHQpUHLVNLHPHONHGĘWDQXOPiQ\LHUHGPpQ\HL(]HNDWXODMGRQViJRN
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A kínai iskolát egy 0DJ\DURUV]iJRQ pOĘ NtQDL RUYRV KR]WD OpWUH -ben, mely egy X. kerületi
iOWDOiQRVLVNROiEDQPĦN|GLNpYN|]EHQKpWYpJHQNpQW-HOHQOHJWDQXOyOiWRJDWMDD]LVNROiW
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látszólag megkönnyítik a pedagógusok munkáját, különösen általános iskolás
osztályokban tanuló gyerekek esetében.
$]RQEDQ KD N|]HOHEEUĘO PHJYL]VJiOMXN H WDQXOyN FVDOiGL N|UOPpQ\HLW pV
viszonyait, összetett képet kapunk. Általános tapasztalat, hogy a gyerekek
szigRU~HVHWHQNpQWIL]LNDLEQWHWpVWNDSQDNKDQHPWHOMHVtWHQHNNLHPHONHGĘHQ
vagy pl. ha elveszítik, tönkreteszik valamely használati tárgyukat.
„Vietnámi családoknak egy részében hát nagyobb szigorúság uralkodik, mint a
magyarokéban. És egy-egy rosszabb jeJ\pUWĘN NHPpQ\HEE EQWHWpVWNDSQDN
1DJ\RQHUĘVDPEtFLyNYDQQDN«QDJ\RQQDJ\DPHJIHOHOpVYiJ\D´

Általános tapasztalat, hogy a pedagógusok nagyon kevés információval
rendelkeznek a harmadik országbeli – LWWHOVĘVRUEDQWiYRO-keleti – tanulók családi
hátteUpW LOOHWĘHQ ( WDQXOyN RV]WiO\IĘQ|NHL OHJLQNiEE FVDN DQQ\LW WXGQDN D
V]OĘNUĘOKRJ\DNHUHVNHGHOHPEHQGROJR]QDNpVKRJ\DSLDFRQUXKD- és egyéb
boltokban, büfékben és éttermekben dolgozó távol-keletiek a sokszorosát
dolgozzák egy magyar munkavállaló munkaóráinak. A kérdezett pedagógusok
V]HULQW H] D NHPpQ\ V]OĘL YiOODOiV is bizonyára szerepet játszik a gyermekeik
NLHPHONHGĘLVNRODLWHOMHVtWPpQ\pEHQ
„Mintha a társadalmi felemelkedésük reményét oltanák a gyermekeikbe. lehet,
hogy az az oka ennek, hogy a kínai, mongol, vietnámi, tehát a távol-NHOHWUĘO
LGHPRQGMXNDIHOW|UHNYĘN|]pSRV]WiO\pUNH]LNDNLQHNFpOMDLYDQQDN~J\HEEHQ
az országban.”

$]RND]RV]WiO\IĘQ|N|NDNLNQHND]RV]WiO\iEDWiYRO-keleti tanítványok is járnak,
MHOHQWĘV NO|QEVpJHW OiWQDN D távol-keleti és a magyar családmodell között.
Véleményük szerint, míg a magyar családokban a gyereket mintegy megkímélik
PLQGHQ SUREOpPiWyO pV IHOHOĘVVpJWĘO DGGLJ D WiYRO-keleti családokra éppen a
IRUGtWRWWMDLJD]DJ\HUHNHNIHOHOĘVVpJYiOODOiVUDYDOyV]Rcializációja nem nélkülözi
a testi fenyítést sem.
„Amikor vagy kínaival, vagy vietnámi gyerekkel probléma van és behívjuk a
V]OĘNHW 8J\H W|EEQ\LUH WROPiFFVDO pUNH]QHN PHUW DQQ\LUD QHP WXGQDN PpJ
magyarul. (…) nem a gyerek mondja meg, hogy mi és hogyan fog történi, és
nem a kifogásokat és mindenki hibás egy adott helyzetben csak épp a gyerek
nem. (…) A kínaiaknál pedig igenis a gyermek, hogy ha tett valamit, akkor
annak a következményét vállalnia kell. Amik azért elég szigorú
következmények.”

$ IHOHOĘVVég-, és a következmények vállalása mellett további különbségként
említik a pedagógusok a távol-keleti családok hierarchikusabb szerkezetét, a
V]OĘNpVD]LGĘVHEEHNWLV]WHOHWpW
Ä2WWKRQ PpJ D]pUW D KLHUDUFKLD PHJYDQ 7HKiW D] Ę V]OHLNHW PpJ WLV]WHOQL
keOO D] LGĘVHW WLV]WHOQL NHOO pV H] PpJ EHQQN YDQ pV H]W KiO LVWHQQHN PpJ D
PDJ\DUJ\HUHNHNQHPWXGWiNEHOĘONWHOMHVHQNLLUWDQL´

A kérdezett tanárok szerint ezekben a családokban a gyerekek sokkal hamarabb
NDSQDN IHOQĘWW V]HUHSHNHW DPL HJ\UpV]W D NXOW~rájukból, másrészt a jelenlegi
pOHWKHO\]HWNEĘO IDNDG ,O\HQ V]HUHSHN SpOGiXO D NLVHEE WHVWYpUHNre való
vigyázás, hivatalos ügyekben való eljárás, tolmácsolás.
Ä9LJ\i]QLNHOODNLVHEEHNUHDPtJĘGROJR]LN7HKiWDEEDQDSLOODQDWEDn, ahogy
eléri azt a kort, hogy már rábízható és van kisebb testvére, akkor ebbe
bevonják, hogy amíg anya-apa dolgozik, addig te vigyázol rá. Lánygyereknél
IĘOHJDNLVOiQ\RNUDEt]]iNUiDNLVHEEHW´
ÄėND]pUWQDJ\RQJ\RUVDQEHOHFV|SSHQQHNH]HNEHDIHOQĘWWSUREOpPiNEDKRJ\
a pénz, a pénz, a pénz, akkor a hivatalosan a papírt elintézni.”
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A szegedi iskolákban csak a vajdasági tanulókkal kapcsolatban tudtak általános
pUYpQ\ĦWDSDV]WDODWRNUyOEHV]iPROQLDNpUGH]HWWSHGDJyJXVRN
Véleményük szerint e tanulói csoport „kitaposott úton” MiU YDJ\LV LVPHUĘV|N
családtagok korábbi jó tapasztalatai alapján választja a szegedi iskolákat. A
vajdasági tanulók általában kollégiumi elhelyezést kérnek. A családok anyagi
helyzetére nézve nincsenek ismereteik a tanároknak, de nem látnak különbséget
a magyarországi és a vajdasági taQXOyN NOVĘ PHJMHOHQpVpEHQ %iU feltételezik,
hogy a vajdasági családok külföldi iskoláztatásról szóló döntése mögött PHJIHOHOĘ
anyagi és szellemi háttér áll.
Az általánoV pUYpQ\Ħ WDSDV]WDODWRN PHOOHWW említésre került egy nem magyar
DQ\DQ\HOYĦKDUPDGLNRUV]iJEHOLWDQXOyLVDNLFVDOiGMiQDNDQ\DJLKHO\]HWHPLDWW
V]RUXONLHJ\HVLVNROiQNtYOLHVHPpQ\HNEĘO
Ä6]OĘN DQ\DJL KHO\]HWpWĘO LV IJJ H] PHUW YDQQDN RO\DQ FVDOiGRN DNLN
megengedhetik maguknak, hogy a gyereket nyaraltassák. Mert nálunk például
még egy osztálykirándulásra nem tudták elengedni a gyereket tavaly. Most
ezzel a mentorprogrammal 70 XJ\DQRGD HOYLWWpN ĘNHW pV QDJ\RQ-nagyon jól
érezték magukat.”

$V]OĘNpVD]LVNRODNDSFVRODWD
A távol-NHOHWL V]OĘN LVNROiYDO YDOy NDSFVRODWWDUWiViUD DODSYHWĘHQ D] MHOOHP]Ę
hogy valamilyen módon, de jelen vannak és megadják az iskolai munkához
szükséges támogatást. Azonban MHOOHP]ĘHQ H] D] D WHUOHW DPLW D OHJQHKH]HEE
feladatnak tartanak a pedagógusok.
13.ábra: Nehézségek - szülĘNpVLVNRODNDSFVRODWD
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Már utaltunk rá korábban (www.migransmentor.eu).
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$ NtQDL YLHWQiPL V]OĘN HJ\ UpV]H RO\DQ HOIRJODOW KRJ\ V]HPpO\HV NDSFVRODWRW
nem tud fenntartani az iskolával, azonban gondoskodik arról, hogy egy
kapcsolattartó személy ezt helyette megtegye.
Ä0DJ\DU DQ\DQ\HOYĦ PDJ\DU FVDOiG, vagy magyar családból egy személy,
DNLQHNH]DIHODGDWDKRJ\D]LVNROiYDOQDSLV]LQWHQWDUWVDDNDSFVRODWRWh]HQĘW
megnézze, aláírja, figyelje.”

Azok a távol-NHOHWLV]OĘNDNLNV]HPpO\HVHQMHOHQQHNPHJDV]OĘLpUWHNH]OHWHQ
vagy fogadóórán, többnyire gyengén beszélik a magyar nyelvet. A
NRPPXQLNiFLyVSUREOpPDiWKLGDOiViUDYDQDNLKR]PDJiYDOLVPHUĘVWWROPiFVRW
pVYDQQDNRO\DQV]OĘNDNLNQHNDVDMiWJ\HUHNHLNIRUGtWDQDN
Ä%HM|QQHNDV]OĘLpUWHNH]OHWUHpVEHOYHONDNLVOiQ\LVpVĘWROPiFVROQHNik,
PHUWDV]OĘHJ\iOWDOiQQHPEHV]pOLDQ\HOYQNHW´

$] pULQWHWW WDQiURN V]HULQW D EDM RWW NH]GĘGLN PLNRU D V]OĘW HJ\, a gyermekét
pULQWĘ SUREOpPD PLDWW KtYMD EH IRJDGyyUiUD pV D V]OĘ a gyermekkel együtt
érkezik meg.
„És, és ha problémám van, akkor neki tudom elmondani a problémámat és
akkor utána a gyerek lefordítja a saját anyukájának, apukájának, tehát egy
fogadóóra, ami egy ilyen személyes, meg négyszemközti beszélgetés lenne, az
QiOXNHJ\V]HUĦHQPHJROGKDWDWODQ´

További nehézségként említették az érintett tanárok, hogy a kínai, vietnámi
V]OĘN DODSYHWĘHQ FVDN D J\HUHNHN PpUKHWĘ LVNRODL WHOMHVtWPpQ\Hi iránt
pUGHNOĘGQHN$NXOWXUiOLVNO|QEVpJHNEĘOIDNDGy]iUNy]RWWViJRWDFVDOiGLpOHWUH
vonatkozó
kérdések
elhárítását
több
pedagógus
személye
iránti
bizalmatlanságként éli meg.
„Csak a jegyek érdeklik, tehát hogy így beszéljünk, hogy otthon mi van a
családban, tehát ez így nincs, pedig hát ez lenne a lényeg. Valamivel
megköszönik a tanár munkáját, ebben így kimerítik ezt a kapcsolatot.”

A távol-keleti V]OĘNNHO YDOy NDSFVRODWWDUWiV QHKp]VpJHL PHOOHWW D SHGDJyJXVRN
NLHPHOWpN D V]OĘN HJ\WWPĦN|GpVL NpV]VpJpW VHJtWĘNpV]VpJpW YDODPLQW D
pedagógusok iránti tiszteletét, kedvességét.
Ä6]OĘi LV QHP D]]DO NH]GĘGLN KRJ\ PLpUW QHP KDQHP D], hogy miért igen.
Elfogadtam a szabályokat, ebben az országban szeretnék élni. (…) Nincs
kibúvó, meg, de nem így, de nekem több járna (…). Ennyit kell fizetni ennyit.
Ekkorra kell beérni az iskolába.”

A tanulók motiváltsága és tanulási hajlandósága
Az érintett tanárok beszámolója szerint a magyar osztálytársakkal való
összehasonlításban a távol-NHOHWL WDQXOyN WDQXOiVL KDMODQGyViJD NLHPHONHGĘ $
V]OĘN PDJDV HOYiUiVDLQDN QDJ\ V]RUJDORPPDO pV |QIHJ\HOHPPHO való
megfelelés eredményeképpen a vietnámi és kínai tanulók közül számosan
kimagasló eredményeket érnek el, nem egyszer tanulmányi versenyeket,
szavalóversenyt, magyar népdalversenyt nyernek. Természetesen ennek a
kimagasló teljesítménynek ára van.
„Hihetetlen leterheltek ezek a gyerekek, fáradtak is egyébként. Tehát nagyon
VRNDW YiUQDN HO WĘON D V]OĘN pV LJ\HNH]QHN HQQHN PHJIHOHOQL (]pUW YDQ D]
hogy minden tantárgyi versenyen ott vannak és lekörözik a magyarokat.”
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Ahogy említettük korábban, a kínai tanulók egy része a hétvégét is tanulással
tölti. A kínai iskolában szombaton és vasárnap is szigorú rendben délután ötig
tart a tanítás, amely a nyári szünetben is folytatódik.
A pedagógusok szerint az alsó tagozatos távol-keleti tanulók többségét
kíváncsiság és tudásvágy jellemzi, valamint bátran kérdeznek, ha nem értenek
valamit.
„Nálam a két kislánynak van hangképzési, artikulációs problémája is, de
IRO\DPDWRVDQ NpUGH]QHN WHKiW KD EiUPLW ROYDVXQN YDJ\ HOĘIRUGXO HJ\
LVPHUHWOHQ V]y D]RQQDO NpUGH]QHN D PDJ\DU J\HUHNHLQN QHP NpUGH]QHN ĘN
visszakérdeznek folyamatosan.”

$] LGĘVHEE NRURV]WiO\UyO H] QHP PRQGKDWy HO PLQGHQ HVHWEHQ J\DNUDQ
WDSDV]WDOMiN D SHGDJyJXVRN KRJ\ XGYDULDVViJEyO IpOpQNVpJEĘO QHP NpUGH]QHN
vagy nem kérnek segítséget.
„Nem kérdez, én megyek utána oda hozzá, hogy értetted, világos volt? És
akkor kiderül, hogy nem, tehát van, amit nem ért.”

Beilleszkedés
$ KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN PDJ\DU N|]RNWDWiVL LQWHJUiFLyMD RWW NH]GĘGLN
PLNRUDV]OĘNHOG|QWLNKRJ\PDJ\DURNWDWiVLLQWp]PpQ\EHtUDWMiNJ\HUPHNNHW
A pedagógusok tapasztalata szerint, például a hozzájuk forduló kínai szOĘN
elutasítják, hogy a Magyar-.tQDL .pW 7DQtWiVL 1\HOYĦ ÈOWDOiQRV ,VNROiED tUDVViN
gyermeküket, azt feltételezve, hogy egy magyar iskolába járva a gyerek jobban
megtalálja a helyét. 71
„Nem nagyon szeretik a kínai-magyart. Tehát nem szeretik azt a XV. kerületi
iskolát, hogyKDD]HPEHUPRQGMDKRJ\RGDPHQMHQHNYDODPLpUW2GDQHPėN
mindenféleképpen magyar iskolába szeretnének járni. Tehát bennük nagyon
HUĘVD] LJpQ\KRJ\ EHLOOHV]NHGMHQHN KRJ\D J\HUHNHN PHJWDQXOMiNDQ\HOYHW
KRJ\LWWEROGRJXOMDQDN7HKiWĘNH]pUWPLQGHQWPHJWHV]QHN´

A kínai, vietnámi tanulókat oktató pedagógusok szerint
alkalmazkodóak és könnyen beilleszkednek az osztályközösségbe.

e

tanulók

„Szívesen vannak együtt, de nem vonulnak úgy külön, tehát nem alkotnak
külön csoportot. Megvannak a magyar barátaik, nagyon szeretik igen, nagyon
V]HUHWLNĘNHWEHNHEHOH]LĘNHWD]RV]WiO\´

A magyar osztályközösséghez való alkalmazkodás érdekes jelenségeként
említették a tanárok, hogy a távol-keleti tanítványok többségének van magyar
keresztneve is. Egyes esetekben e tanulók maguknak választják a magyar
keresztnevet.
„Milyen érdekes, hogy ezek a gyerekek úgy akarnak asszimilálódni, hogy a
legtöbbjük választ egy magyar nevet. A magyar kapott keresztnevét nem
használják a gyereknek otthon.”

71
Más forrásból tudjuk, hogy a magyar-kínai iskola megítélése vegyes a kínai közösség körében:
kínai iskolának nem elég szigorú, magyar iskolaként pedig nem tanítja meg eléggé a magyar
nyelvet.
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10.táblázat: Beilleszkedés

Míg más esetekben az osztálytársak nevezik el ĘNHW HJ\iOWDOXNNLHMWKHWĘLVPHUW
magyar keresztnevet választva nekik.
Ä1HP V]HUHWLN D NtQDL YLHWQiPL QHYNHW PHUW H] XJ\H PHJNO|QE|]WHWL ĘNHW
Gyerekek szoktaNQHNLNDGQLPDJ\DUQHYHW$WWyOIJJĘHQKRJ\D]ĘQHYND]
mire hasonlatos leginkább. Amikor meg óvodából jönnek, akkor már úgy
hozzák ezt a nevet magukkal.”

Egy budapesti általános iskola alsó tagozatos osztályában, a március 15-ei
nemzeti ünnepre való NpV]OpV VRUiQ IHMH]WpN NL D YLHWQiPL WDQXOyN KRJ\ ĘN LV
ugyanúgy szeretnének részt venni az ünneplésben, mint az osztálytársaik.
„A mostani március 15-HL QHP]HWL PĦVRUXQNEDQ NXOFVV]HUHSOĘN HOVĘ VRUEDQ
táncolnak, szöveget mondanak, magyar verbunkos tánccal két vietnámi kisfiú
és jött a kislány is... mind a hárman. (…) Echte magyaros ruhában lesznek, és
VHPPLIpOHHOOHQiOOiVQLQFVVĘWD]OHQQHDEDMKDpQNLKDJ\WDPYROQDEiUPLEĘO
LV ĘNHW 7HKiW ĘN DQQ\LUD EHOH DNDUQDN ROYDGQL KRJ\ D NLVOiQ\ D] PRQGRJDWMD
is, hogy neki egyetlen baja van, hogy neki ilyen ferde vágású a szeme.”

A tanárok tapasztalata alapján a távol-keleti tanulók nemcsak az iskolában
vegyülnek jól magyar származású osztálytársaikkal, de iskolán kívül is szívesen
töltik velük együtt az LGĘW Noha PLQW DKRJ\ HUUĘO PiU V]yOWXQN NRUiEEDQ D
kínai és vietnámi tanulókra jóval több szerep hárul a családjukban, mint egy
iWODJRV PDJ\DU FVDOiG J\HUHNpUH (QQHNPHJIHOHOĘHQ NO|Q|VHQ D N|]pSLVNROiV
NRURV]WiO\EDQ QHP HJ\V]HU HOĘIRUGXO KRJ\ HJ\PiVW NLzáró elvárásoknak
próbálnak megfelelni e tanulók.
„Nagyon nehezen dolgozzák föl, hogy én nem tudok veletek elmenni, mert én
nekem haza kell mennem és a húgomra én vigyázok. És ez nem egy egyszeri
dolog, mert más is vigyáz a húgára néha-néha persze. De hogy ĘQHNL H] H]
teljes mértékben természetes, azt nagyon nehezen éli meg. És nyilván minél
nagyobbak, tehát ami még mondjuk 15 évesen nem zavar, az már 20 évesen
nyilvánvalóan hogy zavarni fog. És tényleg nagyon be vannak fogva otthon.”

Ugyan több iskolában beszámoltak a pedagógusok távol-keleti és magyar tanulók
közötti fiú-OiQ\ EDUiWViJUyO D]RQEDQ D NXWDWiVXQNED NHUOW OHJLGĘVHEE
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korosztály 72 esetében a két csoport tagjai közötti szerelmi kapcsolatokat a
harmadik országbeli V]OĘNW|EEVpJHNLIHMH]HWWHQQHPtámogatja.
Ä0HJ KiW D] N|WL ĘNHW KRJ\ XJ\H D]pUW RWWKRQ PpJ D] YDQ KRJ\ YLHWQiPL IL~
magyar lánnyal nem járhat, és ezt ki is mondják. Tehát olyanokat mondanak
konkrétan, hogy ’kitagadlak fiam, nem jöhetsz haza’.”

$]pULQWHWWRV]WiO\IĘQ|N|NV]HULQWDIHnti helyzetet tovább nehezíti, hogy ezek a
WDQXOyN NXOWXUiOLV RNRN PLDWW VHP WXGMiN PHJRV]WDQL SUREOpPiLNDW VĘW FVDOiGL
V]LQWHQVHPPĦN|GLND]pU]HOPLMHOOHJĦNpUGpVHNPHJEHV]pOpVH
„És a szerelmi, ez pedig nagyon nehéz, mert hiszen itt vannak egy olyan
közösségbe, ahol magyar fiúkkal, lányokkal vannak körbevéve, persze hogy egy
magyar fiú vagy lány fog nekik megtetszeni, hát, 100-ból 95 magyar, hát most
QHP SRQW D] D  YLHWQiPL IRJ (J\V]HUĦHQ QHP pOKHWLN PHJ D]W D GROJRW pV
HUUĘO QHP EHV]pOQHN (J\iOWDlán, és nem is tudnak kivel beszélni, és én
amennyire észreveszem, azt a fajta lelki életet sem élik a szüleikkel, amit a
magyar gyerekek, amit mi azt gondolunk, családon belül, ’Gyere, mesélj, mi
fáj’. (…) Azt hogy ’Hányast kaptál, van-e beírásod’, azt igen. És hogy ’Nem
megy? Elküldelek magántanárhoz’.”

$ V]HJHGL SHGDJyJXVRN D YDMGDViJL WDQXOyN EHLOOHV]NHGpVpUĘO73 tudtak
iOWDOiQRVDEEpUYpQ\ĦWDSDV]WDODWRNDWPHJRV]WDQLD]HJyéb harmadik országbeli
tanulók, HOHQ\pV]ĘV]iPXNPLDWWFVDNSpOGDNpQWNHUOWHNV]óba.
$ODSYHWĘHQ SUREOpPDPHQWHVQHN OiWMiN D YDMGDViJL WDQXOyN LVNRODL
beilleszkedését. Sok esetben csak a nyelvhasználatuk, egy-egy hazai
környezetben szokatlan kifejezés árulkodik arról, hogy nem magyarországi
magyarok. A magyar osztálytársaknál ez is sokV]RU PHJNO|QE|]WHWĘ
magatartáshoz vezet egy tudatos pedagógus hiányában.
„Vajdasági gyerekeknél a beilleszkedésnél az szokott problémát jelenteni, hogy
nem biztos, hogy úgy fejezik ki magukat, ahogy mi, kis apró különbségek
vannak. Ami miatt, aztán a töbELHN ĘNHW esetenként kinevetik, de hogyha a
WDQiU KHO\UH WHV]L D GROJRNDW KRJ\ PRVW Ę H]W DNDUWD PRQGDQL pV RNRVDW pV
klasszat akart mondani, aminek helye van az órán, akkor elismerik a többiek.
0HJPDUDGH]D]t]HVNLVNO|QEVpJGHPLQGNHWWĘROGDOKR]]isimul a másikhoz,
KRJ\ tJ\ PRQGMDP WHKiW D W|EELHN HOLVPHULN ė SHGLJ OiWMD KRJ\ PRVW QHP
azért nevettek, mert butaságot mondott, hanem, mert egy kicsit másképp
mondta, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. És akkor, ezek a húzóemberek
szoktak lenni, az osztályokban, tehát, tehát egészen jól beilleszkednek.”

A vajdasági tanulóknál kevésbé szerencsés az az egy-egy harmadik országbeli
tanuló, aki látható mássággal kerül be egy osztályba. Több pedagógus is
HOVĘNpQW HPOtWHWWH D PHJV]RNRWWQiO V|WpWHEE EĘUV]tQW ami a fehér többség
ellenérzését automatikusan kiváltja. Tapasztalataik szerint a roma gyerekekkel
NDSFVRODWRVQHJDWtYpU]pVHLNHWYHWtWLNNLDKDVRQOyEĘUV]tQĦJ\HUHNHNUH
„Igen, én úgy veszem észre, hogy a roma gyerekek nagyobb ellenérzést
váltanak ki a J\HUHNHNEĘO PLQW D PLJUiQV J\HUHNHN pV PLYHO D PLJUiQVRN
N|]O QDJ\RQ VRNDQ PHJHJ\H]Ę EĘUV]tQĦHN D URPD J\HUHNHNNHO H]pUW ĘNHW LV
QpKDHJ\NDODSDOiYHV]LNDGGLJDPtJPHJQHPLVPHULNKRJ\EL]RQ\ĘYHONLV
OHKHWMiWV]DQLpVĘLVXJ\DQ~J\DN|]|VVpJEHWDUWR]ypVEDUiWEDUiWQĘOHKHW´
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$OHJLGĘVHEENRURV]WiO\WHJ\EXGDSHVWLJLPQi]LXPRV]WiO\iEDMiUyWDQXOyNNpSYLVHOLN
A pedagógusok szerint D] XWyEEL pYHNEHQ MHOHQWĘVHQ FV|NNHQ D YDMGDViJL WDQXOyN V]iPD D
szegedi iskolákban.
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11.táblázat: Harmadik országbeli tanulók látható mássággal - két eset
Arab kislány

Kínai kislány

2V]WiO\IĘQ|N Ä6RNHVHWEHQDJ\HUHNHNHWIĘOHJ Ä+RJ\QHPV]DEDGHQJHGQLKRJ\Ę
perspektívája HOVĘEHQ DPtJ PHJ QHP LVPHULN [kínai kislány] külön üljön, mondjuk
NLN|]|VtWLN %ĘUV]tQN PLDWW, órákon, ami az elején, még úgy
esetleg a nem tökéletes magyar QpKDHOĘIRUGXOW$NNRU HJ\-két jobb
nyelvtudásuk miatt, a szüleik érzésĦ
RV]WiO\WiUViYDO
D]pUW
láttán, és a más szokások, váltottam év elején egy-két szót,
amelyeket
hoztak.
Például hogy na, mit szóltok ehhez a
nagyon sokáig nálam a kislány, kislányhoz, beszélgessetek vele,
aki
disznóhúst
nem
ehet, tehát, hogy inkább a többieket is
megrökönyödést
keltett
az bíztatni
próbálom,
hogy
a
osztályban. A testvérének is, N|]|VVpJEHQ D KHO\pW Ę LV PHJ
meg
neki
is
nehéz
volt tudja találni.”
beilleszkedni. Nem fogadták el
szívesen, azt mondták rá, hogy
cigány, roma. Csúfolták, neve
miatt is, és így tovább.”
Pedagógus „Aztán eg\ LGĘ XWiQ pV DPLNRU „Apróbb kicsi munkákat, ilyen
szerepe HOPDJ\DUi]WXN KRJ\ PHJ Ę LV közösségi munkákat, lehet neki
elmondta, tesója is, hogy ez adni. (…) mindig annyit, amit saját
vallási okok miatt van, akkor már magától hajlandó, annyit. Tehát,
úgy
lecsendesedett
[az semmLW QHP V]DEDG UiHUĘOWHWQL
elutasítás.]”
hogy te most ide eljössz és akkor te
„Ha új füzet van, akkor nincs PRVWLWWYDODPLWHOĘDGV](]QDJ\RQ
becsomagolva. De igazából nincs nagy lelki trauma lehet egy ilyen
senki, aki megmutatja, hogy kell gyereknek. Majd szépen lassan meg
ezt csinálni, vagy nincs senki, aki fog érni arra is, hogy mondjuk, egy
leüljön vele, hogy gyerünk, és N|]|VVpJ HOĘWW SpOGiXO HOĘDGMRQ
most akkor csomagoljunk. És valamit.”
akkor volt valamelyik tanító
néninek egy ilyen kirohanása,
ami szokott lenni hetente, és
akkor elkezdte így kiborítani a
táskáját a terem közepére itt a
napköziben, hogy milyen koszos
és hogy az arabok egyébként is
milyen koszosak és büdösek.”

A fenti két eset jól rávilágít arra, hogy a pedagógusnak kulcsszerepe van a
EHLOOHV]NHGpV NH]GHWL LGĘV]DNiEDQ D] pU]pNHWOHQ SDVV]tY pV HOOHQVpJHV
pedagógus elutasító, csúfolódó „fogadóközeget” teremt, míg az érzékeny,
empatikus pedagógusi hozzáállás az osztálytársakat is bevonhatja az újonnan
M|YĘbeilleszkedési nehézségeinek áthidalásába.
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Válaszok a harmadik országbeli tanulók speciális szükségleteire
$ YiODV]DGy SHGDJyJXVRN HOWpUĘ PyGRQ JRQGRONRGQDN D KDUPDGLN RUV]iJEHOL
tanulókról és speciális szNVpJOHWHLNUĘO (J\HVHN V]HULQW a pedagógusok
érdekesebb feladatnak tartják e tanulókkal való munkát, és így aránytalanul több
figyelmet fordítanak rájuk, mint az osztály többi tagjára.
„Mivel érdekli a gyerek, jobban, mint esetleg egy másik gyerek az osztályban,
H]pUW Ę QDJ\REE ILJ\HOPHW IRUGtW Ui W|EEHW IRJODONozik vele, jobban odafigyel,
KRJ\KRJ\DQVHJtWVHQVHJtWĘNpV]HEEYHOH´

Más kollégák szerint a különlegességgel való ismerkedés, a migráns tanuló
RV]WiOO\DOYDOyPHJLVPHUWHWpVHFVDND]HOVĘLGĘNEHQMHOHQWIRNR]RWWpUGHNOĘGpVW
„A különlegessel való ismerkeGpVHJ\LGĘXWiQD]WKLV]HPKRJ\H]PHJLQWKD
már megismertük, már mindent kiveséztünk, már megkérdeztük, már a
J\HUHNHNNHO LV PHJLVPHUWHWWN pV PiU QHP ~MGRQViJ DNNRU HJ\ LGĘ XWiQ H]
lényegét veszti, tehát akkor már nem, nem lesz olyan érdekes.”

Míg miVRNV]HULQWDKDUPDGLNRUV]iJEHOLWDQXOyNUDQHPFVDNDNH]GHWLLGĘEHQNHOO
RGDILJ\HOQLKDQHPDNpVĘEELHNVRUiQLVNLHPHOWILJ\HOPHWLJpQ\HOQHN
„Tehát nem lehet utána ugyanúgy bánni velük, mint a többi gyerekkel, mert
nekik lehetnek speciális problémáik. Tehát, állandóan résen kell lenni, hogy
észrevegyük.”

4.3.5. A harmadik
szükségletei

országbeli

tanulókkal

foglalkozó

pedagógusok

$ NpUGH]HWW SHGDJyJXVRN HJ\ MHOHQWĘV UpV]H ~J\ pU]L KRJ\ QLQFV V]NVpJH
semmifajta segítségre, a harmadik országbeli tanulókkal való munkához.
„Nincs, mert a saját eszközeinkkel minden problémát meg tudunk oldani.”

A pedagógusok másik fele egy-egy korábban már tárgyalt nehézséget –
nyelvtudás hiánya, kulturális különbségek – emelt ki, melyek megoldásában,
lenne igénye segítségre.
„Hát csak a nyelvtudás az ami, meg hát hátráltatja az embernek a dolgát. Az a
OHJQDJ\REEVHJtWVpJKRJ\KDYDODNLWDQtWMDĘNHWPDJ\DUXO+RJ\KDQHPWXGQDN
UHQGHVHQ $]WiQ D W|EEL D] VHPPL RO\DQ SOXV]W QHP NtYiQ VĘW QDJ\RQ
problémamentesek.”
„Lehet, hogy nekem még, azért szükség van arra, hogy egy picikét ismerjem az
ĘKDJ\RPiQ\DLNDW7HKiWD]KRJ\DFVDOiGEDQNLQHNPLO\HQV]HUHSHYDQpVH]W
ĘNKRJ\DQRV]WMiNEHSOKRJ\DNLVOiQ\RNHJ\EL]RQ\RVpOHWNRUXWiQĘKiWUiEE
vannak sorolva, mint a fiúgyermek. Tehát nekem ezzel tisztába kell lennem,
mert például egy hétvégi rendezvényre nem biztos, hogy a kislányt elengedik,
mert neki már vigyázni kell otthon, mondjuk a kisöccsére.”

$ EHV]pOJHWpVHN VRUiQ MHOOHP]Ę YROW KRJ\ D YDODPLO\HQ QHKp]VpJHW HPOtWĘ
pedagógust, mindig követték olyan hozzászólások, melyek az adott kérdést a
SHGDJyJXVHJ\pQLpUGHNOĘGpVLN|UpEHVRUROWiNYDJ\UHODWLYL]iOWiN
„Szerintem annak utána lehet nézni, ilyen kulturális sajátosságok. Tehát, aki
DNDUD]~J\LVXWiQDpUGHNOĘGLN´
„Ma már bemegyünk egy osztályba, akkor annyi fajta nehézséggel találjuk
szembe magunkat. Tehát szétszóródik a figyelmünk és az energiánk. Mert
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KiWUiQ\RVKHO\]HWĦHNURPDJ\HUHNHk, magatartás zavaros gyerekek, képesség
zavaros gyerekek, migráns gyerekek vannak. Tehát QHP RO\DQ NLHPHONHGĘ
probléma, amivel velük foglalkozni kell, van sok-sok probléma, van sok-sok
nehézség.”

Képzések, tréningek
$ NXWDWiVEDQ UpV]WYHYĘ SHGDJyJXVRN W|EEVpJH HOXWDVtWRWWD D KDUPDGLN
országbeli tanulókkal kapcsolatos képzéseket, tréningeket. Habár MHOHQWĘVUpV]N
QHPLVKDOORWWLO\HQWpPiM~NpS]pVHNUĘONRUiEEDQ
A harmadik országbeli tanulókkal kapcsolatos képzéseket többféle indokkal –
LGĘKLiQ\pUGHNOĘGpVKLiQ\DQ\DJLDNKLiQ\D– utasították el, de talán a legtöbben
a korábbi továbbképzések eredménytelenségére, haszontalanságára hivatkoztak.
„Nagyon sok olyan továbbképzésbe kényszerítettek bele minket az utóbbi
LGĘEHQ DPL PLQGHQNL ~J\ pOWH PHJ KiW KRJ\ UHQJHWHJ LGĘPHW HOYHWWH pV
LJD]iQ QHP OHWWHP WĘOH VRNNDO W|EE +iW PRVW KD PHJKDOOJatunk néhány
HOĘDGiVW D PLJUiQV J\HUHNHNUĘO QDJ\RQ V]pS 'H KiW D V]DNPDL
gyakorlatunkban, már ennél sokkal több van.”

Általános vélekedés volt, hogy a tanfolyamok kizárólag elméleti tudást adnak, és
sok esetben az elmélet nem találkozik a gyakorlati tapasztalatokkal.
A pedagógusok többsége jobban bízik a saját tapasztalataiban, esetleg
módszereiben, elképzeléseiben, és azok kiaknázását, folytatását hangsúlyozza,
szembeállítva egy képzés nyújtotta ismeretekkel.
„Egymástól, nagyon sok mindent egymástól. Neked már volt ilyen gyereked,
mit csináltál vele, hogy egymástól tanultunk itt nagyon sokan.”
ÄeQ LQNiEE SUyEiORN WĘON LO\HQ PRU]ViNDW IHOV]HGHJHWQL PHJ KiW XJ\H
nyelvóra az jó, mert nagyon jó teret lehet adni, hogy egy fogalmazásban, vagy
EiUPLNLVHOĘDdásuk vagy játékuk, vagy bármi, hogy kiderüljön róla valami, ha
akarja persze.”
„Most szerintem sokkal fontosabb, hogy ha mi valahogy kontaktust tudunk
WHUHPWHQL YHON pV DNNRU HJ\ SLFLW tJ\ PHJQ\LWMXN ĘNHW H] V]HULQWHP ~J\ H]W
ilyen tanfolyam keretében nem tudnám elgondolni, hogy hogyan lehetne.”

Csupán a pedagógusok töredéke gondolkodott el azon, hogy milyen lenne, egy
számukra hasznos képzés a témában.
„Szerintem egy nagyon gyakorlati oldalról megközelített olyan kell, akik
kifejezetten a gyakorlati részét tapasztalták meg, és onnan következtetésekre
MXWRWWDN YDJ\ YDODPLO\HQ ~WW|UĘ PyGV]HUW YDJ\ iWW|UpVW pUWHN HO D]W QDJ\RQ
szívesen meghallgatnám.”

A harmadik országbeli tanulókkal kapcsolatos képzésre nyitott pedagógusok
N|UpEHQ LV PHJILJ\HOKHWĘ HJ\IDMWD V]DEDGNR]iV D]W LOOHWĘHQ KRJ\ D KLiQ\]y
ismereteket autodidakta módon már régen megszerezhették volna.
„Mi is fölkészültebbek lennénk, vagy akár tényleg mondjuk adott esetben
például az irodalmi anyagba, hogy mivel a könyveinkben sincsenek, ilyen
szemSRQWEyO HJ\LNEHQ VHP WDOiOWDP PpJ LO\HQ MHOOHJĦ LURGDOPL DQ\DJRW KD
például amikor mondjuk, mondákat tanítok, akkor mondjuk, a vietnámi
mondákból is be tudnék valamit emeli. Az tényleg nagyon jó lenne, én ezt
nagyon örömmel venném, de mondjuk magam szorgalmából tényleg még nem
SyWROWDPH]W%HYDOORPĘV]LQWpQ´
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4.3.6. Szakmai kapcsolatok
A harmadik országbeli tanulókat fogadó iskolák többségének nincsenek más
oktatási intézményekkel olyan szakmai kapcsolatai, melyek ezt a speciális
RNWDWyQHYHOĘPXQNiWVHJtWHQpN. Ugyan a budapesti pedagógusok ismernek más
olyan iskolákat, ahova szintén sok távol-keleti tanuló jár, kapcsolat mégsem
alakult ki az iskolák között.
Egy-egy esetben említettek konkrét oktatási intézményt: általános iskolák közül
a Dob utcai iskolát, felVĘIRN~ LQWp]PpQ\HN N|]O SHGLJ D] ,QWHUNXOWXUiOLV
Pszichológiai és Pedagógiai Központot, valamint a Miskolci Egyetemet az általuk
kifejlesztett tankönyvcsalád kapcsán.
A kérdezett budapesti általános iskolák közül egyesek részt vettek a Miskolci
Egyetem által kifejlesztett tankönyvcsalád kipróbálásában, 74 és kifejezetten
pozitív tapasztalatokról számoltak be.
„Tulajdonképpen QHPD]DMHOHQWĘVpJHKRJ\PHJWDQtWMXNDJ\HUHNHWPDJ\DUXO
hanem, hogy legyen kedve magyar iskolába járni és egy kicsit több
sikerélményhez jusson.”

A budapesti általános iskolákban az osztályonként több harmadik országbeli
tanulóval is foglalkozó pedagógusok körében pUGHNOĘGpV WDSDV]WDOKDWy D MyO
PĦN|GĘJ\DNRUODWRN– jelesül a fenti tankönyvcsomag - iránt.
„Mi nem voltunk benne. Nem tudom, PLpUW PDUDGWXQN NL EHOĘOH eQ PRVW
tudtam meg, amikor véget ért az egész történet. Én akkor szóvá tettem, hogy
jó lett volna ha, de nincs semmiféle kapcsolat. Én nem is láttam még ilyen
tankönyvet, érdekelt volna.”

A szegedi pedagógusok egy része pedig olyan információs támogatást fogadna
szívesen, ami tájékoztat a harmadik országbeli tanulókkal kapcsolatos
szolgáltatásokrólOHKHWĘVpJHNUĘO.
„Inkább, amiben tájékozatlannak érzem, vagyis lehet, hogy csak én vagyok,
KRJ\SpOGiXOHUUĘODV]HUYH]HWUĘOVHPtudtam, vagy erUĘODPHQWRUVHJtWVpJUĘO
Tehát LQNiEE LO\HQQHO NpQH IHOYLOiJRVtWDQL EHQQQNHW KRJ\ WXGMXQN LO\HQHNUĘO
hogy ha gond van.”

Jó gyakorlatok
Habár a kérdezett iskolák kevés olyan szakmai kapcsolattal rendelkeznek,
melyek a harmadik országbeli tanulók oktatása/nevelése terén nyújthatnának
segítséget, a kutatás mindkét helyszínén kiemeltek a pedagógusok egy-egy
PXQNiMXNDWWiPRJDWySURJUDPIRUPiMiEDQPĦN|GĘMyJ\DNRUODWRW
Míg Budapesten speciálisan a célcsoportnak kifejlesztett tankönyveket említették,
addig Szegeden a mentorprogramot. Ez utóbbit, a pedagógusok tapasztalatai
DODSMiQ D SURJUDPEDQ UpV]WYHYĘ KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN QDJ\RQ V]HUHWLN
PRQGKDWQLÄV]HQWpVVpUWKHWHWOHQD]LGĘSRQWja”.
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Az EIA által támogatott Együtthaladó program keretében kifejlesztett tankönyvek eredményes
alkalmazása nyomán a X. kerületben rendszeres foglalkozásokat tartanak a gyengébb magyar
Q\HOYL NRPSHWHQFLiNNDO UHQGHONH]Ę NHUOHWL LVNROiNED MiUy WDQXOyNQDN A 2012 tavaszán indult
kerületi kezdeményezés, a migráns tanulók mellett, romák és minden olyan tanuló számára adott,
akinek erre szüksége van.
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„Lehet, hogy ezek a gyerekek kivételes ajándéknak tartják azt, hogy velük
NO|Q IRJODONR]QDN pV ĘN HUUH EV]NpN +RJ\ ĘpUWN PRVW M|QQHN eV PHUW
KRJ\ĘNLGHJHQHNYDJ\NOI|OGLHNKRJ\ĘYHONPRVWDNNRUPiVEiQiVPyGEDQ
UpV]HVOQHN PHUW HOYLV]LN WDQtWiVL LGĘEHQ HOYLV]LN NLUiQGXOQL «  0iV
gyerekeNHW LV V]tYHVHQ NHWWĘW-KiUPDW PpJ YLV] D PHQWRU EDUiWQĘLW pSSHQ
annak, akit elvisz, és nagyon családias, meg a fiatalságuknál fogva meg tudják
találni azt a hangot a gyerekekkel, ami nekik nagyon kell.”

A pedagógusok szerint a mentorok életkora, és a foglalkozások kötetlensége jó
KDWiVVDO YDQ D WDQXOyNUD DPL QHP XWROVy VRUEDQ D] LVNRODL HOĘPHQHWHON|Q LV
meglátszik.
„Ott nem ilyen, mint én, meg a tanító nénik, vagy tanár nénik, meg a tanár
EiFVLN KDQHP V]DEDGDEEDQ GH PpJLV VRNDW WDQXOYD WĘON %DUiWi
kapcsolatban van [a mentor] a családdal is, meg a gyerekekkel is, mintha csak
odatartozna.”
„Gyereken is látszik, hogy lenyugodott, sokat haladt, mintegy korrepetálás,
WHKiWpU]ĘGLNUDMWDKRJ\NRPRO\DQYHV]LD]WDPLWRWWWDQXOKi]LIHODGDWPHOOHWW
még plusz feladatokat végeznek, tehát nagyon-nagyon jó ez a segítség.”

4.3.7. Mentor fókuszcsoport tapasztalatai
Mentorprogrammal az Integrációért c. projekt 75 keretében, a harmadik országból
származó tanulók személyre szabott mentorálásban vehetnek részt, mely
magában foglalja az iskolai tananyag átadását, segítségnyújtást a magyar nyelv
WDQXOiViEDQ LOOHWYH NXOWXUiOLV LVPHUHWHN iWDGiViW WRYiEEi NLHJpV]tWĘ
V]RFLDOL]iFLyV V]tQWHUHN EL]WRVtWiViW $ PHQWRUKiOy]DW FpOMD NHWWĘV HJ\UpV]W D
harmadik országbeli tanulók tanulmányi és szociális beilleszkedésének segítése
pedagógusjelöltek segítségével, másrészt szüleik és pedagógusaik közötti
kapcsolat kialakításának megkönnyítése kulturális mediátor és szociálpedagógus
KDOOJDWyNN|]UHPĦN|GpVpYHO
A programban mentorként rpV]WYHYĘILDWDORNPRWLYiFLyMiEDn közös, hogy vannak
külföldi barátaik, voltak külföldön hosszabb-rövidebb ideig és nagyfokú
Q\LWRWWViJJDO pV pUGHNOĘGpVVHO IRUGXOQDN PiV NXOW~UiN IHOp $ SURJUDPEDQ
mentorált 42 harmadik országbeli tanuló közül 2- IĘ YDQ HJy-egy mentor
JRQGMDLUD Et]YD $ IyNXV]FVRSRUWRV EHV]pOJHWpVHQ UpV]WYHYĘN KR]]iV]yOiVDL
HOVĘVRUEDQ PHQWRUiOWMDLNUD – többségében szerbiai magyar, szerb-nigériai,
bosnyák-horvát, valamint egy-egy mongol és kínai tanulókra – vonatkoztak.
A mentorprogram fogadtatása az iskolákban
A beszélgetpVHQ MHOHQOpYĘ PHQWRURN V]HULQW az iskolák bizalmatlanul fogadták a
programot, és több intézményben, D NpVĘEELHNEHQ LV V]NVpJWHOHQQHN érezték
munkájukat az igazgatók vagy a pedagógusok.
„Konkrétan az iskolákban, minket nem látnak olyan szívesen, úgy érzik, hogy
ezt így jól kezelik, jól csinálják és, hogy nincs ránk szükség ott.”

A mentorok tapasztalatai alapján mindezzel együtt, a bizalmatlan, elutasító
SHGDJyJXVL DWWLWĦG QHP WHNLQWKHWĘ W|UYpQ\V]HUĦQHN KLV]HQ HOVĘVRUEDQ
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Az EIA által támogatott programot, az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért szervezet
valósítja meg.
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V]HPpO\LVpJIJJĘ KRJ\ D SHGDJyJXV PLNpQW YLV]RQ\XO D NOVĘ WiPRJDWiVKR]
Konkrét példaként elhangzottak olyan iskolák, ahol kifejezetten örültek, hogy
végre valaki jött, aki tud segíteni.
„Például Domaszéken, ahol szerbiai magyarok vannak, ott külön kértek minket
arra, hogy jött két romániai kisfiú és akkor mi lenne, hogyha hozzájuk is kijárna
HJ\ PHQWRU PHUW QHNLN WpQ\OHJ V]NVpJN YDQ D VHJtWVpJUH 7HKiW RWW ĘN
kérték, s ez így tényleg jó volt, hogy ott legalább számítanak ránk.”

A mentorok szerint nemFVDN D SURJUDP IRJDGWDWiVD V]HPpO\LVpJIJJĘ D]
iskolákban, hanem az is, hogy az adott pedagógus akar-e foglalkozni a harmadik
országbeli tanulóval. Általános tapasztalat, hogy azokban az osztályokban, ahol a
jó szándék nem hiányzik, ott sem alkalmaznak másfajta, a migráns tanulók
VDMiWRVViJDLKR]LJD]RGyWDQXOiVLYDJ\EHLOOHV]NHGpVWVHJtWĘPyGV]HUW
Való igaz, hogy a vajdasági magyar tanulóknak nincsenek is ilyen sajátos
igényeik, legalábbis a tanulók és tanáraik véleménye szerint. Azonban a
mentorok szerint D QHP PDJ\DU V]iUPD]iV~ PHQWRUiOWMDLN IHOWpWOHQO HOWpUĘ
bánásmódot igényelnének.
A harmadik országbeli tanulók sajátosságaihoz igazodó beilleszNHGpVW VHJtWĘ
módszerek hiányát csak egy kivétel törte meg: kivételként egy olyan jó
gyakorlatot osztott meg a mongol kislány mentora, melyet ugyan nem az iskola
NH]GHPpQ\H]HWW GH OHJDOiEE D] RV]WiO\IĘQ|N SDUWQHUQHN EL]RQ\XOW KR]]i $]
osztálytársak mongol kultúrával való megismertetése azzal a konkrét
eredménnyel is járt, hogy a mongol kislányt már nem csúfolják kínainak vagy
japánnak, mint ahogy az D]HOVĘNpWpYEHQJ\DNUDQHOĘIRUGXOW
„Szerveznek olyat az osztályával, hogy elviszik az osztálytársait hozzájuk, ahol
anyukája bemutatja kicsit, hogy milyen a mongol világ, meg hogy élnek, milyen
ételeket esznek. (…) Tehát, hogy így ott tehát próbálják megismertetni a
gyerekekkel ezt, hogy milyen az, hogy mongolnak lenni.”

A mentor-koordinátor szerint a mentorok kerülhetnek olyan helyzetbe munkájuk
során, amikor mérlegelniük kell, hogy kifejezzék-e, illetve milyen módon fejezzék
ki nemtetszésüket egy-egy pedagógusi magatartással szemben.
„Legjobb az, amikor el is mondod a saját véleményedet, hogy te másként
gondolod, hogy legalább ennyiben kiállsz valamennyire a gyerek mellett, és
látja a pedagógus, hogy van más felfogás is nem csak az övé. Csak ezt nagyon
finoman kell csinálni, mert a gyerek ott fog maradni egyedül. Vagy a mentort,
vagy esetleg az egész programot kizárják.”

Véleménye szerint vannak olyan esetek, amik mellett még akkor sem szabad
elmenni szótlanul, ha az kockázatosnak bizonyulna. Az alábbi történet
határozottan ebbe a kategóriába sorolandó.
„Ha új füzet van, akkor nincs becsomagolva. De igazából nincs senki, aki
megmutatja, hogy kell ezt csinálni, vagy nincs senki, aki leüljön vele, hogy
gyerünk, és most akkor csomagoljunk. És akkor volt valamelyik tanító néninek
egy ilyen kirohanása, ami szokott lenni hetente, és akkor elkezdte így kiborítani
a táskáját a terem közepére itt a napköziben, hogy milyen koszos és hogy az
arabok egyébként is milyen koszosak és büdösek.”
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6]OĘNNHOYDOyNDSFVRODW
A program keretében HOVĘVRUEDQ D] DOVy WDJR]DWRV WDQXOyN V]OHLYHO WDUWDQDN
NDSFVRODWRW D PHQWRURN YDODPLQW D] RO\DQ FVDOiGRNNDO DKRO D V]OĘN NHYpVVp
értenek magyarul.
„És emiatt [nyelvtudás hiánya] nagyon sokszor, az iskola hozzáállása miatt is
OHKHWHWOHQ PHUWKRJ\ D V]OĘN pV D] LVNROiN QHP WXGQDN NRPPXQLNiOQL
egymással, vagy nem akarnak kommunikálni egymással, valamelyik oldalról. És
DNNRULO\HQV]LQWHQYDQEHQQHHJ\V]OĘLNDSFVRODWWDUWiV´

$ PHQWRURN V]OĘNNHO YDOy NDSFVRODWD MHOOHP]ĘHQ MyQDN PRQGKDWy NO|Q|VHQ
azokban az esetekben, ahol a gyermek vagy a család kézzelfogható segítséget
NDSDPHQWRUWyO$NLHPHONHGĘHQMyOWHOMHVtWĘWDQXOyNQiOHOĘIRUGXOKRJ\DV]OĘN
V]NVpJWHOHQQHNVĘWKiWUiOWDWyQDNWDUWMik a mentor jelenlétét.
„Egy kicsit azt érzem a családnál, hogy így úgy tekintenek rád, hogy te
HOYHV]HG D] LGĘW D J\HUHNWĘO DPLNRU QHNL LO\HQNRU HJ\ DQQiO LV NRPRO\DEE
versenyre kellene készülnie.”

Mentorok és mentoráltak
A mentorok véleménye szerint VHJtWĘ PXQNiMXN NLVHEELN UpV]pW WHV]L NL HJ\
konkrét iskolai tananyag mentoráltjuknak való átadása, vagy a korrepetálás, de
erre is van példa.
Ä(OĘWWHNpV]OWQNUiHOPDJ\DUi]WDPQHNLKRJ\PLNHWNpQHNLHPHOQLPLNRUD
lényeget kell kiemelni, és utána egy nagyon szép ötös dolgozatot írt, és mondta
D WDQiUQĘ LV KRJ\ QDJ\RQ My YROW QHNL D IRJDOPD]iVD 6]yYDO RO\DQ
V]HPSRQWEyOJ\RUVDQOiWV]RWWDIHMOĘGpV$V]OĘNWĘOLVSR]LWtYYLVV]DMHO]pVYROW´

A mentorok beszámolói alapján D]HVHWHNG|QWĘW|EEVpJpEHQRO\an kérdésekkel
foglalkoznak, melyek a mentoráltak tágabb közösségükbe való sikeres
beilleszkedését gátolják. Ide sorolták többek között az identitásproblémákat, a
OHONLWpQ\H]ĘNHWpVDFVDOiGLMHOOHJĦSUREOpPiNDW is.
A szerbiai magyar anyukától, és nigériai apukától származó mentoráltnak a
többségi társadalomból felé irányuló elutasítás feldolgozásában nyújt segítséget
a mentor.
ÄėNDSRWWHJ\PDJ\DULGHQWLWiVWD]DQ\XNiMiWyOYLV]RQWDPLNRUNLOpSD]XWFiUD
és meglátják, hogy göndör fekete haja van, és capuccino V]tQĦ D EĘUH DNNRU
így már nem annyira magyar. (…) Neki abban tudok segíteni, hogy megtalálja a
KHO\pW HEEHQ D] RUV]iJEDQ eV DNNRU V]RNWXQN HUUĘO EHV]pOJHWQL eV DNNRU
érzem, hogy haladunk. Így vannak benne olyan sebek, amiket elég nehezen
lehetett kinyitni.”

A szerbiai magyar mentorált fiú továbbtanulással
hiányának csökkentésében próbál segíteni a mentor.

kapcsolatos

önbizalom

Ä0RVWOiWV]LNKRJ\YDQEHQQHHJ\LO\HQHOpJHUĘVNLVHEEVpJLNRPSOH[XV3HGLJ
DODSYHWĘHQMyWDQXOyV]yYDOVRNNDOW|EEHWNLWXGQDKR]QLPDJiEyO0HUWPRVWĘ
végül is egy szakmát csinál, (…) de a képességei alapján simán egy egyetemet
is megcélozhatna, (…) Most nem tudom, hogy mi okozza, ez így most kezdett el
feljönni, mostanában, hogy így már egyre többet beszélgetünk, meg
személyesebb a kapcsolat.”

A kínai és mongol mentorált lányok esetén pedig olyan kapcsolódási pontokat
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próbálnak keresni a mentorok, melyek a kulturálisan is meghatározott,
introvertáltabb, érzelmeket kevésbé kommunikáló tanulókat segítik a
beilleszkedésben.
„Nem is hajlandó nagyon mondani semmit a családjáról. Érzelmeket abszolút
nem mutat ki, de (…) nem csak ebben a részben nem mutat ki érzelmeket. Azt
LVQDJ\RQQHKp]NLV]HGQLEHOĘOHKRJ\HJ\SURJUDPRWPRVWV]HUHWQHYDJ\QHP
szeretne, tetszik neki, vag\QHPWHWV]LN7HKiWKRJ\ĘDEV]RO~WOH]iUPLQGHQW
(…) Ezt nehéz áttörni. Nincsen kapcsolata kínai gyerekekkel pl. Nem is akar,
NpUGH]WHPWĘOHYDJ\OHJDOiEELVD]WPRQGWDKRJ\QHPDNDU « 6]HULQWHPH]
QDJ\RQQHKp]QHNL'HHOĘV]|UpQVHPpUWHWWHPPpUW van ebben a programban,
mert nagyon okos. És teljesen jól csinálja a dolgait a gimnáziumban. Jól halad,
HJ\LN YH]HWĘ JLPQi]LXPED MiU WHKiW KRJ\ LO\HVPL SUREOpPiL DEV]RO~W
nincsenek. De most, hogy így többet foglalkoztam már vele, azért látom, hogy
nem k|QQ\Ħ´

A bosnyák-KRUYiW V]OĘNWĘO V]iUPD]y PHQWRUiOW IL~ ]iUNy]RWWViJiW D N|]|V
programokon sikerült oldani.
„Van itt egy pár srác, akikkel beszél, és, hogy jó lenne, hogy ha így másokkal is
EHV]pOQH KRJ\ LVPHUNHGQH PiVRNNDO LV ė HJ\ NLFVLW LO\HQ V]HPSRntból
]iUNy]RWW «  pVDNNRU EHWXGWXN YRQQLNO|QE|]Ę RO\DQSURJUDPRNED DKRO D
többiek is ott voltak, így legalább tudott másokkal is beszélni, és ennek örültek
DV]OĘNLVKRJ\tJ\NLFVLWQ\LWRWWDEE´

Közös programok nem migráns gyerekekkel
A mentor-koordinátor szerint a személyre szabott segítségnyújtáson túl, a
SURJUDP pUGHPH KRJ\ D FpOFVRSRUWRW QHP D] RV]WiO\N|]|VVpJWĘO HOV]LJHWHOYH
próbálja integrálni, hanem programjaikra várják a harmadik országbeli tanulók,
nem migráns osztálytársait is.
„OsztiO\WiUVDLNNDO EDUiWDLNNDO WHKiW DNLNHW ĘN PpJ EHYRQQDN YDJ\ iOWDOXN
EHYRQKDWyNDSURJUDPEDQ\LOYiQH]V]HPpO\IJJĘLVSURJUDPIJJĘLV « $]
DYLOiJDPLEHQĘNpOQHNYDJ\HVHWOHJD]D]RV]WiO\N|]|VVpJDPLEHĘNpOQHN
hogy kicsit nyitottabb legyen, YDJ\WHKiWpUGHNOĘGĘPLQGD]RV]WiO\PLQGSHGLJ
D]ĘYLOiJXNUD´

A mentorok tapasztalatai alapján D] D MHOOHP]Ę KRJ\ PHQWRUiOWMDLN HO V]RNWDN
hívni nem migráns osztálytársaik közül egyet-NHWWĘWDN|]|VSURJUDPRNUDpVtJ\
kezd kialakulni egy olyan soksztQĦ közösség, ami sokkal heterogénebb, mint az
osztályközösség, és ahol többféle módon is kötetlenül kapcsolódhatnak
HJ\PiVKR]DWWyOIJJĘHQKRJ\pSSHQPLO\HQWHYpNHQ\VpJHWYpJH]QHN
Ä1HPFVDN QHP]HWLVpJLHN PDJ\DU Q\HOYĦHN KDQHP RWW YDQQDN D FVHUHGLiNRN,
akikkel foglakozunk, akik tényleg nem tudnak egyáltalán magyarul, vagy csak
nagyon keveset. (…) most itt volt néhány olyan közös programunk, pl.
VSRUWUHQGH]YpQ\HN DKRO QDJ\RQ VRNDQ RWW YROWDN eV KRJ\ tJ\ NH]G QĘQL D
kapcsolat, mert ott szoktak lenni az RV]WiO\WiUVDN LV LGĘQNpQW pV NH]G D
közösség formálódni és tényleg mindenki szerepbe kerül, és így végre
N|OFV|Q|VWDQXOiVLIRO\DPDWOHKHWHEEĘO´

80

80

5. Osztálytermi foglalkozások
5.1. Az osztálytermi foglalkozás megvalósításának körülményei
Az osztálytermi foglalkozások célja az volt, hogy képet kapjunk a magyar és
harmadik országbeli tanulók egymásról alkotott percepciójáról. Az osztálytermi
feladatok nemcsak az egyes migráns tanulók beilleszkedettségére irányultak,
KDQHP PHJJ\Ę]ĘGpVQN KRJ\ IRQWRV ]HQHWHNkel szolgálnak a szakemberek
felé, M|YĘEHQL LVNRODLpU]pNHQ\tWĘNDPSiQ\RNDWLOOHWĘHQLV
A kutatásba bevont iskolákban, egy-egy osztályban, osztálytermi foglalkozás
keretében is végeztünk terepmunkát. A kiválasztott iskolák megegyeztek a
fókuszcsoportos beszélgetések céljából felkeresett oktatási intézményekkel.
Budapesten szám szerint 5 közép-, és általános iskola, míg Szegeden 3
általános-, és középiskola 76 vált a terepmunkák színhelyévé. A fókuszcsoportos
beszélgetések során választottuk ki oktatási intézményenként azt az egy-egy
RV]WiO\W DPHO\ D]WiQ D] RV]WiO\WHUPL IRJODONR]iV UpV]WYHYĘMpYp YiOW $
NLYiODV]WiVW DODSYHWĘHQ NpW V]HPSRQW KDWiUR]WD PHJ D PLJUiQV – harmadik
országbeli – WDQXOyN RV]WiO\EDQ YDOy MHOHQOpWH YDODPLQW D] RV]WiO\IĘQ|N
fogadókészspJH (QQHN PHJIHOHOĘHQ D] DOiEEL RV]WiO\RNEDQ NHUOW VRU
osztálytermi foglalkozásra. Budapesten a 3. 4. 6. 7. és a 11. 77, Szegeden pedig a
2. 3. 7. és a 10. osztályokban 78 jártunk.
Az osztálytermi foglalkozások – egy tanóra keretében – D N|YHWNH]ĘNEĘO iOOWDN
össze:

76

Az egyik általános iskolában két osztályt kerestünk fel.
A kiválasztott budapesti osztályokban átlagosan 3-4 harmadik országbeli tanuló jár. A migráns
tanulók mindegyike ázsiai származású: többségük kínai és vietnámi, valamint egy mongol.
78
A kiválasztott szegedi osztályokban 1-1 harmadik országbeli tanuló jár. A mintánkba került
WDQXOyNDODSMiQHJ\HWOHQV]iUPD]iVLRUV]iJVHPHPHOKHWĘNL szír, üzbég, vietnámi, orosz)
77
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5.2. Képmesélés
A képmesélés 79 feladata során 13 darab színes és fekete-fehér kép állt a diákok
UHQGHONH]pVpUH $ IHODGDW YpJUHKDMWiVD DODWW UpV]WYHYĘ PHJILJ\HOpVW YpJH]WQN
diktafonon rögzítettük a tanulók által elmondottakat.
A feladat menete D N|YHWNH]Ę YROW D YpOHWOHQV]HUĦHQ DONRWRWW KiURP FVRSRUW
egyike – 7- IĘ – körbeült egy asztalt, és az asztalra elhelyezett képek közül
PLQGHQNL NLYiODV]WRWWD D QHNL WHWV]ĘW 0DMG HJ\HQNpQW HOPHVpOWpN QpKiQ\
szóban, hogy miért az adott képet választották. Az elhangzottakat diktafonnal
rögzítettük.

5.2.1. A képmesélés során megismert általános összefüggések
x
x

x

x

$ NpSPHVpOĘV IHODGDW NO|Q|VHQ D  pV  RV]WiO\RVRN N|UpEHQ –
IHOWpWHOH]KHWĘHQNRURV]WiO\RVRNRNPLDWW– bizonyult nehézkesnek. Mind a
fiatalabbak, miQGDQiOXNLGĘVHEEHNNRQVWUXNWtYDEEDQiOOWDNDIHODGDWKR]
A tanulók általában kevés interkulturális ismerettel rendelkeztek.
o Azonban Q\LWRWWViJ pUGHNOĘGpV MHOOHPH]WH ĘNHW D NXOWXUiOLV PiVViJ
iránt (konga, feketék, stb.).
o Gyakran érzelemnyilvánítás – öröm, együttérzés, sajnálat – is
jellemezte egy-egy képpel kapcsolatos magyarázatukat.
A migráns tanulók általában nem azonosultak nyíltan a saját származási
csoportjukkal: vagyis nem feltétlenül választottak saját csoportba
tartozókat ábrázoló képeket. Amennyiben mégis ilyet választottak,
MHOOHP]Ęen nem az azonos kulturális háttérrel indokolták azt.
A nem migráns osztálytársak viszont általában beazonosították a saját
csoportot választó migráns osztálytársakat: vagyis választásuk okát
kizárólag a saját csopoUWWDJViJUDV]ĦNtWHWWpN

5.2.2. A képmesélés során szerzett kutatási tapasztalatok részletesen
A 13 kép közül öt-hat kép került a legtöbbek által kedvelt kategóriába. A
OHJQpSV]HUĦEE NpSHN YiODV]WiVD P|J|WW PHJMHOHQLN D NtYiQFVLViJ D NXOWXUiOLV
másságra való rácsodálkozás, csakúgy, mint az érzelmi azonosulás.
A legtöbb tanuló az alábbi fekete-fehér képet választotta. A képet választók
L]JDOPDVQDN WLWRN]DWRVQDN OiWWiN D IRWyQ OpYĘNHW pV D] iOWDOXN IRO\WDWRWW
WHYpNHQ\VpJHW $ NpS LUiQWL pUGHNOĘGpVNHW NtYiQFViságuk vezérelte, és
igyekeztek kitalálni, hogy mi történik rajta. A tanulók nem rendelkeztek a keleti
kultúrával kapcsolatos ismeretekkel, így nem említették sem a hindu, sem a
buddhista kultúrát, sem a mandalafestés gyakorlatát. Többek között az alábbi
elképzeléseiket osztották meg velünk:
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Technikai nehézségek miatt, ezt a feladatot a szegedi iskolákban nem oldották meg a tanulók.
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„Ez a mintás dolog tetszett meg
középen, és hát, ahogy dolgoznak
körülötte.”
„Ez a kép engem érdekel. Valamit
játszanak vagy idéznek.”
„Az is látszik, hogy ezek itt kínaiak vagy
japánok, és lehet, hogy éppen esznek,
YDJ\MiWV]DQDNYDODPLV]ĘQ\HJHQ´
„Valami fura társast játszanak ázsiaiak.”
Ä,]JDOPDVQDN WĦQLN H] D MiWpN DPLW
játszanak. Valami kínai lehet, ilyen kis
zsugaklub.”
Fotó: Holdvilág, Ladak arcképe (Kis-Tibet könyv)

$ OHJQpSV]HUĦEE NpSHN N|]é tartoztak a Menedék Egyesület NO|QE|]Ę
WiUVDGDOPL pU]pNHQ\tWĘ NDPSiQ\DL NHUHWpEHQ NpV]OW V]yUyDQ\DJRN LV 80 Ezek a
képek DUDMWXNV]HUHSOĘUDM]RNpVIRWyNPHOOHWWV]|YHJHWLVWDUWDOPD]QDNPHO\HN
fontos üzeneteket hordoznak: a figyelemfelkeltést felszólítással vagy kérdés
formájában érik el. Amint azt a tanulók irántuk mutatkozott nagyarányú
pUGHNOĘGpVpEHQ WDSDV]WDOWXN YDOyEDQ PHJV]yOtWMiN JRQGRONRGiVUD NpV]WHWLN
közönségüket.
„Tök jó, hogy így
vannak
díszítve
teherautók, tetszik.”
„Még soha nem
ilyen buszokat.”

fel
a

láttam

„Érdekesek, mert díszítik
ĘNHW´
„Pakisztáni
buszok:
érdekes, amit ír, hogy
kifestegetik a buszokat
meg teherautókat.”
„Aranyos teherautók
vannak díszítve.”

ki

Kép forrása: Menedék Egyesület

$] LGĘVHEE NRURV]WiO\ – 11. osztály – feltételezKHWĘHQ MREEDQ PHJpUWHWWH D NpS
üzenetét („Számít a különbség?”) pV MHOOHP]ĘHQ QHP WHWW NO|QEVpJHW
válaszaiban a képen látható lányok között: „Mindegyiket választanám
osztálytársamnak.”, „Ha belül aranyos, akkor nem számít a külleme.” Az
általános iskolások csak egy-HJ\ OiQ\W YiODV]WRWWDN NL N|]ON 0HJOHSĘ KRJ\
PLQGDQQ\LDQ EDOUyO D] HOVĘ OiQ\W YiODV]WDQiN RV]WiO\WiUQDN $ NpSHQ OiWKDWy D
PiVViJRWNOVĘMHJ\ekben is hordozó lányok mellett DNpWN|]pSVĘOiQ\V]LQWpQD
VDMiWFVRSRUWKR]WDUWR]yNOVĘMHJ\Hkkel bír, méJVHPYiODV]WRWWiNĘNHW$W|EEL
NHYpVEp IDYRUL]iOW OiQ\ NOVHMpYHO NDSFVRODWEDQ QHJDWtY MHO]ĘN LV HOKDQJ]RWWDN
beazonosítva általuk egy-egy népcsoportot.
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http://menedek.hu/figyeljra/index.html, http://menedek.hu/tolerancia/index.html
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„$] HOVĘW YiODV]WDQiP PHUW Ę D
legszebb és legcsinosabb.”

„Jól néznek ki ezek a lányok. Az
HOVĘ WHWV]LN PHUW RO\DQ UHQGHV
szépen néz ki. A többi nem
annyira… a hajuk miatt, meg az
arcuk miatt.”
Ä$]HOVĘWPHUWĘDPDJ\DU´
„Én a fehéret választanám, az
HOVĘW´
Ä$] HOVĘW V]pS J|QG|U KDMD YDQ
nem fekete az arca, szép a
testszíne. ... A fekete az nagyon
ronda. A sápadt arcú az a
sárga.”

A kép forrása: Menedék Egyesület

Az érzelmi azonosulás vezette képválasztások közül az alábbi két kép volt a
OHJQpSV]HUĦEE D WDQXOyN N|UpEHQ 0tJ D] HOVĘ NpS SR]LWtY pU]HOPHNHW YiOWRWW NL
EHOĘON – összetartozás, szeretet, boldogság -, addig a második kép inkább
negatív érzelmekkel párosult. A sajnálat és együttérzés mellett megjelent az
pUWHWOHQVpJJHO YHJ\HV PpOWDWODQNRGiV LV PHJOHSĘ PyGRQ D OHJILDWDODEE WDQXOyN
körében): a kevés interkulturális kompetenFLiYDO UHQGHONH]Ę WDQXOyN
ellentmondásosnak észlelték a piercinges kislányt, valamint a szegénységet és a
piercinget is.

„Testvéri
szeretet
jutott
róla
eszembe. Én meg a bátyám is
ilyenek vagyunk körülbelül.”
„Gyerekek vannak rajta, olyan kis
vidámak, gondolom testvérek.”
„Nagyon aranyosak, talán Afrikában,
vagy Ázsiában élhetnek.”
„Testvérek, és nagyon szeretik
egymást, és nagyon aranyosak
HJ\WW 9DOyV]tQĦ ĘN VHP QDJ\RQ
gazdagok, de mégis boldogoknak
látszanak.”
„Boldogok, ölelik egymást. Szegény
RUV]iJEDQpOĘJ\HUHNHN´

Kép forrása:
Alapítvány)
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Színvilág

iskolai

program

(Planet
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„A kislányon látszik, hogy nehéz
N|UOPpQ\HN N|]|WW QĘ I|O )iUDV]Wy
nehéz lehet egy napja, nem olyan
vidám, mint nekünk volt.”
„Eszembe jutott róla a gyerekmunka,
kicsit sajnálom is ezt a gyereket.
Lehet, hogy éhes, nézd meg a szemeit,
tök szomorúak.”
„Furcsa haja van, meg ott van az
orrában az a piercing.”

„Nekem az furcsa, hogy gyerek és
piercing van az orrában.”
„Szegény. A ruhája meg a haja… de
piercingre bezzeg van pénze.”
Ä(J\ OiQ\DUF QHP WĦQLN QDJ\RQ
boldognak, valahol keleten.”

Kép forrása: UNICEF naptár

Migráns tanulók által választott képek
Az alábbi képek mindegyike kulturális másságot jelenít meg, azonban a migráns
tanulók spontán válaszaiban ez nem jelenik meg. Az adott kép kiválasztását
HJ\pE WpQ\H]ĘNNHO PDJ\DUi]]iN $ VDMiWFVRSRUW YiODV]WiV FVXSiQ HJ\ HVHWEHQ
történik manifeszt módon, azonban a vicces forma fel is oldja azt. A migráns
WDQXOyN FVDN UiNpUGH]pVUH HMWHQHN V]yW D NpSHN KHO\V]tQpUĘO és a képeken
V]HUHSOĘNV]iUPD]iVLKiWWHUpUĘO(]]HOV]HPEHQ DQHPPLJUiQVWDQXOyNMHOOHP]Ę
módon felfedik a migráns tanuló és az általa választott kép közötti valódi
kapcsolatot.

-„Imádkoznak... Azért választottam, mert
jól néz ki.” (kínai fiú)
-„Mert a fajtád... mert a gyerek tetszik
QHNLÈ]VLDLD]LVPHJĘLV´ (többiek)

„Tesóim

vannak rajta, én is
szerzetes vagyok.” (vietnámi fiú)
(mindenki nevet)

Shaolin

Kép forrása: Agra Kulturális Utazási
Társaság
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-„Rajzolnak, azért választottam,
mert vicces fejet vág a kislány.
(kínai fiú)
vannak,
milyen
-„Hol
országban?” (moderátor)
-„Kínában lehetnek.” (kínai
fiú)

Kép forrása: N.E.E.D.S. Önállóan – HJ\HQOĘHVpO\HNNHO
(Artemisszió Alapítvány)

„Színes, sok ember van rajta
meg házak, meg szép ez az
izé.” (kínai lány1)
Ä6RNV]tQĦ pV YLFFHV´ (kínai
lány2)
„Voltál már ilyen fesztiválon?”
(moderátor)
„Igen.” (kínai lány2)
„Itt
Magyarországon?”
(moderátor)
„Kínában….
Amikor
kicsi
voltam, az anyukám dolgozott
és hazavitt.” (kínai lány2)
Kép forrása: Színvilág iskolai program (Planet Alapítvány)
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5.3. Kapcsolatháló
$]RV]WiO\EDQOpYĘNDSFVRODWKiOyN 81 megismerésére egy adatlapot hoztunk létre.
$]DGDWODSN|]SRQWL PH]ĘMpEHDWDQXOyNVDMiWQHYNHWtUWiNPDMGD]|WWRYiEEL
PH]ĘEHQ D]RNDW D] RV]WiO\WiUVDLNDW nevesítették, akiket az adott kérdésnek
PHJIHOHOĘHQNLYiODV]WRWWDN iEUD 
$ IHODGDW PHQHWH D N|YHWNH]Ę YROW D WDQXOyN YpOHWOHQV]HUĦHQ NLDODNtWRWW
kiscsoportokban önállóan kitöltötték az említett adatlapot, mely az osztályon
belüli kapcsolathálójuk legfontosabb pontjait jelölte ki. A keresztmetszeti
IHOPpUpVEHQ FVDN D]RN D WDQXOyN YHWWHN UpV]W DNLN DQQDN LGĘSRQWMiEDQ D]
iskolában tartózkodtak. 82
$] DONDOPD]iVUD NHUOW PyGV]HU HOĘQ\H YROW D] |QiOOy NLW|OWpV tJ\
IHOWpWHOH]KHWĘHQ ĘV]LQWpEE YiODV]RNDt adtak az osztálytársaikra vonatkozó
választásaik tekintetében. Továbbá mivel a módszer oda-vissza relációkat is
rögzített, így nemcsak egy-HJ\ WDQXOy YiODV]WiVDLW KDQHP D] ĘW YiODV]WyNDW LV
megismerhettük. 83
14. ábra: Kapcsolatháló adatlap

81

A társadalmi kapcsolatháló-elemzés a szociológia egyik legfiatalabb irányzata. A társadalmi
NDSFVRODWKiOyN YL]VJiODWD NO|QE|]Ę HOHPHN V]HPpO\HN FVRSRUWRN HVHPpQ\HN VWE  NDSFVRODWiW
NXWDWMD pV D N|]|WWN ÄIHV]OĘ´ NDSFVROatokat helyezi a középpontba. A diszciplína e kapcsolatok
adataival dolgozik. Kapcsolati adaton az egyes elemek közötti köteléket értjük, például egy
V]HPpO\ HJ\ PiVLN V]HPpO\ LUiQWL pU]pVH $] HOHPHNEĘO pV D N|]WN NLDODNXOW NDSFVRODWRNEyO
lehetséges egy hálót alkotni (például barátság-hálót).
82
A hiányzó tanulók – D] DGDWODSRN XWyODJRV EHJ\ĦMWpVpQHN QHKp]VpJHL PLDWW – utólag nem
W|OWKHWWpN NL D] DGDWODSRW ËJ\ D] ĘNHW YiODV]Wy NDSFVRODWRNDW QHP MHOHQtWHWWN PHJ D
kapcsolathálókban.
83
A projekt keretében Európai Integrációs Alap matricával ellátott tollakat is kiosztottunk a
tanulóknak.
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5.3.1. A kapcsolathálók feltérképezése során megismert összefüggések
Az egyes kérdések mentén felrajzolt kapcsolathálók más-PiV VĦUĦVpJHW
eredményeztek: 84
x $OHJMREEEDUiWNDSFVRODWKiOyEL]RQ\XOWDOHJNHYpVEpVĦUĦQHN
x A sport-FVDSDWWiUVNDSFVRODWKiOyEL]RQ\XOWDOHJVĦUĦEEQHk;
x A példakép kapcsolatháló leginkább a legjobb barát kapcsolathálóra
hasonlít, azonban több egyirányú kapcsolatot tartalmaz mint a barátság
kapcsolatháló;
o 9DODPLQW D] LGĘVHEE NRURV]WiO\RNED – 7. osztálytól fölfelé – tartozó
WDQXOyN MHOOHP]ĘHQ QHP RV]WiO\Wársaikra akarnak hasonlítani, ezért
nem is akartak/tudtak példaképet megjelölni közülük.
x A csapattárs kapcsolatháló pedig VĦUĦVpJpW WHNLQWYH D] LVNROiQ NtYOL
találkozás kapcsolathálóval rokonítható;
x $ WDQXOyWiUV NDSFVRODWKiOy VĦUĦVpJH PXWDWWD D OHJQDJ\REE eltérést az
egyes oszWiO\RN N|]|WW IHOWpWHOH]KHWĘHQ DWWyO IJJĘHQ KRJ\ D WDQXOiVW
mennyire tekintik értéknek az adott osztályban.
15. iEUD$NDSFVRODWKiOyVĦUĦVpJHNiOWDOiQRV]HQHWH

x

x

$]RNEDQD]RV]WiO\RNEDQDKRODWDQXOyNN|]|WWLNDSFVRODWRNVĦUĦEEek, ott
D KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN LV MHOOHP]ĘHQ N|OFV|Q|VHQ W|EE
osztálytárshoz kapcsolódnak.
o (QQHN PHJIHOHOĘHQ LQWHJUiOWViJXN VLNHUHVHEEQHN PRQGKDWy D
VĦUĦEE NDSFVRODWKiOyM~ RV]WiO\N|]|VVpJHNEHQ PLQW D NHYHVHEE
NDSFVRODWWDOUHQGHONH]ĘRV]WiO\RNEDQ
Azokban az osztályokban, ahol a tanulók fontos értéknek tekintik a
WDQXOiVW pV D WXGiVW RWW D MyO WHOMHVtWĘ KDUPDGLN RUV]iJEHOL tanulók
(vietnámi, kínai) felé VĦUĦV|GĘNDSFVRODWKiOyWWDOiOXQN
o $KDUPDGLNRUV]iJEHOLWDQXOyNW|EEHVHWEHQNLHPHONHGĘEESR]tFióra
tettek szert tanulótársként, mint akár csapattársként.

84

$ NDSFVRODWKiOyN PHJLVPHUpVpW NLHJpV]tWHQGĘ D EXGDSHVWL RV]WiO\RN RV]WiO\IĘQ|NHLQHN
HOPRQGiVDDODSMiQDKDUPDGLNRUV]iJEHOLHOVĘVRUEDQi]VLDLJ\HUHNHNNLPDJDVOyDQMyOWHljesítenek
D] LVNROiEDQ DPLYHO W|EEHQ NLXJUy QpSV]HUĦVpJHW YtYQDN NL PDJXNQDN D] RV]WiO\EDQ $ V]HJHGL
RV]WiO\RN RV]WiO\IĘQ|NHL QHP V]iPROWDN EH D PLJUiQV WDQXOyN N|]NHGYHOWVpJpUĘO VĘW HJ\-egy
estben az osztálytársakhoz nem kapcsolódó kiscsoportba sorolták az adott harmadik országbeli
tanulót.

88
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x

Azokban az osztályokban, ahol több azonos származású – pVD]RQRVQHPĦ
- harmadik országbeli tanuló van, a kevésbé beilleszkedett migráns tanulót
NL]iUyODJRVYDJ\OHJHUĘVHEENDSFVRODWDDVDMiWKRQILWiUViKR]IĦ]L

5.3.2. A mintába kerül tanulók kapcsolathálói, különös tekintettel a
harmadik országbeliekre
/HJMREEEDUiWRPEDUiWQĘP
$] HVHWHN OHJQDJ\REE UpV]pEHQ D Ä/HJMREE EDUiWRPEDUiWQĘP´ NpUGpV PHQWpQ
kirajzolt osztálytárs kapcsolatháló bizonyult a leJNHYpVEpVĦUĦNDSFVRODWKiOyQDN
Nagy különbség mutatkozott a kutatásba bevont osztályokban a harmadik
RUV]iJEHOL WDQXOyN OHJMREE EDUiWRPEDUiWQĘP NDSFVRODWKiOyQ EHOO HOIRJODOW
KHO\pW LOOHWĘHQ $]RNEDQ D] RV]WiO\RNEDQ DKRO FVXSiQ HJ\ KDUPDGLN RUV]iJEHOL
tDQXOy WDQXO RWW D PLJUiQV WDQXOy MHOOHP]ĘHQ NHYpVEp WĦQW EHiJ\D]RWWQDN D
barátságok hálójában, mint azokban az osztályokban, ahol több migráns tanuló
is van.
A kölcsönös barátság viszonyrendszerén kívül maradó egy-egy harmadik
országbeli tanulót találtunk két szegedi általános iskolában is. 85
16. iEUD/HJMREEEDUiWRPEDUiWQĘP
általános iskola alsó tagozat – Szeged

$V]tUNLVOiQ\HJ\RV]WiO\WiUVQĘMpKH]NDSFVROyGLND]RQEDQDEDUiWViJQpONO|]LD
viszonzást. Természetesen nem elég, ha csupán a harmadik országbeli tanulók
helyét vizsgáljuk a kapcsolathálóban /iWQXQN NHOO KRJ\ D] Ę NDSFVRODWDLN
PHQQ\LEHQKDVRQOtWDQDNLOOHWYHWpUQHNHOD]DGRWWN|]|VVpJYLV]RQ\UHQGV]HUHLWĘO
$] DGRWW RV]WiO\ED MiUy PLJUiQV WDQXOy QHP WHNLQWKHWĘ NO|Q|VHQ PDUJLQiOLV
helyzeWĦQHN KLV]HQ D] RV]WiO\WiUVDLnak egyharmada hasonlóan kevéssé
beágyazott a barátságok hálójába.
85

A tanulók keresztneveit megváltoztattuk.
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Feltételezzük, hogy az osztályközösség milyensége, nyitottsága legalább akkora
súllyal esik latba a tekintetben, hogy egy-egy harmadik országbeli tanuló baráti
viszonyba kerül-e valamelyik osztálytársával, mint az, hogy több migráns tanuló
is jár-e az adott osztályba. Ez utóbbi feltételezésünket illusztrálja egy szintén
szegedi általános iskolába járó harmadik országbeli tanuló barátság
kapcsolathálója.
17. ábrD/HJMREEEDUiWRPEDUiWQĘP
általános iskola alsó tagozat - Szeged

$ YLHWQiPL NLVIL~ NpW RV]WiO\WiUViW MHO|OWH PHJ EDUiWNpQW ĘW SHGLJ NpW PiVLN
kisfiú választotta, mint legjobb barátot, így alkotva egy összetartó kis baráti kört.
Összevetve az osztáO\WiUVDNUDMHOOHP]ĘNDSFVRODWKiOyYDO 86 látható, hogy egyedüli
migránsként D]RV]WiO\N|]|VVpJUHMHOOHP]ĘEDUiWViJPLQWi]DWRWPXWDWMD
Egy budapesti, X. kerületi általános iskola alsó tagozatos osztálya NLHPHONHGĘ
NDSFVRODWKiOyVĦUĦVpJHWPXWDWDEDUiWViJWHngelye mentén.

86
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Egy tanuló kivételével, mindenki egynél több osztálytárshoz kapcsolódik.

90

18. iEUD/HJMREEEDUiWRPEDUiWQĘP
általános iskola alsó tagozat – Budapest

Az adott osztályba járó három harmadik országbeli tanuló barátság
kapcsolathálója más-más mintázatot mutat. Míg a kínai kislány – Xiuxiu – az
osztály nagy átlagiUD MHOOHP]Ę EDUiWViJ YLV]RQ\UHQGV]HUUHO EtU HJ\ N|OFV|Q|V
EDUiWViJJDO pV NpW ĘW YiODV]Wy RV]WiO\WiUVQĘYHO $GGLJ D NpW NtQDL NLVIL~ NpW
YpJOHWHWWHVWHVtWPHJHJ\LNĘMNDOHJQpSV]HUĦEEQHNWHNLQWKHWĘD]RV]WiO\EDQ 87
PtJPiVLNXNFVXSiQQpSV]HUĦKRQILWiUViKoz kapcsolódik. 88
$]D]RQRVV]iUPD]iVLFVRSRUWKR]WDUWR]yWDQXOyNHONO|QOpVpUHDNpVĘEELHNEHQ
hozunk még példát.
$ IHOVĘ WDJR]DWRVRN pV N|]pSLVNROiVRN N|UpEHQ LV LVPpWOĘGQHN D PiU PHJLVPHUW
mintázatok. Egy budapesti X. kerületi általános iskola IHOVĘWagozatos osztályának
válaszai alapján a 19. ábrán megjelenített barátság kapcsolathálót rajzoltuk fel. E
szerint az osztályba járó harmadik országbeli tanulók körében találunk olyat, aki
kölcsönösen és olyat is, aki nem kölcsönösen kapcsolódik más nem migráns
tanulóhoz, valamint más migráns tanulóhoz.
Mindezek alapján feltételezzük, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen
WpQ\H]ĘNWĘO IJJ D PLJUiQV WDQXOyN RV]WiO\N|]|VVpJEH YDOy EHLOOHV]NHGpVH D]
HGGLJ pULQWHWW WpQ\H]ĘN|Q W~O – más migráns tanulók jelenléte, az
osztályközösség nyitottsága – ugyanúgy számolnunk kell olyan egyéni
WpQ\H]ĘNNHO PLQW D] DGRWW KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOy V]HPpO\LVpJH (KKH]
V]ROJiODGDOpNXOMHOHQHVHWEHQD]RV]WiO\IĘQ|NNLHJpV]tWpVHPLV]HULQWDPLJUiQV
tanulók közül különösen a kínai fiúra – Gang – Qp]QHNIHODNL LGĘVHEEQiOXNpV
az egyik legjobb tanuló az osztályban. 89

87

(J\N|OFV|Q|VNDSFVRODWWDOpVWRYiEELQ\ROFOHJMREEEDUiWNpQWĘWYiODV]WyRV]WiO\WiUVVDO
A MHOHQOHJFVDNDVDMiWV]iUPD]iVLFVRSRUWMiKR]N|WĘGĘNLVIL~J\HQJpQEHV]pOLDPDJ\DUQ\HOYHW
/iVGHUUĘOPpJNpVĘEED]Ä$NLYHOV]HUHWHNHJ\WWWDQXOQL´pVD]Ä$NLKH]V]HUHWQpNKDVRQOtWDQLD]
osztályból” kérdésre adott válaszok kapcsolathálóját.
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19. iEUD/HJMREEEDUiWRPEDUiWQĘP
általános iskola IHOVĘWDJR]DW – Budapest

A N|YHWNH]ĘNEHQ az eddig felvázolt képet árnyaljuk a többi négy kérdésre adott
válaszok segítségével.
Akivel egy csapatban szeretek lenni, amikor játszunk (foci, kosár, stb.)
Az esetek legnagyobb részében az „Akivel egy csapatban szeretek lenni” kérdés
PHQWpQ NLUDM]ROW RV]WiO\WiUV NDSFVRODWKiOy EL]RQ\XOW D OHJLQNiEE VĦUĦQHN $]
általános iskolások közül egy szegedi és egy budapesti alsó tagozatos osztályt
kiemelve jól látszik, hogy a barátságok hálójába kevéssé beágyazott osztályban,
illetve a baráti kapcsolaWRNNDO VĦUĦQ iWV]ĘWW RV]WiO\EDQ a csapatsportok mentén
sem változnak jeleQWĘVHQDNDSFVRODWKiOyPLQWi]DWRN
A szír kislány nemcsak a barátság, de a csapatjátékok terén is csak egy
osztálytársához kapcsolódik, PLN|]EHQ ĘW QHP YiODV]WMD HJ\HWOHQ RV]WiO\WiUVD
VHP$]RV]WiO\FVDSDWVSRUWUDYRQDWNR]yNDSFVRODWKiOyMDXJ\DQVĦUĦEEQHN WĦQLN,
mint a korábban elemzett barátságra vonatkozó, mégis azt látjuk, hogy ez
HVHWEHQ LV XJ\DQ~J\ D] RV]WiO\ HJ\KDUPDGiUD MHOOHP]Ę D QHP YLV]RQRVViJRQ
alapuló kapcsolat.
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20. ábra: Csapatjátékok társai,
általános iskola alsó tagozat - Szeged

A barátsiJ WHQJHO\H PHQWpQ NLHPHONHGĘ NDSFVRODWKiOy VĦUĦVpJHW PXWDWy ;
kerületi általános iskola alsó tagozatos osztálya a csapatsport vonatkozásában
PpJVĦUĦEENDSFVRODWKiOyYDOEV]NpONHGKHW
21. ábra: Csapatjátékok társai,
általános iskola alsó tagozat – Budapest
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Az adott osztályba járó három harmadik országbeli tanuló közül a kínai kislány a
FVDSDWWiUV YiODV]WiV HVHWpQ LV ĘU]L D] RV]WiO\ QDJ\ iWODJiUD MHOOHP]Ę
NDSFVRODWKiOy VĦUĦVpJHW pV D EDUiWViJ UHOiFLyEDQ OHJQpSV]HUĦEE NtQDL NLVIL~
továbbra is a legnépszHUĦEEQHN WHNLQWKHWĘ D] RV]WiO\ban. A magyarul gyengén
EHV]pOĘ IHOWpWHOH]KHWĘHQ EDUiWViJJDO H]pUW QHP NLWQWHWHWW NtQDL NLVIL~ SHGLJ
V]LQWpQD]iWODJRVDQQpSV]HUĦFVDSDWWiUVDNN|]pNHUO
Az a tendencia látszik kirajzolódni a mintába került általános- és középiskolás
RV]WiO\RN N|UpEHQ HJ\DUiQW KRJ\ D FVDSDWWiUV YiODV]WiV VRNNDO VĦUĦEE
kapcsolatgazdagabb hálót eredményez. Ennek eredményeképpen az említett, e
tekintetben is marginális harmadik országbeli tanulón kívül nincs olyan migráns
tanuló, akinek csupán egyirányú kapcsolata lenne az osztálytársai felé. Valamint
D] LV PHJILJ\HOKHWĘ D]RNEDQ D] RV]WiO\RNEDQ DKRO W|EE D]RQRV V]iUPD]iV~
harmadik országbeli tanuló jár, hogy a baráti kapcsolatot csak a saját
honfitársukkal ápoló migráns tanulók is kölcsönösen többféle módon
kapcsolódnak az osztálytársaikhoz, mint csapattársakhoz. 90
Akivel szeretek együtt tanulni
A vizsgált osztályokban D WDQXOyWiUV NDSFVRODWKiOy MHOOHP]ĘHQ YDODPLYHO VĦUĦEE
PLQW D OHJMREE EDUiW NDSFVRODWKiOy D]RQEDQ NHYpVEp VĦUĦ PLQW D Fsapattárs
NDSFVRODWKiOy-HOHQWĘVNO|QEVpJHNWDSDV]WDOKDWyDND]HJ\HVRV]WiO\RNN|]|WWD
WDQXOyWiUV NDSFVRODWKiOy VĦUĦVpJpW WHNLQWYH LV $ NRUiEEL NDSFVRODWKiOy
WUHQGHNWĘO DODSMDLEDQ D WDQXOyWiUV DODS~ NDSFVRODWKiOyN VHP WpUQHN HO $]RNEDQ
az osztályokban, ahol a harmadik országbeli tanulók a korábbi kapcsolathálók
DODSMiQMyOLQWHJUiOWQDNWĦQWHNDN|]|VVpJEHQ, a tanulótárs kapcsolathálóban sok
HVHWEHQPpJNLWQWHWHWWHEEKHO\HQV]HUHSHOQHN$]HJ\HVRV]WiO\IĘQ|N|NiOWDOMy
osztályközösségnek tartott osztályokban a tanulás fontos érték, így a
NLHPHONHGĘHQ My LVNRODL HOĘPHQHWHOW WDQ~VtWy KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyNQDN LV
NLWĦQWHWHWWKHO\MXW
Az alábbi X. kerületi általános iskola IHOVĘ WDJR]DWRV. osztályának tanulótárs
kapcsolathálója jól illusztrálja a fentieket. A legnépszeUĦEE KDUPDGLN RUV]iJEHOL
tanuló kínai fiú – Gang – nemcsak a csapattárs kapcsolathálóban, de a tanulótárs
kapcsolathálóban is a leginkább választott osztálytárs.

90

A jó sSRUWWHOMHVtWPpQ\QHN QHP HOĘIHOWpWHOH D Q\HOY pV D KHO\L NXOWXUiOLV V]RNiVRN LVPHUHWH $
sportban elért sikerek hozzájárulhatnak a tanulók gyorsabb beilleszkedéséhez. (Feischmidt-Nyíri,
2006: 199.)
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22. ábra: Együtt tanulók köre,
általános iskola IHOVĘWDJR]DW – Budapest

Egy szegedi általános iskola IHOVĘ WDJR]DWRV osztálya, mely a korábbi
kapcsolathálók alapján is kevésbé jó osztályközösségnek bizonyult, 91 a tanulótárs
NDSFVRODWKiOy WHNLQWHWpEHQ LV NDSFVRODWV]HJpQ\ NDSFVRODWKLiQ\RV MHOOHP]ĘNHW
mutat.
23. ábra: Együtt tanulók köre,
általános iskola IHOVĘWDJR]DW – Szeged

91
Az osztályba járó tanulók egyharmadát csupán egyirányú kaSFVRODW IĦ]WH HJ\ PiVLN
osztálytársához.
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8J\DQDKDUPDGLNRUV]iJEHOLWDQXOyWFVDNHJ\RV]WiO\WiUVQĘMHYiODV]WRWWDpVĘD]
RV]WiO\WiUVDL N|]O VHQNLYHO VHP V]HUHW HJ\WW WDQXOQL PpJVHP WHNLQWKHWĘ D]
RV]WiO\EDQ PDUJLQiOLV KHO\]HWĦQHN KLV]HQ az osztály fele tanulás céljából
egyáltalán nem kapcsolódik osztálytársaihoz.
Akivel szeretek az iskolán kívül is találkozni
Az osztálytársakkal való iskolán kívüli találkozások kapcsolathálója szintén követi
a korábban vizsgált kapcsolathálók tendenciáját. Azokban az osztályokban, ahol
VĦUĦEEHN D EDUiWViJ  FVDSDWWiUV  tanulótárs alapú kapcsolathálók, ott az
LVNROiQNtYOLWDOiONR]iVRNNDSFVRODWKiOyMDLVVĦUĦEEHQV]ĘWW
Az iskolán kívüli találkozások kapcsolathálója leginkább a csapattárs
kapcsolathálókra hasonlít: több tanuló, több viszonosságon alapuló kapcsolatából
áll.
Két olyan IHOVĘ WDJR]DWRV osztályt választottunk ki az iskolán kívüli,
osztálytársakkal való találkozás kapcsolathálójának bemutatására, ahova több
harmadik országbeli tanuló jár, és amelyek más-más mintázatot mutatnak a
PLJUiQVWDQXOyNV]DEDGLGĘVNDSFVRODWKiOyMiWLOOHWĘHQ
A budapesti, X. kerületi általános iskola IHOVĘWDJR]DWRV osztályába járó harmadik
országbeli tanulók – kínai, vietnámi és mongol – kiemelt helyen szerepelnek nem
migráns osztálytársaik iskolán kívüli találkozásokra vonatkozó választásaiban.
0pJDNHYpVEpQpSV]HUĦNpWPLJUiQVWDQXOyVHPNL]iUyODJHJ\PiVWYiODV]WMDD]
LVNROiQ NtYOL V]DEDGLGĘ HOW|OWpVUH KDQHP QHP PLJUiQV RV]WiO\WiUVDLNKR] LV
N|WĘGQHN
24. ábra: IskoOiQNtYOLWDOiONR]iVRNVĦUĦVpJH
általános iskola IHOVĘWDJR]DW - Budapest

A budapesti, XIV. kerületi általános iskola és gimnázium IHOVĘ WDJR]DWRV
RV]WiO\iEDMiUyKDUPDGLNRUV]iJEHOLWDQXOyNUDD]RQEDQNHYpVEpMHOOHP]ĘDQHP
migráns osztálytársakkal való iskolán kívüli találkozás. A három vietnámi lány
hármasához csak két QHPPLJUiQVRV]WiO\WiUVQĘNDSFVROyGLN)HOPHUODNpUGpV
hogy a harmadik országbeli tanulók azonos származása, mindhárman
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vietnámiak, és az azonos nem, mindhárman lányok, szerepet játszik-e az
RV]WiO\WiUVDNWyOYDOyV]DEDGLGĘVHONO|QOpVEHQ" 92
25. iEUD,VNROiQNtYOLWDOiONR]iVRNVĦUĦVpJH
általános iskola és gimnázium IHOVĘWDJR]DW – Budapest

Akihez az osztályból hasonlítani szeretnék
Általános tapasztalatunk, hogy a kutatási miQWiQNED EHNHUOW LGĘVHEE WDQXOyN –
7. osztálytól fölfelé – nem tudtak vagy nem akartak példaképet választani
RV]WiO\WiUVDLN N|]O tJ\ D] Ę YiODV]DLNEyO H NpUGpV PHQWpQ QHP V]OHWHWW
pUWpNHOKHWĘ NDSFVRODWKiOy $] DOVy WDJR]DWRVRN pV D] -6. osztályosok többsége
tudott olyan osztálytársat megnevezni, akihez szeretne hasonlítani.
A példakép kapcsolatháló is sok hasonlóságot mutat a korábban elemzett
kapcsolathálókkal: leginkább a legjobb barát kapcsolathálóra emlékeztet.
Azonban annyiban más, hogy a példakép kapcsolatháló WHUPpV]HWpEĘO IDNDGyDQ
kevesebb kölcsönösségen alapuló kapcsolatot feltételez, és sokkal több egyirányú
kapcsolódást.
A korábbi kapcsolatháló trendeket jól illusztrálják az alábbi osztályok példakép
kapcsolathálói. A szegedi általános iskola azon alsó tagozatos osztályában,
melyben mindegyik eddig elemzett kapcsolathálón beágyazottnak bizonyult
vietnámi kisfiút két osztálytársa is példaképnek választotta.
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/iVG HUUĘO NRUiEEDQ D Ä1HKp]VpJHN D KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN RNWDWiViEDQ´ DOIHMH]HWEHQ D
pedagógus fókuszcsoportban elhangzottakat. E szerint a vietnámi és kínai harmadik országbeli
tanulók, szüleik más természHWĦ HOYiUiVDL PLDWW VRN HVHWEHQ QHP WXGQDN UpV]W YHQQL
RV]WiO\WiUVDLNNDO D] LVNROiQ NtYOL SURJUDPRNRQ YDODPLQW D V]OĘN MHOOHP]ĘHQ QHP WiPRJDWMiN
J\HUPHNNPDJ\DUWiUVXNKR]IĦ]ĘGĘV]HUHOPLNDSFVRODWiW
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26. ábra: Példakép az osztályban,
általános iskola alsó tagozat - Szeged

A budapesti, X. kerületi általános iskola alsó tagozatos osztálya, a korábban
vizsgálW NDSFVRODWKiOy VĦUĦVpJ DODSMiQ talán a legjobb osztályközösségnek
WHNLQWKHWĘ a mintába került osztályok között HQQHN PHJIHOHOĘHQ D KDUPDGLN
országbeli tanulók beilleszkedésének adottak a feltételei. A legjobb barát
kapcsolathálóhoz hasonló mintázatot mutató példakép kapcsolatháló harmadik
országbeli tanulókra vonatkozó érdekessége, hogy a kínai kislányt – Xiuxiut –
tartja példaképének – HJ\ PiVLN RV]WiO\WiUVQĘ PHOOHWW – a legnépszerĦEE QHP
PLJUiQVRV]WiO\WiUVQĘMHLV9DODPLQWD]LVHPOtWpVWpUGHPHOKRJ\DIL~NW|EEVpJH
– EHOHpUWYH D PDJ\DUXO J\HQJpQ EHV]pOĘ NtQDL NLVIL~W LV – a korábban is
QpSV]HUĦQHNEL]RQ\XOWNtQDLNLVIL~WWDUWMDSpOGDNpSpQHN
27. ábra: Példakép az osztályban,
általános iskola alsó tagozat - Budapest
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5.4. Csoportos fotózás
A harmadik országbeli tanulók iskolai integrációjának további megismerésére
emeltük be a csoportos fotózás 93 módszert. Kíváncsiak voltunk, hogy
x a tanulók/harmadik országbeli tanulók hogyan - hol és milyen módon fotózzák társaikat;
x a harmadik országbeli tanulók hova állnak (ha azonos származási
csoporton belül többen is vannak, akkor keresik-e egymás közelségét,
avagy sem);
x a harmadik országbeli tanulókat hova helyezik a képeken.
A feladat menetH D N|YHWNH]Ę YROW D WDQXOyN NRUiEEDQ YpOHWOHQV]HUĦHQ
kialakított kiscsoportokban – 7- IĘ – egy digitális kamerával csoportképeket
készítettek az iskola területén egy általuk kiválasztott helyen. Minden csoporttag
OHKHWĘVpJHWNDSRWWKRJ\HONpV]tWKHVVHaz általa elképzelt csoportképet.
28. ábra: A csoportos fotózás
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A feladatot a 8ker+Én – részvételi fotóprojektje inspirálta. http://8kermegen.hu/page/aprogramrol/
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5.4.1. A csoportfotózások általános üzenetei
x
x

x

0tJ D NLVLVNROiVRN MHOOHP]ĘHQ YLFFHV IHOV]DEDGXOW KDQJXODW~
FVRSRUWNpSHNHW NpV]tWHWWHN DGGLJ D] LGĘVHEE NRURV]WiO\ V]HUHSOpVpvel
többnyire komolyabb, esetenként rezignált csoportképek születtek.
A fotók alapján a migráns tanulók többsége integráns részét képezi a
vizsgált osztályoknak.
o A migráns tanulók többsége egynél több osztálytárssal lép
interakcióba a csoportképeken.
o A kisiskolás migráns tanulók többsége azonosul a többnyire vidám
és felszabadult csoporthangulattal.
o $] LGĘVHEE NRURV]WiO\ED WDUWR]y PLJUiQV WDQXOyN V]LQWpQ
illeszkednek a statikusabb és rezignáltabb hangulatú csoportjukhoz.
A migráns tanulók egy kisebb része NHYpVEp WĦQLN EHLOOHV]NHGHWWQHN D]
osztályközösségbe a csoportképek alapján.
o 0HJILJ\HOKHWĘ D] D]RQRV V]iUPD]iV~ RV]WiO\WiUV HOĘQ\EH
részesítése;
o Valamint – egyedüli migránsként – DW|EELHNWĘOYDOyL]ROiFLyLV

5.4.2. A csoportfotózások tapasztalati részletesen
Egy X. kerületi budapesti általános iskola alsó tagozatos osztályában készítették
D WDQXOyN D] DOiEEL IRWyNDW $ NpSHN YDOyViJKĦHQ PXWDWMiN PHJ D NLVLVNROiVRN
felszabadultságát és játékosságát.
A
harmadik
országbeli
WDQXOyNDW D IRWyQ NpSYLVHOĘ NpW
kínai kisfiú láthatólag integráns
részét képezi az osztálynak. A
fotósorozat további képein is jól
PHJILJ\HOKHWĘ KRJ\ PLQG D]
érzelemnyilvánítás,
mind
a
fotókon való elhelyezkedés,
illetve az osztálytársakkal való
kapcsolatteremtés tekintetében
jól illeszkednek a csoporthoz.
0HJILJ\HOKHWĘKRJ\DKDUPDGLN
országbeli
tanulók
elhelyezkedése minden fotón
változik.
1. fotó

Újabb és újabb osztálytárssal lépnek interakcióban: fejezik ki szimpátiájukat,
ragaszkodásukat, vagy éppen együtt bohóckodnak. A fotósorozat egyre
felszabadultabb pillanatokat rögzít.
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2. fotó

3. fotó

Ugyanebben az osztályban, egy másik spontán kiscsoport egymásról készített
IRWyLLVDIHQWLWUHQGHNHWHUĘVtWHWWpNPHJ
A fotók alapján a kínai
kislány
szintén
jól
beilleszkedett
a
csoportba/osztályba. Több
osztálytársához
is
pozitívan kapcsolódik a
képeken, és a többiek is
UDJDV]NRGyQDN
WĦQQHN
irányába.
Központi
V]HUHSOĘMHDNpSHNQHNpV
az egyik legvidámabb,
legoldottabb
a
csoportban.

4. fotó
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A többségi csoport/osztálytársak általi befogadás egy másik szép példája
PXWDWNR]LNPHJDN|YHWNH]ĘIRWyQ

A képet egy XVIII. kerületi, budapesti
általános iskolában készítették a
tanulók. A kép és a hozzátartozó
képsorozat érdekessége, hogy annak
ellenére, hogy a csoportban volt
alacsonyDEE WHUPHWĦ RV]WiO\WiUV LV
mindig a kínai kislány került a sor
elejére.

5. fotó

A szegedi általános iskolák alsó tagozatain is találkoztunk olyan jó példával, ami
egy harmadik országbeli tanuló beilleszkedését jól illusztrálja.
A terepmunkánk helyszínéül
szolgáló szegedi általános és
középiskolákban csupán egyegy
harmadik
országbeli
tanuló
jár.
Sok
esetben
nehezebb
a
beilleszkedési
folyamat
kezdete
egyedüli
külföldi
kisgyerekként,
valamint a csupán egy-egy
migráns gyerekkel találkozó
pedagógusok
általában
kevesebb
tapasztalattal
rendelkeznek,
így
kevésbé
hatékonyan tudják támogatni
a
külföldi
tanuló
beilleszkedését.
Mindezek
ellenére, ahogy ezt a mellékelt
fotó is mutatja, kölcsönös a jó
viszony
az
osztálytársak
között.
6. fotó
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Egy másik szegedi általános iskola alsó tagozatos osztályában készített fotó 94
kevésbé képezi le a jó beilleszkedettséget. A harmadik országbeli kislány
mentora 95 szerint a szír tanuló ugyan beilleszkedett az osztályba, de laza
NDSFVRODWRN IĦ]LN RV]WiO\WiUVDLKR] $ YpOHWOHQV]HUĦHQ |VV]HiOOW FVRSRUWEDQ
pUWKHWĘHQQHPN|QQ\HQWDOiOWDPHJDKHO\pWDPLJUiQVWDQXOyKLV]HQHEEHQD]
életkorban fiúk a fiúkkal és lányok a lányokkal barátkoznak. Ebbe a csoportba
rajta kívül csak egy kislány került. A fotóról leolvasható, hogy a csoportba került
másik kislánnyal való kapcsolata is egyoldalú: a migráns kislány, mintha magát
EiWRUtWDQi D]]DO KRJ\ D QiOD HUĘWHOMHVHEE NLVOiQ\ YiOOiUD WHV]L D NH]pW GH
YLV]RQ]iV QHP pUNH]LN $ IRWyVRUR]DW N|YHWNH]Ę NpSpQ D PiVLN NLVOiQ\
távollétében – Ę Ipnyképez – végképp magányossá válik a harmadik országbeli
kislány.
Egy budapesti, X. kerületi áOWDOiQRV LVNROD IHOVĘ WDJR]DWiQ hasonló játékosságot
mutattak a tanulók, mint a korábban tárgyalt kisiskolások.
A fiúk egymáshoz való
viszonyulása
kamaszos, fizikális és
vidáman önfeledt. Úgy
WĦQLNKRJ\DFVRSRUWED
került két lány itt
teljesen
háttérbe
szorult. A két kínai fiú
és
a
többségi
csoporthoz
tartozó
osztálytársak viszonya
természetesnek,
PDJiWyO
pUWHWĘGĘHQ
MyQDNWĦQLN
$]
RV]WiO\IĘQ|N
elmondása
alapján
nagyon
jó
az
osztályközösség.
A
tanulók
fontos
értéknek
tekintik
a
tudást és a tanulást,
ezért
is
tekintik
példaképnek
az
LGĘVHEENtQDLIL~W 96
7. fotó

94

A fotót nem közöljük.
Szegeden, az Agóra Alapítvány EIA támogatással végzi a harmadik országbeli tanulók
mentorálását.
96
/iVGHUUĘOPpJNRUiEEDQa Kapcsolatháló alfejezetet.
95
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Ugyan FVDN HJ\ pYYHO LGĘVHEEHN HJ\ ;,9 NHUOHWL EXGDSHVWL iOWDOiQRV pV
középiskola IHOVĘ WDJRzatára járnak, mégis jóval komolyabbak, rezignáltabbak a
N|YHWNH]ĘIRWyQV]HUHSOĘWDQXOyN
A tanulók csoportképen
való elhelyezkedése alig
változik
valamit
a
fotósorozat
elkészítése
során.
Valamint
az
expresszív
érzelemnyilvánítások sem
MHOOHP]Ęek már erre a
korosztályra.
Csak
a
NpSHQ V]HUHSOĘ KiURP
lány fejez ki kisebbQDJ\REE
PpUWpNĦ
ragaszkodást
egymás
iránt.
8. fotó

A képsorozat további darabjain is feOWĦQĘ D] DODFVRQ\DEE NtQDL OiQ\ kínai
RV]WiO\WiUVQĘMpKH]YDOyUDJDV]NRGiVD 97
.XWDWiVXQN OHJLGĘVHbb korcsoportját a 10-11. osztályos tanulók alkották. Egy
szegedi szakiskola és szakközépiskola, valamint egy budapesti, XIII. kerületi
JLPQi]LXP WDQXOyL NpV]tWHWWpN D N|YHWNH]Ę FVRSRUWNpSHNHW 8J\DQ PLQGNpW
csoportba egy-egy harmadik országbeli tanuló került, a csoportképek nagyon
NO|QE|]ĘHN 0tJ D] HJ\LNHQ D YLVV]DIRJRWWViJ LQNiEE SDVV]LYLWiVVDO pV D
csoporttagok közötti gyenge kötelékekkel párosult, addig a másikon a látható
|VV]HWDUWR]iVVDOpVGHUĦYHO
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Lásd ehhez még a Kapcsolatháló elemzés alfejezetet: azokban az osztályokban, ahol több azonos
származású – pVD]RQRVQHPĦ- harmadik országbeli tanuló van, a kevésbé beilleszkedett migráns
WDQXOyWNL]iUyODJRVYDJ\OHJHUĘVHEE NDSFVRODWDDVDMiWKRQILWiUViKR]IĦ]L
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9. fotó

A tízedikes tanulók csoportképei
alapjáQ
IHOWpWHOH]KHWĘ
KRJ\
hiányzik az osztálytársak közötti
összetartás,
jó
viszony.
A
csoporttagok, osztálytársak közötti
szoros kapcsolatok hiányát azzal
magyarázták
a
tanulók,
hogy
nincsenek olyan programok, amiken
közösen vennének részt. Továbbá
az osztályban nagy a fluktuáció,
állandóan
változik
az
osztály
összetétele. 98 Ugyan a csoportba
került harmadik országbeli – üzbég
– tanuló nemcsak migránsként, de
lányként
is
egyedül érezhette
magát
a
többségi
csoporthoz
tartozó fiúk között, azonban a
kapcsolathián\RV NHYpVVp N|WĘGĘ
osztályban – a képek szerint – nem
ugrik ki hátrányos helyzetével.

A
tizenegyedikes
tanulók
csoportképein
láthatóan nagy az
összhang:
a
csoporttagok
összetartoznak, és
egyfajta
laza,
vidám
hangulat
uralkodik
a
fotóikon.
A csoportba került
harmadik
országbeli
–
vietnámi – tanuló
láthatóan közéjük
tartozik.
10. fotó

98

A szegedi iskolákban a csoportképek elkészítése után ki is értékelték a feladatot a tanulók.
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6. Kapcsolat a tanulók között, továbbtanulási elvárások:
DKRJ\DV]OĘNOiWMiN
$ V]OĘN Nörében lefolytatott rész-kutatásunk a projekt egészéhez csatlakozva
NLHJpV]tWĘ információt nyújt a harmadik országbeli tanulók és magyar kortársaik
N|]|WWLNDSFVRODWRNUyODV]OĘNÄNXOWXUiOLV´KiWWHUpUĘOpVJ\HUPHNHLNNHl szembeni
tanulmányi
elvárásaiUyO
6HJtWVpJpYHO
EHQ\RPiVRNDW
V]iPV]HUĦVtWHWW
információkat kaphatunk a harmadik országbeli és magyar állampolgárságú
V]OĘLWDQXOyLFVRSRUWRNHJ\PiVWyOPpUWV]XEMHNWtYWiYROViJiUyO

6.1. A mérés adottságai: tervezés, terepmunka
6.1.1. Adatfelvétel, kutatási kérdések
( UpV]NXWDWiVXQNEDQ LV  |QNLW|OWĘ NpUGĘtYHV IHOPpUpVW DONDOPD]WXQN $
kérde]HQGĘNN|UpWiOWDOiQRV- és középiskolákba járó diákok szülei jelentették. 99
A kiválasztott osztályok nevesebb és kevésbé neves budapesti és szegedi
LVNROiNEyO NHUOWHN NL OHIHGYH D] DOVy pV IHOVĘ WDJR]DWRNDW YDODPLQW D
N|]pSLVNROiNDW(OĘIHOWpWHOYROW– mint az már ismert a korábbi rész-kutatásokból
is, hogy 1+n 100 harmadik országbeli tanulónak kellett járni adott osztályba.
0LQWiQN tJ\ D NXWDWiV DGRWWViJDLQDN PHJIHOHOĘHQ QHP UHSUH]HQWDWtY D
magyarországi közoktatási intézményekre, telephelyekre nézve (ez nem is volt
FpO  D]RQEDQ DGRWW V]LQWHQ UHSUH]HQWDWtYQDN WHNLQWKHWĘ D]RQ RV]WiO\RNUD pV D]
ott tanuló diákok szüleire, amely iskolákba és osztályokba harmadik országbeli
WDQXOyNMiUQDN 0LQWEHFVOpVQNEĘOpVD]LQWp]PpQ\LVWDWLV]WLNiNEyOOiWV]LNH]HQ
iskoOiNWHOHSKHO\HNV]iPDKR]]iYHWĘOHJHVHQ
$]D] D PLQWiQNED NHUOW V]OĘN iOWDO PHJDGRWW LVPpUYHN MyO SpOGi]]iN D QHP
PDJ\DU pV PDJ\DU V]iUPD]iV~ WDQXOyN pV V]OHLN MHOOHP]ĘLEHQ PHJQ\LOYiQXOy
VWDWLV]WLNDL HOWpUpVHNHW D YHJ\HV RV]WiO\RN HVHWpEHQ EHOĘON olyan ismérvek,
LQGLNiWRURN Q\HUKHWĘN DPHO\HN MHOOHP]ĘHN OHKHWQHN D KDVRQOy |VV]HWpWHOĦ
osztályokra.
E projektelem NpUGĘtYpW D]RQ GLiNRN N|UpEHQ RV]WRWWXN ki, akik részt vettek az
osztálytermi kXWDWiVXQNEDQ EĘYHEEHQ OiVG Ä5. Osztálytermi foglalkozások”
részben).
$ NpUGĘtY U|YLG N|QQ\HQ NLW|OWKHWĘ YROW PHJWHUYH]pVHNRU LJ\HNH]WQN D
kérdéseket úgy összeállítani, hogy kitöltésében az esetleges kulturális, vagy más
NO|QEVpJHNQHRNR]]DQDNJRQGRWDNpUGĘtYtartalma és terjedelme se váltson ki
ellenérzéVHNHW(]HQIHOOILJ\HOHPEHYHWWND]WLVKRJ\DV]OĘNFVDOiGRNQHP
PLQGHJ\LNH WXG PDJ\DUXO YDJ\ QHP PHJIHOHOĘHQ EHV]pOL D többségi társadalom
nyelvét – DNpUGĘtYDPDJ\DUPHOOHWWPpJQ\HOYHQNpV]OWHO DQJROXONtQDLXO
és vietnámi nyelven).
KérGĘtYQNEHQD]iOWDOiQRVDJ\HUPHNHNUHpVDFVDOiGRNUDYRQDWNR]yLVPpUYHN
PHOOHW pUGHNOĘGWQN D V]OĘN iOWDOiQRV pOHWVWtOXViUyO D IURQWiOLV- és modernebb
oktatáshoz való viszonyáról, a gyermekeik esetében elvárt legmagasabb iskolai

99

Kutatásunk korábbi fázisában kiválasztott 10 iskolába/osztályba járó tanulók szülei.
n=0 vagy 0-nál nagyobb egész számok.
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YpJ]HWWVpJL V]LQWHNUĘO és gyermekeik harmadik országbeli társaikkal való
tanórán kívüli találkozásaik gyakoriságáról. 101

6.1.2. $V]OĘLNpUGĘtYHNDODSMiQPHJLVPHUWiOWDOiQRV|VV]HIJJpVHN
-

$ V]OĘN iOWDOiQRV DWWLWĦGMHLEHQ QLQFV NO|QEVpJ DV]HULQW KRJ\ PDJ\DU
vagy nem magyar származásúakról beszélünk.
$ QHP PDJ\DU V]iUPD]iV~ V]OĘN D IURQWiOLV RNWDWiVW MREEDQ preferálják,
mint a modern oktatási formációkat.
A magyar származású tanulók csak igen kis hányada (legfeljebb 10
százaléka) találkozik rendszeresen a tanórákon kívül harmadik országbeli
társaival;
$ KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyNNDO V]HPEHQ WiPDV]WRWW D] HOpUHQGĘ
legmagasabb végzettségben megnyilvánuló elvárások nagyobbak, mint a
magyar származásúak esetében. Nevezetesen a nem magyar származású
tanulóktól nagyobb arányban várják el a diploma megszerzését, mint a
magyar származású kortársaik körében. (A leszármazottól elvárt – általa
HOpUHQGĘ – MHOOHP]Ę OHJPDJDVDEE LVNRODL YpJ]HWWVpJL V]LQW D KDUPDGLN
országbelieknél nem a státuszreprodukció szintjén mozog, hanem
intergenerciós felfelé mobilitást jelent.)

6.1.3. A minta nagysága, megoszlása
$ NpUGĘtYHW |VV]HVHQ 1  FVDOiG NOGWH YLVV]D D NLYiODV]WRWW  RV]WiO\
(telephely) viszonylatában – |VV]HVHQWDQXOyYLWWKD]DNpUGĘtYHWėNDONRWMiN
tehát a mintánkat, ezen belül a nem Magyarországon születettek, azaz nem
mag\DU V]iUPD]iV~ NLW|OWĘ V]OĘN KDUPDGLN RUV]iJEHOL FVDOiGRN  DUiQ\D 
V]i]DOpN pV D PDJ\DU iOODPSROJiUViJ~ V]OĘN DUiQ\D SHGLJ  V]i]DOpN 102 (29.
iEUD  $] Ę J\HUPHNHLN MHOHQWLN PLQWinkban a harmadik országbeli- illetve a
magyar állampolgárságú diákokat.

101
$] |QNLW|OWĘ IRUPD D NXOWXUiOLV NO|QEVpJHN pV D IHOWpWHOH]HWW PpUVpNHOW V]OĘL YiODV]DGyL
KDMODQGyViJ JiWDW V]DERWW D NpUGpVHN PHQQ\LVpJpQHN 7RYiEEi D WHUHSPXQND DGDWJ\ĦMWpVW 
LGĘSRQWMiW SUyEiOWXN ~J\ LJD]ttani, hogy a kompetenciamérés és a nemzetközi mérések
LGĘSRQWMiYDOQHHVVHQHJ\EH
102
0LQGNpWV]OĘPDJ\DUiOODPSROJiUViJ~YROWPLQWiQNEDQ
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29. iEUD$V]OĘNV]iUPD]iVD

6.2. $PLQWiEDNHUOWV]OĘNUĘOpVJ\HUPHNHLNUĘO
$ NpUGĘtYHW többségében RO\DQ V]OĘN W|OW|WWpN NL DNLNQHN J\HUPHNHL DOVy
tagozaton WDQXOQDN   ĘNHW N|YHWWpN D IHOVĘ WDJR]DWUD MiUyN V]Oei (29%),
majd a középiskolások szülei (18%).
$ PLQWiW DONRWy V]OĘN  V]i]DOpND DUUyO V]iPROW EH KRJ\ J\HUPHNH  IĘV
YDJ\ NLVHEE RV]WiO\ED MiU HQQHN PHJIHOHOĘHQ D IHQQPDUDGy KiQ\DGXNp SHGLJ
ennél nagyobb létszámú osztályban tanul.
Általában 2-4 harmDGLNRUV]iJEHOLWDQXOyMiUH]HNEHD]RV]WiO\RNED DV]OĘN
V]i]DOpNDH]WMHO|OWHEH 0LQGHQ|W|GLNV]OĘV]HULQWöt vagy több ilyen diák van
J\HUPHNHRV]WiO\iEDQLOOHWYHPLQGHQKDUPDGLNV]OĘV]HULQWFVDNegy.
$ QHP PDJ\DU V]iUPD]iV~ V]OĘN pV D 0DJ\DURUV]iJRQ V]OHWHWW V]OĘN
demográfiai megoszlása igen hasonlatos (12-13. táblázat) – ami azért is fontos,
PHUWtJ\DWiUVDGDORPGHPRJUiILDLMHOOHP]ĘNEHQPHJOpYĘHOWpUpsek nem torzítják
az adatainkat:
- A QHP PDJ\DU V]iUPD]iV~ V]OĘN 69 százaléka 35-44, további 22
százaléka 45-55 éves, a magyar származásúak esetében ezek az arányok
72 illetve 18 százalék.
- Iskolai végzettség tekintetében a nem magyar származású családokban a
V]OĘN N|]O D] DQ\iN HJ\QHJ\HGH V]DNLVNRODL YDJ\ DODFVRQ\DEE
végzettséggel,
hozzávetĘOHJHVHQ
négytizede
érettségivel,
további
egynegyede pedig diplomával rendelkezik. Az apák esetében ezekben a
családokban valamivel több a diplomás és kevesebb az érettségivel
UHQGHONH]Ę PLQW D] DQ\iN N|UpEHQ D OHJDODFVRQ\DEE YpJ]HWWVpJĦHN
aránya megegyezik). 103
A magyar családokban az anyák és apák iskolai végzettségének szóródása
hasonlatos képet mutat a nem magyar származású családoknál
bemutatottakkal. Egy helyen mutatkozik csak eltérés: a diplomások
aránya az anyák és az apák esetében közel egyforma.
- A demográfiai ismérvek közül egyedül a háztartás-nagyságoknál
találkozunk eltérésekkel a mintába került magyar és nem magyar
103

108

1HPPLQGHQV]OĘHVHWpEHQLVPHUWDYpJ]HWWVpJV]LQWMH

108

származású családok között. A nem magyar származású családok körében
MHOOHP]ĘHQ W|EE RO\DQ YDQ DKRO D] iWODJRV Ki]WDUWiVnagyság eléri, vagy
PHJKDODGMD D]  IĘW  V]i]DOpN , mint a magyar származású családok
esetében (25%). A mintába került magyar családokra pedig jobban
MHOOHP]ĘDIĘVháztartásnagyság, mint a nem magyar származásúakra.
$] RWWKRQ FVDOiGRQ EHOO EHV]pOW Q\HOYUĘO YDOy WXGDNR]yGiV HOVĘGOHJHVHQ D
harmadik országbeli családok esetében fontos: 50 százalékuk a származási
ország nyelvét használja az otthoni kommunikációra, a fennmaradó másik felük
leggyakrabban a magyart (de vegyesen a származási nyelvvel együtt). A
mintába került magyar családok mindegyike esetében a magyar az otthon
leggyakrabban használatos nyelv.
12. WiEOi]DW$V]OĘNGHPRJUiILDLMHOOHP]ĘLQHN|VV]HKDVRQOtWyWiEOiMD

Összesen

harmadik
országbeliek

1%
8%
72%
19%
-

9%
69%
22%
-

eOHWNRU NLW|OWĘ
Nem adták meg
25 alatt
25-34
35-44
45–55
55 felett

magyar
állampolgárok
1%
1%
7%
72%
18%
1%

6]OĘN|VV]HYRQWOHJPDJDVDEELVNRODLYpJ]HWWVpJH 104
6]DNLVNRODV]DNPXQNiVNpS]Ę
általános
Középiskolai érettségi
Diploma
Nem adták meg

18%

22%

17%

38%
41%
3%

26%
48%
4%

41%
40%
2%

93%

52%

100%

7%

48%

-

33%
40%
27%

35%
26%
39%

32%
43%
25%

Otthon leggyakrabban használatos nyelv
magyar
más ország vagy nemzet
nyelve
$Ki]WDUWiVEDQHJ\WWpOĘNV]iPD
2-3 személy
4 személy
5 vagy több személy

104
$6]OĘNOHJPDJDVDEELVNRODLYpJ]HWWVpJHNDWHJyULiEDQHJ\WWV]HUHSHOWHWMND]DSDpVD]DQ\D
leJPDJDVDEE YpJ]HWWVpJHLW $ NDWHJyULiNDW ~J\ DODNtWRWWXN NL KRJ\ D PDJDVDEE V]OĘL
YpJ]HWWVpJHW YHWWN ILJ\HOHPEH SpOGiXO KD D] DQ\D IĘLVNRODL GLSORPiYDO D] DSD V]DNN|]pSLVNRODL
YpJ]HWWVpJJHO UHQGHONH]HWW DNNRU D ÄIĘLVNROD´ NDWHJyULiED NHUOWHN  7HUPpVzetesen itt azt is
ILJ\HOHPEHYHWWNKDD]HJ\LNV]OĘUĘOYROWFVDNDGDW

109

109

13. táblázDW$NLNUĘOQ\LODWNR]WDNDV]OĘN
$V]OĘN
harmadik
Összesen
országbeliek
Képzési szint (melyen a gyermek oktatásban részesül)
Alsó tagozatos
53%
39%
)HOVĘWDJR]DWRV
29%
43%
Középiskolás
19%
17%
Gyermek életkora
8-10 éves
46%
39%
11-14 éves
35%
43%
pYQpOLGĘVHEE
19%
17%
Osztály létszáma, ahová a gyermek jár
25 vagy alatta
45%
48%
25 felett
55%
52%
Az osztályba járó harmadik országbeli tanulók száma
1 tanuló
33%
22%
2-4 tanuló
47%
43%
5 vagy több tanuló
21%
35%

$V]OĘNPDJ\DU
állampolgárok
55%
26%
19%
47%
33%
20%
44%
56%
35%
47%
18%

6.3. $WWLWĦG|NpOHWVWtOXV
Kutatásunk keretében megvizsgáltuk, hogy a V]OĘN PLNpQW YLV]RQ\XOQDN D
NO|QE|]Ę RNWDWiVL PyGV]HUekhez, az egészséges életmódhoz és étkezéshez,
illetve életstílusuk egyes attribúWXPDLUyOLVNpUGH]WNĘNHW 105 (30. ábra).
A válaszadók G|QWĘ W|EEVpJH szerint, fontos az egészség, az egészség
PHJĘU]pVH E tekintetben nincs különbVpJ DV]HULQW KRJ\ DGRWW V]OĘ Pagyar
állampolgár vagy más ország állampolgára.
Az egészséges életvitel egyik LQGLNiWRUD D] HJpV]VpJHV pWNH]pV $ V]OĘN
KR]]iYHWĘOHJHVHQ QpJ\-négy tizede tartotta ezt kifejezetten fontosnak, illetve
általános szinten többnyire fontosnak, de mindezt csak feltétellel – deduktív
PpUpVQNDODSMiQ$KDUPDGLNRUV]iJEHOLV]OĘNHEEĘODszempontból érdekesen
GLYHU]LILNiOyGQDN HJ\IHOĘO N|UNEHQ D] HJpV]VpJHV pWNH]pVW NLIHMH]HWWHQ
fontosnak tartók is, meg az egészséges étkezéssel nem foglalkozók is

105
$ V]OĘN PLQGMiUW D NpUGĘtY HOHMpQ NO|QE|]Ę NpSHNHW pUWpNHOWHN $] HJ\HV NpSHN HJ\-egy
állítást szimbolizáltak – például az almák az egészséget, a hamburgerek az egészségtelen étkezést,
YDJ\ D SDGEDQ QDJ\RQ UHQGH]HWWHQ OĘ pV WDQiUXN PDJ\DUi]DWiW MHJ\]HWHOĘ GLiNRN D IURQWiOLV
oktatást. Az életstílus mérésére általános állításokat használtunk, szám szerint 18-at, melyekkel
kapcsolatban az egyetértésre - egyet nem értésre voltunk kíváncsiak. Az állításokat az úgynevezett
VALS (Values, Attitudes, and Life-Styles) mérés állításai közül emeltük be. A 18 állítás
WHUPpV]HWHVHQ FVDN HJ\ DGRWW UpV]H D 9$/6 PpUpVHN |VV]HV DWWULE~WXPiQDN %HOĘON NHUOWHN D]
állítások kiválasztásra (a VALS mérésben egy-egy életstílus-csoportot több attribútummal is
OHtUQDN EHOĘON D YiOWR]yN IHOFVHUpOKHWĘVpJH HOYH D NpUGĘtY FpOFVRSRUWMiQDN |VV]HWHWWVpJH LOOHWYH
korábbi kutatási tapasztalataink alapján választottuk ki a mérésbe került 18 állítást). A VALS
modellek a társadalom tagjainak viselkedésében megpróbálják megragadni azokat a pszichológiai
pV PDWHULiOLV WpQ\H]ĘNHW LV DPHO\HN NXOW~UiN RUV]iJRN N|]|WWL HOWpUpVHNHW PXWDWKDWQDN $]
általános VALS modell az embereket két alapdimenzióra (motivációk és forUiVRN  IHOIĦ]YH Q\ROF
életstílus-csoportba
különíti
el:
innovátorokra,
gondolkodókra,
megvalósítókra,
NtVpUOHWH]ĘNUHWDSDV]WDOyNUDKtYĘNUHN]GĘNUHDONRWyNUDpVW~OpOĘNUH
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felülreprezentáltságot mutatnak – YpOKHWĘHQDFVRSRUWMXNRQEHOOLVPHJWDOiOKDWy
kulturális különbségek miatt. 106
)RQWRV NXWDWiVL DVSHNWXV D] LVNRODL RNWDWiVKR] YDOy YLV]RQ\ $ V]OĘN QDJ\MiEyO
fele (függetlenül attól, hogy magyar vagy nem magyar származásúak) nem tör
lándzsát sem a frontális, sem a kompetencia alapú oktatás mellett. A
véleményekbĘO ~J\ WĦQLN KRJ\ EiUPHO\LN RNWDWiVL módszerhez tartozó formát
elfogadják J\HUPHNHLN HOĘPHQHWHOH pUGHNpEHQ LOOHWYH D]RQ HJ\V]HUĦ RNQiO
fogva, miszerint nem folynak bele az iskolai tanítás részleteibe. Mellettük a
válaszadók közel négytizede, ha választhatnak, inkább a modern, kompetencia
alapú, kiscsoportos oktatási formákat kedvelik. S alig 10 százalékuk preferálja a
frontálist.
Az oktatási formák talaján maradva, a kisebb létszámú zeneoktatással
szimbolizáltuk a délutáni, kiscsoportos foglalkozásokat. Ezen elfoglaltságok a
V]OĘN N|]HO KDWWL]HGH V]iPiUD WHOMHVHQ HOIRJDGRWWDN LOOHWYH WRYiEEL
egyharmaduk számára többnyire szimpatikusak.
$]LO\HVIDMWDRNWDWiVL OHKHWĘVpJHNLOOHWYHDPRGHUQV]HPEHQDIURQWiOLVRNWDWiVL
módozatok preferálásában nem mutatkoznak szignifikáns kulturális különbségek.
A mérési adottságainkhoz mérten az iskola és az étkezési szokások terén is
teszteltük a nyitottságot: nevezetesen vizsgáltuk, hogy mennyire tetszik más
nemzetek konyhája, és mennyire tetszik a diákok multikulturális közege.
(OĘEELYHO NDSFVRODWEDQ |VV]HVVpJpEHQ YDODPLYHO DODFVRQ\DEE EHIRJDGy
NpV]VpJHW PXWDWWDN D V]OĘN  V]i]DOpNXN QDJ\REE PpUWpNEHQ Q\LWRWW PiV
nemzetek konyhájára), utóbbival kapcsolatban pedig nagyobb nyitottságot
tanúsítottak – a válaszadók 55 százalékának tetszik a multikulturális közeg.
1HPPHJOHSĘPyGRQDKDUPDGLNRUV]iJEHOLV]OĘNN|UpEHQQDJ\REEDQ\LWRWWViJ
– 48 illetve 74 százaléknyian tartoznak ebbe a kategóriába. 107
30. iEUD6]OĘLDWWLWĦG|N|VV]HKDVRQOtWiVD

106
Az alacsony esetszám miatt nem adható meg, hogy mely származási országok mutatnak
felülreprezentáltságot egyik, avagy másik véleménykategóriában.
107
$] DGDWRNDW FpOV]HUĦ ~J\ pUWHOPH]QL KRJ\ D Q\LODWNR]y V]OĘN J\HUPHNHL HOHYH – magyar
viszonylatban – ilyen közegben tanulnak; illetve a más országból származók esetében egy vágyat
és törekvést is kifejez a válasz.
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$] pOHWVWtOXVW DODNtWy MHOOHP]Ęk közO |W RO\DQ IHGH]KHWĘ IHO, melyek legalább a
válaszadók felének fontosak voltak (31. ábra). A két legfontosabb a
FVDOiGN|]SRQW~ViJKR] LJD]RGLN Wt]EĘO Q\ROF YiODV]DGy V]iPiUD NLIHMH]HWWHQ
fontosak a hosszú távú kapcsolatok, a szeretteiknek való biztonságos háttér
megteremtése. A fennmaradó attribútumok elfogadottsága már nagyobb szórást
mutat.
31. ábra: Életstílus-állítások általános elfogadottsága

$ NpW OHJIRQWRVDEE pOHWVWtOXV DWWULE~WXP QHP GH D] ĘNHW N|YHWĘ KiURP – az
HOĘG|NNHO szembeni tisztelet, a vallási, faji, etnikai különbségek tiszteletben
tartása, valamint D]HJ\HQOĘHVpO\HNbiztosítása – már megosztja a válaszadókat,
megmutatkoznak a kulturális és beállítottságbeli különbségek. E három
attribútum – a származási kultúrához való N|WĘGpV Yalamint, a helyzetüknél
IRJYDNLHPHOWMHOHQWĘVpJĦEHIRJDGiVHJ\HQOĘIHOWpWHOHL– MHOOHP]ĘHQIRQWRVDEEDN
DKDUPDGLNRUV]iJEHOLV]OĘNV]iPiUD iEUD . Ezt – részben – alátámasztják
a fókuszcsoportos vizsgálatokon elhangzottak, nevezetesen a pedagógusok
ÄMHOHQWĘV NO|QEVpJHW OiWQDN D WiYRO-keleti és a magyar családmodell között”: a
távol-NHOHWLFVDOiGRNHVHWpEHQDJ\HUHNHNIHOHOĘVVpJYiOODOiVUDYDOyV]RFLDOL]iFLyMD
már kicsi korban kezdetét veszi. Továbbá a távol-keleti családmodell
hierarchikusabb szerkezHWĦD]LGĘVHNWLV]WHOHWe nagyobb fontossággal bír.
ÈOWDOiQRVViJEDQ PHJiOODStWKDWy KRJ\ D PDJ\DU V]iUPD]iV~ V]OĘN LQNiEE D]
LQGLYLGXDOLVWD MHOOHP]ĘN PHQWpQ FVRSRUWRVtWKDWyN – A saját céljaimat választom,
bízom magamban, Szeretek különbözni másoktól – míg a harmadik országbeli
V]OĘNQpO D WUDGtFLyNUD pV D WDQXOiV IRQWRVViJiUD 108 kerül a hangsúly. Továbbá
nem PHJOHSĘ KRJ\ N|UNEHQ D PiVRNWyO YDOy NO|QE|]ĘVpJ D OHJNHYpVEp
választott attribútum.

108
A tanulás fontossága a harmadik országbeli – HOVĘVRUEDQWiYRO-keleti – gyerekek esetében még
KDQJV~O\RVDEE V]HUHSHW NDS /iVG HUUĘO NRUiEEDQ D )yNXV]FVRSRUWRV EHV]pOJHWpVHN IHMH]HW
üzenetei.
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32. ábra: Egyes életstílus-iOOtWiVRNHOIRJDGRWWViJDDV]OĘNV]ármazása
alapján

6.4. Kapcsolatok a harmadik országbeli gyermekek és a magyar
tanulók között
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a harmadik országbeli és a magyar tanulók
mekkora hányada szokott találkozni az iskolai elfoglaltságokon felül egymással.
Ezzel azt szerettük volna felmérni, hogy a diákok mekkora hányada segítheti –
akár közvetlenül is jelenlétével – nem magyar származású kortársa integrációját,
valamint, hogy az intézményesült formákon felül vannak-e további kapcsolódási
pontok a két csoport között, illetve a harmadik országbeli diákok mennyire
keresik a kapcsolatot a többségi társadalomhoz tartozó kortársaikkal. 109
$V]OĘNV]i]DOpNDV]HULQW . ábra) gyermekük rendszeresen találkozik nem
magyar származású osztálytársakkal az iskola falain kívül is, további 35
százalékuk úgy nyilatkozott, hogy gyermeke találkozik e kortársaival, de csak
ritkán, s közel négytizedük jelezte azt, hogy gyermeke soha nem találkozik
tanórán kívül más országbeli osztálytársaival.
Részleteiben a megkérdezettek
– 18 százaléka szerint gyermeke iskolán kívüli sportolás miatt rendszeresen
találkozik harmadik országbeli osztálytársaival;
– 13 százaléka jelezte, hogy gyermeke rendszeresen együtt tölti
szabadidejét harmadik országbeli tanulókkal;
– 11 százaléka szerint a rendszeres közös tanulás is megvalósul.

109
(]HVHWEHQDV]OĘYpOHNHGpVHad képet a magyar és harmadik országbeli tanulók közötti iskolán
kívüli interakciókról. Egy másik részkutatásunk során – kapcsolatháló elemzés - a gyerekek
oldaláról is megvizsgáltuk ugyanezt.
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33. ábra: Kapcsolat a magyar és a harmadik országbeli tanulók között

0LQGH] DODSMiQ ~J\ WĦQKHW a százalékos eredmények azt jelzik), hogy egy-egy
harmadik országbeli diák legalább két-három, de akár négy magyar diákkal is
találkozik rendszeresen a tanórákon kívül valamilyen aktivitás okán. Azonban ez
az állítás nem állja meg a helyét, ha külön-külön megvizsgáljuk a nem magyar
V]iUPD]iV~ V]OĘN pV D PDJ\DU V]iUPD]iV~ V]OĘN iOOtWiVDLW $] H]HN DODSMiQ
kirajzolódó kép szerint inkább a harmadik országbeli tanulók keresik egymással a
kapcsolatot a tanórákon kívül (34. ábra). Továbbá, amennyiben figyelembe
vesszük az osztálylétszámokat és azon belül a harmadik országbeliek számát, az
LVNRODLGĘQ kívül, osztályonként a harmadik országbeli tanulók legfeljebb csak
egy-két magyar származású kortárssal járnak össze rendszeresen (érdekes
kiegészítéssel szolgálnak ehhez kutatásunk más elemei: a tanulói véleményeket
tartalmazó kapcsolatháló elemzés és a SHGDJyJXVRN WDSDV]WDODWDLW |VV]HJ]Ę
fókuszcsoportos beszélgetések elemzése. 110)
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A kapcsolatháló elemzések során megállapítottuk, hogy azokban az osztályokban, ahol a
WDQXOyNN|]|WWLNDSFVRODWRNVĦUĦEEHNRWWDKDUPDGLNRUV]iJEHOLWDQXOyNLVMHOOHP]ĘHQN|OFV|Q|VHQ
több osztálytárshoz kapcsolódhatnak, így beilleszkedésük sikeresebbnek mondható. Kiegészítve
mindezt azzal, hogy ahol több azonos származású – pVIĘNpQWD]RQRVQHPĦ- harmadik országbeli
WDQXOyYDQRWWDNHYpVEpEHLOOHV]NHGHWWPLJUiQVWDQXOyWNL]iUyODJRVYDJ\OHJHUĘVHEENDSFVRODWDD
VDMiW KRQILWiUViKR] IĦ]L $ NDSFVRODWKiOy HOHP]pVHN DODSMiQ D VSRUW FVDSDWWiUV NDSFVRODWKiOy
bizonyult D OHJVĦUĦEE V]|YpVĦQHN PHJHUĘVtWYH D VSRUW V]DNLURGDORPEDQ LV MHJ\]HWW LQWHJUiOy
erejét. A pedagógusok véleménye alapján, ha a harmadik országbeli tanulók kimagaslóan jól
WHOMHVtWHQHN D]]DO NLXJUy QpSV]HUĦVpJHW YtYQDN NL PDJXNQDN D] RV]WiO\EDQ $PHQQ\Lben viszont
VHP D WDQiU VHP D] RV]WiO\WiUVDN QHP PXWDWQDN PHJIHOHOĘ Q\LWRWWViJRW D WDQiURQ YDQ D
KDQJV~O\  pV D PLJUiQV WDQXOy VHP V]iPtW D NLHPHONHGĘ WHOMHVtWPpQ\ĦHN N|]p YDJ\ KHO\]HWpEĘO
fakadóan le van maradva a többiekhez képest, akkor a migráns tanulók nem igazán közkedveltek,
VĘWHJ\-egy esetben az osztálytársakhoz nem kapcsolódó kiscsoportba sorolódnak.
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34. ábra: Iskolán kívüli kapcsolatok
és a magyar tanulók között

a

harmadik

országbeli

gyermekek

$ V]OĘL SHUVSHNWtYiEyO Qp]YH PLQGkét csoport, a többségi társadalomhoz
tartozók valamint a harmadik országból származó diákok, kilépve az intézményes
keretek közül, egy relatív zártságot mutatnak. Mindössze csak egy-két tanuló
lehet kapocs az osztályközösségen belül.
7HUPpV]HWHVHQQHPV]DEDGHOIHOHMWHQLD]WDWpQ\WKRJ\DGLiNRNLVNRODLGĘQIHOOL
leterheltsége nagy pOHWNRUUDO HOĘUHKDODGYD QĘ  DPL KDWYiQ\R]RWWDQ LJD] D
KDUPDGLNRUV]iJEHOLHNUHNO|Q|VHQDNtQDLpVYLHWQDPLGLiNRNUD DPDJDVV]OĘL
pVKR]RWWNXOWXUiOLVHOYiUiVRNQDNN|V]|QKHWĘHQLV 

6.5. 6]OĘL HOYiUiVRN D GLiNRNNDO V]HPEHQ OHJPDJDVDEE LVNRODL
végzettség
6.5.1. A státuszreprodukció elméleti háttere
Oktatásszociológiai elméletek szerint az iskolai expanzió következtében csökken
D V]OĘN WiUVDGDOPL KLHUDUFKLiEDQ HOIRJODOW KHO\pQHN D FVDOiGL
háttérindikátoroknak a hatása a tanuló iskolai végzettségére. 111 Azonban számos
kutató úgy találta, hogy e közvetlen hatás mellett a státusz elérésének
folyamatában, az ezt megalapozó iskolaválasztást továbbra is a családi háttér,
D]RQEHOOLVDV]OĘNLVNRODLYpJ]HWWVpJHKDWiUR]]DPHJOHJLQNiEE. 112
111
$P~OWV]i]DGPiVRGLNIHOpWĘOWDUWR]LND]RNWDWiVV]RFLROyJLDpUGHNOĘGpVLN|UpEHDWRYiEEWDQXOiVL
esélyek társadalmi meghatározottságának a vizsgálata: a továbbtanulásról szóló döntések
PHQQ\LEHQ YH]HWKHWĘN YLVV]D WiUVDGDORPGHPRJUiILDL JD]GDViJL LOOHWYH LQWp]PpQ\L RNRNUD $]
iparosodási hipotézis kimondja, hogy az iparosodás növekedésével az iskolai végzettség egyre
nagyobb szerepet kap a foglalkozási státusz elérésében (Blau–Duncan 1967; Treiman 1970). Minél
PDJDVDEE V]LQWĦ LVNRODL YpJ]HWWVpJ YiOLN iOWDOiQRVVi DQQiO NpVĘEE NHOO D GLiNQDN G|QWHQLH DUUyO
hogy még milyen végzettséget, végezetül milyen foglalkozást szeretne (Treiman–Yip 1989).
112
A] LSDURVRGiV D] DQ\DJL KHO\]HW HJ\UH NLVHEE MHOHQWĘVpJH D WRYiEEWDQXOiVL HVpO\HNEHQ
valamint az iskolai expanzió nem csökkentette a családi háttér iskolai végzettséget befolyásoló
szerepét (Andorka–Simkus 1983; Róbert 1991; Sági 1998; Goldthorpe 1999). Mare vizsgálatában
D] HJ\HQOĘVpJ RNWDWiVL H[SDQ]LyKR] IĦ]|WW Q|YHNHGpVpW FiIROWD ~J\ WDOiOWD KRJ\ KD D] RNWDWiV
expanziója miatt egyre többen jutnak el az iskolai hierarchia magasabb szintjeire, akkor a
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Erre sokáig az egyik leginkább elfogadott magyarázat a kulturális reprodukció, a
NXOWXUiOLV WĘNH iW|U|NtWpVpQHN HOPpOHWH YROW PHO\ V]HULQW D V]OĘN LVNRODL
YpJ]HWWVpJH |QPDJiEDQ LV MHOHQWĘV PpUWpNEHQ EHIRO\iVROMD D J\HUHN
továbbtanulását (Bourdieu 1973; Becker 1975; Bourdieu 1986).
A kulturális reprodukció elmélete azonban nem tudta megindokolni teljes
mértékben, hogy miért nem csökken ez a hatás az iskolai expanzió
növekedésével. A hatáscsökkenés elmaradására a racionális cselekvéselmélet
nyújtott magyarázatot, mely szerint az iskolaválasztás folyamata során a családi
KiWWpU HOVĘGOHJHV pV PiVRGODJRV KDWiVDL pUYpQ\HVOQHN %RXGRQ   $]
HOVĘGOHJHV KDWiVW D NXOWXUiOLV WĘNH iW|U|NtWpVH EL]WRVtWMD 113 (reprodukció). A
PiVRGODJRVKDWiVDV]OĘpVDJ\HUHNG|QWpVpEHQ|OWWHVWHWDPLNRULs „közösen”
NLYiODV]WMiN D OHJLQNiEE PHJIHOHOĘ LVNRODL XWDW FpOW (QQHN VRUiQ D
rendelkezésükre
álló
információkból
kiindulva
felmérik
a
szükséges
befektetéseket, ráfordításokat és azok megtérülésének esélyét, majd olyan iskola
mellett döntenek, amelyikben a megtérülés esélye a legnagyobb. 114
A boudoni megközelítést Goldthorpe azzal egészítette ki (Goldthorpe 1996), hogy
az iskolaválasztási döntésekkel a család nemcsak egy adott iskolai szint elérését,
KDQHP HJ\ DGRWW WiUVDGDOPL VWiWXV] HOpUpVpW WĦ]L NL $]Dz a státuszeléréshez az
iskola csak egy eszköz, és a racionális ráfordítás-megtérülés döntési folyamat
VRUiQDV]OĘNHOVĘGOHJHVFpOMDDFVDOiGWiUVDGDOPLVWiWXV]iQDNPHJĘU]pVH(]pUW
D] LQWHUJHQHUiFLyV VWiWXV]PHJWDUWiVKR] YH]HWĘ PLQGHQ ÄEHIHNWHWpVUH´ ~J\
WHNLQWHQHNKRJ\D]PHJWpUODM|YĘEHQ. 115
Esetünkben a kérdés az, hogy e feltételezett racionális döntési folyamat
YpJHUHGPpQ\HHOWpUĘNpSHWPXWDW-e a harmadik országbeli és a magyar családok
körében. Azaz a megcélzott iskolai végzettségben manifesztálódó családi
társDGDOPL VWiWXV] SXV]WD PHJĘU]pVH-e a cél mindkét csoport esetében, vagy
LQNiEEYDODPLO\HQIHOIHOpPRELOLWiVMHOH]KHWĘHOĘUH

szelektivitás hatása csökken, s a származás hatása növekszik az oktatási rendszer magasabb
szintjein is (Mare 1981). A hazai kutatók közül Róbert Péter jutott hasonló következtetésekre: az
iskolai hierarchiában a középfokú végzettség megszerzésénél tapasztalható a származás
OHJHUĘVHEEKDWiVD 5yEHUW 
113
$QDJ\REENXOWXUiOLVWĘNpYHOUHQGHONH]ĘFVDOiGEyOV]iUPD]yWDQXOyNNXOWXUiOLVHOĘQQ\HONHUOQHN
D] LVNROiED V H]W NLKDV]QiOYD MREE NpSHVVpJĦQHN pV WHOMHVtWPpQ\ĦQHN WXGMiN IHOWQWHWQL PDJXNDW
(Boudon 1973).
114
A családi-V]OĘL VWiWXV] KDWiViW D J\HUHN YpJzettségére nagyban meghatározza a ráfordítás
PHJWpUOpVpWPpUOHJHOĘG|QWpV DÄPiVRGODJRVKDWiV´ $KiWUiQ\RV WiUVDGDOPL KHO\]HWEĘOLQGXOy
tanulók mobilitási esélyei éppen e racionális számítás miatt csökkennek, ugyanis a családnak nem
éri meg az anyagi LGĘEHOL pV V]HOOHPL UiIRUGtWiV 0LQGDPHOOHWW D NLVHEE FVDOiGL-NXOWXUiOLV WĘNpYHO
UHQGHONH]Ę WDQXOyNQDN iOWDOiEDQ ÄW|EEH NHUO´ D PDJDVDEE LVNRODL YpJ]HWWVpJ HOpUpVH PLQW D
QDJ\REE NXOWXUiOLV WĘNpW ELUWRNOyNQDN 5yEHUW   HQQpO IRJYD D] DODFVRQ\DEE Vzármazási
státuszúak hátrányban maradhatnak az iskolaválasztáskor, mivel érzékenyebbek az iskolai
teljesítménnyel szemben.
115
$ V]OĘN pV D J\HUHNHN D] LVNRODYiODV]WiV UDFLRQiOLV NDONXOiFLyMDNRU HOVĘGOHJHVHQ DUUD
koncentrálnak, hogy a gyerekek a státuszmegszerzés folyamata során elkerüljenek minden olyan
pozíciót, amely ross]DEE PLQW D V]OĘN SR]tFLyMD Goldthorpe szerint mindehhez még az is
KR]]iMiUXO KRJ\ D PDJDVDEE WiUVDGDOPL VWiWXV]~ FVDOiGEyO M|YĘN D]pUW PDUDGQDN PHJ QDJ\REE
eséllyel egy adott képzési szinten (mint az ugyanarra a képzési szintre járó alacsonyabb
KiWWHUĦHN PHUWHJ\DGRWWLVNRODLV]LQWHQYDOyUHNHGpVPDJiEDQIRJODOMDD]LQWHUJHQHUiFLyVOHIHOp
PRELOLWiV OHKHWĘVpJpW *ROGWKRUSH   DPLW D FVDOádok „veszélyként” értelmeznek. A „relatív
kockázattól való idegenkedés” („relative risk aversion”) elmélete szerint a magasabb társadalmi
KiWWHUĦ J\HUHNHN PpJ DEEDQ D] HVHWEHQ LV QDJ\REE YDOyV]tQĦVpJJHO WDQXOQiQDN WRYiEE KD D]
oktatás teljesen ingyenes és költség nélküli lenne, és mindenki tovább tanulhatna, aki akar.
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6.5.2. $VWiWXV]UHSURGXNFLyUyOHOWpUĘXWDN"
$ OHJW|EE V]OĘ J\HUPHNHLWĘO D]W YiUMD KRJ\ IHOVĘIRN~ DODSNpS]pVEHQ YDJ\
mesterképzésben diplomát szerez. Nemek szerint – más kutatások, mérések
HUHGPpQ\HLKH] KDVRQOyDQ LOOHWYH D VRNpYHV WUHQGHNQHN PHJIHOHOĘHQ – a lányok
HVHWpEHQQDJ\REEDUiQ\EDQHOYiUWDPDJDVDEEV]LQWĦLVNRODLvégzettség, mint a
fiúgyermekeknél (10-EĘO  OiQ\QiO a diploma elérése a tervezett, a fiúknál ez
csak 10-EĘOWDQXOyUDLJD] . 116
$ WHUYH]HWW OHJPDJDVDEE LVNRODL YpJ]HWWVpJ WHUPpV]HWHVHQ D NpS]pV V]LQWMpWĘO
IJJĘHQ QHP PXWDW HJ\HQOHWHV NpSHW PtJ D] DOVy WDJR]DWRVRN HVHWpEHQ D
gyerekek 80 százaléka esetében D GLSORPD D PLQLPXP HOYiUiV DGGLJ D IHOVĘ
tagozatosoknál ez 70 százalékra, majd a középiskolásoknál 55 százalékra
FV|NNHQ $]D] D V]OĘN YDOyV]tQĦOHJ HJ\UH LQNiEE ILJ\HOHPEH veszik, a valós
iskolai teljesítményeket minél közelebb kerülnek gyermekeik a tényleges
pályaválasztáshoz.
Fontos különbség mutatkozik a magyar és harmadik országbeli tanulókkal
szembeni továbbtanulási-végzettségi elvárások terén (35. ábra). A harmadik
országbeliek esetében, összességében tekintve, általában valamivel magasabb a
megcél]RWW YpJ]HWWVpJ V]LQWMH Wt]EĘO NLOHQF FVDOiGQiO D] D] HOYiUiV KRJ\
J\HUPHNNYDODPLO\HQGLSORPiWV]HUH]]HQ VĘWH]HQEHOODGRNWRULfokozat, mint
cél szignifikáns felülreprezentáltságot is mutat). Mindeközben a mintába került
magyar családok esetében 70 százalék ez az arány.
34. iEUD*\HUPHNWĘOHOYiUWOHJPDJDVDEELVNRODLYpJ]HWWVpJ

7HUPpV]HWHVHQ WRYiEE iUQ\DOMD D NpSHW KRJ\ D NpUGĘtYHW NLW|OWĘ FVDOiGRN
gyermekei mely iskolai szinten érintettek (3. táblázat). Így a magyar származású
gyermekeknél az alsó tagozatos 80 százalékról a középiskoláig 30
V]i]DOpNSRQWWDO FV|NNHQ D GLSORPiW HOYiUy V]OĘN DUiQ\D $ QHP PDJ\DU
V]iUPD]iV~ V]OĘN HVHWpEHQ PLQGH] N|]HO  V]i]DOpNUyO LQGXO pV OHJQDJ\REE
YDOyV]tQĦVpJJHO DOLJ FV|NNHQ D] DODFVRQ\ HVHWV]iP PLDWW D] HUHdmények e
W|EEV]LQWĦERQWiVHVHWpEHQDKDUPDGLNRUV]iJEHOLHNQpOFVDNMHO]pVpUWpNĦHN 
116

Az elvárások alakulásában természetesen közrejátszik az az iskola, ahová a gyermek jár. A
NLYiODV]WRWW LVNROiN V]HUHQFVpUH V]pOHV VSHNWUXPRQ KHO\H]NHGQHN HO D] HJ\V]HUĦ ODNyWHOHSL
iskolától az elit gimnáziumig, így a kapott eredményeket nem torzítja el az iskola „hírneve”.
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14. WiEOi]DW*\HUPHNWĘOHOYiUWOHJPDJDVDEELVNRODLYpJ]HWWVpJ
és a képzés szintje

$ VWiWXV]UHSURGXNFLy V]HPSRQWMiEyO iOWDOiQRV V]LQWHQ DGDWDLQN NHWWĘV
tendenciát tüNU|]QHN $KRO OHJDOiEE D] HJ\LN V]OĘ IHOVĘIRN~ YpJ]HWWVpJJHO
UHQGHONH]LN RWW MHOOHP]ĘHQ D IHOVĘIRN~ YpJ]HWWVpJ D] HOYiUiV -94 százalék).
8J\DQDNNRU D] DODFVRQ\DEE YpJ]HWWVpJĦ V]OĘN J\HUHNHLWĘO D] HJ\-két
végzettségi kategóriával való feljebb lépés a NtYiQDWRV D V]OĘN LVNRODL
YpJ]HWWVpJJHO MHOOHPH]KHWĘ VWiWXV]iKR] NpSHVW $QGRUND  5yEHUW 
Sági 2003).
Adataink (a kis HOHPV]iP PLDWW  QHP WHV]LN OHKHWĘYp D KLWHOHV VWDWLV]WLNDL
különbségtevést a harmadik országbeli és magyar diákokkal szembeni
végzettségi elvárásokban manifesztálódó státuszreprodukció kapcsán. Azonban
PDUNiQV MHO]pVpUWpNHW PXWDW D] PLV]HULQW D KDUPDGLN RUV]iJEHOL V]OĘN
HVHWpEHQ VDMiW YpJ]HWWVpJL NDWHJyULiMXNWyO IJJHWOHQO KR]]iYHWĘOHJHVHQ
egyforma szinten állandósul a diploma megszerzésének elvárása (5-EĘOFVDOiG
esetén – 15. táblázat). Vagyis IHOWpWHOH]KHWĘHQ nem sima státuszreprodukció
esetükben a cél, hanem egy markáns felfelé mobilitás. A racionális döntés során
a „minden befektetést megér a taníttatás” HOYYDQD]HOĘWpUben (mely a kulturális
különbségek mellett, a – bárhol konvertálható – WXGiV PLQW WĘNH IHOLVPHUpVHQ
alapszik). Ezzel szemben a magyar családok esetében inkább a státuszmegtartás
a racionális döntési folyamat során megfogalmazott elvárás.
15. táblázat: GyermeNWĘOHOYiUWOHJPDJDVDEELVNRODLYpJ]HWWVpJ
státuszreprodukció

118

118

7. Összegzés helyett
$ NRPELQiOW PyGV]HUWDQL DODSRNRQ iOOy YL]VJiODWXQNDW PHJHOĘ]ĘHQ D YiUKDWy
HUHGPpQ\HN NDSFViQ V]iPRV HOĘIHOWpWHOH]pV IRJDOPD]yGRWW PHJ EHQQQN $
kutatásunk lezárásaként szeretnénk végigtekinteni e hipotézisek helytállóságán.
(OVĘNXWDWiVLKLSRWp]LVQN
„A harmadik országbeli tanulók gyakorta több nehézséggel kénytelenek
szembenézni a közoktatási intézményekben, mint magyar állampolgárságú
társaik.”

Annak ellenére, hogy NXWDWiVXQN PLQW DKRJ\ HUUH XWDOWXQN D EHYH]HWĘEHQ
pozitívabb képet fest a harmadik országbeli tanulók iskolai beilleszkedési
folyamatáról, 117 mégis számos olyan nehézséget sikerült feltárnunk, mely
célcsoportunk iskolai integrációját hátráltatja.
A szakmai interjúk és a pedagógus fókuszcsoportos beszélgetések alapján a
KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyNDW OHJLQNiEE pULQWĘ QHKp]VpJQHN D PDJ\DU
Q\HOYLVPHUHWKLiQ\DDNXOWXUiOLVNO|QEVpJHNYDODPLQWDSHGDJyJXVRNV]OĘNNHO
való kapcsolattartása bizonyult.
A szakmai interjúk és a pedagógus fókuszcsoportok üzenetei között voltak
hangsúlybéli különbségek, amelyek nemcsak abban mutatkoztak meg, hogy a
pedagógusok esetenként elbagatellizálták a nehézségeket, 118 hanem a
WHNLQWHWEHQ LV KRJ\ D V]DNpUWĘN IRQWRV SUREOpPDIRUUásként említettek olyan
UHQGV]HUV]LQWĦ SUREOpPiNDW PLQW DPLO\HQ SpOGiXO D SHGDJyJXVNpS]pV
interkulturális szemléletének és a migráns (harmadik országbeli) tanulók
oktatása általános gyakorlatának hiánya.
Második kutatási hipotézisünk
„A harmadik országbeOL WDQXOyN N|]O HOVĘVRUEDQ D QHP PDJ\DU QHP]HWLVpJĦ
tanulók iskolai beilleszkedése nehezített.”

$ PDJ\DU Q\HOY KLiQ\RV LVPHUHWH D NXWDWiVXQNEDQ UpV]WYHYĘ SHGDJyJXVRN pV
V]DNpUWĘN V]HULQW LV D] HOVĘ V]iP~ QHKp]VpJHW MHOHQWL D KDUPDGLN RUV]iJEHOL
tanulók számára az iskolai beilleszkedés útján.
Ez annál is inkább így van, mert ahogy a harmadik országbeli tanulók statisztikai
becslése rész-kutatásunkból kiderült, körükben jóval kisebb arányban vannak
magyar származású tanulók mint a migráns tanulók teljes csoportjában. 119 A
harmadik országbeli tanulóknak nagyságrendileg csupán egynegyede magyar
származású, vagyis közel háromnegyedük iskolai beilleszkedését hátráltathatja a
magyar nyelvismeret hiánya.
A szakmai interjúk tanúsága alapján a nyelvi nehézségek ellensúlyozására nincs
általános jó gyakorlat a hazai tanintézményekben. A fókuszcsoportok üzenete
V]HULQW D PDJ\DUXO QHP YDJ\ QHP PHJIHOHOĘHQ EHV]pOĘ WDQXOyN YiOWR]DWRV
117
$QQDNN|V]|QKHWĘHQKRJ\DNXWDWiVEDEHYRQWEXGDSHVWLLVNRODYpOKHWĘHQD]pUWLVYiOODONR]RWW
a részvételre, mert számukra nem, vagy kevés nehézséget rejt a harmadik országbeli tanulókkal
való munka, különösHQ KRJ\ W|EEVpJpEHQ NLPDJDVOyDQ MyOWHOMHVtWĘ WiYRO-keleti tanulók járnak az
adott tanintézményekbe.
118
(] NO|Q|VHQ D NHYpVEp WDSDV]WDOW SHGDJyJXVRNUD YROW MHOOHP]Ę $ KDUPDGLN RUV]iJEHOL
tanulókkal
való
többéves
munkatapasztalat
árnyaltabb
pedagógusi
véleményalkotást
eredményezett, mely jobban leírta a célcsoport valós szükségleteit, nehézségeit.
119
$ PLJUiQV WDQXOyNNDO NDSFVRODWEDQ HOĘV]HUHWHWWHO KDQJR]WDWRWW WpQ\ KRJ\ PLYHO W|EEVpJN
PDJ\DU V]iUPD]iV~ tJ\ ĘNHW Q\HOYL SUREOpPiN QHP pULQWLN H]pUW NO|Q|sebb nehézséget nem
MHOHQWVHPV]iPXNUDVHPD]ĘNHWRNWDWySHGDJyJXVRNV]iPiUDLVNRODLLQWHJUiFLyMXN
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módokon próbálják elsajátítani az oktatás nyelvét. A pedagógus passzív
hozzáállásától – a OHJHJ\V]HUĦEEKDD]RV]WiO\WiUVDLWyOWDQXOPHJPDJ\DUXO– a
külön tanáron, és „magyar anyán” át, a délutáni és napközi otthonos
korrepetálásig sok minden megtalálható a palettán. A harmadik országbeli
tanulók
nyelvi
nehézségeinek
csökkentése
céljából
összeállított
tankönyvcsalád 120 hiánypótló voltát jól leírja, hogy a mintánkba került budapesti
pedagógusok többsége jó gyakorlatként hivatkozott rá.
Harmadik kutatási hipotézisünk
„Iskolai beilleszkedésük nagyrészt múlik egy támogató, motiváló közeg
meglétén, LGHpUWYH D VDMiWRV LJpQ\HLNQHN PHJIHOHOĘ V]DNPDL WiPRJDWiVW D
befogadó iskolai – osztály – OpJN|UWYDODPLQWDV]OĘLPRWLYiFLyW´

Mint ahogy azt a szakmai interjúkból megtudtuk, az interkulturális pedagógiai
program nem vált elterjedté a hazai tanintézményekben, mert csupán irányelv
maradt, rábízva az oktatási intézményekre a program megvalósítására vagy
figyelmen kívül hagyására vonatkozó döntést.
A fent idézett statisztikai becslés rész-kutatásunkból az is kiderült, hogy
KR]]iYHWĘOHJHVHQD]DODS- és k|]pSIRN~WDQLQWp]PpQ\HNKDWRGiEDQIRUGXOQDNHOĘ
harmadik országbeli tanulók. E nagyságrendileg 700 iskola több mint felében
csak egy, legfeljebb két harmadik országbeli tanuló jár. Az interkulturális
pedagógiai program megvalósítását ezekben a tanintézményekben semmi sem
ösztönzi, hiszen iskolai szinten néhány tanuló esetén a program
feltételrendszerébe tartozó magyar mint idegen nyelv tanár alkalmazása anyagi
feltételeink megteremtése is kétséges. 121 Kiegészítve mindezt azzal – függetlenül
az interkulturális SHGDJyJLDL SURJUDP PHJOpWpWĘO hogy azokban az iskolákban,
DKRO D KDUPDGLN RUV]iJEHOL WDQXOyN HOĘIRUGXOiVD YpOHWOHQV]HUĦ OHJNHYHVHEE 
iskolára igaz ez), ott nem feltételezhetĘKRJ\HFpOFVRSRUWRWWiPRJDWymotiváló
közeg veszi körül.
A statisztikai becslés rész-kutatás alapján csupán 44 olyan tanintézmény
található az országban, ahol a harmadik országbeli diákok száma eléri vagy
PHJKDODGMDDIĘW(EEHDLVNROiEDMiUDKDUPDGLNRUV]iJEHOLWDQXOyNN|]HO
IHOH $]RQEDQ H WDQXOyN LO\HQ PpUYĦ NRQFHQWUációja sem biztosítja feltétlenül a
VDMiWRV LJpQ\HLNQHN PHJIHOHOĘ V]DNPDL WiPRJDWiVW $ NXWDWiVED EHYRQW
tanintézmények közül ugyan volt olyan, mely a fenti kategóriába tartozik – ahol
D KDUPDGLN RUV]iJEHOL GLiNRN V]iPD HOpUL YDJ\ PHJKDODGMD D  IĘW D]RQban
HUUĘO D] RNWDWiVL LQWp]PpQ\UĘO VHP PLQW DKRJ\ D PLQWiQNED NHUOW HJ\HWOHQ
iskoláról sem mondható el, hogy interkulturális pedagógiai programot valósítana
meg. 122

120
$0LVNROFL(J\HWHPD](XUySDL,QWHJUiFLyV$ODSWiPRJDWiViYDOYDOyVtWMDPHJWDQN|Q\YIHMOHV]WĘ
projektjét.
121
Ez még akkor is igaz lehet, ha az adott iskolában egyéb migráns tanulók is vannak.
122
Interkulturális pedagógiai programot megvalósító tanintézmények pontos száma nem ismert
Magyarországon. Ismereteink szerint utoljára 2006-ban történt kísérlet ezen iskolák számának,
illetve tapasztalatainak összegzéVpUH6]iPXND]HOĘ]ĘpYKH]- programbevezetés éve – hasonlóan
alacsony maradt, az interkulturális pedagógiai programot megvalósító iskolák száma nem éri el a
húszat.

120

120

A pedagógus fókuszcsoportokon ugyan számos jó gyakorlatot hallottunk, melyek
érzékenyen közelítenek a harmadik országbeli tanulók csoportjához és sajátos
igényeihez, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy az intézményes
biztosítékok hiánya miatt, e célcsoport iskolai integrációjának sikere többnyire a
pedagógus személyiségén, szakmai elhivatottságán és pedagógiai gyakorlatán
múlik. 123
$ IyNXV]FVRSRUWRV EHV]pOJHWpVHN LV PHJHUĘVtWHWWpN KRJ\ D SHGDJyJXVQDN
meghatározó szerepe van a harmadik országbeli tanulók korai beilleszkedési
fázisában, különösképpen a befogadó osztálytermi légkör megteremtésében.124
$] RV]WiO\WHUPL IRJODONR]iVRN N|]O HOVĘVRUEDQ D NDSFVRODWKiOy HOHP]pVHN
eredményei szolgálnak fontos kiegészítéssel a befogadó osztály témakörhöz: a
VĦUĦ NDSFVRODWKiOyM~ RV]WiO\RNEDQ – a tanulók között sok, nemcsak egyirányú
kapcsolat van – a hDUPDGLNRUV]iJEHOLWDQXOyNNDSFVRODWKiOyMDLVVĦUĦEEYDJ\LV
DÄMyRV]WiO\N|]|VVpJ´DKDUPDGLNRUV]iJEHOLWDQXOyNV]iPiUDLVLQWHJUiOyHUĘYHO
bír.
Hipotézisünk szerint a harmadik országbeli tanulók iskolai beilleszkedését segíti a
PHJIHOHOĘ V]DNPDL WiPRJDWiV pV EHIRJDGy LVNRODL OpJN|U PHOOHWW D V]OĘL
PRWLYiFLy LV $ SHGDJyJXV IyNXV]FVRSRUWRN HOVĘVRUEDQ D WiYRO-keleti tanulókkal
kapcsolatban foglalkoztak a kérdéssel, hangsúlyozva DV]OĘLPRWLYiFLyKDWiViWD
NtQDLpVYLHWQiPLWDQXOyNNLHPHONHGĘLVNRODWHOMesítményére nézve. 125

123
(QQHN LVPHUHWpEHQ IRQWRV V]HUHSHW W|OWKHW Qp QHN EH D] LQWHUNXOWXUiOLV V]HPOpOHWĦ
pedagógustréningek, ha sikerülne tudatosítani a pedagógusokba e képzések gyakorlati hasznát.
Lásd még ehhez a 4.3.5. A harmadik országbeli tanulókkal foglalkozó pedagógusok szükségletei
alfejezet.
124
/iVGHUUĘOPpJDWiEOi]DWRW+DUPDGLNRUV]iJEHOLWDQXOyNlátható mássággal - két eset.
125
$ V]OĘL PRWLYiFLy WpPDN|UpKH] NDSFVROyGLN D NLDGYiQ\  IHMH]HWH PHO\ D V]OĘL NpUGĘtY
HUHGPpQ\HLDODSMiQW|EEHNN|]|WWDV]OĘLWRYiEEWDQXOiVLHOYiUiVRNNDOIRJODONR]LN
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