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A pedagógus családdal végzett munkájának szerepe a 

romák társadalmi integrációjában 

  

A cigányság társadalmi integrációjában döntő szerepet játszik az iskolázottság. A 

szakirodalmakban az iskolai sikerek és kudarcok okainak boncolgatásában legtöbbet 

emlegetett szocializációs tényező a család. A pedagógusok saját szocializációjuk alapján 

„működnek”. A hagyományos cigány közösségen, családon belüli szocializáció azonban 

ettől eltérő jellegzetességeket mutathat. Ezért a pedagógusoknak fel kell készülniük az 

eltérő szocializációból adódó sajátosságok kezelésére, meg kell tanulniuk azokat a 

kommunikációs technikákat, amelyek segítségével a mindennapokban el tudják 

magukat fogadtatni a roma családokkal. A roma etnikumhoz tartozók csoportja 

ugyanúgy rétegzett, mint a nem romáké, tehát a cigány szülők és az iskola kapcsolata is 

differenciált; nem lehet sablonok alapján dolgozni, de a jó gyakorlatokat össze lehet 

gyűjteni. A tanulmányban az „Alma-mater” program bemutatására kerül sor. 

   

Bevezetés 

 A romák társadalmi integrációjában döntő szerepet játszik az iskolázottság. Az iskolai 

eredményesség sokdimenziós változó, az iskolai siker, illetve kudarc részben belső, részben 

külső tényezőktől függ. Az eredményes oktatás feltételeinek ismerete, az iskolai siker, illetve 

kudarc okainak feltárása lehetővé teszi, hogy a pedagógus kidolgozza a tanulási 

eredménytelenség megelőzésére, illetve felszámolására irányuló oktatási módszereket, 

eljárásokat. Az iskolai teljesítményt meghatározó tényezőket négy komponens alapján 

vizsgálhatjuk. A tanuló biológiai és pszichés tényezői meghatározó összetevők, így az 

egészségi állapot, a teherbíró képesség, az intellektuális tényezők, a személyiség irányulása és 

önszabályozása, az érzelmi élet, valamint a motivációs tényezők domináns komponensek az 

iskolai teljesítmény eredményességében. Ehhez szorosan hozzájárul maga a pedagógus, az ő 

személyiség-struktúrája, szakképzettsége és társadalmi megbecsültsége, valamint a 

hivatástudata és a tanuló iránti beállítódása. Természetesen a pedagógiai tényezők – az 

oktatási rendszer milyensége, elmélet és gyakorlat összefonódása, a tanulói aktivitás foka, 

valamint az iskola követelményrendszere – is erőteljesen hatnak az iskolai teljesítményre. E 

tényezőkön kívül nem szabad megfeledkezni a társadalmi tényezőkről – a családról, annak 

szerkezetéről, érzelmi légköréről, gazdasági és kulturális feltételeiről – sem, de fontos az 
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iskolai osztály, a tanár–tanuló viszony, és fontosak a családon és iskolán kívüli tanulói 

interakciók is. A roma gyerekeket nagy létszámban oktató iskolákban alapvető fontosságú, 

hogy a pedagógus jó kapcsolatot alakítson ki a szülőkkel. A pedagógus az, aki munkája, 

hivatása révén kultúra-és értékközvetítő tud lenni többség és kisebbség között. Jelen 

tanulmányban a pedagógus–roma család kapcsolat kerül nagyító alá, mely tevékenység 

nagymértékben támogathatja a sikeres iskolai teljesítményt és ezen keresztül a romák 

társadalmi integrációját. 

  

Szakirodalmi előzmények 

Nagy Mária cigány tanulókra vonatkozó kutatásában (Nagy 2002) leírja, hogy a megkérdezett 

pedagógusok (N=540) többsége az iskolai sikerek és kudarcok okait többnyire a családra, a 

családi körülményekre vezeti vissza. A családot önmagában 182, más tényezőkkel együtt 123 

alkalommal említették, ez összesen a válaszolók 56%-a. A tanulókat 39, más kombinációban 

102 alkalommal említették, ez a válaszolók 26%-a. Önmagukat a pedagógusok 41, illetve más 

kombinációban 69 alkalommal okolták, ez a válaszolók 20%-a. Ezen eredmények mögött – 

Nagy Mária szerint – az az élmény áll, hogy az iskola és a cigány családok világa nagyon 

távol áll egymástól, valójában két külön világról van szó. 

 A pedagógusok – hivatalból is, de saját kulturális hovatartozásuk okán is – az iskolai kultúra 

megtestesítői. A pedagógusok saját – családi, iskolai és pálya – szocializációjuk alapján 

„működnek”. A hagyományos cigány közösségen, családon belüli szocializáció azonban ettől 

eltérő jellegzetességekkel rendelkezik. Szabóné Kármán Judit (2000) tanulmányában leírja, 

hogy a hagyományos, tradícióit őrző cigány családoknál általában nagyon mély és szoros az 

anya–gyermek kapcsolat, e kapcsolat éjjel-nappal fennáll, ennek következménye lehet, hogy 

az anyák nem szívesen válnak el gyermekeiktől az óvodába, iskolába járás miatt sem 

(Szabóné 2000). Forray R. Katalin és Hegedűs T. András szerint a cigány tanulók életéből 

kimarad a dackorszak és a szeparációs félelem. (Forray–Hegedűs T. 1991). Jellemző, hogy a 

gyermekek igényeit az anyák azonnal kielégítik (pl. étkezés, alvás, játék stb.), így nem, vagy 

nehezen alakul ki a gyermekeknél a frusztrációtűrés, amit a pedagógiai pszichológiában az 

iskolaérettséggel hozunk összefüggésbe. A cigány közösségekben nagy a gyermekek 

mozgástere, a szabadság, a mozgástér. Az iskolai korlátozó szabályok betartása 

frusztrációtűrő tolerancia hiányában szinte lehetetlen. A cigány gyermekek szocializációjában 

nagy szerepe van a rokonságnak, a nagycsaládnak, a tágabb környezetnek is. Problémáik 

kezelésében a teljes közösségre számíthatnak, amennyiben a gyermek eltér a közösség 

normáitól akár teljes kirekesztést is kaphat. Ezért igen erőteljes, szinte feloldhatatlan 

problémát okoz a cigány tanulónak, ha az iskolai és a családi normák eltérőek. Több szerző 

szerint a roma tanulók életéből kimarad a serdülőkor, a családban nagyon hamar felnőttként 

kezelik őket – a korai házasságkötések is ezzel magyarázhatóak. Az iskolában szinte gyermek 

az, aki otthon, a családjában szinte teljes jogú felnőtt. Így az iskolai hiányzás, lemorzsolódás 

problematikus, ez konfliktushelyzetet teremt a pedagógus és a cigány család között. A 

hagyományos cigány közösségen, családon belüli szocializáció tehát eltérő jellegzetességeket 

mutathat, ezért a pedagógusoknak fel kell készülniük az eltérő szocializációból adódó 

sajátosságok kezelésére a cigány családokkal kapcsolatban. 

 A sikeres pedagógus–család kapcsolatnak legfontosabb feltétele, hogy a cigány család 

elfogadja a pedagógust. Liskó Ilona tanulmányában rámutat, hogy a 20. század első felében a 

középosztályi értékeket képviselő iskola a társadalom perifériáján élő cigány szülők számára 
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maguk felett álló, autoritáshoz tartozó intézményt jelentett, és a férfi tanítónak – főleg ha férfi 

volt – magas presztízse volt a cigány családok körében (Liskó 2001). A pedagógus (és ezen 

belül is elsősorban a tanítói) pálya az utóbbi évtizedekben szinte teljesen elnőiesedett, és a 

pedagógusok társadalmi helyzete is romlott. A tradicionális cigány családok szemében 

mindez egyértelműen presztízs-csökkentő tényező. E mellett a cigány tanulók iskolába 

járásának időtartama megnőtt, így szükségszerűen a megjelenő tanulási, magatartási 

problémák hosszabb ideig igényelnek gondoskodást a pedagógusok részéről. Ugyanakkor az 

iskolák nagy részében a hagyományos, tekintélyelvű pedagógiai eljárásokat demokratikusabb, 

a tanulókat és a szülőket is inkább partnerként kezelő szemlélet és módszertan váltotta fel, 

ami elbizonytalaníthatja a cigány szülőket. A cigány családoknak gyakran kommunikációs 

gondjaik vannak, valamint az átlagosnál érzékenyebben reagálhatnak. Ezt a pedagógus 

nehezen kezeli, ezért a családok és a pedagógusok közötti kölcsönös elfogadás nehézkessé 

válhat. Hangsúlyoznunk kell továbbá, hogy a cigány etnikumhoz tartozók csoportja ugyanúgy 

rétegzett, mint a nem cigányoké, tehát a cigány szülők és az iskola kapcsolata is differenciált. 

 Minden család más, nem lehet sablonok alapján dolgozni, de a jó gyakorlatokat össze lehet 

gyűjteni. 

  

Ajánlott módszertani kezdeményezés 

 Pedagógiai szakpszichológusként hosszú évek óta a tanárképzésben és a pedagógus 

továbbképzésben dolgozom. Ez idő alatt több, cigány tanulókat érintő program 

kidolgozásában vettem részt. Jó gyakorlatként ajánlom az „Alma mater” programot (2003–

2006), mely a kidolgozása óta tartalmilag folyamatosan fejlődik, és az országban több helyen 

bevezetésre került. Az „Alma mater” program célja kettős: egyrészt a hátrányos helyzetű, 

főleg cigány tanulók sikeres tanulásának, továbbtanulásának támogatása, másrészt a 

pedagógusok felkészítése a sikeresebb pedagógus–család, pedagógus–tanuló kommunikációs 

kapcsolatra speciális tréningprogramok segítségével. A programfejlesztés időszakában a 

célcsoport az észak-magyarországi régió hátrányos helyzetű tanulói, a tanulók szülei, családja, 

valamint a pedagógusok és a kortársak voltak. Az iskolák kiválasztásánál több szempontot 

tartottunk szem előtt, például azok az általános iskolák vehettek részt a programban, ahol a 

továbbtanulók aránya az országos átlag alatt volt, a településen nem volt középfokú oktatási 

intézmény, az iskolában a veszélyeztetett helyzetű, elsősorban roma tanulók aránya nagyobb 

volt a területi átlagnál, a tantestület maximális létszáma 40 fő volt. A középiskolák 

kiválasztásának szempontjai közül fontosnak tartottuk, hogy a bejáró tanulók és a kollégiumi 

elhelyezésben részesülők aránya meghaladja a területi átlagot, valamint hogy a lemorzsolódás 

aránya (felvett és végzettek aránya) magasabb az országos átlagnál (KSH adatok alapján). 

Ebből fakadóan több iskolánál megfigyelhető volt a cigány tanulók magas létszáma. 

 A kiválasztott iskoláknál problémafeltárást végeztünk, és a következő eredményeket kaptuk: 

 Az általános iskolai pedagógusok birtokában nincs olyan, pedagógusi kompetenciakörbe 

tartozó módszertár, amellyel a kommunikációs problémákat kezelni tudnák. A pedagógusok 

számára probléma, hogy a cigány családok nem tartják be a formális érintkezési szabályokat, 

akkor mennek be az iskolába, ha valamivel nagyon elégedetlenek, kommunikációjuk 

indulatvezérelt. Konfliktus esetén a szülők egyértelműen szolidárisak a gyermekeikkel. Az 

általános iskolás tanulók születi (főleg a hátrányos helyzetű, valamint tanulási nehézséggel 

küzdő roma tanulók szülei) nem kapcsolódnak be aktívan a gyermekük tanulmányaival, 
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illetve továbbtanulásával összefüggő kérdések megvitatásába. A programba bevont 

pedagógusok többsége szerint a hátrányos helyzetű és tanulási nehézségekkel küzdő általános 

iskolai tanulók igénytelenek, motiválatlanok a tanulással, pályaválasztással kapcsolatos 

kérdésekben, nem ismerik saját értékeiket, lehetőségeiket, pályaválasztásukat nem gondolják 

át, e tanulók iskolakezdése, pályaválasztása, középiskolai továbbtanulása nem a tanuló–szülő– 

tanár által közösen kialakított és a felek által elfogadott, támogatott irányba történik. 

 A középiskolákban a cigány tanulók beilleszkedése nehézkes, ezért nagyobb a 

lemorzsolódásuk aránya. A középiskolai tanárok nincsenek felkészülve a középiskolai 

beilleszkedés problémáinak kezelésére, nehezen ismerik fel a tanulók értékeit, nem értik 

problémáikat. A középiskolákban nincsenek cigány kortárssegítők, akik ezen életkorban 

lényeges támaszt adnának az iskolai átmenet problematikájában, nem működik egyéni és 

csoportos tanácsadás, ahol szakember segítségével javítható lenne a pedagógus–család, 

pedagógus– tanuló kommunikációs kapcsolat. 

 Mindezek nehezen teszik lehetővé, hogy a hátrányos helyzetű, sokszor tanulási 

nehézségekkel küzdő roma tanulók iskolakezdése, pályaválasztása, középiskolai 

beilleszkedése, teljesítménye megfeleljen a munkaerőpiac követelményeinek. A 

munkanélküliség a társadalom perifériájára sodorhatja e fiatalokat, majd a saját 

gyermekeikben újratermelődhetnek e problémák. 

 A pedagógiai kompetenciakörbe tartozó módszertani megoldás egyik lehetséges változata a 

kiscsoportos beszélgetések megtervezése és lebonyolítása, a tanulók, valamint szüleik, 

tanáraik, kortársaik számára. A kiscsoportos beszélgetések, tréningprogramok segítenek 

abban, hogy a résztvevők (tanulók, tanárok, szülők) képesek legyenek felkészülni az 

iskolakezdésre, iskolaváltásra, az életpálya szemléletben gondolkodva nyitottak legyenek az 

ott folyó szakmai munka elfogadására. A tréningmódszer lehetőséget ad bőséges sajátélmény 

szerzésére és egyben új ismeretek elsajátítására. A cigánygyerekeket oktató pedagógusok, ha 

nem is félnek, de tartanak a cigány szülőktől, családoktól. A cigány szülők pedig ugyanígy 

tartanak az iskolától. Sikeres együttműködésre a cigány szülők és az iskola között csak akkor 

van esély, ha az iskola vezetése és a pedagógusok a megismerés igényével, megértéssel, 

empátiával és türelemmel képesek reagálni a cigány családok kommunikációs problémáira, 

illetve fokozatosan megtanítják nekik azokat a kommunikációs formákat és eljárásokat, 

amelyekkel képesek lesznek a középosztálybeli elvárásoknak megfelelő módon kifejezni 

gondolataikat, megtartva saját identitásukat, önállóságukat. 

 Az „Alma-mater” program több tréningprogramot tartalmaz. Elsőként az általános iskolai 

pedagógusok számára kidolgozásra került „Segítő tréning”-et kívánom röviden bemutatni. A 

tréningprogram összeállítása előtt interjúk és beszélgetések során felmértük a pedagógusok 

igényeit, elvárásait a tréninggel kapcsolatban, feltárva, hogy mely kérdésekre keresnek választ 

főleg a roma tanulóikkal és családjukkal összefüggésben. Úgy tűnik, hogy az alsó tagozatos 

tanítók körében nem éleződnek ki éles ellentétek a tanítók és cigány szülők között. A felső 

tagozaton tanító tanárok esetében már több igény merült fel. Elmondták, hogy szeretnének 

foglalkozni a roma tanulóik pubertáskori biológiai és pszichológiai sajátosságaival. Úgy vélik, 

a roma tanulók a serdülőkorban szinte „kezelhetetlenek”, a családokkal (szülők, tágabb 

rokonság) nehezen tudnak boldogulni. Gyakorlati útmutatást várnak a tanulás iránti motiváció 

felkeltése témában. Érdekelte őket, hogyan lehetséges a tanulókat hozzásegíteni az optimális 

pályaválasztási döntéshez. Ezért célunk az volt, hogy a tréning végére elméletben tudják, a 

gyakorlatban pedig vegyék észre az eltérő szocializáltságból adódó jellemzőket, a pubertás 

korú tanulók tanulással és pályaválasztással összefüggő problémáit. Kommunikációjuk, 
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konfliktuskezeléssel összefüggő képességük javuljon. Célunk volt, hogy a pedagógusok 

maguk jussanak el ahhoz a gondolathoz, hogy amennyiben a cigány családokkal pozitív 

kapcsolatot kívánnak kialakítani, első lépés, hogy e családok elfogadják őket. A 

tréningprogram öt foglalkozáson keresztül, alkalmanként hat órában zajlott. Az első 

alkalommal ismerkedésre, csoportépítésre, a tréningen való motivációs háttér feltárására 

került sor. Ezen kívül a pedagógusok megfogalmazták saját céljaikat, valamint a csoportcélok 

és csoportszabályok kidolgozására is sor került. Ebben a szakaszban elsősorban olyan 

ismerkedő, csoportépítő gyakorlatokat alkalmaztunk, amelyeket a pedagógusok a mindennapi 

munkájukban tanítványaiknál alkalmazni tudnak. A második alkalommal az eltérő 

szocializáltsággal összefüggő jellemzőkkel foglalkoztunk, majd a tanárok saját eseteket 

beszéltek meg. A harmadik foglalkozás a hátrányos helyzetű roma tanulók iskolai 

motivációjának, tanulás iránti attitűdjének problémáit tárgyalta. A negyedik foglalkozás 

témája a kommunikációs technikák voltak. Természetesen e témakörben is konkrét esetek 

megbeszélésével zártuk a foglalkozást. A záró foglalkozás alkalmával a csoporttagok 

értékelték az egyéni és csoportcélok elérését, és további célokat fogalmaztak meg. A 

pedagógusok az egész tréning során több ötletet, javaslatot kaptak egymástól a cigány 

családokkal való foglalkozás témakörében, saját bevált tapasztalataikra alapozva. Íme, néhány 

példa: 

 Az iskolakezdés időszakában az egész családdal –ha szükséges, a tágabb rokonsággal is – 

lépjenek kapcsolatba, engedjék be őket az iskolába, mutassák meg, hol fog tanulni a gyerek, 

hol fog enni, tisztálkodni, hogyan kell eszközöket használni (ivókút, kézmosó, stb.). 

- A gyerekek maguk választhassanak padtársat, padtársakat, általában a saját 

rokonaikkal elfogadóbbak az első osztályban. 

- Beszélgessenek, győzzék meg az anyákat, hogy az a jó anya, aki iskoláztatja a 

gyermekét. Engedjék meg a tanítók, hogy a tanulók magukkal vihessenek valamit 

otthonról (játék, kendő stb.), ez erősítheti bátorságukat az iskolakezdés elején. 

- A szülőknek, a családnak mindig a gyerek pozitív eredményeiről beszéljenek 

először, ne a problémával kezdjék, és zárni is mindig a pozitív jellemzővel zárják a 

beszélgetést. Így nagyobb valószínűséggel megy el a szülő a szülői értekezletekre, 

fogadóórákra. 

- Nagyon jónak tartják a pedellust (aki segítő és nem rendőr!!!), és még jobbnak, ha 

cigány származású a pedellus, ő minden reggel segít a gyerekek iskolába 

kísérésében, illetve hazakísérésében, az iskolai étkezésnél, stb. 

-  Segíteni kell a tanulóknak a házi feladat elkészítésében; például roma 

ifjúságsegítőt alkalmaz néhány iskola. 

- A legfontosabb, hogy nyitottságot, elfogadást érezzen a család a tanító részéről. 

Az alábbiakban az általános iskolai tanulók és szüleik számára készült „Merre tovább” című 

tréninget kívánom bemutatni. A „Merre tovább” tréning célja, hogy az általános iskolában 

tanuló hátrányos helyzetű, továbbtanulás előtt álló, elsősorban roma tanulók és szüleik 

segítséget kapjanak abban, hogy megalapozott továbbtanulási döntést hozzanak. A 

tréningprogram itt is összesen harminc órában zajlott, heti két órás rendszerességgel. A 

tréning megszervezésében a fő kihívást az jelentette, hogy a hátrányos helyzetű – főleg cigány 

– tanulók szülei hajlandóak legyenek bekapcsolódni ebbe a munkába. Érezhetően 

meglepődtek, hogy felkerestük őket, zavarban voltak az adott szituációban. Végül sikerült a 

csoportot összeállítani. Az első alkalmat e tréning során is ismerkedéssel indítottuk. Hosszú 

időt kellett szentelni arra, hogy a tanulók és a szülők, valamint a pedagógusok között 

egyenrangú viszony alakuljon ki. Tartalmi munkát gyakorlatilag csak ezután tudtunk végezni, 
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ahol a tanulók elmondták, hogy milyennek tartják magukat, majd a szülők elmondták, hogy 

ők milyennek tartják gyerekeiket. Különleges élmény volt a csoportvezető számára, hogy 

mennyire más jellemzőket emelnek ki a tanulók, szülők, illetve a tanárok. Sajnálattal láttuk, 

hogy elsősorban a negatívumok erősödtek fel, és a tanulók tehetsége, értékei háttérbe 

szorultak. Hosszú időt szenteltünk arra, hogy feltárjuk a tanulók elképzeléseit a 

továbbtanulással kapcsolatban, illetve a szülők elképzeléseit is megbeszéljük. Időt hagytunk a 

pozitív döntéshozatal előkészítésére, itt már érezhető volt a szülők, gyermekek és a tanárok 

gördülékenyebb kommunikációja. A záró foglalkozáson a személyes tapasztalatok 

összegzését, a „kitől lehet még segítséget kérni” kérdéseket beszéltük meg. Ez a tréning 

egyértelműen a hátrányos helyzetű tanulók értékeit, erősségeit kívánta feltárni, közös 

gondolkodást segített a tanuló–tanár–család vonatkozásában. 

A harmadik tréningprogram a „Segítő tréning” a középiskolai pedagógusok számára készült. 

A tréning anyagának előkészítése előtt e programnál is felmérést végeztünk a pedagógusok 

körében. Itt is megkérdeztük, hogy mit várnak a tréningtől és hogy milyen kérdésekre 

keresnek választ. A középiskolai tanárok a kommunikációs és konfliktusmegoldó 

készségeiknek erősítését, a tanulókkal való hatékonyabb foglalkozást jelölték meg 

legfontosabb célként. E tréninget is öt alkalommal, alkalmanként hat órában terveztük és 

bonyolítottuk le. A program végére célként megjelöltük, hogy a középiskolai tanárok javulást 

érezzenek verbális és nonverbális kommunikációjukban, konfliktus-megoldó módjaikban. 

Pozitív szemlélettel közeledjenek a problémás, elsősorban roma középiskolát kezdő tanulók 

felé. Tudatosan segítsék őket a középiskolai tanulmányokban. A középiskolai tanároknál a 

cigány családokkal való kapcsolat kérdése – érzésünk szerint – háttérbe szorult. A tréning ez 

alkalommal is bevezetéssel indult, ahol a résztvevők megismerhették egymást, kidolgozták az 

egyéni és csoportcélokat, és megalkották azokat a csoportszabályokat, amelyhez az 

elkövetkező harminc órában tartják magukat. A második alkalommal a kommunikáció volt a 

fő téma. Az elméleti alapok áttekintése után bőséges önismereti gyakorlaton keresztül tártuk 

fel a középiskolai tanárok kommunikációs jellemzőit. Külön figyelmet fordítottunk a 

hatékony, értő figyelem alkalmazására. Törekedtünk arra, hogy olyan gyakorlatokat, 

önismereti kérdőíveket alkalmazzunk, amelyeket a tanárok később tanítványaik körében is fel 

tudnak használni. A harmadik foglalkozás „a konfliktusok megoldása” alcímet viselte. Rövid 

elméleti bevezetés után a középiskolai tanárok összegyűjtötték azokat a konfliktusokat, 

amelyekkel nap, mint nap találkoznak a középiskolát kezdő, hátrányos helyzetű roma 

tanítványaiknál, illetve családjuknál. Ezt követően áttekintettük, hogy a tanárok hogyan 

reagálnak a konfliktushelyzetekre; szerepjátékokkal, külső szemlélőként láthatták saját 

megnyilvánulásaikat. Miután elemeztük konfliktusmegoldó stílusukat, változtatási 

stratégiákat dolgoztunk ki. E programot tartották később a középiskolai tanárok a 

tréningprogram legeredményesebb foglalkozásának. A negyedik alkalommal a „pedagógus, 

mint vezető” témát dolgoztuk fel: megbeszéltük, hogy a pedagógusnak milyen szerepeknek 

kell megfelelnie a középiskolában. Az ötödik foglalkozás a saját hatékonyság további 

megtervezését és az egész tréningprogram lezárását jelentette. 

Az alább bemutatandó két„Jó gyakorlat” közvetve hat a pedagógus–roma család kapcsolatra, 

de mint prevenciós program jól kapcsolható a témához. Ha ugyanis a cigány tanuló 

beilleszkedik az iskolába, az segíti a tanulás iránti motivációjának felkeltését és az iskolai 

szabályok elfogadását, s így jóval kevesebb konfliktushelyzet alakul ki. 

 E programok közül az első a „Beilleszkedő tréning”. Ez a tréning a középiskolát kezdő 

tanulóknak szólt, teljes osztálylétszám vett részt benne. A csoportfoglalkozás kiscsoportos 
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formában történt, harminc órában foglalkoztunk a középiskolát kezdő, hátrányos helyzetű, 

roma tanulókat is magukba foglaló osztályokkal. Célunk az volt, hogy segítsük 

beilleszkedésüket a középiskolába. Első alkalommal az új környezetet mutattuk be. A 

személyi és tárgyi környezet bemutatása révén igyekeztük megteremteni sikeres 

beilleszkedésük feltételeit. A második és harmadik alkalommal a problémák felszínre 

kerülésének és kezelhetőségének kérdésével foglalkoztunk. Bensőséges légkört alakítottunk ki 

a csoporton belül. Tisztáztuk, hogy nehézségek esetén kihez fordulhat a tanuló, és 

megpróbáltunk jó kapcsolatot kialakítani a „segítséget kérők” és a „segítséget adók” között. A 

negyedik alkalommal a tanulók kidolgozták rövid- és hosszú távú céljaikat és terveiket a 

középiskolai évekre vonatkozóan; erősítettük a tanulók önbizalmát, és motiváltuk őket arra, 

hogy az iskolai élet aktív részesei, alakítói és ne elszenvedői legyenek. Az ötödik alkalom a 

tréning zárása volt. A beilleszkedő tréning azokban a középiskolákban volt a legsikeresebb, 

ahol augusztus végén, szeptember elején tömbösített formában tudtuk megtartani, ami annyit 

jelent, hogy a harminc órás tréning anyagát négy-öt, egymást követő nap alatt tudtuk 

elvégezni. 

A másik, prevenciót célzó tréningprogram a „Kortárssegítő tréning” a felsőbb éves 

középiskolai tanulók számára. Véleményünk szerint a kortárssegítők a középiskolában 

speciális szerepet töltenek be. Ők a véleményformálók, ők alkotják azt az aktív magot, akik 

meghatározzák az iskola közéletét. A kortárssegítők általában valamilyen diákszervezet tagjai, 

és olyan tisztséget töltenek be, amely valóban az iskola javát szolgálhatja. A program során a 

kortárssegítők figyelmét a középiskolát kezdő, hátrányos helyzetű tanulók támogatására 

hívtuk fel. A tréninggel az volt a célunk, hogy az újonnan bekerült, hátrányos helyzetű cigány 

diákok sajátságos helyzetére ráirányítsuk a kortársak figyelmét, és elérjük, hogy megértéssel 

forduljanak feléjük. Információs bázist alakítottunk ki, melynek segítségével a kortárssegítők 

fontos ismeretekhez tudják juttatni iskolatársaikat. Fontosnak láttuk a segítői magatartás 

elemeinek megismertetését, a kommunikációs technikák hatékony alkalmazását. Fontos 

továbbá olyan önszerveződés beindítása, amely képessé teszi a közösséget arra, hogy segítse 

az újonnan érkezett hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését. A tréningprogram ez esetben 

is harminc óra volt. Első alkalommal a csoportépítésen túl a beilleszkedést elősegítő 

alapinformációk megbeszélésére került sor. A második alkalommal a segítői magatartást 

jellemző viselkedéselemek tudatosítását végeztük. A harmadik foglalkozáson a segítő 

folyamat során alkalmazandó kommunikációs technikák tudatosítására és fejlesztésére 

helyeztük a hangsúlyt. A negyedik alkalommal a tudatosságot kívántuk fejleszteni, mégpedig 

azért, hogy a kortárssegítők tudatosan legyenek képesek kapcsolatot kialakítani és információt 

nyújtani hátrányos helyzetű roma kortársaiknak. A tréning zárásaként végiggondoltuk, hogy 

melyek azok az iskolai programok, amelyekbe a hátrányos helyzetű roma tanulók 

bekapcsolódhatnak, amelyek révén sikerélményhez juthatnak. 

   

Összegzés 

 Az „Alma Mater” program jól kidolgozott, a gyakorlatban is jól megvalósítható program, 

elvileg tehát megvan a realitása annak, hogy alternatív oktatási program váljék belőle. A 

program alkalmazásának több hozadéka is lenne. Várható hosszú távú eredmények a tanulók 

szempontjából, hogy a program sikeres megvalósítása esetén csökkenhet az iskolakezdéskor, 

iskolaváltáskor lemorzsolódó cigány tanulók száma. Az egyéni képességeknek jobban 

megfelelő pályaválasztás, a sikerélmény, a kitörési lehetőség segítheti a romák társadalmi 

integrációját. 
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 A családok (szülők) szempontjából tekintve csökkenhetnének az oktatási-nevelési célok 

eltérő megfogalmazásában gyökerező problémák. Az iskola és a roma családok céljai nagy 

eltéréseket mutatnak. Az iskola, önképe szerint, az életre készíti fel a tanulót, a cigány család 

pedig maga akarja felkészíteni a gyereket arra az életre, ami az iskola falain kívül zajlik. A 

közös kommunikáció a pedagógus és a cigány család között és a rugalmasabb iskolai nevelés 

tompítaná ezt az ellentétet. A cigány család maga, illetve a rokonság által kívánja nevelni a 

gyerekeit, megfelelő pedagógus–család kapcsolat esetén ugyanakkor van esély arra, hogy e 

körbe az iskola is „beszálljon”. Jó pedagógus–család viszony esetén a cigány tanulók gyakori 

iskolai hiányzásai is csökkenthetőek lennének. Ennek a tréningnek a végzése folyamán a 

cigány szülők nemcsak probléma esetén léptek be az iskola falai közé. 

 A pedagógusok szempontjából új kompetenciák alakulhatnak ki a beilleszkedési és tanulási 

kudarcokkal küzdő roma tanulókkal és családjaikkal való bánásmód tekintetében, ezen kívül 

megalapozottabb pályaválasztási munka valószínűsíthető, a középiskolába való beilleszkedést 

segítő kompetenciák is erősödhetnek. 

 A szakirodalmak, illetve saját tapasztalatok alapján tehát elmondható, hogy a pedagógus 

családdal végzett munkájának eredménye a romák társadalmi integrációjában akkor lehet 

sikeres, ha kölcsönösen elfogadják egymást, ha megtanulnak és hajlandóak egymással 

kommunikálni. 
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Abstract 

Zsuzsanna Hanák 

The role of teachers’ work with families in the social 

integration of Gypsies 

Education plays a crucial role in the social integration of the Gypsies. Analyzing the causes of 

success and failure in the literature, we find family as the most frequently mentioned factor. 

The teachers also are working based on their own socialization. The socialization process 

within a Roma community or family, however, may show different characteristics from that. 

Therefore teachers need to be prepared to treat the different characteristics arising from 

different socialization, they have to learn those communication techniques that help them in 

everyday life to make themselves accepted by the Roma families. The Roma ethnic group is 

just as stratified as the non-Roma society, furthermore the relationship between Roma parents 

and schools is also particular. It suggests that we can not work only with templates, but it is 

important to collect the best practices.  In this study the „Alma-mater program” is being 

presented. 
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Kutatási témája: Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés az iskolában. Főiskolai tanárként 

szakfelelősként, szakirányfelelősként folyamatosan dolgozik a tanárképzés és 

tanártovábbképzés megújítása érdekében. Az MTA MAB Neveléstudományi 

Szakbizottságának elnöke. Rendszeresen publikál és vesz részt hazai és nemzetközi 

konferenciákon. Több szakmai testület tagja. Szakmai gyakorlata két év általános iskola, hat 

év gyermek-és ifjúságvédelem, valamint huszonegy év felsőoktatás. 

 


