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Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kara Oligofrénpedagógiai
Tanszékének tanulásban akadályozottak pedagógiája  munkacsoportja  az OTKA
támogatásával a roma gyermekek nevelési szükségleteit és a szükségletek ered-
ményesebb kielégítési lehetőségeit kutatja.

A kutatás indítékai

Noha a rendszerváltás utáni kormányok mindegyike elismerte a hátrányos szociá-
lis helyzetű, köztük a cigány gyermekek oktatásának a fontosságát (a kistelepülési
általános  iskolák  kiemelt  költségvetési  támogatása,  az  ún.  etnikai  fejkvóta
bevezetése, 1996-tól speciális támogatás a cigány gyermekek felzárkóztatására,
KOMA támogatások a cigány gyerekek oktatásának javítására, Soros-ösztöndíj
középiskolás és a felsőoktatásban tanuló roma fiataloknak),  a cigány családok
romló szociális helyzetéből és a lakóhelyi sajátosságokból származó iskoláz-
tatási hátrányokat, a többségi tantervű általános iskolai tudástartalmak és a
tanulás-irányítás  merev  változatlanságát,  valamint  a  többségi  társadalmi
környezet előítéletes magatartását az intézkedések és a lehetőségek azonban
nem tudták ellensúlyozni.

1997-ben átfogó vizsgálat történt a kisebbségek oktatásáról. A vizsgálatról készült
jelentés megállapította, hogy az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek számára
szervezett speciális iskolákba és osztályokba járó gyermekek fele cigány származású,
tehát hatszor-hétszer magasabb az arányuk a szegregált iskoláztatásban, mint a
közoktatási rendszer egészében. A vizsgálat a helyzet jobbítását elsősorban a speciális
intézményekbe való átirányítás szabályainak további szigorításával és finomításával
remélte biztosítani. A kisebbségi biztos jelentése azt is megállapította, hogy a cigány
fiatalok felülreprezentáltsága a speciális intézménytípusban „nem a cigány tanulók
szellemi alkalmatlanságának, hanem a velük szembeni diszkriminációnak és a rendes
közoktatási intézmények pedagógiai kudarcának a jele.”

* A II. Országos Neveléstudományi Kongresszuson (Budapest, 2002. október 24-26.) elhangzott előadás
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A Kormány is érzékelte a probléma súlyosságát, és 1998. május 31-i határ-
idővel  előírta  az eltérő tantervű osztályok és iskolák,  valamint az  „áthelyező
bizottságok” működésének a vizsgálatát azzal a céllal, hogy „ez az oktatási forma
ne váljék nemkívánatos szegregáció területévé”.

A  tanulásban  akadályozottak  pedagógiája,  szociológiája  és  pszichológiája
területén az utóbbi tíz esztendőben felhalmozódott elméleti tudások, gyakorlati
tapasztalatok és a kutatásokkal együtt járó fejlesztések során kibontakozó komp-
lex embertudományi szemléletünk alapján igyekszünk a tanulásban akadályozott
cigány gyermekek iskoláztatásának kérdéseihez hozzászólni. A problémakezelés
aktuális honi gyakorlata is erősíti motiváltságunkat.

A tematizált kutatási-fejlesztési feladat a roma gyermekeknek és szüleiknek a
többségi társadalom iskolájában és lakóhelyi közösségeiben történő együttnevelé-
sének segítése pedagógiai, gyógypedagógiai és szociálpedagógiai tevékenységek
által.  Nem  elsősorban  a  viselkedést,  a  (tanulási)  teljesítményt  szándékozzuk
vizsgálni, hanem a viselkedést és a teljesítményt – az idegrendszeri és pszicho-
lógiai  elemeket  formáló  –  kívülről  életre  hívó  környezeti  hatásokat  kívánjuk
megismerni és befolyásolni.  A kutatás-fejlesztés során a pedagógiai-gyógype-
dagógiai-szociálpedagógiai tevékenység hatást kíván gyakorolni a roma és nem
roma  gyermekek  testi  állapotára,  idegrendszeri  működéseire,  pszichológiai
funkcióira, tapasztalataira, tudására, ezek által teljesítményeire és viselkedésére.

A nevelési szükséglet értelmezési keretei

A tanulók tulajdonságai biológiai, pszichológiai és szociológiai szempontok-
ból  igen  eltérőek lehetnek. Ezek  az  állapotok  önmagukban  nem hordoznak
semmilyen pedagógiai minőséget. Az oktathatóság és nevelhetőség attól függ,
hogy a pedagógiai szituáció, a pedagógiai hatásrendszer milyen követelmé-
nyeket támaszt a gyermek eme szempontokkal leírható állapotával szemben.
A merev, kizárólag a többségi kultúra közvetítésére, és arra is differenciálatlan,
vagy nem elég differenciált módokon vállalkozó pedagógiai rendszerekben a ki-
sebbségi kultúrákban és a hátrányos szociokulturális feltételek között (az iskolára)
szocializálódó gyermek kudarcokra ítélt. Az iskola kultúrájához nem illeszkedő
megismerési, nyelvi, magatartási,  és (egyéb) tanulási sajátosságok – legyenek
azok általa hiányállapotnak vagy többletnek minősítettek (tehetség) – kihívásai
akadályok, az árnyalt nevelési szükségletek kielégítésére nincs hajlandóság. (Igaz,
megfelelő feltételek sincsenek hozzá.) Az általános iskola az elmúlt évtizedek
működési körülményei között  (erőteljes homogenizációt kialakító monolitikus
emberkép,  gyermekkép,  iskolakép)  nem tudta  kielégíteni  sem a  legrosszabb,
hozzávetőlegesen 15-20 százaléknyi, sem a 10-15 százaléknyi legjobb biológiai,
pszichológiai és szociológiai adottságú tanuló sajátos nevelési szükségletét, így ez
a  25-35  százaléknyi  népesség  oktathatóságában  és  nevelhetőségében
akadályozottá vált.
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A gyermekek azon részének tehát, amelynek az egyéni nevelési szükségletei
–  a hagyományos iskolai tanítás tartalmi és módszertani feltételei között – nem
elégülnek ki,  „speciális”, „sajátos”, „különleges” nevelési szükségletei kelet-
keznek.  A sajátos nevelési szükséglet azt jelenti, hogy a gyermek nevelési és
oktatási  szükségleteinek  kielégítése  a  megszokott  pedagógiai  eszközökkel
nem biztosítható,  eredményes  nevelése-oktatása  másmilyen megközelítést
és/vagy többletráfordítást igényel.

A nevelési szükségleteket kielégítő funkcionális válaszok

A sajátos nevelési szükséglet kielégítése a magyar iskolarendszerben a harmadik
évezred  küszöbén  is  a  különbözőség  filozófiai  kezelése  szempontjából  is
megkérdőjelezhető módon, kompenzatorikus szemléletmód alapján történik: az
iskolarendszer a családi szocializáció során kialakuló hátrányokat igyekszik kiegyen-
líteni, igen gyakran nem színvonalasan működő, elkülönítő pedagógiai formákban.
Az iskolarendszer a kompenzációt  még csak nem is  a  felzárkóztatás optimális
időpontjában, a bölcsődés kor végén, az óvodáskor elején kínálja, amikor a gyermeket
körülvevő tárgyi és információs környezet „feldúsításával”, normalizálásával „az
átlagos magyar gyermek átlagos általános iskolai, megfelelő fejlődéséhez” szükséges
képességek még „időben” fejlődhetnek. A szegény és/vagy roma családok gyermekei
még ahhoz sem kapnak tehát szociális és szociálpedagógiai megsegítéseket, hogy a
többségi kultúrában „természetes módon” beszerezhető ténytudások, normatudások
és értéktudások köre – amelyeket az általános iskola már a belépés pillanatában elvár
– számukra is időben elérhetővé, elfogadhatóvá és elsajátíthatóvá váljon.

A gyermekek eltérő nevelési szükségleteinek emancipatorikus megközelítése
és  gyakorlata  az  iskolai  egyenlőtlenségek  rendszerét  másképpen  értelmezi:  az
iskola által elvárt tudás bizonyos elemeinek a hiányát  nem abszolút deficitként,
hanem a többségi társadalom családjaiban általánosnak tekinthető szocializáció
eredményeihez viszonyított relatív hiányként értelmezi.

A gyermek mindig meghatározott szituációkban,  meghatározott feltételek
között  eredményes,  vagy  vall  kudarcot.  A  pedagógiai  erőfeszítések  eddig
többnyire a gyermek „kijavítását” célozták meg (pl. korrepetálás, felzárkóztatás,
korrekció, terápia). Valószínűleg nagyobb sikerrel – és így több örömmel – járna
mind a pedagógus, mind a gyermek oldaláról, ha  a helyzeteket próbálnánk az
egyes gyermek szükségleteinek megfelelően kialakítani.

A kutatás célja

A kutatás  a  tanulásban  akadályozott  cigány  gyermekek  eredményes  iskolai
szocializációját szolgáló többszintű (segítő) beavatkozások lehetőségeit kívánja
feltárni.
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Hogyan kell fejleszteni és szervezni az iskolát, az iskolai életet és a tanítást az
együttműködő  partnerekkel  (szülők,  különböző  önkormányzatok,  a  szociális
ellátás rendszere stb.), hogy minél kisebb valószínűséggel alakuljanak ki tanulási
korlátok a cigány gyermekek iskoláztatásában.

A kutatás olyan  pedagógiai  és  szociális  szolgáltatásokat (tanulásszervezési
módokat,  szociálpedagógiai  módszereket stb.)  próbál  összeválogatni,  adaptálni,
illetve kidolgozni, amelyek alkalmasak az együttműködésre vállalkozó (normál
tantervű) általános iskolákba járó gyermekek közötti különbözőségek, a különböző
nevelési szükségletek, helyzetek, célok – lehetőleg egy iskolán belül történő –
figyelembe vételére. Feltételezésünk szerint a pedagógusok nagy része nem felké-
szült arra, hogy módszereit rugalmasan, az általa tanított gyermekcsoporthoz, a
szülőkhöz és önmagához igazítva alkalmazza, illetve újakat dolgozzon ki.

Az elmúlt  évtizedek tapasztalatai  alapján úgy tűnik,  hogy azok az iskola-
kísérletek, adaptációk, programok életképesek, amelyeket vagy egy iskola maga
dolgoz ki, és így az egész tantestület a sajátjának érez, vagy az egyes pedagógusok
által rugalmasan igazítható az adott iskola egyébként változtatni kevésbé kívánó
világához. Nem nagyon terjednek olyan kész pedagógiai rendszerek, amelyeket
teljes egészükben, sok megkötéssel lehetne csak átvenni. Az általunk kiválasztott,
megtanult  és az általános iskolákban tanító pedagógusoknak felkínált  szabad
tanulás rugalmasan alakítható eljárás, így megfelelhet az egyes pedagógusok, s
rendszerré építve egy teljes tagozat vagy iskola innovatív szándékainak is.

A szabad tanulás (Freiarbeit)

Németországban a pedagógusképzésben kötelezően oktatott Freiarbeit elnevezésű
tanulásszervezési  eljárás  gyakorlati  alkalmazásáról  a  pedagógusok  szabadon
döntenek. A szabad tanulás gyökerei  a reformpedagógiákig vezetnek,  alkalma-
zásában viszont nincsenek szigorú kötöttségek, rugalmasan igazítható az aktuális
feltételekhez és a pedagógus személyiségéhez.

A szabad tanulás, mint az ún. nyitott tanítási formák egyike, együtt kell, hogy
járjon a  pedagógusok, a gyermekek, a szülők, az iskolák és a tantervek nyitot-
tabbá tételével, így reményünk és tapasztalataink szerint hozzájárul a káros kö-
töttségek oldásához. A tantervi változások szükségessége a multikulturális neve-
lés megvalósításának elengedhetetlen feltétele. A tanterv tartalmának és szerkeze-
tének átalakítása biztosíthatja, hogy a gyermekek ösztönzést kapjanak a különbö-
ző fogalmak, problémák és események különböző szemszögekből történő vizsgá-
latára és elemzésére. A tanterv ilyetén átalakítása lassú, kis lépésekben történő,
belső folyamatban valósulhat csak meg, és hosszabb távon a pluralizmus értékeit
honosítja meg a gyermekek és fiatalok (hétköznapi) gondolkodásában, életmód-
jában. A szabad tanulás folyamán  a pedagógus, a gyermek és a szülő közösen
alakítja,  fejleszti  a  taneszközöket,  amelyeknek nem csak  a  tantervi  és  tanulás-
szervezési változásokat kell tükrözniük, hanem a gyermekekhez alkalmazkodó és
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elfogulatlan  képet  is  kell  adniuk  a  különböző  kultúrákról.  A szabad  tanulás
„tudásmérési” és értékelési módja figyelembe veszi a tanulók kultúraspecifikus
tanulási élményeit (nyelvi szint, a feladatok kontextusa, érzelmi szempontok stb.),
önértékelési  rendszerében  alakul(hat)  a  tanulók  szociális  igazságérzete,  meg-
alapozódhat politikai tudatosságuk.

Az  utóbbi  évtizedekben  a  pedagógiai  munkát  hosszú  időn  keresztül  uraló,
meghatározó, ún. deficit szemléletet, amely a hiányra, az eltérésre, pontosabban a
csökkentértékűségre, a problémásságra helyezte a hangsúlyt, kezdi felváltani az
ún. ökológiai szemlélet. Ennek lényege, hogy egy gyermek nem önmagában aka-
dályozott, fogyatékos, hanem az adott környezettel való viszonyában. Ha a társa-
dalmi-tárgyi-pedagógiai  környezetet  számára  megfelelően  alakítjuk,  akadályozott-
sága jelentősen csökkenthető, akár meg is szüntethető. A tanulásban akadályozott
gyermek számára pedagógiai akadályt jelenthet pl.  a nyelvi szintjét meghaladó
kommunikáció az osztályban, a gyors tanulási tempó, a magasabb exteriorizációs
szintű  feladatok.  A szabad tanulás  a gyermek számára biztosítja  a választás
lehetőségét – többek között a nehézségi szintek, az eszközök, a technikai megol-
dások, az egyedül, párban vagy kiscsoportban történő tanulás, a tanulási tempó
terén. Az így fejlesztett gyermekek tanulási helyzetekben egészen másképp visel-
kednek,  jobb  tanulási  önismerettel,  reálisabb  énképpel,  nagyobb  magabiztos-
sággal, motivációval, érdeklődéssel, erősebb felelősségérzettel rendelkeznek, mint
hagyományosan nevelt társaik. Hiányosságaik háttérbe szorulnak értékeik mel-
lett. (A deficitekkel egyébként sem tud mit kezdeni a pedagógus, hiszen kiindulni
csak  a  gyermek  tudásából,  meglévő  képességeiből  lehet.)  Azaz  a  tanulási
környezet  megváltoztatása  hozzájárul  a  tanulásban  akadályozott  gyermekről
alkotott kép megváltozásához. További eleme a kép átalakulásának, hogy az eddig
önállótlannak, sok segítségre,  esetleg állandó „gyógypedagógiai”  támogatásra
szorulónak tekintett gyermekekről (akiknek a függőségét a pedagógusok akarva-
akaratlanul  erősítették) a  szabad  tanulás  folyamán kiderülhet,  hogy önállóak,
tudnak  választani,  dönteni,  munkájukat  egyre  hosszabb  távra  megtervezni,
önmagukat ellenőrizni és értékelni.

Miért a szabad tanulás?

A gyermekek – roma és nem roma gyermekek egyaránt – akkor teljesítenek a
legeredményesebben az iskolában, ha jól érzik magukat: csak olyan kötöttségek
szabályozzák és korlátozzák szabadságát, amelyek a tanulási-tanítási folyamatot,
illetve a gyermek aktuális és jövőbeni társadalmi integrációját szolgálják.

Az a – már a kormányzat által is elfogadott – felismerés, miszerint többkultúrájú,
azaz multikulturális társadalomban élünk, csak lassan jelenik meg az oktatásügy
különböző szintjein. Az interkulturális nevelés meghonosodásához sem vezet királyi
út, az iskolának, a pedagógusnak és a szülőnek – roma és nem roma szülőknek
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egyaránt – ki kell munkálniuk azokat a tartalmakat és módszereket, amelyek a
munkaerőpiaci és magánéleti boldogulás szempontjait egyaránt szem előtt tartják.

Szakirodalmi és gyakorló pedagógiai tapasztalatok alapján azt feltételezzük,
hogy a cigány gyermekek – családi szocializációjuk sajátosságaiból és a kisebb-
séghez  tartozás  tudatából,  a  nemzeti  gyökértelenségből  származó  –  szabad-
ságigénye –, és az iskola világának ehhez viszonyítva „másképpen”, esetenként
túlszabályozottsága még az ezredfordulón is naponta konfliktushelyzeteket teremt
gyermek és pedagógus, szülő és iskola között. A tanulók képességeit kötetlenebb
tartalmakon és módon, az egyes gyermekek oktatási-nevelési igényére összponto-
sítva fejlesztő iskola megelőzheti azoknak a sikertelenségeknek, összetűzéseknek,
és  az  egyes  pedagógusról  az  iskolára,  és  ami  még nagyobb baj,  általában  a
tanulásra kivetítődő ellenszenvnek a kialakulását, ami az egész iskolai karrier
kimenetelét tönkreteheti.

Az előadás az OTKA T 034966 számú, az Iskolai válaszok a cigány gyermekek
nevelési szükségleteire című kutatás keretében készült.
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