
 

Mogyorósi Zsolt     

Pedagógusok a hátrányos helyzetű tanulók integrációjáról 

és egyes nevelési tévhitekről 

  

Hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét célzó pedagógiai gyakorlatok és 

pedagógusi gondolkodás vizsgálatával összefüggő kérdőíves kutatásom részeként 

igyekeztem feltérképezni a mintában (N = 308) szereplő tanárok gondolkodását a roma 

gyerekek neveléséhez kapcsolódó tévhitekkel és az integrációs, illetve szegregációs 

oktatási programok és szervezeti megoldások megítélésével összefüggésben. A minta 

több független változó melletti, összehasonlítható alcsoportok szerinti vizsgálata 

megmutatta, hogy az iskolai integráció hívei többségében a szignifikáns hozzáadott 

értéket előállító iskolák pedagógusai közül, valamint a vezetők csoportjából és a 

HEFOP-os innovációs csoportból kerülnek ki. Az előadásban bemutatásra kerülnek 

azok az eredmények is, melyekből látható, hogy a pedagógusok abszolút többsége 

támogatja a felzárkóztató osztályokban való eredményesebb kompenzálás mítoszát. Az 

is kiderül, hogy mely tévhitek elfogadása milyen mértékben jellemző az egyes 

csoportokra, s hogy az elfogadott tévhitek hogyan kapcsolódnak össze egymással, 

valamint a tanulók iskolai sikerének és kudarcának attribúcióival. 

  

A tanulmány a pedagógusi gondolkodás néhány sajátosságát igyekszik bemutatni. Ebben a 

törekvésben kiemelt jelentőségű a mintában szereplő tanárok gondolkodása a roma gyerekek 

neveléséhez kapcsolódó tévhitekkel kapcsolatban, továbbá az integrációs, illetve szegregációs 

oktatási programok és szervezeti megoldások megítélésével összefüggésben. A minta több 

független változó melletti, összehasonlítható alcsoportok szerinti vizsgálata megmutatta, hogy 

az iskolai integráció hívei többségében a szignifikáns hozzáadott értéket előállító iskolák 

pedagógusai közül, valamint a vezetők csoportjából és a HEFOP-os innovációs csoportból 

kerülnek ki. A tanulmányban bemutatom azokat az eredményeket, amelyekből látható, hogy a 

pedagógusok abszolút többsége támogatja a felzárkóztató osztályokban való eredményesebb 

kompenzálás mítoszát. Az is kiderül, hogy mely tévhitek elfogadása milyen mértékben 

jellemző az egyes csoportokra, s hogy az elfogadott tévhitek hogyan kapcsolódnak össze 

egymással, valamint a tanulók iskolai kudarcának attribúcióival. 
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Bevezetés  

 A most bemutatandó, gyakorló pedagógusok pedagógiai nézeteivel kapcsolatba hozható 

vizsgálati eredményeim részét képezik a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét célzó 

pedagógiai gyakorlatok és pedagógusi gondolkodás vizsgálatára fókuszáló – induktív kutatási 

stratégiát, statisztikai módszereket alkalmazó – általános iskolai tanárok (N=308) körében 

végzett kérdőíves kutatásomnak. A kutatás egyik célkitűzése volt annak leírása, hogy 

mennyiben más a „HEFOP-os” pedagógusok gondolkodása és gyakorlata olyan fontos 

területeken, mint például a pedagógiai eszközrendszer, a roma tanulók nevelése, az integráció 

és szegregáció kérdésköre, a jelentősebb gyakorlati pedagógiai problémák és szakmai 

kompetenciáik területe. Ennek a célkitűzésnek a hátterében az a megfontolás állt egyfelől, 

hogy a neveléstudományi szakirodalom alapján leírható egy „hagyományosnak” és egy „új 

típusúnak” tekinthető pedagógiai kultúra, másfelől, hogy a „HEFOP-os” csoportba tartozók 

vélhetően elindultak az újabb irányába. Az előbbiről tudjuk, hogy eszközrendszere szegényes, 

kevéssé alkalmazkodik a tanulók kognitív sajátosságaihoz és szociokulturális jellemzőihez, az 

esélynyújtás itt lényegében felzárkóztatás, a szakmai szerepfelfogás a szaktanársághoz 

kötődik, a pedagógus gyakran magányosan küzd, szakmailag elszigetelt. Utóbbira jellemző a 

gyerekek egyéni, társadalmi és kulturális sajátosságaira építő nevelés megvalósítása, az 

aktivitásra, cselekedtetésre, felfedező tevékenységre és együttműködésre alapozó tanítási-

tanulási módszerek és stratégiák alkalmazása, valamint a pedagógus kiterjesztett 

szerepértelmezése és széles körűen működtetett kompetenciái (Falus 2001; Golnhofer–

Szekszárdi 2003; M. Nádasi 2001; Nahalka 1999; Szekszárdi 2006). A kutatás egészében, s 

így a pedagógusok vonatkozó nézeteire fókuszáló, alább bemutatandó vizsgálatokban is a 

minta összehasonlítható alcsoportjait adják a HEFOP alprogramjai szerinti innovációkat 

folytató, illetve nem folytató iskolák tanárai. 

  

1. táblázat  

  

 Részben a fenti csoportosítással összefüggésben, az integrációval és a szegregációval 

kapcsolatba hozható oktatási programok és szervezeti keretek megítélésével, valamint a roma 

gyerekek nevelésével kapcsolatos tévhitek elfogadására és/vagy elutasítására irányuló 

vizsgálatokban a pedagógusok azon csoportjai is megjelennek szignifikáns különbségek 

alapján, amelyek eredményesebbnek tartják a hátrányos helyzetű, illetve roma tanulók 

integrált oktatását a szegregált tanulásszervezésnél, szemben azokkal, akik az utóbbit 

gondolják eredményesebbnek. Szintén megjeleníthető azoknak a pedagógusoknak a csoportja 

is, akik nem osztoznak a roma gyerekek nevelésével kapcsolatos tévhitekben, előítéletekben, 

szemben azokkal, akik igen.  Továbbá egyértelmű szignifikáns különbségeket látunk a 

hozzáadott pedagógiai értéket mutató vagy az azokat nem produkáló iskolák pedagógusi 

csoportjai által adott válaszok között. A kérdés csak az, hogy pontosan hogyan írhatók le ezek 

a csoportok, kik alkotják azokat, s milyen arányokat mutatnak. Nem meglepő módon kutatási 
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hipotéziseimben a „HEFOP”-os innovációs csoportot tekintettem integrációpártinak, továbbá 

őket gondoltam a roma gyerekek nevelésével kapcsolatos tévhitek elutasítóinak, valamint őket 

számítottam azok közé, akik a tanulói kudarcok mögött inkább szakmai okokat vélnek 

felfedezni. Várakozásaim részben igazolódtak. 

  

1. Az integrációval és a szegregációval összefüggésbe hozható oktatási 

programok és szervezeti keretek megítélése 

  

Két konkrét állítás kapcsolódik közvetlenül a roma gyerekek integrációs oktatásának 

megítéléséhez. Ezek a következők: Az iskolai integráció jobb lehetőséget ad a roma gyerekek 

eredményes oktatására, mint a szegregáción alapuló megoldások, valamint az, hogy 

Integrációs felkészítésben eredményesebben lehet oktatni a roma gyerekeket, mint pusztán 

kompetencia alapú oktatásban. Az első állítással kapcsolatban a 2. táblázat adatai alapján 

látható, hogy a minta (N = 288) nagyobb része (52,8%) az iskolai integrációt nem tekinti 

olyan oktatás-szervezési megoldásnak, ami jobb lehetőséget biztosítana a roma gyerekek 

eredményesebb oktatására a szegregációs megoldásokkal összevetve. Azaz a pedagógusok 

többsége a szegregáción alapuló megoldásokat tartja eredményesebbnek a roma gyerekek 

oktatásában. Ebben a pedagógustársadalom e kicsiny szelete, melyet itt a minta most 

megjelenít, vélhetően nem különbözik a laikusok pedagógiai elképzeléseiben 

megfogalmazódó szegregációs megoldások támogatóitól. Másként fogalmazva: a gyakorlati 

szakemberek többsége naiv pedagógiai nézeteket fogad el, és nyilvánvalóan szegregációpárti. 

  

2. táblázat 

  

 A második állításnál, gyakorlatilag két oktatási program összehasonlítása történik, és a 

pedagógusok úgy látják, hogy az integrációs felkészítés kevésbé eredményes, mint a 

kompetencia alapú oktatás (3. táblázat). Lévén több intézmény és több pedagógus érintett a 

kompetencia alapú oktatással kapcsolatos innovációkban, kevesebb, mondhatni talán csak az 

integrációs felkészítésben érintett iskolák pedagógusainak támogató egyetértésére lehetett 

számítani előzetesen. 
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3. táblázat 

  

 A tábla alapján azonban nem tűnik drasztikusnak a különbség az első, általánosabb érvényű 

állítás támogatásához képest, így az is felvethető, hogy az állítással kapcsolatban egyfajta 

integráció-ellenesség és szegregáció-pártiság is kifejeződik, hasonlóan az előzőhöz. Ezt 

alátámaszthatja egyrészt az is, hogy a programokat részleteiben kevesebben ismerhetik, 

hiszen relatíve kevés iskolában folytatnak integrációs felkészítést, ugyanakkor a hiányzó 

válaszok számai nem növekedtek jelentősen. Másrészt, ha kereszttáblában is megnézzük a 

programok választásait, akkor látható, hogy az iskolai integrációt a szegregációval szemben 

jobb megoldásnak tartók 77,5%-a az integrációs felkészítést eredményesebbnek látja a roma 

gyerekek oktatásában, mint pusztán a kompetencia alapú oktatást. Az integrációs felkészítést 

eredményesebbnek gondolók 82,6%-a pedig az integrációt támogatja a szegregációs 

megoldásokkal szemben (Khi-négyzet = 113,152; df = 1; p < 0,001). Az is kitűnik, hogy a 

független változó jó előrejelzője (Lambda = 0,612) a függő változónak. 

  

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy aki az iskolai integrációt jobb és eredményesebb 

tanulásszervezési megoldásnak tartja, az nagy valószínűséggel a hozzátartozó módszertani 

rendszert, az integrációs felkészítést is eredményesebbnek gondolja a roma gyerekek 

oktatásában a pusztán kompetencia alapú oktatásnál. Mindezt azonban úgy is gondolhatja, 

hogy az integrációs felkészítésben egyáltalán nem rendelkezik közvetlen vagy akár közvetett 

tapasztalatokkal, míg a kompetenciaalapú oktatásban igen. Ez így erőteljesebben az elv (a 

tanulásszervezés módjának) támogatásáról szól, mint a gyakorlat (módszertani rendszer) 

ismeretéről és eredményességi szempontú megítéléséről. Az irányokat megfordítva viszont az 

látszik, hogy azok közül, akik a „gyakorlatot”, azaz az integrációs felkészítést 

eredményesebbnek gondolják, más innováció mellett is arányaiban többen támogatják az 

„elvet”, azaz az integrációt. Ám ők számszerűen – ha nem is lényegesen, de – kevesebben 

vannak, mint az integrációt a szegregációval szemben jobbnak és eredményesebbnek tartók 

összessége. Azaz úgy tűnik, lehetséges két, a pedagógiai gyakorlat alakítása szempontjából 

fontos dolgot kiemelni. Az egyik az, hogy ahol az eredményesség és az integráció fogalma 

összekapcsolódott, ott a legnagyobb arányú a szegregációs megoldások elutasítása. A másik 

pedig az, hogy az integrációpárti beállítódás mellett több esély kínálkozik az integrációs 

felkészítésnek mint módszertani, pedagógiai hatásrendszernek az elfogadtatására, gyakorlati 

bevezetésére. 

 A továbbiakban a szegregált oktatást közvetlenül vagy közvetetten elősegítő programokkal 

kapcsolatos állítások megítélésének jellemzőit tekintem át. Ezek azonban tovább árnyalják az 

eddigi képet. Konkrétan a következő állításokról lesz szó: Cigány kisebbségi oktatásban 
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eredményesebben lehet oktatni a roma gyerekeket, mint integrációs felkészítésben (4. 

táblázat); Eltérő tantervű osztályokban eredményesebben lehet fejleszteni a roma gyerekeket 

(5. táblázat); Felzárkóztató osztályokban eredményesebben lehet megvalósítani a hátrányok 

kompenzálását, mint normál osztályokban (6. táblázat). 

  

 

 

 

4. táblázat 

  

   

 

 

5. táblázat 
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6. táblázat 

  

  

A gyakorisági arányokat bemutató táblák az állítások támogatottsági arányának növekvő 

sorrendjét írják le. A táblákból szembetűnő, hogy a cigány kisebbségi oktatást a tanárok 

többsége (58,1%) eredményesebbnek gondolja, mint az integrációs felkészítést. A 

pedagógusok (N=268) több mint kétharmada (67,9%) pedig lényegében a gyógypedagógiai 

fejlesztést tartja eredményesebbnek a roma gyerekek nevelésében, szemben az elérhető 

normál vagy „tagozatos” megoldásokkal. Ugyancsak kiugró adat a felzárkóztató 

osztályoknak tulajdonított eredményesség-növelő hatás a normál osztályokkal összevetésben. 

A pedagógusoknak (N=286) csak 12,9 százaléka gondolhatja, hogy normál osztályban is 

legalább olyan eredményesen vagy még eredményesebben lehet megvalósítani a hátrányok 

kompenzálását, mint felzárkóztató osztályban. A 4. táblázat adatai azt is mutatják, hogy a 

cigány kisebbségi oktatással szemben az integrációs felkészítést preferálók (41,9%), mintha 

megfogyatkoznának (32,1%-ra) a következő állításhoz rendelt választásaik alapján (5. 

táblázat), hiszen itt már a tanárok több mint kétharmada eredményesebbnek gondolja a roma 

tanulók fejlesztését az eltérő tantervű osztályokban. A hátránykompenzálás terén pedig 

drámaian kisebb arányban vannak azok a pedagógusok, akik nem szegregált osztályban is 

eredményesnek gondolják a felzárkóztatást. A fentebb tapasztaltak miatt pontosabb lehet, ha 

nem is az integrációs felkészítést, hanem pusztán az integrációt látjuk az első választás 

mögött. A létszámarányok csökkenése ettől még megmaradt az eltérő tantervű, majd a 

felzárkóztató osztályok eredményességi mítoszával szemben állást foglalók táborában. Ez az 

értelmezés lehetővé teszi a más irányú gondolkodást. Pontosan annak feltételezését, hogy az 

iskolai integrációt még elfogadók, sőt támogatók – különböző, szakmainak tűnő indokokkal – 

elfogadják a szegregált osztályok létezését mint az eredményesebb nevelő munka keretét. 

 

 A gyakorisági adatokkal kapcsolatban persze sok mindent nem kell magyarázni, ugyanis 

elsöprő arányúnak tűnik a szegregációt megvalósító osztályszervezési módok támogatottsága. 

Természetesen további elemzésekkel differenciáltabb képet kapunk. Fontos szempontja 

ezeknek az elemzéseknek a különböző változók közötti szignifikáns kapcsolatok feltárása, 

amelynek eredményeit a 7. táblázatban foglalom össze. 
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 7. táblázat 

  

  

 Látható a 7. táblázatból, hogy akik nem gondolják a cigány kisebbségi oktatást 

eredményesebbnek, azok 82,8%-os arányban vélik az iskolai integrációt jobb lehetőségnek, 

mint a szegregációs megoldásokat. Ugyanígy jobbnak látják az iskolai integrációt 64%-ban 

azok, akik szerint a roma gyerekeket nem lehet eredményesebben fejleszteni eltérő tantervű 

osztályokban. Érdekes, hogy akik az eltérő tantervű osztályokban látják az eredményesség 

zálogát, 37,1%-os arányban mondtak igent az iskolai integrációra. Hasonló a helyzet a 

felzárkóztató osztályokkal, hiszen azok, akik az eredményes kompenzálás megvalósítását 

ezek között a keretek között vélik megszervezhetőnek, 40,4%-ban az iskolai integrációt 

jobbnak tartják a szegregációs megoldásoknál. Vagyis mintegy láthatóvá vált, hogy az iskolai 

integrációt jobbnak tartók között is számosan lehetnek a szegregált osztályok szervezésének 

támogatói. Ezt támasztják alá azon elemzett kereszttáblának a relatív gyakoriságai, melyből 

megállapítható, hogy az iskolai integrációt jobbnak tartók 74,6%-a a felzárkóztató osztályt 

eredményesebbnek gondolja a hátrányok kompenzálásában, mint a normál osztályokat. A 

válaszolóknak (N=277) egyébként 35 százaléka ért egyet mindkét állítással, míg az 

integrációt jobb megoldásnak tartók, ám a felzárkóztató osztályt nem eredményesebbnek 

gondolók aránya csak 11,9 százalék. Akik az integrációt nem látják jobbnak a szegregációs 

megoldásoknál, viszont a felzárkóztató osztályt eredményesebbnek gondolják a 

hátránykompenzálásban, mint a normál osztályokat, azok a pedagógusok többségét, 51,6 
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százalékát teszik ki (Khi – négyzet=30,618; df=1; p < 0,001). Szintén erre utal az a 

szignifikáns kapcsolat is, hogy azok, akik úgy vélekedtek, hogy integrációs felkészítésben 

eredményesebben lehet oktatni a roma gyerekeket, mint pusztán kompetencia alapú 

oktatásban, 37,7 százalékos arányban vélekedtek úgy, hogy eltérő tantervű osztályban 

eredményesebb lehet a roma gyerekek fejlesztése. Ők együttesen pedig a válaszoló 

pedagógusok jó negyedét, 25,4 százalékát jelentik (Khi – négyzet=5,422; df=1; p=0,020). 

A 7. táblázatból jól látható az is, hogy a felzárkóztató osztály eredményességének gondolata, 

a tanárok megközelítőleg kétharmadánál összekapcsolódik az eltérő tantervű és cigány 

kisebbségi oktatás eredményességének a gondolatával.  

 Végül a továbbiakban három jelenséget kell még, mintegy részösszefoglalásként, kiemelnem. 

Az első az, hogy amint fentebb látható volt, az integrációs felkészítés eredményessége 

elfogadóinak több mint nyolcvan százaléka (82,6%), továbbá a cigány kisebbségi oktatás és 

az eltérő tantervű osztályban történő oktatás elutasítóinak jelentős többsége (82,8%. illetve 

64%) alkotja az iskolai integráció eredményességének legjelentősebb elfogadói bázisát. A 

második jelenség az, hogy az elfogadók csoportjának egészén belül jelentős azok aránya, akik 

az iskolán belüli szegregációs megoldásokat eredményesnek gondolják. A harmadik jelenség 

pedig az, hogy a felzárkóztató és eltérő tantervű osztályokat eredményesebbnek gondoló 

pedagógusok többsége alapvetően nem tartja eredményesebbnek az iskolai integrációt a 

szegregációs megoldásoknál, továbbá a cigány kisebbségi oktatást is eredményesebbnek vélik 

az integrációs felkészítésnél. 

  

2. Integrációs és szegregációs megoldásokat támogató állítások a főbb változók 

csoportjaiban  

 Az állításokkal való egyetértést és egyet nem értést vizsgálhatjuk a kutatás egésze során 

alkalmazott főbb változóinkkal összefüggésben. Szignifikáns relációkat azonban csak az 

OKM mérések alapján megállapított szignifikáns hozzáadott érték esetén, továbbá az 

innovációs csoport, a település típusa és a kérdőív jellege – azaz, hogy vezetőkről vagy nem 

vezető pedagógusokról van szó – dimenziókban találunk. Általában a változók közötti 

kapcsolatok gyengék, mégis érdemes a kereszttáblákban a változókhoz köthető legfontosabb 

relatív gyakorisági adatokat megvizsgálni és itt röviden bemutatni. 

 Az első dimenzióban a kereszttábla vizsgálata megmutatja, hogy jelentős különbség van a 

szignifikáns hozzáadott értéket előállítani tudó intézmények pedagógusainak válaszai és az 

ezt nem produkáló iskolák pedagógusainak válaszai esetében. Arról van szó különösen, hogy 

a szignifikáns hozzáadott értéket mutató iskoláknál a pedagógusok többsége (53,1%) az 

iskolai integrációt jobbnak látja a szegregációnál, míg azokban az iskolákban, ahol nincs 

szignifikáns hozzáadott érték, csak a pedagógusok 39,5 százaléka gondolja így (Khi-négyzet 

=4,332; df =1; p=0,037). 

 Az innovációs csoport szerinti kereszttábla vizsgálata megmutatja, hogy a HEFOP-os 

innovációs csoportba sorolt pedagógusok 53,6 százaléka tartja jobbnak az iskolai integrációt, 

mint a szegregációs megoldásokat. Ez a megítélés a hagyományos innovációs csoport esetén 

csak 34 százalékos (Khi-négyzet = 9,726; df = 1; p = 0,002). 
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Összességében tehát a HEFOP-os innovációs csoportba sorolt tanárok az integrációt a 

szegregációs megoldásokkal szemben eredményesebbnek gondolják, mi több, 76,5 százalékát 

alkotják azoknak, akik az iskolai integrációt jobbnak tartják. Ugyanakkor nem feledkezhetünk 

el arról, hogy a csoportból is sokan (46,4%) tűnnek „szegregációpártinak”. 

 A vezető–nem vezető dimenzióban, részletesebben megvizsgálva a relatív gyakoriságokat, a 

vezetők 72,7 százaléka, míg a nem intézményvezető pedagógusoknak csak 45,1 százaléka 

látja jobbnak az iskolai integrációt a szegregációs megoldásoknál. A vezetők 27,3 százaléka 

viszont nem gondolja jobbnak az integrációt a szegregációnál, ezzel pedig 3,9 százalékos 

arányt tesznek ki a szegregációt vélhetően jobbnak tartók csoportjából. Ugyanakkor az 

integrációt eredményesebbnek gondoló pedagógusok 11,8 százaléka vezető, miközben a 

válaszolók egészét (N=288) tekintve arányuk 7,6 százalékos, vagyis úgy tekinthetünk rájuk, 

mint akik felülreprezentáltak az állítást elfogadók között (Khi-négyzet=6,217; df=1; p=0,013). 

Cigány kisebbségi oktatásban eredményesebben lehet oktatni a roma gyerekeket, mint 

integrációs felkészítésben a városi pedagógusok 66,7 százaléka szerint, míg ezt a községi 

telephelyeken dolgozók kevesebb, mint fele (45,5%) gondolja csak így. (Khi-négyzet=12,239; 

df=1; p < 0,001). Szintén a cigány kisebbségi oktatás eredményességének gondolatát 

támogatja a nem vezető pedagógusok 60,3 százaléka, miközben a vezetők csak 30 százalékos 

arányban fogadják el az állítást (Khi-négyzet=7,004; df=1; p=0,008). A nem vezető 

pedagógusok 70,3 százaléka szerint a roma gyerekeket eltérő tantervű osztályokban 

eredményesebben lehet fejleszteni. A vezető pedagógusoknak is több mint harmada, 36,8%-a 

fogadja el ezt az állítást (Khi-négyzet=9,058; df=1; p=0,003). 

 A pedagógusok többsége, függetlenül bármilyen csoportosítástól, elfogadja azt az állítást, 

hogy felzárkóztató osztályokban eredményesebben lehet megvalósítani a hátrányok 

kompenzálását, mint normál osztályokban. Ugyanakkor a nem vezető pedagógusok 89,5 

százalékos arányban osztják az állítást, míg a vezetők 55 százalékban (Khi-négyzet=19,627; 

df=1; p < 0,001). Az állítás elfogadásának rendkívül magas, 92,4 százalékos aránya jellemzi a 

városban dolgozó pedagógusokat, ám a községben dolgozók is 79,1%-os arányban osztják az 

elképzelést; a két csoport közti különbség azonban szignifikáns (Khi-négyzet=10,745; df=1; 

p=0,001). 

 Az eddigiek alapján már elmondhatjuk, hogy az iskolai integráció hívei többségében a 

szignifikáns hozzáadott értéket előállító iskolák pedagógusai közül, valamint a vezetők 

csoportjából és HEFOP-os innovációs csoportból kerülnek ki. A nem vezető pedagógusok 

jórészt a cigány kisebbségi oktatásban és az eltérő tantervű osztályokban tartják 

megvalósíthatónak a roma gyerekek eredményesebb oktatását. A városi pedagógusok jó 

kétharmada a cigány kisebbségi oktatást eredményesebbnek gondolja az integrációs 

felkészítésnél. A pedagógusok abszolút többsége támogatja a felzárkóztató osztályokban való 

eredményesebb kompenzálás mítoszát, ám ez a támogatás szignifikánsan gyengébb a vezetők 

és a községi pedagógusok körében. 
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3. A tévhitekkel való egyetértés vizsgálata 

 Ebben a részben a vélhetően gyakorlati pedagógiai konzekvenciákkal is együtt járó, a roma 

gyerekek nevelésére vonatkozó tévhiteket megjelenítő állítások elfogadását, illetve elutasítását 

vizsgáljuk. Nahalka István (2004:138–145) beszámol a tévhitek pedagógusi szakmai 

körökben való elterjedtségéről, s rámutat, hogy e széles körben elterjedt tévhitek szociológiai, 

pedagógiai, pszichológiai és kulturális antropológiai kutatások alapján, továbbá a 

konstruktivista pedagógiai paradigmában is igazolhatatlanok.  

 A pedagógusok válaszainak megoszlását mutatja be a tévhitekkel való egyetértés és egyet 

nem értés dimenziójában a 8. táblázat. 

8. táblázat 

  

  

 Csupán két állítással nem ért egyet a pedagógusok többsége. Kétharmaduk ugyanis elutasítja 

a negatív etnikai csoportsztereotípiát hangsúlyosan megfogalmazó ötödik állítást, továbbá 

több mint hetven százalékuk a harmadik állítást hárítja el. Legnagyobb arányban a gyakorlati 

pedagógiai kontextushoz köthető, első és második állítást fogadják el. Az elsővel a 

pedagógusok háromnegyede ért egyet. Az állítás hangsúlyosabb része az „eleve” 

felzárkóztatás, kompenzálás szükségességét fogalmazza meg, és ennek okát a hiányos nyelvi 

felkészültségben látja. Így legnagyobb valószínűséggel a hiányos nyelvi felkészültség miatt 

tartja szükségesnek a felzárkóztatást és kompenzálást az állítást elfogadó pedagógusok 

jelentős része. Ám vélhetően nagyobb arányban lehetnek köztük azok, akik az „eleve” 

kompenzálásra mondtak igent, mint akik esetlegesen csak önmagában a nyelvi felkészültség 

hiányosságaira. Kicsi a valószínűsége annak ugyanis, hogy a felsős osztályokban tanító 

tanárok a hiányos nyelvi felkészültséggel találkoznak nagyobb számban, lévén ez inkább az 

óvoda–iskola átmenet, illetve a kezdőszakasz jellemzőbb problémája. Mindenesetre az állítás 
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elfogadását megkönnyítheti a felzárkóztató kompenzáló pedagógiai gyakorlat létezése, s akár 

az ebben szerzett munkatapasztalatok is, valamint a roma gyerekek iskolai kudarcainak okait 

a családi szocializáció hiányosságaival erőteljesebben magyarázó kutatások széles körben 

elterjedt és ismert eredményei is (Fiáth 2002:26–39; Nahalka 1999). Ugyanakkor nem 

feledkezhetünk el az állítás tartalmi elemeiből és túlzottan általánosító módjából fakadó tévhit 

jellegéről, valamint a roma gyerekekhez fűződő negatív kategorizálási, előítélet keltő, s adott 

esetben diszkriminációt indokoló erejéről. A második állítás erőteljesen építhet akár 

személyes, közvetlenül szerzett pedagógiai gyakorlati tapasztalatokra, de a magas arányú 

(87,1%) egyetértés arra is rámutathat, hogy ez olyan „szakmai igazság”, amit azok a kollégák 

is átvesznek, akik soha nem taníthattak roma tanulókat. Ugyancsak kifejez negatív etnikai 

sztereotípiát a negyedik állítás, hiszen az emberi kultúrákra egyetemesen jellemző 

sajátosságot (nevelés) vitat el a romáktól, amelynek következtében áll elő az a helyzet, hogy a 

család nem biztosítja a gyermek kognitív fejlődését. Az antropológiai lehetetlenség és a 

fejlődéspszichológiai abszurd dráma kombinációjának eredményeként létrejött naiv 

pedagógiai dogmát a pedagógusok többsége szintén elfogadja (53,1%). Itt viszont jóval 

magasabb a tévhitet elutasítók aránya (46,9%), mint a legnagyobb elfogadással járó 

állításoknál együttesen tapasztalt elutasítási arány (37,9%). 

 Az első három állítás kiválóan alkalmas lehet arra, hogy önbeteljesítő jóslatként működjön az 

osztálytermi gyakorlatban. Ugyanakkor néhány gyakorlatiasabb kérdés is felvethető. Kinek a 

feladata a tanulók motiválása? Kinek a felelőssége a tanulók motiválásával összefüggő 

kompetenciák megszerzése és megszereztetése? Nyilván pedagógusi, szakmai és képzési 

megosztott felelősségről is beszélhetünk, ez azonban nem mentesít az egyéni pedagógiai 

feladat elvégzésének kötelezettsége alól. Ha nem sikerül a feladat elvégzése, vagy nem az 

elvárt szinten valósul meg, akkor persze még mindig találhatunk szakmai és külső okokat is 

kudarcaink megokolásához. Többek között azt, hogy a roma gyerekek gyengén motiváltak a 

tanulásra. Igaz, a kérdőívben nem szerepelt egyéb opció, ám ettől még maga az állítás 

elutasítható volt, amit végül a teljes mintát (N=308) tekintve csak 12,3 százalékos arányban 

tettek meg a pedagógusok. Ez az elutasíthatóság mint választható lehetőség pedig adott volt 

az összes tévhit vonatkozásában. Önmagában azonban az a tény, hogy az öt tévhittel átlagosan 

a tanárok 55,3%-a, azaz többségük egyetértett, kifejezi azt is, hogy a tévhit tartalmi 

elfogadása nem jelenhetett meg szakmai problémaként a pedagógusok többsége számára. 

 Hogyan magyarázható ez? Nem függetlenül az eddigiektől, a tévhitek elfogadásával 

kapcsolatos pedagógiai szakmai probléma magyarázata úgy is kifejthető, hogy a tévhit (ami 

egyben csoportsztereotípia) elfogadása, sokszor maga a pedagógiai sikertelenség attribúciója, 

pontosabban a motivációs okokkal magyarázható (önkiszolgáló) attribúciós torzítás, s 

amelynek nem motivációs, hanem tudás- és képességbeli fenntartója még a pedagógiai 

eszköztelenség és kompetenciahiány, társulva a szakmai önreflexió hiányával. 

 Bárhogyan nézzük is, a tévhitek elfogadása egyértelműen szakmai problémaként 

fogalmazódott meg szakirodalmi szinten. Saját kutatásom alapján azt tehetem hozzá, hogy 

olyan szakmai problémaként, ami viszont a pedagógiai gyakorlatban dolgozók 

perspektívájából nem egyértelműen és nem általánosan azonosítható, s amit éppen ezért a 

tanárképzés és szakmai továbbképzés szintjén is láthatóvá kell tenni. 
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4. A tévhitekkel való egyetértés csoportonkénti szignifikáns relációi 

 Fontosabb csoportjaink szerint elvégezve a kereszttábla elemzéseket, kiemelhető több 

szignifikáns kapcsolat. Ezek közül kissé részletesebben az innovációs és a települési 

csoportokat nézzük meg. 

 A HEFOP szerinti innovációkat folytató intézmények pedagógusai közül kerülnek ki 

jelentősebb arányban azok, akik elutasítják azt a kijelentést, hogy a romák nem nevelik 

gyermekeiket, s így kognitív fejlődésük sem biztosított a családban. A relatív gyakoriságok 

lényegesebb csoport szerinti különbségre hívják fel a figyelmet, arra, hogy nagyobb az 

elutasítók aránya a HEFOP-os csoportban (51,4%), mint a támogatóké (48,6%), míg a 

hagyományos innovációk esetében fordított a helyzet, pontosan 62,5 százalék a támogatók és 

37,5 százalék az elutasítók aránya (Khi-négyzet=4,588; df=1; p=0,032). Település szerint 

vizsgálva válik láthatóvá, hogy bár közepesnél gyengébb a változók közötti kapcsolat 

(Cramer V=0,225), mégis a Lambda értéke (0,181) alapján jobb előrejelzést ad a település 

ismerete a függő változó alakulására, mint az előbbi relációban látott csoportba tartozás 

ismerete. A tábla relatív gyakoriságai alapján elmondható, hogy a községben dolgozó 

pedagógusok 60,6%-a nem fogadja el a szóban forgó tévhitet, míg a városi kollégák 62,3%-a 

igen. Az elutasítók 52 százalékos többsége a községi telephelyekről került ki, szemben a 

városi kollégáik körében tapasztalható alacsonyabb, 48 százalékos elutasítási aránnyal (Khi-

négyzet=13,717; df=1; p < 0,001). 

 Az egyes állítások elutasítóinak legjelentősebb csoportjait mutatja be az alábbi, 9. táblázat a 

szignifikáns kapcsolatok figyelembe vételével. 

 9. táblázat  
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 Érdemes lesz kis kitérőt tennünk és megismernünk annak hátterét, hogy hogyan lehetett a 

tanulói siker, illetve kudarc pedagógusi attribúcióinak mintázatait leírni, majd ezután 

belepillantanunk a tanulói kudarcok okainak magyarázata szerinti csoportok és a tévhitekkel 

kapcsolatban kialakított álláspontok összefüggéseibe is. 

 Az adatgyűjtés során rákérdeztem a tanulók iskolai sikerének és kudarcának legfontosabb 

okaira. A válaszoló pedagógusoknak az előre megadott lehetséges 15-15 válasz közül 5-5, 

legfontosabbnak tartott okot kellett kiválasztaniuk mind a sikerek, mind a kudarcok esetében.. 

A lehetséges válaszok csoportosíthatók aszerint, hogy az okokat mennyiben tudja befolyásolni 

szakmai tevékenységével a pedagógus, illetve, hogy a felelősség kérdése hogyan oszlik meg. 

Azokat az okokat, amelyekre egyáltalán nem vagy csak kevéssé és közvetetten tud hatni, 

külső és/vagy környezeti okokként szerepeltetem. A pedagógus felől nézve ezeknek a 

tényezőknek a jelentős gyakorisággal való szerepeltetésében a felelősség átruházását vagy a 

saját hatékonyságról való gondolkodásban fellelhető szkepszist is kitapinthatjuk. Belső 

okokként azok jelennek meg, amelyekre a pedagógus közvetlen hatással lehet napi pedagógiai 

tevékenységével, döntéseivel és szakmai kompetenciáival, vagy amelyek pontosan 

megnevezik az adott szakmai tevékenységét, s végül, amelyekért közvetlen szakmai 

felelősség terheli. Végül szervezeti okokként azokat a tényezőket szerepeltetem, amelyek az 

iskolai szervezet működésének sajátosságaként jelennek meg, mint olyanok, amelyekre 

közvetett és közvetlen hatással van a pedagógus szakmai tevékenysége, mondhatni azok 

eredőjeként jön létre, ám a szervezeti jellegből adódóan a felelősségi kör megosztott. 

 Visszatérve a tanulói kudarcok okainak magyarázata szerinti csoportok és a tévhitekkel 

kapcsolatban kialakított álláspontok összefüggéseihez, feltűnő, hogy szignifikáns relációk 

szervezeti és belső okokkal való magyarázatokkal jelentkeznek, három-három kapcsolatban. 

Ez azt jelenti, hogy a tanulói kudarc okaként megjelölt az iskola teljesítményközpontúsága 

választása három, a pedagógus értékelési kompetenciája kettő, míg a pedagógus szaktárgyi, 

szakmódszertani tudása és oktatási tevékenysége egy tévhitet megjelenítő állítás 

viszonylatában mutat statisztikailag jelentősebb kapcsolatokat. 

 Az állítások elfogadása felől nézve arról van szó, hogy az iskola teljesítményközpontúságát 

okként megnevezők 66,7 százalékos, tehát kétharmados arányban osztják az állítást, miszerint 

a roma gyerekek nyelvi felkészültsége hiányos, és eleve felzárkóztató foglalkozásokra van 

szükségük. Akik nem jelölték a kudarc okaként ezt a szervezeti okot, szignifikánsan nagyobb 

arányban, 80,1 százalékban fogadják el az állítást (Khi-négyzet=6,535; df=1; p=0,011). A 

pedagógusok szaktárgyi, szakmódszertani tudását, oktatási tevékenységét lehetséges kudarc-

okként számon tartók 66,2 százalékban értenek egyet az állítással, míg azok, akik nem 

jelölték ezt lehetséges okként, már 78%-ban (Khi-négyzet=3,976; df=1; p=0,046). A 

pedagógusok értékelési kompetenciáját okként tételezők fele ért egyet az állítással, ami azt is 

jelenti, hogy 50%-ban elutasítják a tévhitet a nyelvi felkészültség hiányosságáról és az eleve 

elrendelt kompenzáló foglalkozásokról. Ugyanakkor az állítást 77%-os arányban fogadják el 

azok, akik nem gondolnak a tanulók iskolai 

kudarcainak okaként a pedagógusok értékelési kompetenciáira (Khi-négyzet=7,229; df=1; 

p=0,007). 

 A pedagógusok értékelési kompetenciáját kudarc-okként tételezők kisebb arányban (65%) 

fogadják el a roma gyerekek gyengén motiváltak a tanulásra kijelentést, azokkal szemben 

(88,9%), akik a kudarcok lehetséges okait nem látják a pedagógus értékelési 

kompetenciájában (Khi-négyzet=9,610; df=1; p=0,002). Azok a pedagógusok, akik az iskola 
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teljesítményközpontúságát a tanulói kudarcok lehetséges okai között tartják számon, 42,6 

százalékos arányban fogadják el, hogy a romák nem nevelik gyermekeiket, s hogy így kognitív 

fejlődésük sem biztosított a családban. Azok, akik nem jelölik kudarc-okként a 

teljesítményközpontúságot, már 60,2 százalékban fogadják el az állítást (Khi-négyzet=7,879; 

df=1; p=0,005). Az iskolai teljesítményközpontúság lehetséges tanulói kudarchoz vezető 

okokhoz sorolása esetén a pedagógusok negyede sem (24,3%) fogadja el azt, hogy a romák 

gondolkodásmódja, világképe kizárja az alkalmazkodást. A lehetséges kudarc-ok nem 

választása esetén az elfogadás 38,1%-os (Khi-négyzet=5,532; df=1; p=0,019). 

 

 Mindezek alapján kijelenthető, hogy a tanulói kudarcok okait szakmai (szervezeti és belső) 

okokkal magyarázók körében szignifikánsan kisebb a tévhitek elfogadásának aránya. 

  

 

5. A tévhitek közötti szignifikáns kapcsolatok 

 Az egyes tévhitek választásának, illetve nem választásának kombinációi az eddigieknél 

erősebb, többször közepes vagy közepesnél erősebb szignifikáns kapcsolatokat mutatnak a 

változók között, ahogyan ez a Cramer-féle V értékekből látható. Az irányt mutató statisztikák 

a magasabb Lambda értékek mellett megmutatják, hogy két független változó hat két-két 

függő változóra, melyek közül egy-egy független változóként hat arra a függő változóra, 

amire mindkét eredeti független változó közvetlenül gyakorolt jelentősebb hatást. A közvetlen 

hatásokat a 10. táblázat szemlélteti. 

 

 

10. táblázat 
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 A független változók utáni, zárójelben jelzett százalékos arányok a kereszttáblák 

sorváltozójaként az állítást elfogadók egészéből, a függő változóban megfogalmazott állítást 

elfogadók arányát mutatják. Vagyis azt például, hogy „a roma gyerekek gyengén motiváltak a 

tanulásra” állítással egyetértők 84,1 százaléka elfogadja azt is, hogy „a roma gyerekek nyelvi 

felkészültsége hiányos, eleve felzárkóztató, kompenzáló foglalkozásokra van szükségük” – 

ahogyan ez például a táblázatban szereplő első relációnál is látható. Itt a Lambda érték 

mutatja, hogy a független változóban megfogalmazott állítással való egyetértés vagy egyet 

nem értés 38 százalék fölötti arányban jelzi előre a függő változóban megfogalmazott állítás 

elfogadását vagy elvetését. 

 A táblázat egészét tanulmányozva kiolvasható az is, hogy több fontos relációban a 

meghatározó tévhitek elfogadása befolyásolja „a romák nem nevelik gyermekeiket, így 

kognitív fejlődésük sem biztosított a családban” állítás elfogadását. A kapcsolat irányát és 

erősségét megmutató statisztikákon túl a kereszttáblákban jelzett gyakorisági arányok 

tartalmazzák a négy lehetséges kombinációt a választás vagy nem választás dimenziójában, az 

ezekre adott összes válasz arányában. Ezeket figyelembe véve, három reláció jelentősebbnek 

mondható a többinél, nevezetesen a változókat mutató táblázatban szereplő első, második és 

ötödik. Az első esetében a független és függő változóban megjelenő állítások együttes 
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elfogadásának aránya 73,1 százalék (N=290), a másodiknál 53 százalék (N=268), míg a 

harmadiknál 48,7 százalék (N=269). 

 Az eddigiek alapján tehát elmondható, hogy a legnagyobb arányban elfogadott állítás „a 

roma gyerekek gyengén motiváltak a tanulásra” erőteljes kapcsolatban, jó előrejelzője „a 

roma gyerekek nyelvi felkészültsége hiányos, eleve felzárkóztató, kompenzáló foglalkozásokra 

van szükségük” és „a romák nem nevelik gyermekeiket, így kognitív fejlődésük sem biztosított 

a családban” állítások elfogadásának. Az utóbbi két állítás leggyakrabban az elsővel együtt 

jelenik meg a pedagógusok gondolkodásában. Mivel az utóbbi két állítás együtt járása is 

negyven százalék fölötti, vélhetően a mindhárom állítást elfogadók aránya a teljes mintában is 

elérheti az egyharmados arányt. 

  

6. A tévhitekkel kapcsolatos tanulságok 

 A tévhitekből felépíthető, önkiszolgáló torzítást megjelenítő magyarázatrendszer központi 

elemei és belső struktúrája tehát leírható. Ez alapján úgy tűnik, hogy kijelölhetők lennének 

azok a kritikus pontok, ahol konceptuális váltások sorára volna szükség a tanárok 

gondolkodásában, továbbá körülhatárolható lenne néhány fontos kompetencia fejlesztése, 

annak érdekében, hogy az új konstrukciók működőképesek legyenek, szerves részét képezzék 

az „újabb”, remélhetően dominánssá váló pedagógiai kultúrának. Mire gondolhatunk első 

körben? Az olyan koncepciókra, mint a motiváció, a nevelés, a kognitív fejlődés, a 

kompenzatorikus és az emancipatorikus oktatás, a nyelvhasználat és nyelvi szocializáció 

(kódok, kétnyelvűség, stb.), illetve az olyan kompetenciákra, mint a tanulók motiválása, a 

differenciált fejlesztés, a szülői és tanulói szubkultúrák (világok és igények) megismerése és a 

megszerzett tudás felhasználása a fejlesztési folyamatokban. Vagyis sok feladat előtt állnak 

még a tanárképzők, tanártovábbképzők, miközben jelen kutatásból megállapíthatóan, nem 

tudunk semmi biztosat az ő tévhiteikről vagy önkiszolgáló torzítást megjelenítő 

magyarázatrendszereikről. 

Előzetes várakozásaimban és kutatási hipotéziseimben a HEFOP-szerinti innovációkat 

folytató iskolák pedagógusait gondoltam az önkiszolgáló torzítás modelljével és a tévhitekkel 

„szembemenni”. A kutatás azonban megmutatta, hogy nem ennyire egyértelmű a kép, még ha 

bizonyos változók tekintetében látható is a várt elmozdulás. A kutatás kezdetén logikusnak és 

igazolhatónak tűnt az az állítás, hogy a roma gyerekek nevelésével kapcsolatos tévhitek 

többségét a „HEFOP-os innovációs csoport”- ba tartozó tanárok elutasítják. Ezt azonban nem 

sikerült igazolni, hiszen az elutasítás csak egyötödrészben teljesült. Ugyanakkor 

nyilvánvalóvá vált az, hogy a tanulói kudarcok okait szakmai (szervezeti és belső) okokkal 

magyarázók körében szignifikánsan kisebb a tévhitek elfogadásának aránya. 

  

7. Összegzés 

 A vizsgálatok legfontosabb eredményei igazolták azt a hipotézisemet, miszerint a „HEFOP-

os innovációs csoport”-ba tartozó pedagógusok nagyobb arányban támogatói az integrációs 

megoldásoknak. Láthatóvá vált azonban az is, hogy bár a „HEFOP-osok” 76,5 százalékát 

alkotják azoknak, akik az iskolai integrációt jobbnak tartják, ám a „HEFOP-os” csoportból is 

sokan (46,4%) tűnnek „szegregációpárti”-nak. 
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Fontos megállapítás, hogy a szignifikáns hozzáadott értéket mutató iskoláknál a pedagógusok 

többsége (53,1%) az iskolai integrációt jobbnak látja a szegregációnál, míg azokban az 

iskolákban, ahol nincs szignifikáns hozzáadott érték, a pedagógusoknak csak 39,5 százaléka 

gondolja így. A szignifikáns hozzáadott értéket mutató iskolák pedig – egy-egy kivételtől 

eltekintve – mind HEFOP-os innovációkat folytattak, ám az innovációk az iskolák 

többségében a kompetencia alapú oktatással voltak összefüggésben, s csak kevés helyen 

folytattak integrációs felkészítést. Azt semmiképp nem mondhatjuk tehát, hogy csak az 

integrációs felkészítést folytató és szignifikáns hozzáadott értéket mutató iskolák pedagógusai 

az integráció támogatói. 

Láttuk, hogy az integrációs felkészítés eredményessége elfogadóinak több mint nyolcvan 

százaléka (82,6%), továbbá a cigány kisebbségi oktatás és az eltérő tantervű osztályban 

történő oktatás elutasítóinak jelentős többsége (82,8%, illetve 64%) alkotja az iskolai 

integráció eredményességének legjelentősebb elfogadói bázisát. Az ugyanakkor egyértelműen 

kiderült, hogy az iskolai és az iskolán belüli szegregáció nem ugyanaz a történet. Az iskolai 

integráció támogatói eredményesnek gondolnak szegregációs osztályszervezési módokat. E 

mögött az a hagyományos pedagógiai szelekciós logika és módszertan áll, mely mindig is 

táplálta a felzárkóztató osztályok szervezését. Az pedig látható volt bemutatott 

vizsgálataimban, hogy a felzárkóztató osztály eredményességének gondolata a tanárok 

kétharmadánál összekapcsolódik az eltérő tantervű és a cigány kisebbségi oktatás 

eredményességének gondolatával. Érdekes módon ez akkor is így van, ha az adott 

pedagógusok intézményében nem működik sem felzárkóztató, sem pedig eltérő tantervű 

osztály, sőt, adott esetben még szignifikáns hozzáadott értéket is látunk az iskolában. 

A szegregációs megoldások támogatása és a tévhitek elfogadása nem meglepő módon együtt 

jártak tehát. Azt is elmondhatjuk, hogy az integráció támogatása a szegregációval szemben 

magával hozza bizonyos tévhitek elutasítását. A jelenségek mögött azonban leírható egy 

mélységi kapcsolat. Észre kell vennünk, hogy a tanári gondolkodás a tanulói kudarc 

attribúcióiban alkothat olyan mintázatot, amikor a szakmai okok kerülnek túlsúlyba a 

magyarázatok között. Ez a gondolkodás együtt jár a roma tanulók nevelésével kapcsolatos 

tévhitek elutasításával. A tévhitek elutasítása pedig segíti az integrációs megoldások 

elfogadását. A helyzet az, hogy ebben a gondolkodásban – adataink szerint – a HEFOP-os 

innovációt folytató intézmények tanárai részben előrébb járnak. Azt azonban semmiképp nem 

állíthatjuk, hogy ez a gondolkodás – sőt még akár a szignifikáns hozzáadott értékek elérése is 

az egyes évfolyamokon – annak a központi innovációnak a hatása nyomán előállt eredmény 

lenne, amit a nyertes pályázók intézményi szinten elindítottak. 

Végül a pedagógusképzés és továbbképzés számára információt jelenthet, hogy a 

pedagógusok szakmai önreflexiós képességeinek fejlesztése, figyelemmel az attribúciós 

mintázatokra, túlmutathat a szakmai hatékonyság közvetlen igényén, azzal, hogy elősegíti a 

kognitív fejlesztéssel kapcsolatos tévhitek elutasítását. Erre felépíthető a differenciális 

pedagógia kompetenciáinak elsajátíttatása és fejlesztése a felzárkóztató osztály 

eredményességi mítoszának dekonstrukciója mellett. 
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Abstract 

Zsolt Mogyorósi 

Teachers’ views about the integration of socially 

disadvantaged students and certain false beliefs 

 In this study I try to descript some specific characteristics of teachers’ thinking and beliefs 

related to the false beliefs of Romani children education and the judgement of different 

educational program based on integration or segregation. Some of my results show that the 

supporters of integration are recruited from the schools producing significant added value, 

from the HEFOP innovation group and from the group of the head-teachers. Results show that 

the absolute majority of the teachers support the myth of more successful compensation in 

compensatory classes. The expectation, that teachers from schools performing HEFOP 

innovations will mostly reject false beliefs, which contain group stereotypes as well and 

cannot be proved pedagogically, came true only partially, at a rate of one fifth. The statement 
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that ‘Roma children have little motivation to learn’ received the highest acceptance, which is 

significant forecast to the acceptance of the statements ‘Roma children’s linguistic abilities 

are insufficient, they need compensating, compensatory classes’ and ‘Roma parents do not 

educate their children and as a result, their cognitive development is not ensured by the 

family’. As the significant connection of the acceptance and rejection of the statements and 

false beliefs with the attributions of success and failure can be analysed with the help of cross-

section tables and by means of applying relevant statistics, the central elements and the inner 

structure of the system of explanations representing self-service distortion made up from the 

false beliefs can be described as well. It may promote defining the methodological and 

organizational focal points of trainings aiming at the development of teachers’ competence. 
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