
 

Közösségi hagyományok és modernizáció  

A roma közösségek integrációjának pedagógiai és 

társadalmi megközelítései  

 

Beszámoló  

a 2012. október 3-án Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán tartott  

kamarakonferenciáról 

 

 Az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológia Kara Kisebbségtudományi 

Tanszékének és az MTA Miskolci Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság 

Kisebbségtudományi Munkabizottságának szervezésében Egerben, az Eszterházy Károly 

Főiskolán 2012. október 3-án kamarakonferenciára került sor a roma közösségek 

integrációjáról. A konferencia védnöke Hauser Zoltán, az Eszterházy Károly Főiskola 

rektora volt. 

 Az egész napos tanácskozáson Verók Attila, az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és 

Tudástechnológiai Karának tudományos dékánhelyettese elnökölt. A résztvevőket először 

házigazdaként Estefánné Varga Magdolna, az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és 

Tudástechnológiai Kar dékánja köszöntötte, aki röviden méltatta a Főiskolán két éve működő 

Kisebbségtudományi Tanszék munkáját, és ismertette a folyamatban lévő fejlesztéseket. Ezt 

követően Kállai Ernő, az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 

Kisebbségtudományi Tanszékének vezetője tartott rövid bevezető előadást, amelyben 

bemutatta az általa alapított Tanszék eddigi eredményeit és fejlesztési terveit. Ismertette a 

Kisebbségtudományi Tanszék által indított kurzusokat és a bevezetésre került új 

szakirányokat, továbbá a „Nemzetiségi-kisebbségi közösségek társadalmi integrációját segítő 

szakember” új szakirányú továbbképzési szak tanegységeit. Kállai Ernő beszélt a Tanszék 

által indítandó doktori iskolai programról is. Ismertette a Tanszék oktatói, valamint külső 

szakemberek által kidolgozott e-learning tananyagot, és bemutatta a Tanszék honlapját. 

Végezetül felhívta a figyelmet a „Társadalmi Együttélés. A kisebbségi lét dimenziói” címmel 

2012 elején alapított interdiszciplináris internetes folyóiratra, amelyben a konferenciák 

résztvevői és az alakuló doktori program hallgatói is megjelentethetik írásaikat. 
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 Ezt követően Balázs Sándor habilitált főiskolai tanár, az Eszterházy Károly Főiskola 

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Neveléstudományi Tanszékének oktatója szólt az 

értékek szerepéről a roma gyerekek nevelésében.  Előadásának első felében az értékekre 

nevelés elméleti hátterét vázolta fel, több kiváló neveléselméleti szakember (Mészáros István, 

Bábosik István) munkái alapján. Előadásának második felét annak a kérdésnek szentelte, hogy 

vállalható-e a konstruktív életvezetésre nevelés a roma gyerekek nevelésében. E kérdést egy, 

általa a közelmúltban folytatott empirikus vizsgálat eredményeit elemezve közelítette meg. 

Megállapította, hogy a roma gyerekek nevelése, oktatása sikerének az a feltétele, hogy a 

konstruktív életforma értékelemei oly módon, oly formában kerüljenek közvetítésre, amelyek 

beilleszkednek sajátos kultúrájukba, gondolkodásvilágukba és mindennapi életükbe is. 

A következő előadó Fehérvári Anikó, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos 

munkatársa volt, aki előadásában egy friss empirikus kutatás adatainak felhasználásával 

mutatta be, hogy mi jellemzi a roma fiatalok iskolai útját, pályaválasztását és 

szakmaválasztását, illetve jövőbeni terveit, aspirációit. Összehasonlításra kerültek a 

szakképzésben tanuló roma és nem roma fiatalok családi körülményei, illetve a családnak a 

pályaválasztásban, tanulástámogatásban betöltött szerepe. Az előadás az intézményi szintű 

kutatási adatokba is bepillantást nyújtott: az előadó ismertette a roma és nem roma tanulók 

közötti különbségeket a korai iskolaelhagyás területén. 

 A délelőtti  ülés utolsó előadójaként Hanák Zsuzsanna főiskolai tanár, az Eszterházy Károly 

Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológia Kar Pszichológia Tanszékének oktatója tartott 

előadást „A pedagógus családdal végzett munkájának szerepe a romák társadalmi 

integrációjában” címmel. Hanák Zsuzsanna elmondta, hogy a cigányság társadalmi 

integrációjában döntő szerepet játszik az iskolázottság, amelynek következtében a fiatalok 

kedvezőbb munkaerő-piaci, illetve továbbtanulási helyzetbe kerülhetnek. Az iskolai 

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

külső tényezőktől függ. A szakirodalmakban az iskolai sikerek és kudarcok okainak 

boncolgatásában legtöbbet emlegetett szocializációs tényező a család. A hagyományos cigány 

közösségen, családon belüli szocializáció azonban ettől eltérő jellegzetességeket mutathat, 

ezért a pedagógusoknak fel kell készülniük az eltérő szocializációból adódó sajátosságok 

kezelésére. Az előadásban ezért a pedagógus–roma család kapcsolat került nagyító alá. A 

család és az iskola jó viszonya pozitív befolyással lehet a tanuló iskolai teljesítményére és 

ezen keresztül a romák társadalmi integrációjára is. Hanák Zsuzsanna ismertetett több „jó 

gyakorlatot” is. Ilyen például az Alma Mater program, amelynek célja kettős: egyrészt a 

hátrányos helyzetű, főleg roma tanulók sikeres tanulásának, továbbtanulásának támogatása, 

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

kommunikációs kapcsolatra, speciális tréningprogramok segítségével. 

 A délutáni ülés előadói közül Bindorffer Györgyi szociológus, az Alapvető Jogok 

Biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese titkársága 

tudományos munkatársa azokkal az informális, magánéleti, személyes, valamint formális, 

intézményes terekkel foglalkozott, amelyekben a romák mindennapjaikat élik, illetve amelyek 

hatással lehetnek identitásukra, érdekérvényesítő képességeikre.  Az informális terek zárt 

világa, részben integráció-képtelensége érzelmi biztonságot jelent a szegregációval szemben. 

Mind a tradicionalitás, mind a szegregáció akadályozza a romák kilépési mobilitását; az érdek 

az egyén csoporton belül tartása, a csoportidentitás hagyományokhoz kötött megőrzése. A 

visszamaradott modernizáció világából a formalizált és modern életterek azonban 

modernizációs minták követését, magas iskolai végzettséget és erős érdekérvényesítési 

képességeket követelnek. A politikai térben való eligazodásnak, valamint a hatásos 
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érdekérvényesítésnek alapfeltétele a romák nagyobb arányú részvétele a felsőoktatásban, a 

tudás tömeges megszerzése és a tudás által megszerezhető tudatosság, egy pozitív 

identitáskép kialakítása. Az előadó elmondta, hogy a csoporton belüli identitás elfogadtatása a 

többség felé sikertelen, és az esetek nagy számában szül negatív identitásképet. Nincs a romák 

által kialakított integrációs és modernizációs stratégia, nincs elképzelés arról, hogy hogyan 

lehet a roma identitást megőrizni az általános szegénység tudata, a halmozottan hátrányos 

helyzet identitás-eleme nélkül. 

 A következő előadó, Kovács László, az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és 

Tudástechnológia Kar Kisebbségtudományi Tanszékének docense „A kisgyermekkorhoz 

kapcsolódó pedagógiai kérdések a roma gyerekek integrációjában” címmel tartott előadást. 

 Az előadás célja a roma gyerekek integrációjához kapcsolódó pedagógiai szempontú 

megközelítések elmúlt években megjelenő felfogásainak hazai vonatkozású részleges 

megjelenítése volt, elsősorban a kisgyermek-, különös tekintettel az óvodáskor 

vonatkozásában. Az előadás első részében az előadó a vonatkozó szakirodalomból vett 

idézetekkel illusztrálta téziseit. Az óvoda – a család mellett – rendkívül fontos szocializációs 

közeg, amely kiemelten sok segítséget tud adni a kisgyermeknek a kezdeti lépésekhez a 

felnőtté válás útján. Mivel itt alapozódik meg a gyermekek személyisége, identitása, érzés- és 

gondolatvilága, iskolai életútja, az óvodában folytatott pedagógiai munkát a kisebbségi 

oktatás alfájának is nevezhetjük. Hangsúlyos feladata tehát az adott területen dolgozó 

pedagógusoknak, hogy az általuk nyújtott szemléletmóddal továbblépő gyermekek képesek 

legyenek elfogadni mások kultúráját, értékeit, érzés- és gondolatvilágát. Az előadás második 

részében Jászberényi Tamásné óvodapedagógus ismertette az egri régióban megvalósult „jó 

gyakorlat”-ot. Az óvónő bemutatta a kerecsendi Berekerdő Óvodában alkalmazott 

módszereket, amelyekkel elősegítik a roma kisgyermekek integrációját. 

 

A konferencia zárásaként Kállai Ernő tanszékvezető összegezte a konferencián 

elhangzottakat. Megköszönte a konferenciát szervező intézmények támogatását, valamint a 

résztvevők lelkes és érdemi közreműködését, továbbá a konferencia szervezésében 

tevékenyen részt vevő kollégák munkáját, és ígéretet tett arra, hogy – látva a konferencia 

iránti nagy érdeklődést – jövő ősszel újra tudományos tanácskozást rendez a 

Kisebbségtudományi Tanszék a Főiskolán. 

  

  

A beszámolót Osvát Anna készítette. 
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OSVÁT ANNA 

A Társadalmi Együttélés szerkesztője, 

Titkársági referens, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

Osvat@ajbh.hu 

Az ELTE BTK francia-könyvtár szakán végzett. Pályáját a Corvina Kiadóban kezdte, ahol 

1982 és 1994 között korrektorként és kéziratelőkészítőként dolgozott. Ezt követően több évig 

egyéni vállalkozóként műfordítói és szerkesztői munkát végzett. 2001 és 2011 között az MTA 

Kisebbségkutató Intézetében dolgozott tudományos ügyintézőként. Jelenleg az Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatalában Kállai Ernő titkárságán dolgozik, mint titkársági referens. 
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