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TÓTH ISTVÁNNÉ – MAGYAR MIKLÓS – KRISZTIÁN BÉLA 

Elemi megértési képességek fejlesztése a 

digitalizáció idején 

Európai figyelem a funkcionális analfabetizmusra 

Az európai uniós gyakorlat a korábbi ENSZ, UNESCO és a felnőttképzési kon-

ferenciák nyomán számos alkalommal foglalkozott a népesség ana lfabetizmusá-

val. Általános és speciális gondolatok kerültek felszínre, több elemző, majd 

ajánló dokumentum figyelmeztet a kérdés állandóságára. Egy 2009-es jelentés
1
 

felhívja a figyelmet, hogy a célszerű és hatékony érdemi megoldások helyben 

születhetnek, mint pl. 

− a felnőttképzési programok specifikus célcsoportok számára  

− az olvasás, mint a funkcionális analfabetizmus megelőzése a vidéki terüle-

teken a könyvtárrendszer bevonásával 

− az alaptudással kapcsolatban nehézségekkel küzdő iskoláskorú fiatalok 

szakmai beilleszkedésének figyelemmel kísérése, 

− az alaptudás elsajátítása és a beilleszkedés elősegítése digitális hordozókat 

alkalmazó workshopokon keresztül, 

− a munkavállalók/munkaadók igényeire szabott alapképzés kidolgozása,  

− alapképzések létrehozása területi szereplők részére, 

− a legalacsonyabb szintű képzettséggel rendelkezők alapkészségekhez való 

hozzáférése, 

− a munkavállalók alapképzési igényeinek beazonosítása a munkahelyen 

(termelés-szervezés, modulrendszer), 

− a vállalati alapkészségekre irányuló képzés, 

− a döntéshozók figyelmének felkeltése, fenntartása, 

− regionális stratégiák és cselekvési tervek kifejlesztése a helyi szolgáltatók 

és felhasználók részvételével, 

− a vállalaton belüli képzéshez való jog és képzési endszer fejlesztése,  

− a gyakornokok alapismeretei megerősítése a szakképzés és a tapasztalati 

eredmények érvényesítése során, 

− alapvető ismeretekre irányuló vállalaton belüli képzés a szakmai életút 

(karrier) biztosítása érdekében, 

                                                        
1 Mireille Lacombe (Fr/Pes) Puy-de-Dôme megye önkormányzatának tagja. A „Kultúra, 

oktatás és kutatás” szakbizottság véleménytervezete a funkcionális analfabetizmus visszaszo-

rítása. Ambiciózus európai stratégia átgondolása a kirekesztés megelőzése és a személyes 

kiteljesedés előmozdítása érdekében. EU Régiók Bizottsága. 19. szakbizottsági ülés. 2009. 

december 11. EDUC-IV-042. http://www.cor.europa.eu – 2013108. 

http://www.cor.europa.eu/
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− a duális képzés bevezetése az iskola és a munka közötti átmenet javítása 

érdekében, 

− az IKT-k és az Internet megismerésére irányuló képzések, 

− nyilvános fogadó pontok létrehozása a tömegközlekedés, az önkormány-

zati és vállalati munka megismerésének elősegítése érdekében,  

− a funkcionális analfabetizmus felderítését célzó programok a területi ön-

kormányzatokon belül. 

Nem véletlen, hogy az európai tanulói teljesítményeket 2000 óta az ipari nö-

vekedésben, a versenyhelyzet megtartásában érdekelt fejlett államok, az OECD  

rendszeres vizsgálatokkal követi (PISA Programme for International Studen t 

Assessment)
2
. Nemcsak a nemzeti teljesítmények értékelődnek így, hanem ezek 

lehetséges kihatásai is érdemi figyelmet kapnak. A hazai PISA-vizsgálatban 

érintettek természetesen nem egyeznek az általában (bármily okból) hátrányos 

helyzetűnek ítélt magyar fiatalok/felnőttek csoportjával, de  az egyenetlen telje-

sítmények kivetítődnek a későbbi évek alkalmazhatósági arányaira.  

Sajátos hálózatban élünk – a nemzeti igények integrálódnak az EU-

szükségletekbe, ugyanakkor az uniós állásfoglalások folyamatosan alakulnak, 

ösztönzést kapnak az OECD
3
 nemzeti és európai igényeitől, kutatási támogatá-

sok, programok születnek a funkcionális analfabetizmus felszámolására, a gaz-

daságban alkalmazandó emberi erőforrás alkalmassá tételére a változó munka-

követelmények között. Az unió létrejötte előtt is szerte a világban számos meg-

alapozott, tudományos kutatás, kialakított eljárás született a funkcionális 

analfebetizmus/illiteráció
4
 kiküszöbölésére, amit mindenütt kitüntetett módon 

kezelnek. 

A fogalom szerint „funkcionálisan illiterátus-nak az olyan személyt nevez-

zük, aki valamikor megtanult olvasni és írni, a betűket ma is ismeri, s néhány 

szavas közlemények (feliratok stb.) elolvasása nem okoz gondot számára, de 

ennél hosszabb szövegekkel nem képes megbirkózni. Nem írástudatlan  – funkci-

onálisan is csak attól függően, hogy az ő esetében mit tekintünk az írásolvasás 

                                                        
2 A rossz teljesítményeket már évekkel ezelőtt jelezte a TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) . Csapó Benő, a PISA Igazgató Tanács magyar tagja: a nega-

tív trendeket meg lehet törni. Ónody-Molnár Dóra (2013( Rendszereken átnyúló zuhanás. A 

PISA jelentés. Népszabadság. 2013 december 5. 
3 Az OECD (Organisation of Economic Cooperation and Development) 2000-ben jelölte ki a 

kulcskompetenciák körét. A DeSeCo (Définition et Sélection des Compétences) a  kulcskom-

petenciák három fő kategóriáját különítette el: az autonóm cselekvés kompetenciáit, az esz-

közök interaktív használatához kapcsolódó kompetenciákat és a  személy heterogén környe-

zetben való működéséhez szükséges kompetenciákat (OECD 2005). Az autonóm cselekvés 

két fogalmat kapcsol össze: az identitást és a relatív autonómiát abban az értelemben, hogy az 

egyén hogyan hoz döntést, és hogyan cselekszik egy adott szituációban. OECD 2005. 

Thematic Review on Adult Learning. Organisation of Economic Cooperation and 

Development (OECD). Párizs. www.oecd.org/edu/adultlearning (2010. április 10.) 
4 Nemesné Kis Szilvia, Sajtosné Csendes Gyöngyi (2010). Az illiteráció, avagy a funkcionális 

analfabétizmus Magyarországon. Felnőttképzés 1. 7–14. site.nive.hu/.../ 

1100113_nemesnesajtosne_- 20130911. 

http://www.oecd.org/edu/adultlearning
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funkciójának. A funkcionális analfabetizmus kifejezés tükrözi a jelenséget, de a 

külföldi és a magyar szakirodalom nem szívesen használja az analfabetizmus 

szóhoz kapcsolódó pejorativitás miatt”
5
. 

A funkcionális analfabetizmus felszámolására eseti megoldások éppúgy sze-

repelnek, mint a folyamatos intézkedések, módszerek. Hazánkban a funkcionális 

analfabetizmus két évszázada ismert, az ellene folyó küzdelem – időnként válto-

zó aktivitással – de állandó. Tudományos rendszerezése, feldolgozása megalapo-

zott
6
, számos „jó módszer” ismert

7
, ami erősíti a funkcionális analfabetizmus 

elleni hazai programok eredményességének lehetőségét. 

A kormányzati célok szellemében-közmunka oktatási részprogram 

A kormányzati célok világosak és következetesek a hátrányos helyzetű társada-

lommal kapcsolatosan. Tekintve, hogy a hátrányos helyzet sokakra kiterjeszthe-

tő, e helyen mégis elsősorban a roma népesség érintettsége alapján megjelenő 

helyzettel foglalkozunk. Az európai és a hazai törekvések egy irányba mutatnak 

– a foglalkoztathatóság megteremtése és fenntartása minél több ember számára, 

a hátrányos helyzet felszámolásával, vagy csökkentésével az elhelyezkedés 

megkönnyítése
8
. Ebben sok újszerű elemmel a közmunkaprogram képzései is 

befolyásoló tényezők, amelyekről ellentétes vélemények születtek. A romakér-

dés sokoldalúan kutatott, számon tartott
9
, erőfeszítések történnek az európai 

                                                        
 5 Terestyényi Tamás (1996) Írás- és olvasásnélküliség Magyarországon. In: Terts István 

(szerk.) Nyelv,nyelvész, társadalom. JPTE–PSZM Projekt Programiroda, Pécs–Budapest. 

292., továbbá pl. Steklács János (2013) A magyarországi fukcionális analfabetizmus kezelé-

sének lehetőségeiről a tapasztalat tükrében - http://kodolanyi.hu/ujadmin/lektoratus/ kong-

resszus/anyagok. 
6 Pl. Csoma Gyula, Lada László (1996) Tételek a funkcionális analfabetizmusról. Új Pedagó-

giai Szemle, 2009. június 17. További, a funkcionális analfabetizmusról készült összefoglaló 

munka: A funkcionális analfabetizmustól a távoktatásig I-II. Válogatás az UNESCO Távla-

tok-Prospects című folyóiratából. Vál. és szerk.: Maróti Andor. Az ELTE és a Magyar 

UNESCO Bizottság kiadása. Budapest. 1992., Csoma Gyula, Lada László (2002) Az olvasás 

éve és a funkcionális analfabetizmus. Új Pedagógiai Szemle 2002. március. 

epa.oszk.hu/00000/00035/00058/2002-03-lk-Tobbek-Olvasas.html-20130914. 
7 Matthew, Kathryn I, Felvégi Emese (2009) . Az olvasástanítás és a szövegértés-fejlesztés 

trendjei külföldön. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://www.ofi.hu/tudastar/kathryn-

matthew-felvegi (2009. december 1.) - 20130914. 
8 Zolnay János (szerk.): Romákat segítő projektek a rendszerváltozás óta Magyarországon. 

Szakértői tanulmány a Világbank Budapesti Regionális Irodája számára. In: Csányi Klára 

(szerk.): Szöveggyűjtemény a kisebbségi ügyek rendőrségi kezelésének tanulmányozásához. 

Világbank, Budapest,2002. 
9 Balog Iván (1997). A cigányok Magyarországon. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégi-

ai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. I. 2. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társa-

dalom, politika. Az életmód, az életvitel, a kultúra, a tudat átalakulása) Szerkesztő: Glatz 

Ferenc. Összeállította: Kemény István: a roma és munkaerőpiaci szempontból halmozottan 

hátrányos helyzetű emberek alkalmazkodóképességének növelése a foglalkoztatás rugalmas-

ságának növelésével, 80, Prioritások. romagov.kormany.hu/download/8/ 

e3/20000/Stratégia.pdf-20130915. 

http://kodolanyi.hu/ujadmin/lektoratus/
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uniós foglalkoztatási elvárások teljesítésére
10

. Már 2002-ben megfogalmazódott 

a kormány részéről, hogy „minden hátrányos helyzetű tanulhat”
11

, a hátrányos 

helyzetűek számára, ha egyenetlenül is, de sok képzési lehetőség adott
12

. A hát-

rányos helyzetű népesség, közte „a roma népesség rejtett erőforrás” – hangzott 

el
13

. Létezik Országos Roma Önkormányzat (ORÖ), Cigányügyi Egyeztető Ta-

nács, a Cigányügyi Koordinációs Tanács (CKT) a miniszterelnök hátrányos 

helyzetügyi testülete Hátrányos Helyzetű Programbizottság néven tevékenyke-

dik, megalakult a Magyarországi Hátrányos helyzetűekért Közalapítvány, folyik 

a hátrányos helyzetűekre szervezett oktatásfejlesztés, többek között hátrányos 

helyzetű diákok felzárkóztatását segítő tanoda nyílt Piliscsabán. Természetesen 

erre korábban is voltak értékelhető eredmények
14

, különböző színtereken, mint 

pl. a kaposvári intenzív eljárás
15

. 

                                                        
10 Bagó József (2000) A hazai foglalkoztatáspolitika közelítése az európai normákhoz.  Esély. 

2000.3. 24-45. 
11 I.B. (2002) Fidesz: minden hátrányos helyzetű tanulhat. Orbán Viktor kormányfő találko-

zása Farkas Flóriánnal, a Lungo Drom vezetőjével és Varga Józseffel, a Magyarországi Há t-

rányos helyzetűekért Közalapítvány vezetőjével. Népszabadság. 2002. március 1.5. 
12 A téli közfoglalkoztatásba vontak (2013/14) négy képzési program közül választhatnak:- 

Alapkompetencia-fejlesztés: az 5 tananyagegységből álló, 438 órás képzés célja azoknak az 

elemi ismereteknek, készségeknek és szociális kompetenciáknak az elsajátíttatása/begya-

koroltatása, melyek elengedhetetlenek a sikeres munkaerőpiaci reintegrációhoz, valamint 

alapfeltételei a szakképzésbe való bekapcsolódásnak. A képzés azoknak a leghátrányosabb 

helyzetű munkavállalóknak szerveződött, akik egyáltalán nem, vagy csak részben rendelkez-

nek az általános iskola elvégzéséhez szükséges alapkompetenciákkal és - készségekkel. (Tan-

anyagegységei: Ráhangoló/motiváló tréning; Kulcskompetenciák fejlesztése: Írás-olvasás; 

Kulcskompetenciák fejlesztése: Számolás; Tanulástechnikai tréning; Életvitel; Mentálhigiéné 

tréning)- Kompetencia-fejlesztés: középiskolát végzett hallgatók számára. A 438 órás c. 

képzés a különböző szakmai ismeretek – jogi, pénzügyi, alapvető ügyintézési ismeretek – 

mellett elsősorban a szociális kompetenciákat fejleszti.(Moduljai a következők: Csapatépítés; 

Önismeret és személyiség-fejlesztés; Tanulástechnikai tréning; Pályaorientációs tréning; Jogi 

alapismeretek; Kommunikációs és konfliktuskezelői tréning; Pénzügyi, ügyintézői alapisme-

retek; Környezettudatosság-fejlesztő tréning) 7. osztályos felzárkóztató képzés: Hat osztályt 

végzett, (hatodik osztályos általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkező) közmunka p rogram-

ba vont hallgatók számára 8. osztályos felzárkóztató képzés: Hét osztályt végzett, (hetedik 

osztályos általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkező) közmunka programba vont hallgatók 

számára 
13 „Míg a pártok többsége problémának, tehertételnek látja a romákat, addig a kabinet lehető-

ségként tekint rájuk. A hátrányos helyzetű közösség egy rejtett erőforrás, tartalék a magyar 

gazdaságnak „- mondta a Hátrányos helyzetű ügyi Egyeztető Tanács elnöki posztját is betöltő 

kormányfő. Orbán Viktor: A hátrányos helyzetűség rejtett erőforrás. 

http://www.origo.hu/itthon/20130507-orban-beszedet-mondott-a-ciganyugyi-egyezteto-

tanacs-ulesen.html-20130714. 
14 1999. május 27-28. Dunaferr Kft. Oktatási Központja Dunaújváros. Eszik Zoltán (1999) 

Felnőttképzés-kutatási fórum. A MNT (Művelődés, Népfőiskola, Társadalom) 1999. nyári 

száma, (VI.évf.2.sz.) a teljes számot ennek szentelte. Magyar Edit (1999) Szaktudás- minő-

ség-morál, Krisztián Béla (1999) Felnőttképzési háttér a régiókban, Diósi László (1999) A 

felnőttkori motivációk sajátosságai a cigányság körében, PHARE -LIEN program Nógrád 
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Az Emberi Erőforrások Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Á l-

lamtitkársága Cigányügy, társadalmi felzárkózás programja „a cigányság, a há t-

rányos térségekben élők, illetve az alacsony iskolai végzettségük, valamint egés-

zségügyi állapotuk miatt nehezen, vagy egyáltalán nem foglalkoztatható társa-

dalmi csoportok élet-körülményeinek, társadalmi helyzetének javítására, vala-

mint társadalmi integrációjának elősegítésére irányuló kormányzati tevékenység, 

amely csökkenti a területi, társadalmi hátrányokból és nemzetiségi hovatartozás-

ból fakadó egyenlőtlenségeket és elősegíti a közszolgáltatásokhoz történő egyen-

lő hozzáférést”
16

. 

2013 szeptemberében Roma Kutatóközpont alakult
17

, széleskörű irodalom 

foglalkozik a kérdéssel, mely önmagában is tanulmány tárgya lehetne a megkö-

zelítések oldaláról. Foglalkoznak a roma nők foglalkoztatásának elősegítésével, 

a cigánytelepek felszámolásával, iskolai megoldásokkal
18

, a munkaerőpiaci in-

tegrációval
19

, a hátrányos helyzetűek mentorálásával
20

. Az eredményesnek nyil-

vánított közmunka-program
21

 továbbvitele a képzések felé új távlatot nyit a szé-

lesebb lakosság bevonására. 

Ezzel kapcsolatban merülnek fel az együttműködés lehetőségeinek különbö-

ző közelítései – többek között az, milyen erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy 

a roma személy (csoport) elfogadottsága megtörténjen. Egy önbeszámolókon 

alapuló vizsgálat tanulságai szerint „(3) Azért, hogy egy cigány ember boldogul-

ni tudjon az identifikációs kihívások között, és egészségesen működő identitást 

alakítson ki, sokkal több energiát kell befektetnie, mint azoknak, akik a többségi 

                                                                                                                                         
megye, Balázsi Károly (1999) A cigányság társadalmi helyzetének jellemzői a felnőttképzés 

szempontjából (országos és BAZ). 
15 Nemesné Kis Szilvia, Sajtosné Csendes Gyöngyi Hátrányos helyzetű tanulók szövegértési 

problémái. i.m. 
16 www.kormany.hu/hu/.../tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag-201309615. 
17 Roma kutatóközpont Budapesten. A munkacsoport szakmai vezetője Balogh László, az 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának oktatója - Bene Dániel, az 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója szerint a kutatóközpontot 

az ESZA és az ORÖ 2012 szeptemberében kötött keret-megállapodásában foglaltak végrehaj-

tása érdekében hozták létre. A központ munkatársait - jelenleg 11-et - uniós forrásból foglal-

koztatják, tagjait az ORÖ választja ki. 

http://hvg.hu/itthon/20130911_Roma_kutatokozpont_all_munkaba_Budapesten -20130911. 
18 Pl. Imrei István (1998) A tiszabői Freinet-műhelyről. Iskolakultúra. 1998.12.95-101. éle-

tükben, de ahogyan ők majd a gyerekeikkel bánni fognak, abban bizonyosan ott lesz a hatás.”  
19 Havasi Virág (2013) Kezdeményezések Miskolcon a cigányok munkaerőpiaci integrációjá-

nak elősegítésére. Munkaügyi Szemle. 57. 1. 69-80. 
20 Angyal Árpád - Őszi Viktória (2012) Mentori szolgáltatás és közfoglalkoztatás . Munkaügyi 

Szemle. 56. 2012. 3.85-96. 
21 www.asz.hu/jelentes/0732/...a-kozmunkaprogramok./0732j000.pdf  -2013119. ÁSZ jelentés 

(2009-2011). Horváth Bálint, Kiss Beatrix, ÁSZ Kommunikációs és Intézményi Kapcsolatok 

Osztálya. Horváth Bálint, Kiss Beatrix, Kommunikációs és Intézményi Kapcsolatok Osztálya.  

http://www.kormany.hu/hu/.../tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag
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csoport tagjaiként határozhatják meg önmagukat”
22

. Különösen áll ez akkor. 

amikor a romák a funkcionális analfabetizmus állapotában vannak. A szegregá-

ció csökkentésére indított 151 programot mintegy 15 milliárd forint értékben 

támogatják
23

. 

A CEU programja 2004-ben indult Roma Access Program címmel és Európa 

legnagyobb kisebbségi csoportjába tartozó diákjainak biztosít lehetőséget arra, 

hogy tudományos sikereket érjenek el. 2007 óta a programot a Roma Oktatási 

Alap, a Sigrid Rausing Trust és magánszemélyek is támogatják
24

. 

A romanépesség iskolázottsági megállapításánál a romaság állapotából lehet 

kiindulni. A 2001-es népszámlálás adataiból azokat lehetett romaként azonosítani, 

akik roma nemzetiségűnek, anyanyelvűnek, vagy kulturális kötődésűnek vallották 

magukat
25

. A reprezentatív cigányvizsgálatok tanulsága szerint viszont a környe-

zet által cigánynak minősített népesség száma és aránya jóval nagyobb e csoport 

számánál és arányánál. A 2003. évi reprezentatív vizsgálaton alapuló, a cigány 

népesség számára vonatkozó közepes becslés és a 2001. évi népszámlálásban 

magukat cigányként meghatározó népesség számában majdnem háromszoros 

volt a különbség, vagyis nagyjából háromszor akkora népességet tekintett a kö r-

nyezet romának, mint akik a 2001. évi népszámláláskor ide sorolták magukat. 

Mivel az iskolázási esélyek különbsége a cigánynak és nem cigánynak minő-

sített népesség között figyelhető meg, az iskolázottsági előrejelzést nagyban 

torzította volna, ha a mikroszimuláció során egyszerűen a népszámlálásban ma-

gukat valamelyik értelemben romának vallók adatai alapján határoztuk volna 

meg a roma/nem roma hovatartozást. Ezért a mikroszimuláció kiinduló népessé-

gében létrehoztak egy „roma státus” változót
26

. Kiindulásképpen a népszámlá-

                                                        
22 Pálos Dóra (2010) „Cigány” identitások nehézségei. Egy önbeszámolókon alapuló vizsgálat 

tanulságai. Esély 201.2.62.A teljes cikk: 41-63. 
23 Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség kiemelt fejlesztési programokért felelős helyettes 

államtitkára: példaként említette, hogy uniós forrásból fejlesztési programok indultak a c i-

gány nők foglalkoztatásának elősegítésére, a cigánytelepek felszámolására, valamit a 

munkaerőpiaci integráció érdekében. A szegregáció csökkentésére indított 151 programhoz 

kapcsolódóan mintegy 15 milliárd forint értékben kötöttek támogatási szerződést. MTI.2013 

szeptember 11. 
24 https://hu-hu.facebook.com/.../CEU-Roma-Access-Program/1569911902-20130914. 
továbbá Tehetséges roma diákok posztgraduális tanulási lehetőségeinek kibővítése céljából, a 

VELUX Alapítvány tavaly szeptemberben egy három éves, 5,5 millió dán korona (kb. 725 

ezer euró) értékű adományt nyújtott át a Közép-Európai Egyetem (CEU) Roma Access Prog-

ramjának (RAP) - a RAP programról hétfői számában tudósított a New York Times is. A 

RAP a világ egyetlen olyan kilenc hónapos programja, amely intenzív kurzus keretében ké-

szíti fel Európa legnagyobb és legkirekesztettebb kisebbségének a tagjait arra, hogy nyílt 

versenyben mérettessék meg magukat Európa- és Észak-Amerika legjobb egyetemeinek angol 

nyelvű, posztgraduális képzést biztosító felvételi vizsgáin www.edupress.hu-20130914. 
25 Hermann Zoltám, Varga Júlia (2013) A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020 -ig 

Iskolázási mikroszimulációs modell. Közgazdasági Szemle, LI X. évf., 2012. július–

augusztus 854–891. 
26 Hermann Zoltán, Varga Júlia (2013) A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020 -ig 

 

https://hu-hu.facebook.com/.../CEU-Roma-Access-Program/1569911902-20130914
http://www.edupress.hu-20130914/
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lásban romának tekintették azokat, akiknek a családjában bárki romának vallotta 

magát (kivéve, ha ez a családban élő állami gondozott gyermek), akár roma 

nemzetiségűnek, cigány/roma anyanyelvűnek, vagy roma kulturális kötődésűnek 

vallotta magát. Ezt a változót függő változóként használva, megbecsülték a roma 

státus valószínűségét mindenkire a megfigyelhető egyéni jellemzők alapján, 

külön a gyerekek és felnőttek mintáján
27

. Végül a mikroszimulációban is alkal-

mazott kiválasztási eljárás segítségével roma státust rendeltek a romákhoz ha-

sonló jellemzőjű, és roma státussal nem rendelkezők egy részéhez, a roma státus 

becsült egyéni valószínűségével arányosan. A roma státusúak számát rögzítették, 

így összességében annyian kaptak „roma státust” a mikroszimuláció kiinduló 

népességében, ahány romának tekintett személy volt a 2003. évi reprezentatív 

cigányvizsgálat adatain alapuló, 2020-ra vonatkozó becslés alapján. 

Az általános iskolai és a középiskolai átmenet-valószínűségek zömét a Tárki 

és az Educatio Kht. Életpálya-felmérések (2006–2009 közötti) egyéni adatain 

lehet becsülni. A szimulációval az általános iskola befejezése idején az életkor 

és a középfokú továbbtanulás valószínűsége becsülhető meg. 

A középfokú végzettség megszerzésére vonatkozóan feltételezésekkel é l-

tünk, a diákok általános iskola befejezését követő negyedik évbeli helyzete (vég-

zettség, tanuló státus, évfolyam) alapján. A tanulók iskolai karrierjét a szülők 

iskolázottsága, a diákok roma/nem roma státusa, a diák neme és a lakóhely tele-

pülés-típusa alapján jeleztük előre. Ezek a tényezők a korábbi kutatások szerint 

is döntő hatással vannak a középiskolai továbbtanulásra és pályafutásra. A szü-

lők iskolázottságáról, a nemek és a lakóhely településtípusának hatásáról több 

oldalról tájékozódhatunk
28

. Az Életpálya-felmérések becsült átmenet-valószínű-

ségek számításakor, akkor tekintettük romának a diákot, ha a diák, vagy bármelyik 

szülő elsődlegesen, vagy másodlagosan roma nemzetiségűnek mondta magát
29

. 

Az iskolázottságot vizsgálva, az alapváltozat eredményei szerint 2020 -ban 

nagyjából 11-12 ezer általános iskolainál alacsonyabb végzettségű, és 60-65 ezer 

8 osztályos végzettségű fiatalt találunk majd a fiatal korcsoportban
30

, ami a 

funkcionális analfabetizmus jelenlétét is feltételezi, ami erősen korlátozza a 

munkapiaci érvényesülésüket. 

Országosan sok kezdeményezés történik a hátrányos helyzetű népesség kép-

zése érdekében, egyik ilyen a közmunkások képzése Az oktatás/képzés kiter-

jesztésében Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint 

                                                                                                                                         
Iskolázási mikroszimulációs modell. Közgazdasági Szemle, LI X. évf., 2012. július–

augusztus (854–891. 
27 A modell részleteiről lásd Hermann–Varga (2012). 
28 Lásd például Andor–Lisko [2000], Hermann [2005], a romastátus hatásáról Kertesi–Kezdi 

[2010]). 
29 Ebben Kertesi–Kézdi [2010] megközelítését követtük. 
30 Hermann Zoltán, Varga Júlia (2013) A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020 -ig 

Iskolázási mikroszimulációs modell. Közgazdasági Szemle, LI X. évf., 2012. július–

augusztus (854–891. Idézet:866.  
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húszezren OKJ-s képzésben, 29 ezren betanító jellegű oktatásban részesülhetnek. 

További 48 ezer, legfeljebb nyolc általános iskolát végzett ember úgynevezett 

alapkompetencia-fejlesztésben részesül, amelynek moduljait
31 

a Türr István 

Képző és Kutató Intézet dolgozta ki, a képzést számos kritika éri.  

Az ÁROP-2.2.15. számú projekt a cigányság körülményeinek javítására és 

társadalmi beilleszkedésének elősegítésére 2015-ig mintegy 50.000, legfeljebb 

szakiskolai végzettségű roma felnőtt piacképes szakképzését és 80.000 felnőtt 

roma alapfokú készség fejlesztési programokban való részvételét (írás, olvasás, 

számolás, informatika) kívánja megvalósítani
32

. A projektet az Országos Roma 

Önkormányzat ernyőszervezetként koordinálja. Célja a munkaerőpiacra való 

belépés ösztönzése, segítése és a munkahelyi diszkrimináció csökkentése, illetve 

a szegénység mélyülésének és újratermelődésének fékezése, a társadalmi kultu-

rális hátterű oktatási hátrányok felszámolása (Pl. kisgyermekkori felzárkózási 

programok kidolgozásával; fiatal tehetséges roma személyek tanulásának támo-

gatásával). A program magában foglalja a roma népesség kultúrájának megisme-

rését és megismertetését, valamint a felzárkózást segítő programok végrehajtá-

sához szükséges ismeretek és készségek nyújtását a roma kisebbségi önkor-

mányzatok munkatársai számára. A program megvalósításában a TKKI a képzé-

sek szervezését valósítja meg. A projekt során megvalósítandó többek között a 

munkaerő kölcsönzést, illetve munkaszervezést támogató közhasznú szervezet 

területi egységei létrehozása, Roma Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 

létrehozása, alkalmazott informatikai rendszer és adatbázis létrehozása a társa-

dalmi felzárkózással összefüggő statisztikák kezelésére (az adatbázisban szerep-

lő szoftver az ORÖ által 2013. október 25-én megrendezett konferencián került 

bemutatásra). A szoftver tesztelése és adatfeltöltése folyamatos, az alprojektet a 

2014. február 28-i adatszolgáltatás teszi teljessé
33

. 

A leghátrányosabb helyzetű álláskeresőknek szervezett, 5 tananyagegységből 

álló, 438 órás alapkompetencia fejlesztő képzés célja azoknak az elemi ismere-

teknek, készségeknek és szociális kompetenciáknak az elsajátíttatása/begya-

                                                        
31 Befejeződött a hátrányos helyzetű munkanélküliek első két csoportjának alapkompetencia 

képzése a TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 „Aktívan a munkáért” című program keretében. 

Véget ért a Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatóság TÁMOP 5.3.8 -B-

12/1-2012-0001 sz. pályázati programja keretében. A program 24 órás felzárkóztató tréning, 

37 órás írásbeli kommunikáció, 37 órás szóbeli kommunikáció, 70 órás számtani és mértani 

ismeretek és 12 óra internethasználat modulból épül fel. http://www.tkki.hu/ 

page.php?pid=504 
32 Tájékoztató. A Roma felzárkózás módszertani támogatása – ÁROP-2.2.15-2012-2012-0001 

projektről.  
33 2013. 11. 21. Tájékoztató a Roma felzárkózás módszertani támogatása – ÁROP-2.2.15-

2012-2012-0001 projektről. http://www.tkki.hu/page.php?pid=558-2013129. 

http://www.tkki.hu/page.php?pid=555
http://www.tkki.hu/
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koroltatása, melyek elengedhetetlenek a sikeres munkaerőpiaci reintegrációhoz, 

valamint alapfeltételei a szakképzésbe való bekapcsolódásnak
34

. 

A folyamatos felkészítés szükségessége 

A hátrányos helyzetű népesség felkészítése folyamatos feladat. Ez túlnő a nem-

zeti kereteken, ma a hátrányos helyzetűek európai méretekben növekvő problé-

mát jelentenek
35

. Egyik elem a roma felzárkóztatás módszertani támogatása, a 

tervezett 80.000 felnőtt roma alapfokú készség fejlesztési programokban való 

részvétele (írás, olvasás, számolás, informatika). Cél  a munkaerőpiacra való 

belépés ösztönzése, segítése a munkahelyi diszkrimináció csökkentése, illetve a 

szegénység mélyülésének és újratermelődésének fékezése, a társadalmi kulturá-

lis hátterű oktatási hátrányok felszámolása
36

. 

Számos ilyen program létezik, a Dél-Dunántúl egyik nemrég befejezett prog-

ramja volt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

és az L&R Társadalomkutató Intézet (Bécs) együttműködésében végzett munka, 

melybe a PTE FEEK is bekapcsolódott
37

. 

Az EU, az OECD és más intézmények, de a gazdasági szereplők egyaránt 

szorgalmazzák a funkcionális analfabetizmus ellen küzdelem új, határozottabb és 

eredményekkel szolgáló formáit. Ez az eddigi munka áttekintését és szükségsze-

rű fejlesztését igényli. 

A Kormány-ORÖ megállapodás értelmében 2015-ig 100 ezer munkanélküli 

roma személyt kell bevonni a foglalkoztatásba, a szak- és felnőttképzés területén 

mintegy 50 ezer, legfeljebb szakiskolai végzettségű, roma felnőtt piacképes 

szakképzését kell biztosítani. 80 000 felnőtt roma személy alapfokú készségfe j-

lesztési programokban való részvételét (írás, olvasás, számolás, informatika), 

továbbá mintegy 2 000 roma nő családsegítő szociális munkás, közösségfejlesz-

tő, foglalkozásszervező és egészségügyi közvetítő képzését, munkatapasztalat-

szerzését kell elősegíteni. 

                                                        
34 A 1704/2013. (X.8.) Kormány határozat alapján a nemzetgazdasági miniszter a Türr István 

Képző és Kutató Intézetet jelölte ki a közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó alapkom-

petencia-fejlesztő képzések lebonyolítására. http://www.tkki.hu/page.php?mid=183- 
35 Pokol Béla (2011) Európa végnapjai. A demográfiai összeroppanás következményei. 

Kairosz, Budapest, 
36 Tájékoztató a Roma felzárkózás módszertani támogatása – ÁROP-2.2.15-2012-2012-0001 

projektről. http://www.tkki.hu/page.php?pid=558-2013125. 
37 EXPAK AT-HU - „Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia 2008-2013”. Az EXPAK AT-HU 

„Szakértői Akadémia 2008-2013” közösen kialakította az Esélyegyenlőségi Roma Központot 

Nagykanizsán 2003-ban Ezért a hátrányos helyzetre vonatkozó EU ajánlások a nemzeti meg-

oldások jobbi tását is alapvető feltételként írják elő. A hátrányos helyzetben lévő,  eddig 

zömmel un. kisebbségek gyors szaporodása, európai migrációja a hátrányos helyzetűek ké r-

dését a nyugati országokra is kiterjeszti. Magyarországon a hátrányos helyzet feltárása, kuta-

tása és leküzdésének törekvése állandóan élő folyamat, jellemző területe a romanépesség . 

www.at-hu.net/at-hu/hu/projekt.php?we_objectID=15 -20130915. 

http://www.tkki.hu/page.php?mid=183-
http://www.tkki.hu/page.php?pid=558-2013125
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A hátrányos helyzetű roma népesség 

A rendkívül széles körből csak néhány tényezővel foglalkozunk. Munkapiaci 

oldalról tekintve, az ún. szocialista gazdaság korszakában (1949-1989) a munka 

kötelező értelmezésének megfelelően, a foglalkoztatás teljességére törekedve, 

jelentős romanépesség végzett valamilyen munkát a különböző gazdasági ágaza-

tokban, vállalatoknál. Tömeges foglalkoztatás történt a mezőgazdaságban, az 

építőiparban és a bányászatban – ezek az ágazatok egyben a társadalmi előrelé-

pés és befogadás területei is voltak. Ezeken a területeken – még ha ez különö-

sebb elvárásokkal nem is járt – a romanépesség életvitelben, időbeosztásban, 

munkaszervezet-ismeretben, szokásokban, mobilitásban szerzett tapasztalatokat, 

amelyek többsége, ha lassan is, de kedvezően befolyásolta életvitelüket. 

Az ebben és itt szocializálódott romanépességben kialakult családmodell, a 

pályaválasztási lehetőségek megismerése, némi érdeklődés állandósulása, az 

iskolába jutás több iránya, a vállalatok támogatása, a kulturális mozgalmak kere-

tei – hogy csak ezeket említsük – teret adtak és lehetőséget teremtettek kisebb-

nagyobb romaközösségek, személyek számára a munkahely biztonságára épített 

távolabbi életút-tervezésre, egyfajta állandó kapcsolat fenntartására a tágabb 

értelemben vett társadalommal. A szocialista gazdaság megteremtése, majd k i-

épülése – a szakmunkások tömeges kiképzése idején az alacsony technikai-

technológiai színvonal miatt a roma népesség számára is adott munkalehetősé-

gek, nagy hányada kevés, vagy semminemű intellektuálisabb készséget nem 

igényelt. 

A technológiai változás, a szervezetek kiépülése és az emberi erőforrás 

szemlélet terjedése következtében a műveltségi elemek munkába történő befo-

lyása előtérbe került. A szakképzés ismeretanyagának átalakulásán mérhető az 

eltolódás az egyszerűbb szakmákban is az intellektuális követelmények felé 

(munkautasítások személyre kiosztása, a kettős szakmák bevezetése, a képesség 

és kompetencia alapú állapot, az emeltszintű szakképzés stb.)
38

. A munkavég-

zésben fokozatosan következett be érdemi változás
39

, az építőiparban, bányá-

szatban, mezőgazdaságban hosszabb időn át tömegével dolgozhattak szakképze t-

len, vagy csak betanított munkások. Az építőipari, bányászati, kohászati és gépi-

pari szakokon szakképzésben az 1980-as évek közepéig a cigánytanulók 44,9%-a 

tanult, a szakmák zöme a 90-es évek elejére azonban perspektívátlanná vált, 

illetve megszűnt. 

Az 1980-as évektől, majd az 1989-es tulajdonváltással egész Kelet-

Európában – a szervezetek minőségi átalakulása, fokozott munkatempója, maga-

tartás-elvárása, az önálló feladat végrehajtás megértése és képesség-követel-

ménye következtében – a romák nagy része kiszorult a foglalkoztatásból. A ro-

mákon kívül más lakossági csoportok is hátrányos helyzetűek. De a romák jóval 

                                                        
38 Pl. Gál Róbert (1981) A szakmunkásképzés és a termelés érdekviszonyai. Pedagógiai 

Szemle. 1981.1. 19-25. 
39 Gál Róbert (1984) Szakképzés és szocializáció. Pedagógiai Szemle. 1984.7-8. 654-663. 
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kisebb mértékben vesznek részt az oktatásban, mint a többség, ennélfogva nehe-

zen integrálhatóak a munkapiacba
40

. A romanépesség számára hazánkban és 

Európa-szerte különböző programok hatalmas költségekkel zajlanak, egyes prog-

ramok átmeneti sikert jelentenek. Lényegesen hatékonyabbak, de sokoldalú elő-

készületet kívánnak a lokális foglalkoztatási kezdeményezések, melyek kedvező 

képet és követendő megoldást ajánlanak
41

, de a romák hátrányos helyzete Európa 

szerte tartósnak bizonyul
42

. 

Roma népesség – tartalék vagy használhatatlan munkaerő? 

A roma népesség számáról a hazai számítások eltérő eredményeket hoznak
43

. A 

CEMI kalkulációja szerint a romák száma a mai 700 ezerről 2050-re 1,2 millióra 

nőhet. Ezidő alatt a nem roma népesség száma 9,5 millióról 7,6 millióra csök-

ken. Így a romák mai mintegy 7 százalékos aránya megduplázódhat és elérheti a 

14-15 százalékot. Miközben a többségi populáció Európa egészéhez hasonlóan 

gyorsan öregszik, a romák aránya gyorsan nő, az aktív korú roma népesség ará-

nya 2050-re magasabb lesz, mint a nem romáké
44

. 

Magyarország összlakossága 2050-re mintegy hétmillió lesz. Ennek egyhar-

mada hátrányos helyzetű, a több mint kétmilliós népesség a csökkenő magyaro r-

szági népesség negyedét fogja kitenni. Az adat meghökkentő, de ha az elörege-

dést és a nagycsaládosok most kezdődő támogatását tekintjük, akkor arra kell 

felkészülnünk, hogy a munkaképes korú lakosság több mint fele, többségben 

roma lesz, hátrányos helyzetű
45

. A Pokol Béla által felvázolt elcigányosodási 

folyamatok európai következményei között a magyarországi jóslatokat Kiss Ká-

roly túlzottnak tartja
46

. Több adat és folyamat összevetésével e szerző is komor 

jövőt fest, de nem olyan véglegeset, mint Pokol Béla. Kiss Károly a romák szá-

mát 2050-re a népesség 1/6-ára teszi (15%, 1,2 millió fő). Ez nem éri el a Pokol 

Béla által számított egyharmadot. Feltételezzük, hogy a népesség fele lesz mun-

                                                        
40 Józan Péter (2005) A 21. század első éveinek népesedési viszonyai Magyarországon.  

http://www.nepinfo.hu/doc.php?doc=MjcyMA – 20130814.  
41 Simonyi Ágnes (2011) Aktiválás – foglalkoztatás és szociálpolitikák eszközeinek 

és intézményeinek összehangolása a fejlett országokban. Esély. 2011.2. 66 -99. 
42 Pokol Béla (2011) Európa végnapjai. A demográfiai összeroppanás következményei. 

Kairosz, Budapest, 2011. 220. Idézet: 29-31. 
43 A roma népesség demográfiai jellemzői. Kísérleti előreszámítás 2050 -ig. KSH 1999. 
44 Dudás Gergely (2006) május 9., kedd 11:48 Romák a szegénység csapdájában. Index. 

index.hu/gazdasag/magyar/roma060508-20130918. 
45 Hablicsek László (2000) a rendelkezésre álló adatok, valamint számos (jelenlegi és való-

színűsíthető) demográfiai jellemző alapján készített népesedési előrejelzése 2050 -re mintegy 

2 millió hátrányos helyzetű etnikumú lakossal számol, ami a gyorsan csökkenő magyarorszá-

gi népesség negyedét fogja kitenni, vö. Hablicsek László (2000): Kísérlet a hátrányos helyze-

tű népesség előreszámítására 2050-ig. In: Horváth Ágota (szerk.): Hátrányos helyzetűnek 

születni. Tanulmányok, dokumentumok. Aktív Társadalom Alapítvány & Új Mandátum Kia-

dó, Budapest, továbbá Pokol Béla cikke a Magyar Nemzet 2010. szeptember 7-i számában. 
46 kisskaroly.x3.hu/ciganyugyek/magyarorszag-elciganyosodasa.Budapest. 2010. szeptember 

14. pdf.-20130918. 

http://www.nepinfo.hu/doc.php?doc=MjcyMA
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kaképes korú, akkor az még mindig csak 600 ezer fő. Továbbá, ha a nem cigány  

népesség 2/3-1/3 arányban oszlik meg eltartottakra és munkaképes korúakra, 

akkor 1,9 millió nem-cigány és 600 ezer cigány-magyar részből fog állni a mun-

kaképes korú népesség
47

. A romák számának jobb megítéléséhez a 2014-es nem-

zetiségi regisztráció is adhat támpontot, bár a romaregisztráció körül politikai 

érdekek gyűrűznek. 2014 elején (2014. január 16,) a Nemzeti Választási Iroda 

szerint 937 német és 170 roma vétette fel magát a nemzetiségi listára
48

. 

A helyzet súlyosságára utal, hogy a PISA eredmények sem biztatóak, a né-

pesség tanulói állománya változatlanul (ismétlődően, kis eltérésekkel) elmarad 

az OECD iránymutató átlagaitól és ez a jövőre is trendként értékelendő. A legu-

tóbbi, 2012 tavaszán készült mérések alkalmával a diákok teljesítménye szöveg-

értés, matematika és természet-tudományok területén is alacsonyabb lett az Eu-

rópai Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD átlagánál. 

Bár 2000 óta mindig volt kisebb-nagyobb hullámzás, a 2012-es az első év, ami-

kor mindhárom területen egyaránt az átlag alatt maradt a 15 évesek eredménye. 

Matematikából a 29., szövegértésben a 22., a természet-tudományok területén a 

23. helyen végeztek a magyar diákok a 34 OECD-államból. Balázsi Ildikó, a 

PISA nemzeti projektvezetője, az Oktatási Hivatal közoktatási  mérési osztályá-

nak vezetője hangsúlyozta, hogy a 2003-as felmérésnél 490 pont volt az átlag-

eredmény, míg tavaly 477. Szövegértésből az OECD-átlag 496 pont volt, mate-

matikából 494, természettudományokból pedig 501. A magyar tanulóknak szö-

vegértésből 488, matematikából 477, természettudományokból 494 pont volt az 

eredményük. Matematikából és természettudományokból szignifikáns a romlás – 

vetette össze a mostani adatokat korábbi felmérésekkel. Fontos tény, hogy a 

2012-ben először mért digitális szövegértés területén az átlageredmény csak a 

27-29. helyre volt elegendő
49

. 

A hátrányos helyzetűek munkapiaci értéke ma is egyenetlen. Közülük pl. a 

dolgozó romák legnagyobb része segéd-, vagy betanított munkát végez, köz-

munkás, a munka-nélküliek aránya egyes településeken 80-90 százalékos
50

. 

Szükséges, hogy a jelen és jövő kihívását a hátrányos helyzetűek integrációja 

elősegítésével, az előrelépéshez szükséges legalább elemi tudás megteremtésé-

                                                        
47 Kiss Károly (2010) 6. 
48 Czene Gábor (2014) Sok német, kevés roma. Népszabadság. 2014. június 20.6.  
49 http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/belfold/az-uj-pisa-teszt-szerint-tovabbra-is-gyengek-a-

magyar-diakok, PISA 2012 Results in Focus- What 15-year-olds knowand what they can do 

with what they know.OECD 2013. A 32 oldalas jelentés (Angel Gurría előszava) részletesen 

dokumentálva az országokat összehasonlító elemzéssel tekinti át a helyzetet. 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf  
50 Pelle János (2010) Pokol Bélát sötét jóslatairól kérdeztük.  

2010. szeptember 13. HVG. http://hvg.hu/velemeny/20100913_pokol_bela_demografia 

http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/belfold/az-uj-pisa-teszt-szerint-tovabbra-is-gyengek-a-magyar-diakok
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/belfold/az-uj-pisa-teszt-szerint-tovabbra-is-gyengek-a-magyar-diakok
http://hvg.hu/velemeny/20100913_pokol_bela_demografia
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vel, a munkapiaci érvényesülés alapvető feltételei megteremtésével készítsük 

elő, illetve juttassuk a megoldás irányába
51

. 

A FEEK és a romaképzés 

A hátrányos helyzetűek képzéssel kapcsolatos kezdeményezésekben a PTE 

FEEK, illetve elődei a kultúra- és művelődésszervezés, szervezetfejlesztés olda-

láról folyamatosan megújítva és aktualizálva módszereiket, számos tapasztalattal 

rendelkeznek. Együttműködve tágabb értelemben vett roma- és társadalmi szer-

vezetekkel, társ-felsőoktatási
52

 szervezetekkel, egyes foglalkoztatókkal, kisebb-

nagyobb romacsoportokat közösen formáltak a munkapiac, a művelődés és kö-

zösségi élet területein való működésre, a kisebbségi önkormányzati feladatok 

ellátására. Ilyen szervezetfejlesztési komplex munkát a korábbi eredmények 

felhasználásával többek között ma is folytat a Kaposvári Egyetem Pedagógiai 

Kara
53

. 

A FEEK és elődei a korábbi programok között módosításokkal eredménye-

sen használták fel a tanszéki programjaikat, igénybe vették a FÁK – Foglalkoz-

tatásba Ágyazott Képzés programokat. Részt vettek a Művelődési (MM), majd 

Oktatási Minisztérium (OM), az Országos Közoktatási Intézet Integrációs Fej-

lesztési Központja (OKI IFK) és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

(OFK) szakértői által kidolgozott roma-programban (2004/2005). A nagy ívű 

tervek számos akadállyal terheltek, a foglalkoztatás összekapcsolódott az okta-

tással és képzéssel. Célja volt, hogy, a támogatott személy ne csak munkát kap-

jon, hanem valós esélyt arra, hogy a munkaerőpiacon hosszútávon meg tudja 

állni a helyét
54

. Az esélynövelő hátrányos helyzetű iskolai koordinátorok képzé-

sét és foglalkoztatását valósította meg az Ec-Pec Alapítvány, az Oktáv Kht. va-

lamint a Nyíregyházi Főiskola Felnőttoktatási és Művelődéstudományi Tanszé-

ke, együttműködésben az Országos Közoktatási Intézettel. 

Baranyában korábban a JPTE Tanárképző Kar Közművelődési Tanszéke 

majd a FEEFI végzett mentori, koordinációs képzést az andragógiai képzés kere-

tében. A hátrányos helyzetűek andragógiai kezelése, koordinációjának célja, 

hogy az intézmények olyan szakszerű alkalmazottakkal rendelkezzenek, akik a 

hátrányos helyzetűek integrált nevelése során
55

, a tényleges munkapiaci esély-

                                                        
51 Nagykanizsai Hátrányos helyzetű Nemzetiségi Önkormányzat Esélyegyenlőségi  Központja. 

Tudás, munka, megbecsülés. EXPAK-NRNÖEK. Kézirat, ismertetőjéből. 
52 Kezdetben a Kaposvári Tanítóképző Főiskola részéről dr. Magyar Miklós és Maksay Klára 

szervezte és irányította a munkát.  
53 Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése tréning alap- és emelt szinten. A Kaposvári Egyetem 

Pedagógiai Kara Anyanyelvi kompetencia-fejlesztő tréninget indít alap- és emelet szinten, 

1x8, illetve 2x8 órás kiscsoportos (8-12 fő) foglalkozások formájában. 

http://www.ke.hu/menu/364/283-20130809. 
54 A programokról pl. Mayer József (2005): a Foglalkoztatásba Ágyazott Képzés. OKI Szak-

mai napok, Budapest., „Esélyteremtés a foglalkoztatásban" pályázati program 2005-2007”. 
55 Pl. Romák és oktatás. (Szerkesztő Andor Mihály, 2001). Iskolakultúra, Pécs. Iskolakultúra-

könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János. Tanulmányok: Ambrus Péter: Hátrányos helyze-
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egyenlőséghez segítsék az érintetteket
56

.A FEEK ilyen irányú munkáját mindvé-

gig a szervezetben alkalmazható/-alkalmazott hátrányos helyzetű emberi erőfor-

rás motivációja, értékelhető tudása és magatartás-fejlesztése, a részvételi akció-

kutatás tapasztalatainak felhasználása jellemezte, amelyet 2010-2011 között 

intenzív fejlesztés jellemzett. 

Fejlesztő tréning a funkcionális analfabetizmus csökkentéséért 

A fejlesztés a munkapiacon elvárt „érzékenyítés” érdekében történt. A  kidolgo-

zott tréningek egy része olyan hátrányos helyzetű fiatalok/felnőttek számára 

készült, akik a munkapiacon kommunikációs helyzetekbe kerülnek, munkájuk 

egyik feltétele az anyanyelv és matematika ismeret használata. 

Ehhez mérten a tréningek során éltünk a csoportszervezéssel. 

A csoport olyan személyek együttese, akiket a következők jellemeznek:  

1.) viszonylagos tisztázottság (3-25 fő); 

2.) közvetlen kontaktus (face-to-face); 

3.) a csoporttagoknak vannak közös céljai és értékei; 

4.) a csoporton belüli szerepek, funkciók és pozíciók, amelyek irányítják a 

csoport folyamatait és bizonyos mértékig a csoporttagok magatartását is,  

5.) a viszonylagos hosszú idejűség. 

Ez a sajátélményű csoport (ST-Sensitivity Training) az aktuális folyamatokra 

és az egyénben végbemenő folyamatokra koncentrál, annak érdekében, hogy a 

résztvevőknek lehetővé tegye az önmagára és saját viselkedésére vonatkozó 

felismeréseket. A hangsúly az egyéni élmény- és magatartási folyamatokon van. 

A célmeghatározástól függően lehet: 

− attitűdváltoztatás; 

− magatartásváltoztatás; 

− személyiségváltoztatás. 

                                                                                                                                         
tűség és iskola 7, Forray R. Katalin, Hegedûs T. András: Oktatáspolitikai változások a hátrá-

nyos helyzetű gyerekek iskoláztatásában 13, Liskó Ilona: A hátrányos helyzetű tanulók és a 

pedagógusok 31, Mészáros Anita: hátrányos helyzetű gyerekek alternatív iskolai fejlesztése 

47, Gúti Erika: Romák az oktatásban 54, Kende Ágnes: A kudarcok okai 65, Forray R. Kata-

lin. Hegedûs T. András: Hátrányos helyzetű tanulók az általános iskolákban (egy empirikus 

vizsgálat tapasztalatai) 74, Réger Zita: Hátrányos helyzetű gyerekek nyelvi problémái és 

iskolai esélyei 85, Szabó Ildikó, Horváth Ágnes: Tanítóképző főiskolások elképzelései a 

kisebbségekkel létesíthető kapcsolatokról 92,  Szemán Józsefné: A hátrányos helyzetű gyer-

mekek óvodai nevelése 99, Pólya Zoltán: Kilenc év Csenyétén 107, Boreczky Ágnes, Lukács 

István: Jönnek a romák? Hátrányos helyzetű program – ELTE TKF1995–97. 117, Imrei Ist-

ván: A Tiszabői Freinet-műhelyrõl 129. Vári lászlóné: Matematikai tudásszintet meghatározó 

háttérváltozók 138, Tóth Jánosné: Az utca matematikája 149.  
56 Csoma Gyula (2009) Az esélyegyenlítő oktatás mint utópia II.Uj Pedagógiai Szemle. 2009. 

június 17. AZ UPSZ 2006. decemberi száma közölte a tanulmány első részét. A második rész 

egyrészt ismerteti a felnőttek, illetve a hátrányos helyzetű fiatalok tanításában alkalmazandó 

egyénre szabott módszereket, másrészt a differenciálás kitüntetett szerepét. A szerző szerint a 

hátrányos helyzet, a leszakadás megelőzése érdekében esélyegyenlítő intézményrendszerre és 

a állami szerepvállalásra van szükség. 
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A sensitivity (érzékenyítés) nem különleges magatartás, hanem a kommun i-

kációs jelek (a nyelv, a verbalitás és számolás) adekvát felvételének normális 

képessége. 

Három fő (egymást átfedő) területe van: 

− a szociális-kognitív terület: mások észlelésének, megítélésének és ismere-

tének területe (beleértve a megtévesztési és előítéleti forrásokat is);  

− a motivációs terület: az egyéni mozgósítási alapjai a különböző szituác i-

ókban; 

− az expresszív terület: a spontán önkifejezés finom fokozatai és a beszéd-

beli kifejezések megfeleltetése a feladatnak. 

A projekt modellértékű rugalmas felnőttképzési módszertana és a folyamatos 

támogatás (mentorálas) lehetővé teszi, hogy a munkaerőpiaci hátrányokkal ren-

delkező (befejezetlen iskola, funkcionális analfabetizmus/illiteráció, érettségi és 

piacképes szakma hiánya) munkavállalók dolgozhassanak, közben, ezzel párhu-

zamosan nyerjenek felkészítést a funkcionális analfabetizmus csökkentésére, a 

roma származásúak is szerezzenek szakmát, készüljenek fel további életútra (az 

érettségire, vagy további tanulmányokra)
57

. 

A kormányzati célok szellemében 

Ma a kormányzati célok a hátrányos helyzetű társadalommal kapcsolatosan vilá-

gosak és következetesek. Még 2002-ben fogalmazódott meg a kormány részéről, 

hogy „minden hátrányos helyzetű tanulhat”
58

, a hátrányos helyzetű tanulók szá-

mára, ha egyenetlenül is, de sok képzési lehetőség adott. A hátrányos helyzetű 

népességet erőforrásként kezelik
59

, létezik Országos Roma Önkormányzat 

(ORÖ), Cigányügyi Egyeztető Tanács a Cigányügyi Koordinációs Tanács 

(CKT), a miniszterelnök hátrányos helyzetügyi testülete Hátrányos helyzetű 

Programbizottság néven tevékenykedik, megalakult a Magyarországi Hátrányos 

helyzetűekért Közalapítvány, folyik a hátrányos helyzetű oktatásfejlesztési prog-

ram, a tárcáknál hátrányos helyzetű programok készülnek. Országosan sok kez-

deményezés sikerrel folyik a hátrányos helyzetű népesség képzésében.  

                                                        
57 http://www.ecpec.hu/content/content_73.html-20130815, dr. Kondákor István (2013) Pár 

gondolat a roma értelmiség képzéséről (Pécs. 2013 szeptember 10. Kézirat), a Cigány Orvo s-

képzési Program a Semmelweis Egyetemen (TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR-2010-0006 ). Ve-

zetője dr. Rosivall László- info@cigany-orvoskepzes.hu. Szakmai fejlesztési értekezlet a 

FEEK-es 2013 szeptember 10. Emlékeztető. 
58 Minden hátrányos helyzetű tanulhat. Orbán Viktor  kormányfő találkozásán Farkas Flórián-

nal, a Lungo Drom vezetőjével és Varga Józseffel, a Magyarországi Hátrányos helyzetűekért 

Közalapítvány vezetőjével. Népszabadság. 2002. március 1.5.  
59 „Míg a pártok többsége problémának, tehertételnek látja a romákat,  addig a kabinet lehető-

ségként tekint rájuk. A hátrányos helyzetű közösség egy rejtett erőforrás, tartalék a magyar 

gazdaságnak „- mondta a Hátrányos helyzetűügyi Egyeztető Tanács elnöki posztját is betöltő 

kormányfő. Orbán Viktor: A hátrányos helyzetűség rejtett erőforrás. http://www.origo.hu/ 

itthon/20130507-orban-beszedet-mondott-a-ciganyugyi-egyezteto-tanacs-ulesen.html-

20130714. 

http://www.ecpec.hu/content/content_73.html-20130815
mailto:info@cigany-orvoskepzes.hu
http://www.origo.hu/
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Számos alap- és alkalmazott kutatás történik
60

, a sokoldalú következtetések a 

képzés szükségessége irányába mutatnak. A hátrányos helyzetű népesség ará-

nyának gyors növekedése
61

, amelyet a családtámogatások új rendszere is erősít, 

olyan tömeget hoz létre, amelynek ismerethiánya fékezi társadalmi és gazdasági 

érvényesülésüket, korlátozza önellátó és öneltartó képességüket. Ily módon el-

tartásuk, segélyezésük fokozott súllyal nehezedik a gazdaságra, társadalomra. 

Ezért a hátrányos helyzetűek oktatása, képzése kulcskérdés
62

. 

Az alapkészségek fejlesztése 

A gazdaság és társadalom általános kulturális igénye, amely a foglalkoztatás 

minőségében is megjelenik, meghatározza a munkavállaló önfenntartó képessé-

get, a személy lehetőségeit. Ezek közül a tudás, amelyet általában az iskolai 

végzettséghez kötünk, egyik legfontosabb meghatározója a munkaerőpiaci érvé-

nyesülésnek, a foglalkoztatási esélyeknek és a kereseteknek. Kiterjedt vizsgála-

tok folynak, hogy vajon milyen okok, milyen társadalmi mechanizmusok veze t-

nek oda, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek egy része, – becslések szerint ötö-

de-negyede – nem képes az általános iskolában a szükséges alapkészségek mi-

nimumára szert tenni, előrevetítve a felnőttkori munkaerőpiaci kudarcokat és 

megélhetési nehézségeket
63

. 

A funkcionális illiteráció
64

 

A hátrányos helyzetűek felkészítéséhez szükséges tervezés és célkitűzés felveti,  

− milyen motivációs bázisokkal lehetséges és történjék a fejlesztés, 

− milyen mértékben kezelik a hátrányos helyzetű fiatalok az írásbeliséget,  

                                                        
60 pl. A hátrányos helyzetű/hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő piaci esélyei és a munka-

nélkülieket segítő non-profit szervezetek szerepe az esélyek növelésében a Dél-dunántulon. 

Gypsy Studies – Hátrányos helyzetű Tanulmányok. Sorozatszerkesztő: Cserti Csapó Tibor. 

20. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Neveléstudományi Intézet. 

Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. Zárótanulmány az Országos Foglalkoztatási Köz-

alapítvány által támogatott 5341/18-140 sz. kutatásról. A kutatásról (Cserti Csapó Tibor, 

Forray R. Katalin), A térség (Forray R. Katalin, Híves Tamás), A munkaadók (Székely Éva), 

A munkavállalók (Forray R. Katalin, Székely Éva), A civilek (Cserti Csapó Tibor).  
61 Neményi Mária: (2000) Kis roma demográfia . In: Horváth - Landau - Szalai: Cigánynak 

születni. Tanulmányok, dokumentumok. Aktív Társadalom Alapítvány - Új Mandátum Kiadó, 

Budapest, 2000, 277-282. 
62 Nagy József (2012 ) Oktatási rendszerünk jövője - sorsdöntő fejlesztési szükségletek és 

lehetőségek. Magyar Pedagógiai Társaság. Budapest. 2012. január 24. http://pedagogiai-

tarsasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1313:nagy-jozsef-szegedi-

professzor-tanulmanya&catid=89:tanulmanyok&Itemid=53-20130814. 
63 Pl. Cserti Csapó Tibor (2004): Területi-szociológiai jellemzés a magyarországi hátrányos 

helyzetű népesség körében http://nti.btk.pte.hu/rom/dok/sal/Tibor_Cserti_Csapo_ 

Territorial_sociology.doc (20130811).  
64 Nemesné Kis Szilvia, Sajtosné Csendes Gyöngyi, Tóth Istvánné (2004) Integrált anyanye l-

vi nevelés. Óvodáskortól a kamaszkorig. Főiskolai jegyzet. Szerk. Nemesné Kis Szilvia. 

Dávid Oktatói Bt. Kaposvár. 2004.217 oldal. ISSN,ISBN=0. Az illetirációról: 182-196. 

http://nti.btk.pte.hu/rom/dok/sal/Tibor_Cserti_Csapo_%20Territorial_sociology.doc
http://nti.btk.pte.hu/rom/dok/sal/Tibor_Cserti_Csapo_%20Territorial_sociology.doc
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− milyen mértékben képesek írásos szövegek alapján bármilyen új ismeretet 

elsajátítani
65

, 

− tudnak-e kalkulálni és számítások szükségességét felismerni, 

− képesek-e egyszerű problémákat azonosítani, 

− képesek-e az ily módon felismert problémákat egyszerű gondolkodási sé-

mákra leképezni, melyeknek segítségével e problémákat meg lehet olda-

ni?
66

, 

− képesek-e ezt írásban, szavakkal
67

, számolással megszabott időben és idő-

re visszaadni?
68

. 

A megismétlődő vizsgálatok évtizedek óta az analfabetizmus/funkcionális 

analfabetizmus, a funkcionális illiteráció folyamatos jelenlétét jelzik
69

. Ez válto-

zatlan akadálya a munkapiac bármely részén történő bekapcsolódásnak . 

A gazdasági struktúraváltás gyorsasága következtében a magántulajdonba 

került és számos szakirányban működő vállalkozás, szolgáltatás, az államigazga-

tás munkatartalma is megváltozott. A mindig szükséges és nélkülözhetetlen köz-

vetlen fizikai munka részaránya csökken, de ebben is megnőtt az intellektuális 

elemek aránya, részben a munkával kapcsolatos dokumentációk utasításokon túli 

önálló értelmezés- szükségessége, másrészt az írásbeliség, sőt elektronikus esz-

közhasználat, vagy a piktogram-technika miatt. Annak ellenére, hogy a népesség 

jelentős hányada valamilyen iskolai ismeretekkel rendelkezik, a munkapiacon 

jelentkező népesség nem kis hányada nem tud megfelelni egyszerű 

munkábaállítási, munkaköri követelményeknek sem, mivel az olvasás, szöveg-

megértés, számolás, bizonyos magatartási elemek túlságosan gyengék ahhoz, 

hogy a személy képes legyen az új és más ismereteknek megfelelni, illetve a 

környezethez rövid idő alatt alkalmazkodni és abban meg is maradni – esetleg új 

irányba tájékozódni. 

                                                        
65 Nagy József (1973): Alapműveleti számolási készségek. Acta Universitatis, Szeged, Csapó 

Benő, Szendrei Mária (szerk. (2011): Tartalmi keretek a Matematika diagnosztikus értékelé-

séhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,  
66 Kertesi Gábor, Kézdi Gábor (2011) A hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű tanu-

lók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól. Budapesti 

munkagazdaságtani füzetek. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és regionális 

tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet. Budapesti Corvinus Egyetem, 

Emberi Erőforrások Tanszék. Budapest, 2011. BWP – 2012/5. Magyar Tudományos Akadé-

mia Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest.  2012. június. 
67 Fazekasné Fenyvesi Margit (2000): A beszédhanghallás kritériumorientált fejlesztése. Új 

Pedagógiai szemle, 7-8. 279-284, Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella, Józsa Krisztián: Kritéri-

umorientált fejlesztés SZÖVEGFER programcsomaggal: módszerek. Pap-Szigeti Róbert: Krité-

riumorientált fejlesztés SZÖVEGFER programcsomaggal: eredmények. In: Nagy József (2007): 

Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 
68 Pl. Benda József (2007): Örömmel tanulni. Humanisztikus kooperatív tanulás. Agykontroll 

Kft., Budapest, Józsa Krisztián (2007) Az elsajátítási motiváció. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 
69 Nagy József (2004) A szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnosztiku s 

feltérképezése. Magyar Pedagógia. 2. 123-142. 
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Ezt a jelenséget nevezzük funkcionális analfabetizmusnak, illetve funkcioná-

lis illiterációnak
70

. A két kifejezés lényegileg azonos, de mivel az analfabetiz-

mus bármely fajtája pejoratív értelmű, sokan ezt nem szívesen használják. Funk-

cionális illiterált az a személy, aki a szó szoros értelmében nem írástudatlan, 

vagy olvasásképtelen, de attól függően annak minősül, hogy adott esetben (pl. 

munka-körnél, foglalkozásnál) mit tekintünk az írás-olvasás-számolás funkció-

jának
71

. Tekintve, hogy előre nem látható, hogy a fiatal érintett népesség milyen 

foglalkozásba, munkakörbe lép, általános szükséglet az illiteráció átfogó korrek-

ciója. 

Mindezen kérdések nem újak
72

, de a változó viszonyok között nem elodázha-

tó cselekvésre ösztönöznek. A felmérések indokoltan a szöveg/képmeg-

értés/munkahelyi magatartás köreire koncentrálnak, mert az olvasásképesség 

élményszerző, információ- és tudásszerző funkcióit csak a szöveg/képértésnek és 

bizonyos magatartásbeli normáknak köszönhetően teljesítheti. Számos nagylép-

tékű vizsgálat
73

 igazolja, hogy az olvasás- képesség, a szövegértés megfelelő 

szintű elsajátítása lehetetlen az optimálishoz közelítő olvasáskészség nélkül. Ez 

különös figyelmet érdemel, mert a munkapiaci foglalkoztatások többsége, az 

elhelyezkedési lehetőségek mind feltételezik a szövegben és  képben történő 

önálló eligazodást (pl. képernyős foglalkozás-választás, munkautasítás), megér-

tést és a megértés visszaadását (szóban, írásban). 

Ezért folyamatosak a kutatások az olvasás- és képmegértés készség különbö-

ző összetevői, a felismerés, a folyékonyság (fluency), az eredményes olvasás 

szókészlete (vocabulary), a mondatolvasás (sentence reading) körében. Az olva-

sáskészség szempontjából fontos kutatások, mint a szófelismerés (word 

recognition), a mondatértés (sentence comprehension) körében végzettek  esélyt 

jelentenek a problémák megértésében és megoldásában
74

. 

A verbális képességek növelése 

A korábbiakkal összefüggésben a szemléletesség útján az egyik feladat a verbá-

lis képességek fejlesztése, ami kapcsolódik a gondolkodás és beszéd képessége i-

                                                        
70 Nemesné Kis Szilvia, Sajtosné Csendes Gyöngyi, Tóth Istvánné (2004) Integrált anyanye l-

vi nevelés. Óvodáskortól a kamaszkorig. Főiskolai jegyzet. Szerk. Nemesné Kis Szilvia. 

Dávid Oktatói Bt. Kaposvár. 2004.217 oldal. ISSN, ISBN=0. Illiterációról- 182. 
71 Nemesné Kis Szilvia, Sajtosné Csendes Gyöngyi, Tóth Istvánné (2004) .182.. 
72 Pl. Báthory Zoltán (1972) Az olvasás üteme, megértése és hibái. Köznevelés, 19. 36–39. 

Kozma Tamás (1972): Taxonómia az olvasástanításban. Pedagógiai Szemle, 3. 223–236., 

Nagy József (2004): Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. Iskolakultúra, 3. 3–26. 
73 Pl. a PANEL 2000, FRAME 2000, a NIFL 2002, a RAND 2002. programok, hogy csak 

ezeket említsük. 
74 Pl. Báthory Zoltán (1972): Az olvasás üteme, megértése és hibái. Köznevelés, 19. 36–39., 

Kozma Tamás (1972): Taxonómia az olvasástanításban. Pedagógiai Szemle, 3. 223–236., 

Nagy József (2004) Szóolvasó készség fejlődésének kritérumorientált diagnosztikus feltérké-

pezése MTA-SzTE. Magyar Pedagógia 104. évf. 2. 123–142. Képességkutató Csoport, Nagy 

József (2004): Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. Iskolakultúra, 3. sz. 3–26., 

Olvasáskészség. Elemzési útmutató ( Kasik László, Nagy József, 2007) Szeged. Sulinova 
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vel
75

. Erre Vigotszkij
76

 és Eysenck 
77

 valamint magyar szerzők is rámutatnak. A 

hátrányos helyzetű népesség verbális képességének fejlesztésében figyelembe 

veendő, ahogy a különböző témakörök (tantárgyak) az adott személyek (csoport) 

verbális képességeire alapozva, hogyan befolyásolják a képesség alakulását. A 

különbözőséget a verbális töltés fogalmával fejezzük ki, melyet a blokk -prioritás 

elvén alapuló, többlépcsős regresszió analízisek nyomán alakítottunk
78

 ki és 

határoztunk meg az általunk kijelölt olvasás, számolás körére.  

A kvantitatív meghatározással a verbális töltés mutatóját (hatékonyságát) fe-

jezzük ki. A kidolgozott módszer ezen alapul – bizonyos témák verbális töltését 

csökkenteni, másokét megemelni szükséges. A hátrányos helyzet feltárása szá-

mos tanulmány tárgya, befolyását a tanulásra sokoldalúan vizsgálják, de a hazai 

IEA vizsgálatok nyomán is megállapítható, hogy a tanulási teljesítményekre a 

hátrányos környezet végletesen nem általánosítható
79

. 

Hasonló a helyzet a számolással kapcsolatban. 

A számolástudatlanság a funkcionális analfabetizmushoz hasonló jelenség
80

. 

Az érintettek 

− vagy egyáltalán nem ismerik a számolást, 

− vagy csak mechanikus számolásra képesek, de valójában nem értik, hogy 

mit csinálnak; 

− nem értik a számolás alapelveit, rosszul becsülnek meg valószínűségeket.  

Ezt a helyzetet az Amerikai Egyesült Államokban egyesek nemzeti problé-

mának tekintik
81

. A jelenség az egyén számára súlyosak: nem tudják a pénzzel 

kapcsolatos technikákat, pénzügyeiket kezelni, adósságba verik magukat. A va-

lószínűségek megbecslésére való képtelenségük miatt a pénz értékét nem isme-

rik, sok pénzt veszíthetnek pl. vállalkozásokon, szerencsejátékokon. A százas 

számkörben megszerzett biztos számolni tudás elegendő alapot nyújt mind a 

matematikai absztrakcióhoz, mind a műveletek sajátosságainak és a helyiértékes 

                                                        
75 Pl. Báthory Zoltán (1977) A verbális képesség néhány tantervi-tantárgyi összefüggése. 

Pedagógiai Szemle. 1977.9. 785-791. 
76 Vigotszkij, L.Sz. (1967) Gondolkodás és beszéd. Budapest. Akadémiai. 
77 Eysenck, H.J. (1971) Uses and Abuses of Psychology. Penguin Books. 
78 vö. Csapó Benő (szerk.)(1998): Az iskolai tudás. Budapest, 1998, Osiris Kiadó. A gondo l-

kodás és a megértés-alkalmazás kapcsolata fejezet. 
79 Báthory Zoltán (1977) 787. . továbbá a monitor vizsgálatok 1995-től kezdve kétévente a 

kulturális eszköztudás három fontos, a tantárgyi ismereteknél alapvetőbb területét (olvasás-

megértés, matematika, számítástechnika) mérték. A felvett nagyszámú háttérváltozónak (pé l-

dául településtípus, iskolatípus, nem, szülők iskolai végzettsége stb.) köszönhetően a felmé-

rések eredményeit az oktatáspolitikában hasznosíthatjuk.  
80 Csapó Benő (1998.Szerk.) Az iskolai tudás Osiris Kiadó. Budapest.6. fejezet Megtanult és 

megértett matematikatudás. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/iskolai -tudas-

eloszo/ch08.html-20131125. 
81 John Allen Paulos (1988) Innumeracy. Mathematical Illiteracy and its Consequences The 

complete review - mathematics. http://www.complete-review.com/reviews/maths/ paulosja.htm-, 

továbbá John Allen Paulos (2011) Innumeracy: Mathematical Illiteracy and Its Consequences. 

(Matematikai írástudatlanság és következményei).  Macmillan, ami bestseller mű. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Allen_Paulos&action=edit&redlink=1
http://www.complete-review.com/reviews/maths/%20paulosja.htm-
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Allen_Paulos&action=edit&redlink=1
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számírás lényege megértéséhez, elég a hétköznapi életben is. A számolási igény 

alulról (a személyi elvárások, pénzbeli juttatások) és felülről is jól meghatározott 

(adózás, biztosítás, kereskedelmi forgalom, beruházások). Ezért szükséges az 

elemi számolás alapos ismerete, gyakorlása, jól tudni a tízesátlépést, a szorzó-

táblát, beleértve az osztást is. De a nagy számokkal végzendő műveleteket a 

számoló- és számítógépekre bízhatjuk. 

Hátrányos helyzetűek munkapiaci felkészítése 

A hátrányos helyzetű népesség képzési problémái számos oldalról megközelítet-

tek. Minden intézményszint évtizedek óta változatlan igyekezettel foglalkozik a 

kérdés megoldásával
82

. 

A tényleges „kihívások” három oldalról jelentkeznek: 

− a gazdasági (a lokális és globális) szükségletek) oldaláról, 

− a társadalmi (expanzió) és 

− a demográfiai jellegű átalakulások következtében. 

Ezeknek megfelelően készülnek általános és célprogramok. 

A növekvő hátrányos helyzetű népesség a globalizációt nem, mint hazai sajá-

tosságot éli meg, hanem mint a környezetben bekövetkezett kikerülhetetlen vál-

tozást. A szabványosodott technológiák világméretű elterjedése előbb a szak-

képzés, majd pedig az alap-, a közép- és felsőfokú képzések és kompetenciák 

egymáshoz közeledését kényszeríti ki. A képzettségek/képesítések szabványoso-

dása szükségessé teszi az intézmények és oktatási rendszerek egymáshoz haso-

nulását, amiből végső soron a nemzeti oktatás- és képzéspolitikák, majd globális 

szabványosodás következik
83

. A változások nem az iskolánál kezdődtek, hanem 

az arra visszaható gazdaságban, a hatékonyság érdekében szabványosított terme-

lésben és technológiában (Taylor, a tudományos vezetés)
84

. 

A hátrányos helyzetű népesség magasabb értékű felkészítése a legnagyobb 

kihívást a munkapiac, ezen belül a szakképzés számára jelenti. A piac átértékeli 

az oktatás szerepét, mert az a népesség, amely a társadalomba lép, munkaképes-

ségét évtized multán használja fel. Az oktatástól nem annyira az egyenlőség és 

igazságosság erősítését, a teljesebb életre való nevelést várjuk el, hanem a né-

pesség munkára való jobb felkészítését és következményeként az alkalmazás 

(önfenntartás) lehetőségét. Ennek következtében a szakképzés szerepe át- és 

                                                        
82Pl. Cserti Csapó Tibor (2008): Romológia programok megjelenése a magyar  felsőoktatási 

intézményekben. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.):  Tízéves a romológia. Konferenciakötet. 

Pécs, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 70-79. 
83 A folyamat jellemzését ld. Kozma Tamás (2006) Az összehasonlító neveléstudomány alap-

jai. Új Mandátum Kiadó. Budapest, a jelenség jól követhető az autógyártás tendenciáin, vö. 

Krisztián Béla (2007) A gépjárműgyártás szervezettségének és technológiáinak globális érvé-

nyesülése. Kézirat. Pécs. FEEK. 
84 Krisztián Béla (2012) Fordulópont az emberi erőforrás tartalmi és szervezeti önállósulásá-

ban-Taylor és a tudományos vezetés. In: Poór József, Karoliny Mártonné, Berde Csaba, Ta-

kács Sándor: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. CompLex Kiadó. Budapest. 2011. 66 -

72.ISBN 978 963 295 083 9. 
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egyben fel is értékelődött. Ezek a folyamatok több irányban is hatnak az oktatás 

szerkezetére. 

Egyrészt szükséges valamit tenni a hátrányos helyzetű fiatalokkal, akiket a 

munkanélküliség fokozottan érint. A MKIK például, az oktatási rendszer lassú-

ságán túllépve, kormányintézkedést kiváltva érte el a duális képzés bevezeté-

sét
85

. A képzésben viszonylag sikeresnek tűnő német duális szakképzés így ke-

rült be a középfok alsó és felső szintjére. Az oktatási rendszer alsó középfoka 

egységesebb, a felső középfok pedig változatosabb lett. A szakképzés hangsú-

lyosabb, jellege megváltozott, az elméleti oktatás arányának sokat krit izált csök-

kentésével megszüntethető a szakképzés túlspecializáltsága. Ugyanakkor, a gya-

korlati idő bővülésével megjelennek olyan intellektuális elvárások, amelyek 

teljesítése megfelelő tudás nélkül nem megoldható. A piac és a felső középfok 

kapcsolata azzal erősödött meg, hogy a felsőfokú szakképzés helyébe (2013 

szeptember) lépő felsőoktatási szakképzés már nemcsak a felsőoktatás „előszo-

bája”, hanem az oktatási rendszer önálló lépcsőfoka a már a belépésnél előirt 

magasabb követelményekkel
86

. 

Mindezen változások mellett változatlan és tömeges a hátrányos helyzetű 

népesség alapkészség-hiánya, amely fékezi továbblépésük lehetőségeit. A hátrá-

nyos helyzetű népesség sikerességében meghatározó, hogy hol tartanak azoknak 

a készségeknek az elsajátításában, amelyekre a tanulás építkezik. Hol tartanak az 

anyanyelv fejlődésében? Van-e elemi számfogalmuk? Megvannak-e már az írás-

tanulás megkezdéséhez elengedhetetlen idegrendszeri, finommotorikai feltéte-

lek? Az e téren időben teendő változtatások hozzásegítenek a jelzett népesség 

munkapiaci felkészítéséhez. A hátrányos helyzetűek képzésben támaszkodhatunk 

azokra a nemzetközi tapasztalatokra, amelyek eddig eredményekre vezettek
87

, de 

a nem lebecsülendő hazai erőfeszítésekre is. 

                                                        
85. Szabó Gábor (1997) A duális képzés rendszere és a projekt orientált képzés kapcsolata. 

Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Györgyi Zoltán (2011) A triális szakképzés felé? Educatio 

2011. 3. 331–341, a kormány idén több ügyben is figyelembe vette a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara (MKIK) javaslatait – értékelte az évet a kamara elnöke. Parragh László szerint 

a duális képzés kialakításánál a kormány figyelembe vette a kamara javaslatait. 

http://vs.hu/parragh-kormany-figyelembe-vette-mit-akar-kamara-1226/ 
86 2013 szeptemberétől a felsőfokú szakképzést a felsőoktatási szakképzés váltja fel: az új, 

kétéves képzéseket csak egyetemek és főiskolák indíthatják el. A felsőfokú szakképzés a 

felsőfokú tanulmányok főpróbájának is tekinthető, az így megszerzett tudást, kreditpontok  

formájában beszámíthatják a továbbtanulásnál. A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 230/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelettel szabályozza a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez 

kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseit. 
87 Maróti Andor (2002) A funkcionális analfabetizmus a felsőoktatásban. In: Partnerség az 

élethosszig tartó tanulásért. Az európai modernizációs folyamatok a magyar felnőttoktatásban. 

Német Népfőiskolai Szövetség. Nemzetközi Együttműködési Intézete. Budapest. 123 -126. 
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A PTE FEEK korábban számos, hátrányos helyzetűeket érintő képzési és to-

vábbképzési akcióban vett részt
88

. Ezek részben vezetői készségfejlesztési, sze-

mélyiségfejlesztési, kulturális alapvonásokat és magatartásformáló alakító isme-

retek és gyakorlat körébe tartozó akciók voltak. Több, hátrányos helyzetűek 

számára szervezett felkészítésben vállalkozókat, vállalkozásokat előkészítő fog-

lalkozásra is sor került. Mindenkor szükség volt valamilyen előkészítésre, hogy 

a tényszerű, vagy eltitkolt, a formálisan igazolt iskolai végzettségtől független 

olvasni tudás, szövegértés hiányosságát és a magatartásbeli hiányosságokat pó-

tolni lehessen. Ezek érezhető akadályai a hátrányos helyzetű népesség munkába 

állításának, képzésének
89

. 

Az 1990-es népszámlálás iskolázottsági adatai már előre jelezték, hogy ezen 

a területen komoly nehézségekkel kell számolnunk. Akkor a magyar felnőtt la-

kosság 20,6 százaléka nem végezte el a nyolcosztályos általános iskolát, 36,8 

százalékának csak nyolcosztályos iskolai végzettsége volt. Jól érzékelhető mű-

veltségi törésvonal húzódott az 57,4 százalék aluliskolázott és a 42,6 százalék 

szakmunkás, középiskolai és felsőfokú végzettségű társadalmi réteg között
90

. A 

felnőttkor (munkába állás) alapkészség-hiányai az iskoláskortól számíthatóak
91

, 

de a megelőzésen kívül a felnőttkori pótlásukról megújulóan szükséges gondos-

kodni
92

. 

                                                        
88 Pl. Koltai Dénes (1999): A felnőttoktatás feladatai. Educatio, 1. sz. 14-21., Csoma Gyula 

(2005) A funkcionális analfabetizmus. In: Csoma Gyula (2005) Andragógiai szemelvények. 

Nyitott könyv. Budapest, Cserné Adermann Gizella, Fodor Imréné, Koltai Dénes, Kövesi 

Gusztáv, Kövesi Jenő, Muity György, Nemeskéri Zsolt, Szép Zsófia, Vámosi Tamás, Váradi 

Ákos (2006) A felnőttek foglalkoztathatóságának növelésére irányuló komplex képzési mo-

dellek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra. Nemzeti Felnőttképzési Intézet: 

Felnőttképzési Kutatási füzetek 2006/13, Kis-Bogdán János (2008): A hátrányos helyzetű 

származású felnőttek és képzésük lehetőségei. In: Kereszty Orsolya (szerk.): Képzés és Gya-

korlat Konferenciák I. Interdiszciplinaritás a pedagógiában. Kaposvár, KE PFK, 177-182. 
89 Vajna Károly (2013) A-ról a B-re. Újratermelődő analfabetizmus. Interjú Bajusz Klárával. 

HVG. 2013julius 13.42-43. 
90 A funkcionális analfabetizmusról összefoglaló munka: A funkcionális analfabetizmustól a 

távoktatásig I–II. Válogatás az UNESCO Távlatok–Prospects című folyóiratából. Vál. és 

szerk.: Maróti Andor (1992). Az ELTE és a Magyar UNESCO Bizottság kiadása. Budapest. 

1992. Csoma Gyula, Lada László (1996) Tételek a funkcionális analfabetizmusról.  Az 1996 

novemberében rendezett szakértői konferencia.  Csoma Gyula (2005) A funkcionális analfabe-

tizmus. Ín: Csoma G.: Andragógiai szemelvények. Nyitott könyv Budapest , Funkcionális 

analfabetizmus fenyeget Magyarországon. Csoma Gyula oktatáskutató, 2006 Index/MTI. 

2006. július 5. 
91 Bajusz Klára (2002) Alapkészségek felnőttkorban. Dél-dunántúli helyzetkép. In: Partnerség 

az élethosszig tartó tanulásért. Az európai modernizációs folyamatok a magyar felnőttokta-

tásban. Német Népfőiskolai Szövetség. Nemzetközi Együttműködési Intézete. Budapest.117-

122. 
92 Pordány Sarolta (2002) Második esély – iskolai végzettségekkel nem rendelkezők tanulása. 

In: Partnerség az élethosszig tartó tanulásért. Az európai modernizációs folyamatok a magyar 

felnőttoktatásban. Német Népfőiskolai Szövetség. Nemzetközi Együttműködési Intézete. 

Budapest. 97-104. 
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A felkészítés szervezése – eszközök 

A felkészítési rendszer fenntartása folyamatos szükségesség. Még a 2001-es, a 

felnőttek részére készített 1-4 osztályos tantervhez (Alapozó szakasz) kapcsoló-

dott az OKI és a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara és a PTE FEEFI együtt-

működésében az a képességfejlesztő rendszer, amely az elemi készséghiányok 

pótlását volt hivatva csökkenteni és további kompetenciafejlesztést megalapozni. 

A feladathoz készült és az első modul (alsó tagozat első osztály) tanulását támo-

gató taneszközként az ABC (nyelvi)
93

 és az 1X1 (matematikai) anyag
94

. 

Az anyanyelvi felkészítést szolgáló ABC könyvet a Rosti Pál Gimnázium 

Általános és Szakképző Iskola (Dunaújváros) tanítói (2003. november) és Farkas 

Lajosné szak-felügyelő, a Tököli Büntetés végrehajtó Intézet tanítója (2003. 

december) véleményezték. A célcsoport tanításában valamennyien  évtizedes 

tapasztalattal rendelkeztek, véleményük meghatározó volt. Az integrált képzés 

több éves tapasztalatai nyomán összefoglaló és útmutató kézikönyv, főiskolai 

jegyzet készült
95

. 

Néhány kiindulási szempont 

Kiindulásul: a verbális képességek összefüggnek a beszéd és gondolkodás ké-

pességével
96

. A kapcsolatrendszert taglalja Vigotszkij
97

, az értelmességre pedig 

Eysenck meghatározását vettük alapul
98

. Az intelligencia faktorelmélete szerint 

az emberi értelmesség egy általános és hét, relatíve önálló faktorból áll. Ezek: 

verbális képesség (verbal ability), a szóbeli kifejezés gördülékenysége (verbal 

fluency), numerikus képesség (numerical ability), a térbeliség érzékelésének 

képessége (spatial ability), érzékelési képesség (perceptual ability), emlékezet 

(memory), következtető képesség (inductive reasoning). 

A verbális képesség szorosan korrelál az általános faktorral és a fluenciával. 

A felkészítésben itt és most nem a tantárgyszerű verbális képességekkel foglal-

kozunk. A verbális képességek tantárgyaktól függőek, eltérő mértékűek. A ve r-

bális képesség központi jelentőségű mindenütt, ahol a tanulók rendszeresen ta-

                                                        
93 Magyar Miklós (2003) Anyanyelv. Alapismereti fokozat. I. modul. Tanulást támogató 

tananyag felnőttek tanulásához. Szerk. Lada László. Kaposvár. 115 oldal. Képekkel. Kézirat. 

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és az Országos Közoktatási Intézet Felnőt t-

képzési és Kisebbségi Főosztálya. 
94 Kéziratban, elektronikus változatban, de nem került nyomtatásra. 
95 Nemesné Kis Szilvia, Sajtosné Csendes Gyöngyi, Tóth Istvánné (2004) Integrált anyanyel-

vi nevelés. Óvodáskortól a kamaszkorig. Főiskolai jegyzet. Szerk. Nemesné Kis Szilvia. 

Dávid Oktatói Bt. Kaposvár. 2004.217 oldal. ISSN,ISBN=0., részvevők Nemesné dr. Kis 

Szilvia, Pedagógiai Kar - Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék, Sajtosné Csendes Gyön-

gyi főiskolai adjunktus Pedagógiai Kar - Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék . Sáriné Dr. 

Csajka Edina, Pedagógiai Kar - Felnőttképzési Tanszék, Tóth Istvánné ny. főiskolai adjunk-

tus, Kaposvári Egyetem. 
96 Báthory Zoltán (1977) A verbális képesség néhány tantervi-tantárgyi összefüggése. Peda-

gógiai Szemle. 1971.9. 785-791. 
97 Vigotszkij, L.Sz. (1967) Gondolkodás és beszéd. Akadémiai. Budapest.  
98 Eysenck, H. J. (1971) Uses and Abuses of Psychology. Penguin Books.  
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lálkoznak szövegekkel, ábrákkal, olvasniuk és megérteniük szükséges azokat, 

szóban vagy írásban szükséges kifejezni magukat. Fontos, de súlya csökken 

akkor, ha a tanultaknál a közvetlen tapasztalás (első jelzőrendszer) és az exper i-

mentális feladatmegoldás a domináns. Az a mérték, melyekkel a különböző tan-

tárgyaknál (esetünkben az anyanyelvi és matematikai tárgyakban) a tanulók ver-

bális képességére hagyatkozunk (ahogy ezt a felkészítés koncepciójába beszá-

mítjuk) igen különböző. A különbözőséget a verbális töltés fogalmával fejezzük 

ki és kísérletet teszünk ennek kvantitatív meghatározására. Ez utóbbit a verbális 

töltés mutatójának nevezzük
99

. A verbális töltés mutatója az olvasás-, kép- és 

matematika megértés teljesítmény-varianciájában százalékértékben megadható 

önálló eredményét fejezi ki. Minél nagyobb a mutató értéke, annál nagyobb a 

fejlesztett terület verbális töltése (megértettsége)
100

. 

A készséghiány, az illiteráció csökkentésére irányuló vállalkozás alapja az az 

élethelyzet, tapasztalat, amit a célzott hátrányos helyzetű népesség (személy, 

csoport) saját életéből, környezetéből ismer
101

. A nyelvi és matematikai (számo-

lási) ismeretek felidéztetése, önálló megfogalmaztatása, majd alkalmaztatása 

időigényes és aprólékos feladat. A szakmai-pedagógiai program a részvevők 

(felmért vagy valószínűsíthető) ismereteire és tapasztalataira épít. A kiadványok 

rendszerelvű vizuális anyagai koncentrációs bázisok, tudásmegosztók, közvetle-

nül és közvetve formálják a tanulók gondolkodás-módját. A munkaanyagot több 

pedagógus továbbképzésen mutatták be, szerepelt a MMO-multimédia az okta-

tásban konferenciákon
102

. 

Az alkalmazott módszerekből – általánosan 

1/ Az egyik módszer az irányított önéletrajz. A részvevők felidézik életük jelen-

tősebb eseményeit, problémáit. Gondolkodnak, mi, miért történhetett, és mik 

voltak azok a lehetőségek, amelyek nem valósultak meg, amelyeket nem ők vá-

lasztottak meg, amikor választaniuk kellett. A tapasztalatok megbeszélésén meg-

fogalmazzák a tanulságokat, hogy megértsék, életük miért is alakult úgy, ahogy 

azt megélték. A szóbeli felidézést segítik a (esetleg magukkal hozott) képek és 

más dokumentumok. A személyes élettörténetek hasonlósága alapján csoportok 

alakulhatnak, összehasonlításokra adódik lehetőség. A föltett kérdések a tények, 

összefüggések alaposabb átgondolásra, érvelésre, beszédre, kifejezésre késztetik 

a részvevőket. A módszer hozzájárul a figyelem alakítására, mások megértésére, 

                                                        
99 Báthory Zoltán (1977) 785-786. 
100 A számitások elvégzéséhez a korábbi IEA vizsgálatban adott, a blokk-prioritás elvén ala-

puló, többlépcsős regresszió-analízisek eredményeit használtuk fel. 
101 Maróti Andor (2002) A funkcionális analfabetizmus a felsőoktatásban. In: Partnerség az 

élethosszig tartó tanulásért. Az európai modernizációs folyamatok a magyar felnőttoktatá s-

ban. Német Népfőiskolai Szövetség. Nemzetközi Együttműködési Intézete. Budapest. 123 -

126.Itt: 125-126. 
102 Konferenciák: Magyar Miklós (2004) A PowerPoint lehetőségei ( Szegedi Tudományegye-

tem), Krisztián Béla,Magyar Miklós (2006) Kommunikáció, tudáselsajátítás, multimédia 

(Kaposvári Egyetem). 
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az empatikus érzések fokozására, az együttműködési készség fejlesztésére is. A 

munka során, minta alapján folyamatosan jegyzetelés történik melyből az éle t-

történeteket írásban is rögzítik, ezzel alakul az írás- és fogalmazáskészség. Ami-

kor a legfontosabb mozzanatok összekapcsolásával „térképet” rajzolnak életú t-

jukról (idősor, földrajzi elhelyezés, foglalkozás), gyakorolják a lényegkiemelés, 

a vázlatos szerkesztés műveleteit. 

2/ Paolo Freire módszerével a csoportot tanító a beszélgetés során gyűjti ösz-

sze azokat a fogalmakat, amelyeket leggyakrabban használ, ismer, illetve amiket 

a tanítás érdekében (foglalkozás, munkafolyamat/-művelet/munkafeladat) ismer-

ni szükséges. Ezeket szétbontják, majd a részvevőket arra biztatják, az egysé-

gekből igyekezzenek új szavakat összeállítani. Az így létrejött szókészletet írás-

ban rögzítik, minthogy a tanulók maguk állították össze ezeket, könnyebben 

ismerik fel az összefüggéseket, pl. a magán- és mássalhangzók összekapcsolási 

lehetőségeit. Az első eredmény a betűk felismerése, összekapcsolása, nevük, 

vagy kisebb szövegrészek leírása. Az önálló szóalkotás közben írva/beszélve 

fejlődik a kombinatív képesség, ami a kreativitás egyik eleme. Ez arra jó, hogy 

képesek legyenek tapasztalataik összevetésére, alaposabb megértésére. Freire 

végső soron többet akart elérni, mint az írás, olvasás, számolás és beszéd megta-

nítása. Módszerével, amit „felszabadító pedagógiának” nevezett, azt kívánta 

elérni, hogy az emberek, akik megértik saját helyzetüket, egyben változtatásra is 

készek legyenek. Az írás, számolás, beszéd, a kifejezésmód fejlesztése segíti a 

gondolatok tisztázásához, rendszerezéséhez, elvezet az eredményes cselekvés-

hez. Feltétel azonban, hogy a tanulás csoportban történjék. A véleménycsere 

segíti a részvevőket álláspontjuk kiérlelésében, felülvizsgálatában és módosítá-

sában, a cselekvési terv kidolgozásával együttműködési készségük erősítésében.  

3/ A francia felnőttképzés kedvelt módszere az elme-edzés, ami a szóbeli és 

írásbeli kifejező készség gyakorlására szolgál. A foglalkozást vezető és a rész-

vevők olyan témát választanak, amelyet meg akarnak ismerni. A foglalkozásve-

zető célorientáltan választja a témát. Először tapasztalataikat vetik össze, rend-

szerezik. Majd erről egyénenként rövid véleményt adnak, egy (szervezett) vitá-

ban saját véleményüket érvekkel védik meg, gondolataikat rövid jegyzetben 

rögzítik. Ezután egy-egy kijelölt cél mentén kezdik a témát körüljárni, eközben 

megfigyelést végeznek a tárgy gyakorlatáról. Kijelölt, majd egyéni úton is be-

szerzendő forrásokat olvasnak a téma jobb megértéséhez. A tapasztalatokat 

megbeszélik, következtetéseket vonnak le a gyakorlat, a cselekvés számára, 

megismétlik a szóbeli és írásbeli állásfoglalást most már ez elemzés eredménye-

inek felhasználásával. 

4/ A feladattípusokban adaptációs formák alakítandóak ki a foglalkozások-

hoz mért összeolvasás, olvasástechnika, a palatális hangok, reverziós jelensége 

oldása, a szövegolvasás terén
103

, 

                                                        
103 Nemesné Kis Szilvia, Sajtosné Csendes Gyöngyi, Tóth Istvánné (2004).  
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5/ Ilyen például a közmunkások számára kidolgozott egyik tananyag, ahol a 

feladat: "kicsi színes papírral jelezzék, hogy vannak aznap, és hogyan érkeztek a 

képzésre". A válaszhoz egy mosolygós napocskás, egy kék felhőkkel eltakart 

napocskás, illetve egy fehér felhős, esős kép közül választhatnak.  

Az "Újra olvasok, írok, számolok" alapozó fejlesztés egyikében például ma-

gánhangzókat kell ismételni, miközben azok kiejtését kell megfigyelni. Ezt az 

"a", "i", "ó", "e" hangok kiejtését formázó ajkakkal segítik. Cél, hogy a terme-

léshez kapcsolódó képzés erősödjön, mert a gazdaság fellendítésében meghatá-

rozó szerepe van a szakképzésnek (a szakképző iskolákat 2014. május 31-ig 

integrált szakképzési központokba olvasztják). 

Ami a funkcionális illiterációhoz, vagy a magatartásforma változtatáshoz 

kapcsolható tanulság, 

− az a tapasztalati tudás fejlesztése előtt a gondolkodás rendezése, majd erre 

építve a kifejezésmód (írás, beszéd és magatartás) gyakorlása (mini proto-

koll). 

Az alkalmazott módszeregyüttes aprólékos előkészítést és eszközrendszert 

kíván. Ezért a feladathoz szükséges 

− a foglalkozásokhoz, feladatokhoz (termelő-, munkafolyamat, műveletek) 

szükséges/ elvárt ismeret és magatartás megfogalmazása, 

− a termelés, vagy foglalkozás struktúrájához történő illesztés,  

− a felkészítés tervezése, modellezése, 

− a felkészítésre vállalkozók kiválasztása, 

− a foglalkozásban részvevők felkészítése, 

− módszertani leírás(ok) és kötet(ek) elkészítése
104

. 

Az alkalmazandó módszerről több ismertetés született. Ilyen pl. a Kaposvári 

Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógia Kara főiskolai jegyzete
105

, a Fel-

nőttképzésben megjelent orientáló tanulmányok
106

. A tanulásnak, a tudásnak 

kitüntetett szerepét különösebben indokolni szükségtelen – a tartósan sikeresnek 

                                                        
104 Magyar Miklós (2002) A megjelenésre váró alfabetizációs tankönyv. Rendhagyó prezentá-

ció. In: Partnerség az élethosszig tartó tanulásért. Az európai modernizációs folyamatok a 

magyar felnőttoktatásban. Német Népfőiskolai Szövetség. Nemzetközi Együttműködési Inté-

zete. Budapest. 127-129., Tóth Istvánné, Magyar Miklós (2008) Variációk egy témára. Váz-

latrajzok a tanuláshoz szükséges eszköztudásról. Felnőttképzés. 1. 17 -20., Magyar Miklós 

(2008) Pedagógiai jellemzők. tanulási tényezők a felnőttek tanulásában. Felnőttképzés.2. 1-5., 

Tóth Istvánné, Magyar Miklós (2008) Variációk egy témára- analfabétizmus. Felnőttképzés. 

3. 38-42. 
105 Nemesné Kis Szilvia, Sajtosné Csendes Gyöngyi, Tóth Istvánné (2004) Integrált anya-

nyelvi nevelés. Óvodáskortól a kamaszkorig.  Főiskolai jegyzet. Szerk. Nemesné Kis Szilvia. 

Dávid Oktatói Bt. Kaposvár. 2004.217 oldal. 
106 Tóth Istvánné, Magyar Miklós (2008) Variációk egy témára. Vázlatrajzok a tanuláshoz 

szükséges eszköztudásról. Felnőttképzés. 1. 17-20., Magyar Miklós (2008) Pedagógiai jel-

lemzők, tanulási tényezők a felnőttek tanulásában. Felnőttképzés.2. 1-5., Tóth Istvánné, Ma-

gyar Miklós (2008) Variációk egy témára- analfabétizmus. Felnőttképzés. 3. 38-42. 
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igérkező romakarrierek mögött mindenütt a kitartó akaratot, a tudás megszerzé-

séért végzett munkát látjuk
107

. 

Összefoglalás és javaslat 

A funkcionális analfabetizmus/illiteráció leküzdéséért folytatott eddigi munka  

nyomán bizonyított, hogy az elemi alapkészségek eredményesen fejleszthetők. 

Az elemi alapkészségek (számolás, írásmozgás-koordináció, beszédhanghallás, 

következtetés, relációszókincs, szocializálódás) fejlődtek. A tanulók hátrányos 

helyzetéből fakadó készséghiányt részben kompenzálni lehetett. A fenti  tréingek 

során kiemelten fontosnak tűnt a kommunikációs képességek (közlés, befogadás) 

fejlesztésével párhuzamosan a magatartás- és viselkedésminták folyamatos fej-

lesztése, csiszolása, gyakorlása (partnerhez, témához, szituációhoz) igazodóan. 

A TIKK anyagaiban is fellelhetőek az említett vonatkozások. Eredményeink 

szerint a kísérletben részt vevő tanulók készségfejlettsége folyamatos gyakorlás 

esetén megerősödik, munkapiaci magatartásuk általában és speciálisan is for-

málható. Mindehhez kéttényezős tematikára van szükség, mely egy állandó (sta-

tikus) és egy – a mindenkori csoportösszetétel figyelembevételével – változó 

(dinamikus) részből áll.
108

. 

A funkcionális analfabetizmus/illiteráció leküzdéséhez szervezett tréning 

többirányú segítséget nyújt a munkapiacra jutásra, helytállásra. Ez a forma kikü-

szöböli az osztályrendszerű, hagyományos oktatás hiányosságait, a részvevőktől 

állandó, egyidejű munkát, összpontosított figyelmet követel. A lényeg, hogy a 

teszteken, a szervezett szituációs gyakorlatokon keresztül jutnak el a részvevők a 

helyes következtetésekhez, felismeréshez. Megnyilvánulásaikról azonnali visszajel-

zést kapnak, ami segíti a felismerés tudatosulását, az alkalmazásképességet. 

 

 

 

                                                        
107 pl. Rist Lilla (2013) Bármit elérhetsz Laci! Nők lapja. 2013.41. 2013 október 9. 26 -28. 

Riport a Kistelekről származó Jakab Lászlóval, a CEU hallgatójával. 
108 Instruktori+segédlet+alapozó+megújító+fejlesztés+B+modul+OLVASÁS -ÍRÁS_végle-

ges.pdf http://upload.indamail.hu/dl/?tid=6d91796067b54a0b0600db7265fb336 

file:///D:/Dokumentumok/folyoirat/XV1szam/Instruktori+segédlet+alapozó+megújító+fejlesztés+B+modul+OLVASÁS-ÍRÁS_végleges.pdf
file:///D:/Dokumentumok/folyoirat/XV1szam/Instruktori+segédlet+alapozó+megújító+fejlesztés+B+modul+OLVASÁS-ÍRÁS_végleges.pdf

