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A szociális integráció vizsgálata 4-6. osztályban 
 

© Szekeres Ágota 
 

agota.szekeres@barczi.elte.hu 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 

Budapest) 

 
Az integráció Csányi Yvonne (2000) könyvében az a folyamat, amely a fogyatékos 
és nem fogyatékos tanulók közötti interakció maximális megvalósítását célozza. 
Ahhoz, hogy ez sikeres és hatékony legyen, mindenképp alkalmazkodni kell a 
feleknek egymáshoz. Három szintet különíthetünk el: az asszimiláció során a 
fogyatékos emberek alkalmazkodnak a többséghez. Magyarországon jelenleg ez a 
legjellemzőbb. A következő szinten akkomodációról beszélünk, amikor is a 
többségen van az alkalmazkodás kényszere. Hosszú távon – lássuk be – ez sem 
működőképes. A legideálisabb lenne az adaptáció, amelynek során mindkét fél 
kölcsönösen alkalmazkodna egymáshoz. Dyson és Millward (1997) szerint az 
integráció korlátozott fogalom olyan értelemben, hogy a gyógypedagógia reformjára 
vonatkozik, vagyis a sajátos nevelési igényű tanulók a többségi osztályokba kerülnek 
és ezzel egyidejűleg kerül adaptálásra a többségi tanterv. 

A hazai publikációk már a legkorábbi kezdeményezésektől kezdve nyomon 
követték az integráció kialakulását, előnyeit, veszélyeit, pedagógiai feltételeit. 
Lányiné (1982) összegyűjtötte az integrált nevelés előnyeit. Ezek a következők: 

 pozitív szereptanulási modellek 

 természetes életszituáció 

 heterogén képességek elismerése 

 partnerség, kommunikáció kialakítása a fogyatékos és nem fogyatékos 
egyének között 

 
A fentebb leírt előnyök azóta más hazai kutatásokban újra megfogalmazódtak 

(Szekeres, 1999; Perlusz, 2000; Papp, 2004). A pedagógiai feltételek tekintetében 
szintén leírásra kerültek azok az elemek, amelyeket a mai napig fontosnak tartunk. A 
belső differenciálás hangsúlyozását, amely nélkül elképzelhetetlen sikeres és 
hatékony integráció. Ide tartozhat az eszközök differenciálása is, amely során 
minden gyermek számára a legmegfelelőbb segédeszközt, taneszközt, fejlesztő 
eszközt választhatjuk ki. Az individualizálás, amely az egyéni szükségletekre való 
reagálást jelenti. Fontos, hogy a gyermekek megtanulják segíteni egymást, illetve az 
is, hogy maguk választhassanak feladatot, eszközt, tanulótársat. Ez segítheti 
motivációjuk, önértékelésük fokozását is. Mindehhez hozzátartozik az is, hogy az 
eltérő szinten megoldott feladatok megítélése a pedagógus szemében ugyanolyan 
értékűnek kell, hogy legyenek (Lányiné, 1982). 

Az optimális szocio-emocionális fejlődés vizsgálata integrált körülmények között 
már a ’70-es évek óta az érdeklődés középpontjában van. Randoll (1994) vizsgálatai 
elsősorban tanulásban akadályozott gyermekek integrációjára vonatkozott, ehhez az 
FDI 4-6. kérdőívet, a „Kérdőívek az integráció dimenzióihoz” nevűt használta, 
amelyben az integráció emocionális, szociális és teljesítmény-motivációs aspektusait 
mérte fel. Eredményei alapján a tanulásban akadályozott gyermekek szignifikánsan 
rosszabbnak ítélik meg a szociális integrációjukat, mint ép osztálytársaik. Az integrált 
iskoláztatásban részesülő tanulásban akadályozott gyermekek tehetségkoncepciója 
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saját megítéléseikben szignifikánsan alacsonyabb, mint a svájci speciális iskolák 
tanulóié. A harmadik dimenzió estében, az emocionális kérdésben nem talált a 
szerző szignifikáns különbséget. 

Bless (1995) cikkében 45 vizsgálat eredményeit összegzi. Ezek szerint a 
tanulásban akadályozott tanulók általában szignifikánsan alacsonyabb szociometriai 
státusszal rendelkeznek, mint nem akadályozott osztálytársaik. Ezek az eredmények 
nem függnek a konkrét iskolaszervezési struktúrától vagy az integráció típusától, de 
az integráció időtartamától sem. Ez nem mond ellent annak a ténynek, hogy egyes 
tanulásban akadályozott gyermekek kedveltek a többségi osztályokban, s 
osztálytársaik jól elfogadják őket. És fordítva is igaz: van sok tanuló, akiknél nincs 
különösebb tanulási probléma, mégsem kedvelik őket és peremhelyzetre szorulnak 
az osztályban. 

Cambra és Silvestre (2003) azt találta, hogy a tanulásban akadályozott gyermekek 
elfogadása mind a tanulók, mind pedig a tanárok körében 1 év integráció után nőtt. 
Mand (2007) tanulásban akadályozott gyermekeket vizsgált szegregált körülmények 
között és viselkedési zavarral küzdő diákokat integrált körülmények között. Ez utóbbi 
csoportnál azt találta, hogy 27,5%-uk elutasított helyzetben volt az osztályban. Míg 
viselkedési zavarral nem küzdők esetében ez a százalék csak 3,3%. Eredményei 
függetlenek voltak az integrált vagy szegregált körülményektől. A fiúk mindkét 
iskolatípusban inkább elutasítottak voltak, mint a lányok. 

Frostad és Pijl (2007) majdnem ezerfős mintán nézte meg a gyermekek szociális 
helyzetét az osztályban, valamint szociális képességeik fejlettségét. A szociometria 
során a nem sajátos nevelési igényű gyermekek több választást kaptak. Tanulásban 
akadályozott diákok esetében a szociális pozíció és a szociális képességek 
fejlettsége között nem talált kapcsolatot. Megállapította, hogy a sajátos nevelési 
igényű tanulók 20-25%-a peremhelyzetben van, míg a nem sajátos nevelési igényű 
gyermekeknek csak 8%-a. Megfogalmazta, hogy érdemes lenne az egyes 
fogyatékossági típusokat külön-külön vizsgálni. 

Koster és munkatársai (2007) a szociometriai felmérést interjúkkal egészítette ki. 
Az ő vizsgálatukban a sajátos nevelési igényű tanulók 10%-a volt népszerű 
helyzetben, míg a nem sajátos nevelési igényű gyermekek 21%-a. Érdekes 
eredmény született, hiszen mind a pedagógusok, mind a szülők, mind pedig a 
gyógypedagógusok jobbnak ítélték a gyermek helyzetét az osztályban, mind maguk 
a gyermekek. 

 
A vizsgált minta 
 
Az adatgyűjtés 2007/2008. tanév I. félévében kezdődött meg. Az enyhén értelmi 
fogyatékos gyermekeket integráltan nevelő iskolák címét a Közoktatási Információs 
Iroda honlapján szereplő (www.kir.hu) listából szereztem meg. Az adatgyűjtés még 
nem fejeződött be, hiszen a minta kiegyensúlyozása és reprezentativitása miatt még 
több adatra van ahhoz szükség, hogy az országos helyzetképet fel tudjuk rajzolni. 

Most 167 fő integráltan tanuló enyhén értelmi fogyatékos gyermek néhány adata, 
valamint 167 fő kontroll gyermek adata kerül bemutatásra. Minden integrált 
gyermekhez az osztályából kiválasztottunk egy kontroll gyermeket, még pedig úgy, 
hogy névsorba raktuk az osztály tanulóit. A névsorban következő gyermek lett a 
kontroll személy. Amennyiben a névsor utolsó gyermeke volt a vizsgálati személy, a 
névsor elején álló gyermek lett a párja. Olyan eset is előfordult, hogy több integrált 
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gyermek volt egymás után a névsorban, ekkor az utánuk következő gyermekek lettek 
a kontroll személyek. A gyermekek nemi eloszlása látható a következő táblázatban: 
 

1. sz. táblázat. A vizsgálatban résztvevő gyermekek nemi eloszlása 
 

 kontroll csoport kísérleti csoport összesen 

fiú 104 84 188 

lány 63 83 146 

összesen 167 167 334 

 
A kontroll csoportban több fiú, mint lány található; a kísérleti csoport esetében 

viszont egyenlők a számok. Ez az adat azért érdekes, mivel biológiailag 
érzékenyebbek és sebezhetőbbek a férfiak, ezért általában az egyes fogyatékossági 
kategóriákban is nagyobb a számuk. Ebben a vizsgálatban viszont ez nem így 
alakult. Valószínűsíthető, hogy az enyhén értelmi fogyatékos lányokat inkább tartják 
integrálhatónak a többségi osztályokba például a jobb magaviseletük miatt. 

 
A vizsgálati módszerek 
 
Vizsgálati módszerként használtam az FDI 4-6: „Kérdőív az integráció dimenzióihoz” 
kérdőívet. Kifejezetten tanulásban akadályozott tanulók vizsgálatára dolgozták ki a 
szerzők. A fordítást Csányi Yvonne végezte el (Perlusz, 2000). A kérdőív az 
integráció három dimenzióját vizsgálja: szociális, emocionális és teljesítmény-
motivációs integráció (Haeberlin &, Moser & Bless & Klaghofer, 1989). 

A másik vizsgálati módszer a szociometria volt. A pedagógiai feltételek 
tisztázására elkészült egy Kérdőív az osztályban tanító pedagógus részére, 
amelyben az integráció típusára, a differenciálás feltételeire, módszereire, az 
integrált nevelés előnyeire és hátrányaira kérdeztünk rá. A Kérdőív a 
gyógypedagógus részére kifejezetten a gyógypedagógiai munka specifikumait 
érintette az integrált nevelésre vonatkozóan. A harmadik kérdőív a Kérdőív a 
gyermekről, amelyet az osztályban tanító pedagógus és a gyógypedagógus töltött ki 
annyi példányban, ahány integráltan tanuló gyermekkel foglalkoznak. Itt a 
gyermekkel kapcsolatos konkrét kérdésekre kellett válaszolniuk, a teljesítményük és 
a szociális beilleszkedésük vonatkozásában. 

 
A vizsgálat eredményei 
 
Az FDI 4-6: „Kérdőív az integráció dimenzióihoz” kérdőív három dimenzióban 
vizsgálja a gyermekek helyzetét, életét az osztályban. A szociális dimenzióban az 
integrált gyermek és az osztálytársak közötti kapcsolatot tárhatjuk fel. Információt ad 
arra vonatkozólag, hogy jól érzi-e magát szociálisan a gyermek az osztályban vagy 
rosszul, pozitív kontaktusokat tud-e felépíteni az osztályban, illetve részese-e az 
osztály eseményeinek. Az integrált gyermek minél pozitívabban látja az 
osztálytársaihoz fűződő viszonyát, annál jobb egy tanuló szociális integrációja. A 
következő táblázat ennek a dimenziónak az eredményeit foglalja össze: 
 

2. sz. táblázat. A szociális dimenzió eredményei 
 

SI fő átlag szórás 
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kísérleti csoport 167 40,2 9,013 

kontroll csoport 167 43,38 8,749 

 
A kétmintás t-próba eredménye alapján t=-3,181, ami szignifikáns eredmény. 

99,9% valószínűséggel állíthatjuk, hogy az integráltan tanuló enyhén értelmi 
fogyatékos gyermekek szociális integrációja rosszabb, mint a vele egykorú nem 
fogyatékos gyermekeké. 

Az emocionális integráció dimenziója a tanuló közérzetéről ad információt. A 
pedagógiai integráció sikerességének egyik legmegbízhatóbb jele a tanuló érzelmi 
állapotának önértékelése az iskolai környezetben. A következő táblázatban az ehhez 
kapcsolódó eredmények olvashatók: 
 

3. sz. táblázat. Az emocionális dimenzió eredményei 
 

EI fő átlag szórás 

kísérleti csoport 167 37,99 10,928 

kontroll csoport 167 36,74 12,236 

 
Érdekes, hogy a gyermekek osztályban lévő helyzete után – ami inkább rosszabb, 

mint a többieké – mégis egy pozitívabb érzelmi állapotot tükröző eredmény született 
ebben a dimenzióban. A kísérleti csoport tagjainak átlaga magasabb lett, mint a 
kontroll csoporté. A kétmintás t-próba eredménye alapján t=0,955, ami nem 
szignifikáns eredmény, mégis nagyon elgondolkodtató. 

A teljesítmény-motivációs integráció dimenziója a gyermek saját képességeinek 
az iskolai oktatás keretében történő megítélését jelenti. Jól integráltnak a gyermek 
akkor ítélheti magát, ha meg tud felelni az iskolai követelményeknek, s ezáltal 
motiváltan birkózik meg a feladatokkal. Így mindenképp összefügg az emocionális 
dimenzióval (Haeberlin & Moser & Bless & Klaghofer, 1989). A következő táblázat a 
teljesítmény-motiváció dimenzióját mutatja be: 
 

4. sz. táblázat. A teljesítmény-motiváció dimenziója 
 

TI fő átlag szórás 

kísérleti csoport 167 33,14 8,684 

kontroll csoport 167 41,25 9,182 

 
A kétmintás t-próba eredménye alapján t=-8,070, ami szignifikáns eredmény. 

99,9% valószínűséggel állíthatjuk, hogy a többiekhez képest az enyhén értelmi 
fogyatékos tanuló nem tud megfelelni a követelményeknek. Ez az eredmény nem 
meglepő, bár az értékelésük az eltérő tantervű általános iskola követelményei 
alapján történik a legtöbb iskolában. Mégis több lehetőségük adódik az 
összehasonlításra integrált körülmények között, ami reálisabb énképhez vezethet, de 
nehezítheti is az önelfogadást. Az eredmény viszont nem erősíti meg Haeberlin és 
munkatársai (1989) eredményeit, akik szerint erősen összefügg az emocionális 
dimenzióval. 

Érdemes a nemi különbségeket megnézni mind a kontroll, mind pedig a kísérleti 
csoport esetében. Az 1. ábrán a kísérleti csoport eredményeit láthatjuk. Egyik 
dimenzió esetében sem kapunk szignifikánsan különböző értékeket. Egyedül az 
emocionális dimenziónál láthatjuk, hogy a fiúk érzelmi állapota az integráló 
osztályokban kevésbé megnyugtató, mint a lányoké. 
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1. sz. ábra. Nemi különbségek a kísérleti csoportban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kontroll csoport eredményei választ adhatnak arra, hogy a kísérleti csoport 
átlaga miért is volt egy ponttal magasabb, mint a kontroll csoportban szereplő 
gyermekeké. 
 

2. sz. ábra. Nemi különbségek a kontroll csoportban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelölés: +: p<0.10 ; *: p<0.05 , **: p<0.01 

 
Érdekes, hogy a kontroll csoport esetében mind a szociális-, mind pedig a 

teljesítmény-motivációs dimenziónál megfordulnak az eredmények. Inkább a lányok 
elégedettebb szociális kapcsolataikkal és teljesítményükkel. Az emocionális dimenzió 
esetében a különbség hatalmasra ugrik; 99,9%-os valószínűséggel állíthatjuk, hogy a 
kontroll lányok jobban érzik magukat az iskola közegében, mint a kontroll fiúk. Így 
alakulhatott ki az a helyzet, hogy a kontroll fiúk az iskolában rosszabbul érzik 
magukat, mint a kísérleti fiúk. Viszont a lányoknál fordított a kép; a kontroll lányok 
szeretnek jobban iskolába járni. 

A szociometriai kérdéssorból a rokonszenvi választásokat szeretném kiemelni. A 
következő kérdések vizsgálták ezt a kategóriát: Kik azok, akikkel a legszívesebben 
beszélgetsz az osztályban? Kiknek a bulijára mennél el legszívesebben? Kiket hívnál 
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meg a születésnapi köszöntésedre? Kikkel osztanád meg a legféltettebb titkodat? A 
következő táblázat az ezekkel kapcsolatos eredményeket foglalja össze: 
 

5. sz. táblázat. A rokonszenvi kérdésekre adott kölcsönös válaszok 
 

  beszélgetés buli születésnap titok 

 fő átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

kísérleti csoport 166 1,1 1,271 0,81 1,153 0,96 1,218 0,89 1,087 

kontroll csoport 166 2,36 1,812 2,35 1,975 2,75 2,02 1,85 1,643 

 t -7,328**  -8,654** -9,772** -6,305** 

Jelölés: +: p<0.10 ; *: p<0.05 , **: p<0.01 
 

Mind a négy kérdés kapcsán több kölcsönös választást kaptak és adtak a kontroll 
csoport tagjai. Az átlagok összehasonlítása során láthatjuk, hogy legszívesebben 
beszélgetnek a kísérleti csoport tagjaival. A legkisebb átlagok a titok megosztása 
kapcsán születtek, ez mindkét csoportra igaz. Sokan üresen hagyták ezt a kérdést 
vagy kevesebb gyermeket írtak ide, mint három. 

A kérdőíveknek csak egy elemét szeretném kiemelni, még pedig a tanítók/tanárok, 
illetve a gyógypedagógusok véleményét az integráció sikerességéről. A 
gyógypedagógusok sikeresebbnek ítélik meg az együttnevelést. Az eredmény az 
elvárásainknak megfelel. 
 

6. sz. táblázat. Az integráció sikerességének megítélése 
 

 fő átlag szórás 

tanár/tanító 126 57,77 22,151 

gyógypedagógus 116 68,15 16,882 

 
Következtetések 
 
A tanulmányban bemutatott eredmények részei csupán egy nagy doktori kutatásnak. 
Ahogy Frostad és Pijl (2007) megfogalmazta igény lenne az egyes fogyatékossági 
területekről külön-külön is megállapításokat tenni. Az integráltan tanuló enyhén 
értelmi fogyatékos gyermekek ezen mintája alapján elmondhatjuk, hogy szociális és 
teljesítmény-motivációs integrációjuk a többséghez képest nem sikeres, viszont az 
emocionális beilleszkedésük ennek ellenére eredményes, vagyis szeretnek az 
osztályba járni. Ennek hátterében álló okok felkutatásához a pedagógusi, 
gyógypedagógusi kérdőívek részletes kiértékelése is szükséges lesz. Mindenesetre 
ez az eredmény megegyezik Randoll (1994) vizsgálatainak megállapításaival. 

A szociometria rokonszenvi kérdéseire adott válaszai több előző kutatás 
eredményét megerősítették (Bless,1995; Cambra & Silvestre, 2003; Mand, 2007; 
Frostad & Pijl, 2007). A vártnak megfelelően a gyógypedagógusok sikeresebbnek 
ítélik meg az integrációt, mint a tanítók és tanárok. Feltételezhetően a képzőhely 
szellemisége nagyon meghatározó e tekintetben, valamint a didaktikai-módszertani 
ismeretek megléte. Valószínűleg pontosabb válasz fogalmazható majd meg a 
kérdőívek részletes kiértékelése után. 
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A szabad tanulás hatása a tanulásban akadályozott 
gyermekek tanulási képességének változására 

 

© Virányi Anita 
 

viranyi.anita@barczi.elte.hu 

(Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 
Budapest) 

 
Az Európai Unió Lisszaboni Stratégiában kifejezésre juttatott oktatási irányvonalai a 
– hazai szabályozások mellett – a magyar közoktatás egészét befolyásolják. Ezek a 
célkitűzések a tudásra, a versenyképes ismeretekre, az élethosszig tartó tanulásra 
helyezik a hangsúlyt a társadalmi folyamatok alakításában (Szerző nélkül, 2000). 

Ugyanakkor pedagógiai tény az, hogy a képességek eltérő ütemű fejlődése, a 
különböző tanulási technikák és módok, a nem egyforma tanulási tempó okán 
szükségessé válik a többségi iskolába járó tanulók körében a tanítási-tanulási 
folyamat újraértelmezése, a különbözőséghez jobban igazodó formák alkalmazása. 

A magyar pedagógia nagy része jelenleg nehezen képes kezelni a tanulók közötti 
növekvő különbözőséget, az egyre inkább eltérő képességstruktúrával, fejlettségi 
szinttel, életkorral az iskolába érkező gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelő 
pedagógiai hatásrendszer biztosítása a hagyományos oktatási keretek között nem 
kivitelezhető megfelelő hatékonysággal. Sok esetben a rutin, a tekintélyelv előtérbe 
helyezése, az egyenlőtlen tanár-diák kapcsolat tapasztalható, a társadalmi 
szükségletek figyelmen kívül hagyása az oktatási célok és tartalmak kialakítása 
során, az egyén érdeklődésének, motivációjának igen kis mértékben történő 
beépítése az oktatási folyamatba gyakran akadályozza a hatékony, s így minőségi 
oktatás kialakítását, létrehozását. Belátható, hogy a társadalmi-gazdasági változások 
(pl. az Európai Unióhoz való csatlakozás által determinált folyamatokból következően 
is), a nemzetközi oktatási tendenciák, a hazai és külföldi tudományos kutatások 
eredményei, a munkaerő-piaci szükségletek egyaránt szükségessé tehetik az 
oktatás jelenlegi, kevéssé hatékony, többnyire ismeretalapú, normaorientált oktatás 
pedagógiai paradigmájának változtatását. 

A gyógypedagógusok a tanulásban akadályozott gyermekek iskoláiban korábban 
is igyekeztek az oktatásban ezeket a szempontokat érvényre juttatni. Ennek ellenére 
úgy tűnik, hogy az eddig alkalmazott oktatási formák nem tudnak igazodni a növekvő 
diverzitáshoz, az alkalmazott keretek nem teszik lehetővé a tanulók képességeinek 
szükséges mértékű individualizált fejlesztését. Világossá válik tehát, hogy a tudás 
megszerzésében és annak versenyképes alkalmazásában a tanulási problémáik 
miatt akadályozott tanulók oktatásában a fent említett nehézségek megoldására kell 
törekedni. A zárt, az egyéni szükségletekhez, igényekhez alkalmazkodni nehezen 
tudó oktatási formák helyett az individuális oktatási feltételeknek jobban megfelelő 
nyitott oktatási formák kerülhetnek előtérbe ennek eredményeképpen. A nyitott 
oktatási formáknak számos változatát ismeri a pedagógia, mint például az 
állomásokra épülő tanítás, a heti tervre épülő tanulás vagy a szabad tanulás. 
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A szabad tanulás 
 
A jelen tanulmány témájául is szolgáló tanulásszervezési forma, a szabad tanulás 
tehát nyitott oktatási forma, amely figyelembe veszi, és épít a tanulók egyéni 
érdeklődésére, valamint a szervezeti keretek és formák, a szervezési módok, és a 
munkaformák széles skáláját az aktuális igényekhez igazítva alkalmazza. Fontos 
szerepet kap a tanulók önismerete, az önértékelés fejlesztése. Ezekre építve 
igyekszik kialakítani és hasznosítani a tanulási folyamat során a gyermekek önálló 
választását. A tanulási folyamat tartalmának és formájának megtervezése kezdetben 
a tanulókkal közösen történik, majd a döntési képesség fejlődésével nagyobb 
mértékben a diákok választásán és tervein alapul. A pedagógus szerepe a tanulási 
folyamat koordinálása, támogatása, facilitálása a klasszikus irányító szerep helyett. 
Ennek megfelelően az ellenőrzés, értékelés is nagyobb mértékben épül a tanulói 
önellenőrzésre, önértékelésre (Gaál & Horváth, 1999). 

A szabad tanulás alkalmazása (a fenti alapvető jellemzők alapján) a tanulási 
folyamat során a képességek egyénileg lehetséges maximális fejlődését szolgálja. A 
kapcsolatot a gyógypedagógia és a nyitott oktatás között erősíti az a tény, hogy a 
szabad tanulás mint nyitott oktatási forma alkalmazása Magyarországon a 
tanulásban akadályozott, azon belül enyhén értelmi fogyatékosnak minősített 
gyermekek általános iskoláiban került kipróbálásra, majd tartós alkalmazásra. 

Bönsch (idézi Gaál & Horváth, 1999) nyomán a didaktikai megközelítésmódban 
két eltérő formáról lehet beszélni: egyrészt a tradicionális pedagógiához kapcsolódó 
hagyományos, közvetítő didaktikáról, másrészt a nyitott oktatáshoz kötődő szervező 
didaktikáról. Itt röviden ez utóbbit kívánom összefoglalóan vázolni. 

A szervező didaktika alapvető jellemzője (és ez jelentős mértékben a 
gyermekközpontú iskolák sajátja is), hogy a tanítási tartalmak megtervezése, 
kiválasztása során a gyermek érdekei érvényesülnek elsődlegesen, a képességek 
fejlesztésére helyeződik a hangsúly. Figyelembe veszik a tanulók érdeklődését, 
motiválhatóságát is. A pedagógus a tanítási folyamatban a tanulókhoz, az aktuális 
pedagógiai helyzethez illeszkedő módszereket alkalmaz, széles módszertani 
repertoárt sajátított el és művel adekvát módon. 

A tanulói munkaformák változatosak, az adott tanulási folyamatban szükségesnek 
látszó forma kiválasztásával a pedagógus képes a tanulási helyzethez, az egyéni 
eltérésekhez is igazodni. Mindezek nagy teret adhatnak a tevékenységre, 
megismerésre, megtapasztalásra épülő tanulási folyamatok, a felfedezéses tanulás 
tervezésére, a nehézségek, problémák felismerésére és a megoldás keresésére való 
törekvés kialakítására is. 

A szervezési módok sokrétűek, a frontális, a csoport, az egyéni munka – mindig 
aktuális tanulási feladathoz illeszkedő szempontok szerint alakítva – jellemzi 
leginkább.  

A pedagógus és a gyermek között együttműködés jön létre a tanítási-tanulási 
folyamatban, amely a bizalomra épül. Ez elősegíti az ösztönző tanulási környezet 
kialakítását, jelentős motiváló erővel bírhat a tanulók esetében. 

Az ellenőrzés, értékelés – szintén a pedagógus és gyerek közötti bizalomra épülő 
kapcsolatra alapozva – a diákok önértékelését, önismeretét is fejlesztve 
nagymértékben az önellenőrzésre támaszkodik, ezzel előtérbe helyezve az 
önfejlesztő tanulási folyamat szerepét is (Achermann, 1993; idézi Gaál & Horváth, 
1999). 
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A Magyarországon jelenlegi értelmezésében alkalmazott szabad tanulás 
valójában már egy hazai körülményekre adaptált tanulásszervezési eljárás, melynek 
alapjául szolgáló pedagógiai koncepció, a „Freiarbeit”, Németországból származik. 

A tanítási-tanulási folyamat kialakításának középpontjában – a hagyományos 
pedagógia megközelítésétől eltérően – nem a csoport homogenizálása, a tanulói 
különbségek kiegyenlítése áll, hanem a tanulók egyénenkénti lehető 
legeredményesebb fejlesztését célozza. 

A szabad tanulást alapvető jellemzője, hogy megalapozhatja a tanulási 
szokásokat az önálló, tudatos, célra irányuló tanulás kialakításával, motiválhatja a 
gyereket a tanulásra, fejlesztheti a tanulási képességet, növelheti a kíváncsiságot, az 
érdeklődést, a kreativitást, hozzájárulhat az örömteli tanuláshoz, segítheti a tanuló 
önbizalmának kialakulását, megerősödését. 

 
A kutatás 
 
A szabad tanulás mint tanulásszervezési forma alkalmazásának előnye az egyéni 
képességek, szükségletek, igények figyelembe vételére való alkalmassága. Ezzel az 
előzetes tudás figyelembe vételének, az alkalmazható tudás kialakításának 
folyamatán keresztül a tanulási képesség fejlődése, az eredményesebb, 
hatékonyabb tanulás lehetősége nyílhat meg az eljárást alkalmazó tanulói 
közösségek előtt. 

Azonban e tanulásszervezési eljárás „alkalmasságát” számos területen és 
szempontból célszerű és szükséges is vizsgálni. Leginkább – a mai közoktatási 
tendenciák ismeretében – a képességekre, különösen a tanulási képességre 
gyakorolt hatásának megismerése lehet fontos a (gyógy)pedagógia számára. A 
tanulási képesség komplex képesség, Nagy József (2000) értelmezésében a kognitív 
kompetencia négy, egymással átfedést mutató komplex képességének egyike. 
Vizsgálatomat ezen a területen végeztem. 

 
A vizsgálat célja, hipotézisek 
 
A vviizzssggáállaatt  ccéélljjaa volt feltárni a szabad tanulás tanulási képességre gyakorolt hatását, 
illetve összehasonlítani az eljárást alkalmazó és nem alkalmazó tanulói csoportok 
tanulási képességének fejlődése közötti különbséget tanulásban akadályozott 
gyermekek csoportjai esetében. A tanulási akadályozottság fogalmát Mesterházi 
Zsuzsa értelmezésében használom (Mesterházi, 1998:54). 

FFőő  hhiippoottéézziisseemm, hogy a szabad tanulást alkalmazó, vizsgált csoport esetében a 
tanulási képesség ugyanannyira, vagy nagyobb mértékben fejlődött a vizsgált 
időtartam alatt, mint a hagyományos keretek között tanuló csoport esetében. 

AAllhhiippoottéézziisseeiimm voltak: 
- a vizsgált csoport a Hiskey-Nebraska Tanulási Képességet Vizsgáló Teszt 

(továbbiakban: HNTLA) több szubtesztjében mutat pozitív irányú változást 
- a vizsgált csoport több szubtesztben mutat statisztikailag szignifikáns 

fejlődést 
- a vizsgált csoport tanulási kvóciense (TQ) szignifikáns változást mutat. 
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A minta bemutatása 
 
A szabad tanulás tanulási képességre gyakorolt hatásának vizsgálatát összesen 39 
hatodikos és nyolcadikos tanulóval végeztem. Mindannyian tanulásban akadályozott 
gyermekek. A vizsgált csoportot 10 hatodik osztályos (továbbiakban V6 csoport) és 
11 nyolcadik osztályos tanuló (továbbiakban V8 csoport) alkotta, összesen 21 fő. A 
kontrollcsoportban 8 hatodik (továbbiakban K6 csoport) és 10 nyolcadikos gyerek 
(továbbiakban K8 csoport) szerepelt, összesen 18 fő.  Mindkét csoport intézményi 
háttere szegregált keretek között működő EÁI. A minta csoportjainak globális értelmi 
teljesítményátlagának meghatározása a tanulók aktuális szakértői javaslataiban 
található adatokon alapul (1. sz. táblázat). 
 

1. sz. táblázat. A minta életkori és intelligenciaszint átlaga 
 

 6. OSZTÁLY 8. OSZTÁLY 

 Vizsgált csoport Kontrollcsoport Vizsgált csoport Kontrollcsoport 

IQ-átlag 65,1 72,2 67,4 72,9 

Életkori átlag 12,7 12,2 13,7 14,3 

 
Természetesen a minta többszempontú feltárása is megtörtént, bemutatásától 

jelen keretek között a terjedelmi korlátok miatt eltekintek (részletesebben Virányi, 
2007). 

 
A módszer bemutatása 
 
A tanulási képesség vizsgálatára a Hiskey-Nebraska Tanulási Alkalmassági Tesztet 
(Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude) alkalmaztam (a tesztről bővebben: 
Nagyné & Zsoldos, 1994). A teszt nonverbális, longitudinális felépítésű, életkori 
érvényessége 3-18 év, a szubtesztek a tanulási képességet is alkotó 
képességterületeken nyújtott teljesítményt mutatják meg. A teszt Magyarországon 
adaptált, de magyar sztenderdje még nincs. 

A vizsgálóeljárás szabályainak megfelelően az életkor függvényében a mintán a 
javasolt hét szubteszt felvételére került sor. Ezek a szubtesztek a következő 
területeket vizsgálták (2. sz. táblázat): 
 

2. sz. táblázat. A vizsgálat során felvett szubtesztek és az általuk mért főbb területek 
 

Szub-
teszt 

Vizuális 
figyelem-

terjedelem 

Kocka-
építés 

Rajz-
kiegészítés 

Szám-
emlékezet 

Kocka-
rejtvény 

Képanalógi
a 

Téri 
gondolkodá

s 

M
é

ré
s
i 

te
rü

le
te

k
 

Szimultán 
emlékezet 

Forma- és 
térészlelési 
analízis és 
szintézis 

Cselekvéses 
fogalomalkotá

s 

Vizuális 
emlékezeti 
terjedelem 

Rész-
egész, téri 
percepció 

Analógiás 
gondolkodás 

Gondolko-
dásban 

végzett téri 
tájékozódás 

vizuális 
figyelem 

terjedelme 

Konstruálá
si 

képesség 

Elemi 
konstruáló 
képesség 

emlékezet Praxia Szeriális 
emlékezet 

Percepció 

  Nem verbális 
munkamemóri

a 

Szukcesszív 
emlékezet 

 Vizuális 
percepció 

Praxia 

A táblázat szakirodalmi adatok (Nagyné & Zsoldos, 1994 és Nagyné, 2004) nyomán készült. 



Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban, ISBN 978-963-88422-5-1 

 

 16 

 
A kapott eredmények értékelését pszichológus szupervíziója mellett végeztem el. 

Kiegészítő eljárásként alkalmaztam az emberalak-ábrázolás vizsgálatát Goodenough 
nyomán. 

 
Az eredmények értékelésének szempontjai 
 
A tanulási képesség vizsgálata során egyrészt a HNTLA szubtesztjeinek 
teljesítménykorban kifejezett értékeit, azok változását elemeztem, illetve a változások 
mértékét hasonlítottam össze a vizsgált és a kontrollcsoport esetében. Másrészt a 
HNTLA globális mutatójának, a tanulási kvóciensnek a változását értelmeztem, 
hasonlítottam össze csoporton belül, illetve a vizsgált és a kontrollcsoport között. 
Kiegészítésként a Goodenough-féle emberalak-ábrázolás révén kiszámított 
rajzkvócienst (RQ) értékeltem. 

A vizsgálódásom alapvetően a fenti értékek és mutatók változásának irányára, 
mértékére és esetleges szignifikancia megállapítására irányult. Az adatok statisztikai 
értelmezése az SPSS 13.0 program segítségével, az adatok rang- vagy 
intervallumskálán való értelmezésének problematikája, valamint a viszonylag kis 
elemszám miatt paraméteres (egymintás t-próba és kétmintás t-próba) és 
nemparaméteres (Wilcoxon-próba és Mann-Whitney próba) matematikai statisztikai 
próbák alkalmazásával történt. 

Az elvégzett paraméteres és nem paraméteres eljárások megközelítően azonos 
eredményeket mutattak szinte minden esetben. Munkámban itt a nemparaméteres 
próbák eredményeit jelenítem meg. 

Elemzésemben nem kívántam foglalkozni az eredmények pszichológiai, 
pszichometriai vonatkozásaival. Az adatok ilyen szempontú értelmezése a kutatás 
későbbi szakaszának feladata, a szükséges végzettséggel és tapasztalattal 
rendelkező szakember(ek) bevonásával.  

 
Az eredmények bemutatása 
  
A csoportok HNTLA tesztben mért szubtesztenkénti, teljesítménykorban kifejezett 
átlageredményeinek közvetlen összehasonlítása az 1. sz. grafikonon látható. Az 
elemzés során a kapott értékek azt mutatták, hogy a V6 és K6 csoport 
vonatkozásában a vizsgált csoport profilja kiegyenlítettebb, mint a kontrollcsoporté. A 
V6 csoport esetében nincs, a K6 csoportnál három esetben figyelhető meg negatív 
irányú változás (ebből egyben jelentősebb, 1,5 éves a visszaesés mértéke) a vizsgált 
periódus ideje alatt. 

A V8 és K8 csoport profiljait illetően, hasonlóan egyértelmű különbség 
tapasztalható, vagyis a vizsgált nyolcadikos csoport esetében kiegyenlítettebb 
profilrajzolat látható, mint a kontrollcsoportba tartozó tanulók esetében. A V8 
csoportnál egy szubtesztben nem jelentős visszaesés, stagnálás figyelhető meg a 
teljesítményben, míg ugyanilyen megközelítésben rosszabb képet láthatunk a 
kontrollcsoportról, mert négy szubtesztből kettőnél jelentősebb (5,2 és 0,6 év), 
kettőnél kisebb mértékű visszaesést tapasztalhatunk a mérések alapján. 

Különösen az összetettebb, magasabb szerveződési szintet feltételező 
képességterületeket mérő ’Kockaépítés’ és ’Téri gondolkodás’, valamint a vizuális 
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figyelem területén megfigyelhető szimultán emlékezetet mérő ’Vizuális figyelem-
terjedelem’ szubtesztek esetében feltűnő a tapasztalt változás. 
 

1. sz. grafikon. A szubtesztek teljesítmény-korátlagai csoportonként 
 

 

 
 

A szubtesztek eredményei, mért adatai révén a tanulási képességet, 
alkalmasságot jellemző globális mutató változásában is fellelhető a szabad tanulás 
hatása a jelen mintán. A nyolcadikos csoportok tanulóinak átlagai azt jelzik, hogy a 
mért képességterületekre gyakorolt hatás a TQ változásában még egyértelműbben 
jelenik meg, mint a hatodikos csoportok esetében. (1. sz. diagram és 2. sz. diagram) 
 

1. sz. diagram. A tanulási kvóciens (TQ) 
változása a 6. évfolyamon  

 

2. sz. diagram. A tanulási kvóciens (TQ) 
változása a 8. évfolyamon 
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A két összetartozó minta eredményeinek matematikai statisztikai eljárás 
alkalmazásával történő összehasonlítása 
 
A csoporton belüli fejlődés mértékének és a változás szignifikanciájának vizsgálata 
azt mutatta, hogy a vizsgált csoport esetében a hatodik évfolyamos tanulóknál csak 
egy szubtesztben, a nyolcadikos diákok körében pedig három szubteszt által mért 
képességek fejlődésében nem volt szignifikáns a változás statisztikai értelemben (vö. 
3. sz. táblázat). 

A globális mutató mindkét esetben igen erősen szignifikáns fejlődést jelez, ami 
következhet a jól fejlődő képességterületekben bekövetkezett változások 
összegződéséből is. A kiegészítő vizsgálat eredménye a hatodikosoknál az RQ 
változását is szignifikánsnak mutatja. A nyolcadikosok esetében ez nem 
tapasztalható. Az okok feltárása további pszichológiai, pszichometriai vizsgálódás 
tárgya lehet. 
 

3. sz. táblázat. A vizsgált csoporton belüli fejlődés jellemzői 
 

6. évfolyam vizfigyterj kockaep rajzkieg szameml kockarejt kepanal terigond TQ RQ 

Szignifikancia 
(p) 

,011 ,011 ,018 ,027 ,041 ,027 ,106 ,046 ,044 

 

8. évfolyam vizfigyterj kockaep rajzkieg szameml kockarejt kepanal terigond TQ RQ 

Szignifikancia 
(p) 

,136 ,005 ,003 ,067 ,016 1,000 ,157 ,003 ,722 

A félkövérrel kiemelt esetekben a változás szignifikáns. 

 
A csoporton belüli, szubtesztekben mért teljesítmények elemzése a kontrollcsoport 

esetében kevesebb képességterületen mutatott szignifikáns fejlődést (4. sz. 
táblázat). Mindössze egy területen volt statisztikailag kimutathatóan jelentős fejlődés 
a hatodikos tanulóknál, a ’Rajzkiegészítés’ próbánál, a nyolcadikosok esetében a 
HNTLA egyetlen szubtesztjében sem volt szignifikáns fejlődés. A tanulási kvóciens 
értékének változása a kontrollcsoportban egyik évfolyamon sem szignifikáns, a 
nyolcadikosok esetében pedig jelentős visszaesést jelez. A kiegészítő vizsgálóeljárás 
esetében a rajzkvóciens fejlődésének jelentős visszaesése (negatív irányú 
változása) tapasztalható. 
 

4. sz. táblázat. A kontrollcsoporton belüli fejlődés jellemzői 
 

6. évfolyam vizfigyterj kockaep rajzkieg szameml kockarejt kepanal terigond TQ RQ 

Szignifikancia 
(p) 

,279 ,673 ,034 ,157 ,071 ,140 ,916 ,326 ,017 

 

8. évfolyam vizfigyterj kockaep rajzkieg szameml kockarejt kepanal terigond TQ RQ 

Szignifikancia 
(p) 

,012 ,763 ,478 ,684 ,408 ,369 ,785 ,092 ,574 

A szürke színnel jelölt oszlopok értékei negatív irányú változás eredményei. 
A félkövérrel kiemelt esetekben a változás szignifikáns. 
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A két független minta eredményeinek matematikai statisztikai eljárás 
alkalmazásával történő összehasonlítása 
 
A vizsgált és a kontrollcsoporttól származó mérési adatok statisztikai 
összehasonlítására alkalmas próba eredménye azt mutatta, hogy az első mérésnél a 
hatodik évfolyam esetén az első mérésnél minden vizsgált területen a kontrollcsoport 
eredményei jobbak, ezen belül három szubteszt által mért képességterületen jelenik 
meg szignifikáns különbség a vizsgált és a kontrollcsoport teljesítményében (vö. 5. 
sz. táblázat). 

Az említett szubtesztek a ’Rajzkiegészítés’, a ’Számemlékezet’ és a 
’Kockarejtvény’, melyek főként a rész-egész vizuális percepcióján, a cselekvéses 
fogalomalkotáson, a vizuális emlékezet terjedelmén és a szerialitásán, a téri 
percepción és a praxia megfelelő működésén alapulnak. A tanulási képesség 
globális mutatója, a tanulási kvóciens esetében is szignifikáns eltérés tapasztalható a 
vizsgált és a kontrollcsoport között, a kiegészítő vizsgálat eredményei között 
azonban statisztikai értelemben nem figyelhető meg jelentős különbség. 

Az értékek közötti távolságra kevésbé érzékeny nemparaméteres eljárás a 
második vizsgálat idején a szignifikáns eltérések megtartását jelzi az említett 
szubtesztekben, és a tanulási kvóciens esetében is (5. sz. táblázat). 

A vizsgált csoport jobb teljesítménye a ’Számemlékezet’ szubtesztben a második 
vizsgálatkor is érvényesül, szignifikancia-közeli értékkel szerepel. Mindez arra utal, 
hogy a szubteszt által mért képességterületekre a szabad tanulás sajátos elemei 
jelentős hatást gyakorolhatnak. A kiegészítő vizsgálat eredményeiben sem az első, 
sem a második méréskor statisztikai értelemben nem figyelhető meg jelentős 
különbség. 
 

5. sz. táblázat. A vizsgált és a kontrollcsoport teljesítménye közötti különbség az első és a második 
mérés alapján a 6. évfolyamon 

 

1. mérés vizfigyterj kockaep rajzkieg szameml kockarejt kepanal terigond TQ RQ 

Szignifikancia 
(p) 

,183 ,163 ,004 ,024 ,027 ,444 ,075 ,006 ,229 

 

2. mérés vizfigyterj kockaep rajzkieg szameml kockarejt kepanal terigond TQ RQ 

Szignifikancia 
(p) 

,289 ,414 ,016 ,037 ,048 ,466 ,748 ,007 ,859 

A félkövérrel kiemelt esetekben a változás szignifikáns. 
 

A statisztikai összehasonlítás a nyolcadikos csoportoknál az első mérés adatai 
alapján a K8 csoport szignifikánsan jobb teljesítményét jelezte három szubteszt, a 
’Vizuális figyelem terjedelme’, a ’Kockaépítés’ és a ’Rajzkiegészítés’ által mért 
képességterületeken. (lásd 6. sz. táblázat) A TQ eredményeiben szignifikánsan 
magasabb értékek jelentek meg a kontrollcsoport javára, ami feltehetően a 
szubtesztekben összességében nyújtott jobb teljesítmény összegződésének 
eredménye. 

Ezt a tendenciát a paraméteres eljárással elvégzett elemzés is megerősítette, 
hasonló erősségű szignifikanciát mutatott az említett három szubtesztben, és a 
tanulási kvóciens vonatkozásában is. 

A második méréskor kapott adatok elemzéséből kitűnik, hogy a vizsgált csoport 
fejlődése dinamikusabb, nagyobb mértékű volt a vizsgált periódus alatt, ugyanis az 
első mérésre jelzett három szubtesztbeli szignifikánsan jobb kontrollcsoportbeli 
teljesítmény itt már nem látható (6. sz. táblázat). 
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A kontrollcsoport és a vizsgált csoport fejlődésének mértéke közötti különbség a 
szignifikancia „elvesztését” eredményezte, valamint néhány szubteszt esetében a V8 
csoport teljesítménye ennek következtében meghaladta a K8 csoportét, bár a 
különbség nem volt statisztikai értelemben véve szignifikáns. 
 

6. sz. táblázat. A vizsgált és a kontrollcsoport teljesítménye közötti különbség az első és a második 
mérés alapján a 8. évfolyamon 

 

1. mérés vizfigyterj kockaep rajzkieg szameml kockarejt kepanal terigond TQ RQ 

Szignifikancia 
(p) 

,001 ,013 ,000 ,918 ,512 ,863 ,132 ,004 ,349 

 
2.mérés vizfigyterj kockaep rajzkieg szameml kockarejt kepanal terigond TQ RQ 

Szignifikancia 
(p) 

,349 ,654 ,282 ,114 1,000 ,512 ,973 ,705 ,973 

A félkövérrel kiemelt esetekben a változás szignifikáns. 

 
Vizsgálatomban alapvetően a változás tendenciájára voltam kíváncsi, a minőségi 

szempontú átalakulás, az eredmények közötti összefüggések megállapítására jelen 
keretek között nincs lehetőségem, csak a nyilvánvaló, egyértelmű esetekkel 
foglalkoztam. 

Az összehasonlításból kiderül (ezt húzza alá az összetartozó minták 
eredményeinek és a két független minta eredményeinek összevetése is), hogy a 
kezdetkor alapvetően gyengébb teljesítményt nyújtó vizsgált csoport esetében több 
és jelentősebb mértékű fejlődés volt megfigyelhető a vizsgált periódusban. A 
korábban jelzetteknek megfelelően, két tendencia kiemelhető az eredmények közül. 

Az egyik, hogy a motoros, cselekvéses próbák esetében (’Kockaépítés’, 
’Rajzkiegészítés’, ’Kockarejtvény’, ’Téri gondolkodás’ szubtesztek) a vizsgált csoport 
mindkét évfolyamán közel azonos mértékű, kiegyenlített fejlődés jelentkezett, a 
nyolcadikos csoport esetében két szubtesztnél jelentősebb mértékű változást is 
eredményezve (ennek hátterében az életkori tényező szerepét feltételezem). 
Ugyanezen próbáknál a kontrollminta esetében nem, vagy igen kis mértékben történt 
fejlődés. 

A másik, hogy a figyelmi teljesítménnyel szorosan összefüggő próbában a 
kontrollcsoportnál mindkét évfolyam tanulói esetében a csoportátlagot figyelembe 
véve, jelentős visszaesés jelentkezett, míg a vizsgált mintában mindkét évfolyamnál 
jelentős (1,3 év <) mértékű volt a fejlődés ebben a vonatkozásban. 

Ez azért is érdekesnek mondható, mert a minta bemutatása során jól látható volt, 
hogy a vizsgált csoport tanulóinak intelligenciaszint-átlaga általánosan alacsonyabb 
volt, körülményeiket tekintve pedig jóval nagyobb volt közöttük azon gyermekek 
aránya, akik nem családban élnek. Ezek az előzetes tapasztalatok többnyire nem 
befolyásolják pozitív irányban a gyermekek tanulási képességeit, gyakori a negatív 
hatások megjelenése az iskolai tanulás során, a tanulási folyamat alakulásában. 

A kapott eredmények tehát azt jelzik, hogy a szabad tanulás alkalmazása 
csökkentheti a fentebb említett negatív tényezők hatását a tanulási képességek 
fejlődése során, vagyis az egyéni szükségletekhez igazodó lehetőségek és formák 
biztosíthatják az egyes tanulók számára a képességeik (különösen a tanulási 
képesség) egyénileg lehetséges maximális fejlődését. 
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Összegzés – a hipotézisek beválása 
 
A vizsgálatom előtt felállított hipotéziseimre kapott válaszok tehát a következőképpen 
alakultak. Főhipotézisem, hogy a vizsgált minta tanulási képessége ugyanannyira, 
vagy nagyobb mértékben fejlődik a vizsgált periódusban, mint a kontrollmintáé, 
összességében beigazolódott. Megvizsgálhatjuk ehhez a részhipotézisek beválását 
is: 

- Több szubtesztben feltételeztem a vizsgált minta esetében pozitív irányú 
változást, mint a kontrollminta esetében. Ez a feltevésem beigazolódott, 
hiszen a vizsgált csoportban a szubtesztek teljesítmény-korátlagai alapján 
csak egy próba esetében (V8 csoport – ’Képanalízis’) nem volt pozitív a 
változás iránya.  A kontrollminta esetében ez a V6 csoportban három 
szubtesztben, a V8 csoportban négy szubtesztben történt meg.  

- Több szubteszt esetében feltételeztem szignifikáns különbséget a fejlődés 
mértékében a vizsgált mintánál, a kontrollmintához képest. Beigazolódott ez 
a feltevésem, mert a statisztikai elemzések bizonyították, hogy a vizsgált 
mintában a hatodikos csoportnál egy kivételével minden szubtesztben, a 
nyolcadikos csoportnál pedig három szubteszt kivételével mindegyikben 
(tehát négyben) szignifikáns volt a fejlődés, míg a kontrollmintában a 
hatodikos tanulóknál egy, a nyolcadikosoknál egy szubtesztben sem 
jelentkezett szignifikáns változás. 

- A vizsgált mintában a TQ szignifikáns fejlődését vártam. Igazolódott ez a 
feltevésem, a vizsgált minta mindkét évfolyamán jelentős mértékben 
fejlődött a tanulási kvóciens (Wilcoxon p=0,046 és 0,003). Ehhez képest a 
kontrollmintában a K6 csoport esetében a fejlődés nem volt szignifikáns, a 
K8 csoportnál pedig negatív irányú változás jelentkezett. 

 
A fentiek alapján az adott mintára érvényesen kijelenthetőnek látszik, hogy a 

szabad tanulás a tanulási képességeket igen pozitív irányban és módon befolyásolta. 
A tanulásszervezési eljárás individuális igényekhez, szükségletekhez igazodó 
elemei, sajátosságai inkább lehetővé tehetik a tanulásban akadályozott tanulók 
számára képességeik kibontakozását, a fejlődési maximumaik elérését a tanulási 
képességeik tekintetében, mint a hagyományos, zárt oktatási forma alkalmazása.  

 
Következtetések, javaslatok 
 
A hagyományos pedagógia válságára a megoldást sokan sokféle alternatív tanulási 
út kipróbálásában, a rugalmas tanulásszervezési formák létrehozásában látják. Itt 
szükséges hangsúlyozni, hogy célként a hatékony, eredményes tanulás 
fogalmazódik meg ezekben az esetekben is. Ezen tanulási formák alkalmazása 
elősegítheti az említett változásokhoz való igazodást a diákok tanulási 
folyamataiban, a szükséges tudás megszerzésében, a képességek kialakításában is. 
Különösen fontos ez a tanulásban akadályozott gyermekek esetében, az 
akadályozottság alapproblémáját jelentő tanulási képesség fejlődési zavara miatt. 

A vizsgálatom során hipotéziseim bizonyítást nyertek (igaz, hogy a minta kis 
elemszáma miatt csak adott mintára érvényes megállapításként), miszerint ez a 
tanulásszervezési eljárás alkalmas a tanulási képesség fejlesztésére, hiszen 
szignifikánsan fejlődött a vizsgált csoport a tanulási képességeiben, a 
kontrollcsoporthoz képest. 
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Az eredmények alapján úgy vélem, hogy szükséges és érdemes folytatni a szabad 
tanulás hatásának vizsgálatát. A további kutatások lehetséges irányai és területei 
lehetnek: 

- A mostani vizsgálat nagyobb elemszámú mintán való elvégzése segítheti a 
képességterületek fejlődése közötti összefüggések értelmezését, tendenciák 
felfedezését, illetve a nagy józsefi értelemben vett kognitív kompetencia 
hierarchiájának, szerveződésének, viselkedésének, önmódosulásának, 
önfejlődésének értelmezését is. Mindez a tanulók iskolai beválása, valamint a 
változó tendenciákhoz való alkalmazkodás (például élethosszig tartó tanulás) 
szempontjából igen fontosnak tűnik. 

- Célszerű lehet a kognitív képességek komponensrendszerében szereplő 
készségeket a DIFER teszt alkalmazásával is vizsgálni, a részletesebb 
feltérképezés érdekében, az aktuális kutatási eredmények, tapasztalatok 
függvényében (a teszt alkalmazásáról többségi tanulók körében már jelentős 
kutatási eredmények állnak rendelkezésre, és folyamatos a tanulásban 
akadályozott tanulók populációján való felvétel). 

- A szabad tanulás hatását érdemes vizsgálni olyan egyéb képességek, 
kompetenciák vonatkozásában is, mint a szociális kompetencia területe, 
melynek fejlődése szintén várható ezen tanulásszervezési eljárás 
alkalmazásának hatására, illetve a tanulási motivációra gyakorolt hatása 
szintén érdekes lehet a fentiek tükrében is. 

 
Az iskolai oktatás a hagyományos tanulásszervezési eljárások alkalmazásával 

általában nem valósítja meg teljes mértékben feladatait, a tanulók egy része csak 
töredékesen sajátítja el a tanulási tartalmakat. 

A szabad tanulás tanulásszervezési eljárás sajátosságai lehetővé tehetik e 
probléma kiküszöbölését, mivel „a tanulók önálló kezdeményezésére, cselekvő 
aktivitására épít, figyelembe veszi az érdeklődés, a képességek, a motiváció, a 
tanulási stílus és tempó stb. terén jelentkező egyéni különbségeket, reális 
önértékelésre, önmagunk és mások iránti felelősségre nevel” (Gaál & Horváth, 
1999:53), ezáltal jobban figyelembe vehetők az individuális különbségek az oktatási 
folyamat során. 
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Az Európai Uniós tagsággal hazánkban is egyre több szó esik az integrált oktatásról, 
befogadó iskolákról. Van – e realitása és lehetősége a magyar közoktatásban az 
együttnevelésnek, van – e esély arra, hogy testnevelés órákon a tanulók együtt 
élvezhessék a mozgás örömét: sajátos nevelési igényűek és épek közösen. 
Szeretnénk bizonyítani - bár nagyon sok feladatot kell még végrehajtanunk -, hogy 
mindez reális és megvalósítható. Egyforma esélyt kell biztosítani a „teljesebb” élet 
megvalósítására a hátrányban lévők számára, illetve a „másság” elfogadásának 
természetesebbé tétele is valós érdeket jelenthet a társadalom minden tagjának. Az 
iskolai testnevelés olyan terület, amely keretein belül megvalósítható az eltérő 
képességekkel rendelkezők integrációja, és a közös élmények biztosításán keresztül 
a sporttevékenység egészségre és mentális állapotra való pozitív hatásainak 
kihasználása. 

Kutatásunkban vizsgáltuk a szemléletváltás reális esélyeit, a résztvevők ebben a 
témakörben meglévő ismereti szintjét. Fontos információhoz jutottunk a szülők és a 
tanulók válaszaiból, így sikerült összevetni a közoktatás ezen résztvevőinek 
álláspontját a leendő és már aktív pedagógusok véleményével. 

Feltételeztük, hogy a megkérdezettek fogalmi – ismereti szintje hiányos. A 
testnevelő tanárképzésünkbe beillesztett speciális fakultációk során elsajátított 
ismeretek a hallgatóink témával kapcsolatos pozitívabb hozzáállását mutathatják. 
Biztosak voltunk a törvényi szabályozók ismereteinek nagymértékű hiányosságaiban, 
és elképzelhetőnek tartottuk az integrált testnevelés órák tartásával kapcsolatos 
támogató hozzáállást is a vizsgálatban megkérdezettek részéről. Több kérdésünknél 
előre jósolható volt a testnevelés tárgyat oktatók negatív véleménye. Számítottunk a 
közoktatás résztvevőinek „egymásra mutatására” illetve kapcsolatuk, kooperációjuk 
hiányosságaira. Biztosra vettük, hogy a megoldási javaslatok között kiemelt szerepet 
kap az állami, illetve az iskolai keretek között történő munkavégzés, és a feltételek 
biztosításának igénye. 

A vizsgálatban szereplők köre: 
 

Résztvevők Létszám Vizsgálat ideje 

Testnevelés szakos hallgatók (PTE TTK.) 314 fő 2004- 2006. 

Testnevelést tanító tanárok  273 fő 2005- 2006. 

Szülők (magyar települések) 797 fő 2005- 2006. 

Tanulók (magyarországi iskolák 7-12. osztály) 1737 fő 2005- 2006. 

ÖSSZESEN 3121 fő  

 
A vizsgálatban résztvevő települések a következők voltak: Albertirsa, 

Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Budapest, Dorog, Egerág, Esztergom, Jásszentlászló, 
Kiskunhalas, Kecskemét, Madocsa, Marcali, Magyarszékhely, Magyarszerdahely, 
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Nagykanizsa, Paks, Perkáta, Pilismarót, Pécs, Sárbogárd, Sárszentmiklós, Szentes, 
Szekszárd, Székesfehérvár, Tát, Vonyarcvashegy. 
 
Ismeri – e és tudná – e értelmezni a következő kifejezéseket? 
 

Kifejezések Testnevelés 
szakos 

hallgatók 

Testnevelést 
tanító tanárok 

Szülők Tanulók 

  Igen Nem Igen Nem Igen Nem Igen Nem 

Szegregáció 21% 79% 44% 56% 37% 63% 13% 87% 

Fogyatékosok 
integrációja 

57% 43% 74% 26% 59% 41% 44% 56% 

Inklúzió 5% 95% 31% 69% 17% 83% 17% 83% 

Befogadó iskola 63% 37% 74% 26% 84% 16% 80% 20% 

Tanulásban 
akadályozott 

74% 26% 81% 19% 69% 31% 82% 18% 

 
A fogalmak értelmezése terén sok még a tennivaló, amint az adatok is bizonyítják 

néhány fogalom megismertetése és magyarázata elkerülhetetlen. A szegregáció és 
az inklúzió fogalmak értelmezési hiányosságai mellett figyelemre méltó, hogy a 
fogyatékosok integrációja minden vizsgált csoportban többségében „értett” fogalom, 
ebből is kiemelhető eredmény a testnevelést tanítók ismereti szintje. 
 
Ön szerint elképzelhető – e a testnevelés órán a valamilyen fogyatékkal élő tanulók 
foglalkoztatása az ép tanulókkal együtt? 
 

Vizsgált személyek Igen Nem 

Testnevelés szakos hallgatók 55% 45% 

Testnevelést tanító tanárok 44% 56% 

Szülők 41% 59% 

Tanulók 57% 43% 

 
A további feladatok szempontjából érdekes, de a várt eredmény született. A 

vizsgált személyek közül a testnevelő tanárok csoportja az egyik, akiknek többsége 
nem tudja elfogadni az integrációs elveket. Tanulságos és további feladatokat 
meghatározó eredmény lehet a szülők véleménye erről a kérdésről. Természetesen 
ezt az eredményt befolyásolta az eddigi szülői gyakorlat, a pedagógusok több 
évtizedes tapasztalata is, de bizonyára az oktatókkal szemben támasztott 
eredménycentrikus követelményrendszer is. Örömmel vehetjük viszont a többi 
válaszadó véleményét, hiszen nagyobb részben elképzelhetőnek tartják az integrált 
testnevelésórák megtartását. 
 
Ön szerint a társadalom megfelelően foglalkozik – e a fogyatékkal élők gondjaival és 
problémáival? 
 

Vizsgált személyek Igen Nem 

Testnevelés szakos hallgatók 16% 84% 

Testnevelést tanító tanárok 15% 85% 

Szülők 9% 91% 

Tanulók 11% 89% 

 
Elgondolkodtató és figyelemre méltó eredményt láthatunk a válaszok alapján. 

Bizonyára nem véletlen az egyértelmű többség és a vélemények azonos 
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megközelítése. Feltételezhető, hogy nagyobb körben végzett vizsgálat is hasonló 
eredményt hozna. A látott számadatok a valóságot tükrözik, de joggal merül fel a 
kérdés, hogy tudunk – e tenni valamit ennek megváltoztatásáért? 
 
Vállalná-e testnevelés órán az integrált oktatást? 
 

Vizsgált személyek Igen Nem Csak továbbképzés után 

Testnevelés szakos hallgatók 33% 11% 56% 

Testnevelést tanító tanárok 26% 60% 14% 

 
Ebben a kérdésben a testnevelés szakos hallgatók lényegesen jobb hozzáállásról 

tettek tanúbizonyságot. A kapott eredmény magyarázata lehet, hogy hallgatóink már 
fakultációs tárgyak keretében foglalkoznak integrációs elvekkel és fogyatékosok 
sportjával. Ez hallgatóink esetében két féléves képzés: Integráció és alternativítás a 
testi nevelésben illetve az előbbire épülő Fogyatékosok sportja tárgyak. Az elméleti 
órákon hallott ismereteket Integrált sportnap megrendezésével egészítjük ki, amely 
gyakorlati terepet biztosít hallgatóinknak. Aktívan dolgozó „kollégáik” a jelenlegi 
tantervi követelményekkel és teljesítmény centrikus elvek alapján végzik dolgukat, 
sok esetben az új integrációs ismeretek hiányában. Így ehhez a munkához nehezen 
illeszthető az integrációhoz feltétlenül szükséges differenciálás. Bizonyára egy jól 
megszervezett integrációval kapcsolatos továbbképző kurzus sokat javítana ezen az 
arányon. 
 
Ismeri-e a törvény azon rendelkezéseit, amelyek a fogyatékkal élő tanulók 
integrációs lehetőségeit szabályozzák? 
 

Vizsgált személyek Igen Nem 

Testnevelés szakos hallgatók 8% 92% 

Testnevelést tanító tanárok 34% 66% 

Szülők 14% 86% 

Tanulók 6% 94% 

 
Nem meglepő az eredmény, hiszen egy korábbi vizsgálat is bizonyította, hogy a 

közoktatás résztvevői nem ismerik a folyamatot szabályozó törvényeket. Így az sem 
várható el, hogy a törvényességen belüli specifikumokat ismerjék és esetlegesen 
alkalmazzák. Sokat segítene a jelenlegi helyzeten, ha olyan fórumok alakulnának, 
ahol hitelesen, szakértők, jogászok által megismerhetőek lennének ezek a fontos 
szabályozók. Meggyőződésünk, hogy a szabályozó törvények megismerése már 
alapot biztosítana a megvalósításhoz szükséges szemléletváltáshoz. 
 
Elképzelhetőnek tartja-e, hogy a sportszakember képzésben részt vegyenek 
/részesüljenek/ fogyatékkal élő személyek? 
 

Vizsgált személyek Igen Nem 

Testnevelés szakos hallgatók 76% 24% 

Testnevelést tanító tanárok 41%  

 
Az eredmények a felsőfokú képzésben részesülők tekintetében pozitív 

hozzáállásról adnak számot. Érdekes, hogy az aktívan dolgozó testnevelők 
véleménye szerint nem megvalósítható, hogy a sportszakemberek képzésébe 
fogyatékkal élők (speciális képességekkel rendelkezők) is bekerüljenek. Elképzelhető 
azonban, hogy bizonyos esetekben (a fogyatékosság mértéke alapján) ezen csoport 
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jobban tudja és tapasztalatból ismeri a speciális képzés problémáit, sajátosságaikat, 
amelyekkel a versenyzőik rendelkeznek. 
 
Hogyan fogadnák a testnevelő tanárok, ha az ép tanulók mellé az oktatás során 
fogyatékkal élő tanuló is bekerülne? 
 

Hogyan fogadnák a 
testnevelők: 

A szülők véleménye alapján A tanulók véleménye alapján 

Helyeselnék és vállalnák a 
feladatot 

12% 14% 

Fenntartásaik lennének 61% 58% 

Nem helyeselnék és nem 
vállalnák a feladatot 

21% 20% 

Értékelhetetlen válasz 6% 8% 

 
A megkérdezett szülők és tanulók válaszai alapján testnevelő tanárainknak csak 

nagyon kis százaléka fogadná el az integrált testnevelés elveit a gyakorlatban. Ez a 
feltételezés is alátámasztja a korábbi kérdésekre adott testnevelői véleményt, amely 
szerint többségük nem tudja elképzelni az integrált tanórákat. Természetesen 
nagyon jó lenne, ha a szülői és tanulói vélemények megváltozhatnának a testnevelő 
tanárokról, de ehhez az érintetteknek is nagyon sokat kell tenniük. A szülők 
véleménye alapján az egyértelműen elutasító, nem helyeslő és nem vállaló választ 
adók aránya magas a testnevelők részéről. 
 
Hogyan fogadnák a szülők, ha ép gyermekük mellé az oktatás során fogyatékkal élő 
tanuló is bekerülne? 
 

Hogyan fogadnák a szülők: Testnevelést tanító tanárok véleménye 
alapján 

Helyeselnék 10% 

Bizonyos fenntartásaik lennének 55% 

Nem helyeselnék 31% 

Értékelhetetlen válasz 4% 

 
A testnevelő tanárok véleménye sem túl jó a szülők hozzáállásáról. A korábbi 

kérdésekre adott válaszok azonban bizonyítják, hogy a szülők integrációs ismeretei 
és az elvek elfogadása tekintetében lényegesen jobb véleménnyel foglaltak állást a 
témakörben. Az eddigi válaszok ismeretében mindkét fél számára érdekes lehet, 
hogy a szülői és tanári oldal is meglehetősen elutasító álláspontot feltételez a másik 
fél részéről. 

Szülői vélemények az integrált testnevelés órákkal kapcsolatosan: 
 

1. Jó lenne, hiszen így gyermekem is megismerné a fogyatékkal élők gondjait, 
problémáit. 

30 % 

2. Fenntartásaim lennének, hiszen így az ép tanulókra kevesebb időt fordítana a 
pedagógus. 

26 % 

3. Támogatnám és segíteném az ötletet, hiszen a szemléletváltást már az 
iskolában el kell kezdeni és ez jó alkalom lenne. 

 
21 % 

4. Nem helyeselném, hogy közösen tanuljon a gyermekemmel. 12 % 

5. Tiltakoznék az iskolavezetőnél, hiszen a „másként” élő tanuló nem kerülhet be 
az épek közé. 

7 % 

 Értékelhetetlen válaszok 4 % 
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A korábbi helytelen megítélés egyértelmű cáfolata mutatkozik a válaszokban, 
hiszen a szülők nagy többsége olyan választ jelölt meg, amely egyértelműen 
támogatja az integrált testnevelés órák megvalósítását. Ez a tény egy kezdő lépést is 
jelenthetne: hiszen ha az iskolák „nyitnának” a szülők felé, biztosan nem a szülőkön 
múlna a sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése, együtt oktatása. 
Természetesen ehhez az iskolák vezetői és pedagógusai részéről 
szemléletváltoztatásra lenne szükség. Ebben is segíthetnének a szervezett 
továbbképzések. A fenntartásokkal rendelkező illetve támogató szülők közel azonos 
száma is bizonyítja, hogy a probléma megoldása közösen, a szülők bevonásával 
kell, hogy megtörténjen. 

Tanulói vélemények az integrált testnevelés órákkal kapcsolatosan: 
 

1. Jó lenne, hiszen így én is megismerném az Ő gondjaikat, problémáikat.  
27 % 

2. Egyáltalán nem örülnék, és nem helyeselném. 24 % 

3. Nagyon jónak tartanám, ha így alakulna, hiszen a szemléletváltást már az 
iskolában el kell kezdeni. 

 
19 % 

4. Komoly fenntartásaim lennének, hiszen így az ép tanulókra kevesebb időt 
fordítana a pedagógus. 

 
15 % 

5. Tiltakoznék az iskolavezetőnél, hiszen a „másként” élő tanuló nem kerülhet be 
az épek közé. 

 
7 % 

 Étékelhetetlen válaszok 8 % 

 
Hipotézisünk szerint a tanulók esetében egyértelmű elfogadást és befogadást 

vártunk. Ebben a vizsgálatban ez nem egyértelműsíthető, hiszen a második helyen 
megjelölt válaszok már nem erről győznek meg bennünket. Természetesen örömteli, 
hogy a tanulók is elfogadnák az integrációval kapcsolatos elveket, de mindenképpen 
a szülőkhöz hasonló pozitív hozzáállást vártunk. Az iskolában történő hiteles és 
szakértői tájékoztatás ezen a sorrenden sokat változtathatna. 
 
Ön hogyan oldaná meg a fogyatékkal élő, de közösségben nevelhető kisgyerekek 
iskoláztatását? 
 
Válaszadók száma: 512 fő (csak szülők) A leggyakrabban előforduló válaszok (nem 
sorrendiség): 

- tanárok, szülők, tanulók előzetes felkészítése 
- megfelelő eszközök, körülmények biztosítása 
- egyetemeken és főiskolákon az új ismeretek oktatása 
- bátor, nyitott, empatikus pedagógusokkal 
- megfelelő szakemberek alkalmazása 
- kiemelt támogatás az integráló iskolának 
- a tanárok mellett dolgozó speciális oktatók alkalmazása 
- kiemelt bérezés a pedagógusoknak 
- az osztálylétszámok keretek közé szorítása 
- differenciált oktatás a képességeknek megfelelően 
- mindenképpen „vegyes osztályokkal” 
- több speciális illetve alternatív iskola létrehozása 
- társadalmi szintű szemléletváltás 

 
Ezeket a szülői válaszokat talán a közoktatásban dolgozó pedagógusok, 

iskolavezetők, felsővezetők is figyelembe vehetnék, hiszen találhatunk olyat, amely 
már megvalósulóban van, de a többségükben olyan, amelynek esélye a bevezetésre 
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nem kecsegtet sok jóval. Reméljük, hogy a társadalmi szintű szemléletváltás a 
társadalom minden tagját érinteni fogja, így évről – évre nőhet azon tanulók száma, 
akik integrált oktatásban vesznek részt. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy hiteles és szakszerű tájékoztatással, a 
nemzetközi tapasztalatok és új integrációs ismeretek átadásával szükséges lenne a 
szemléletváltásra való törekvéseket elkezdeni. Ennek helyszíne a közoktatás terepe, 
beleértve a tanárképzés intézményeit is. Azon testnevelő tanárok, akik ismerik és 
támogatják az integrációs, inklúziós irányelveket, lényegesen nagyobb eséllyel 
tudnák alkalmazni a tanterv és a tananyagközpontú szemléletmód helyett a 
gyerekközpontú gondolkodást és tanítási módszereket. A siker érdekében a szülők 
és tanulók is sokat tehetnek, azonban véleményeik azt tükrözik, hogy ehhez a 
közoktatási intézményekkel való kapcsolatukban kellene először változtatni. Hiába 
lenne befogadó szemléletmódú a szülő és a gyermek, ha az iskola nem ezeket az 
elveket vallja. Fontosnak tartjuk egyes pedagógiai és szakmai értékek 
újragondolását, mert meggyőződéssel valljuk, hogy a testnevelő tanárok képesek az 
integráció felé történő nyitásra, annak megvalósításával a szülők és a gyermekeik 
felé új pedagógiai értékek közvetítését végezhetik alkalmassá téve őket felnőtt 
életükben is az együttélésre, együttműködésre, a társadalmi munkamegosztásban 
való helyük megtalálására. 
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Az önbizalom hátterének vizsgálata a mozgássérült tanulók 
körében 
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(Pécsi Tudományegyetem TTK Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs) 

 
Az Európai Uniós tagsággal hazánkban is egyre több szó esik az integrált oktatásról, 
befogadó iskolákról annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű, valamilyen 
fogyatékkal élő gyermekek is azonos eséllyel tanulhassanak, készülhessenek fel a 
társadalomba való beilleszkedésre. Megvalósulhat-e jelen körülmények között a 
magyar közoktatásban az integrált képzés? Az kétségtelen, hogy ennek 
létrehozásához szemléletváltásra van szükség a pedagógusok és az iskola 
valamennyi felhasználója körében: a tantervközpontú, teljesítmény--centrikus 
álláspontról a tényleges gyermekközpontúság felé kellene nyitni. Ennek egyik 
lehetősége lehet a sajátos nevelési igényűek integrált oktatása az iskolai 
testnevelésben, amely során a játékosság és a felszabadultság körülményei között 
nagyobb az esély az együttnevelésre, a „másság” elfogadására-elfogadtatására; 
valamint az ezzel együtt járó helyzetek kezelésének megtanulására. 

 
Témaválasztás indoklása 
 
Véleményünk szerint a mozgássérült gyermekek ahhoz, hogy - felvállalva 
különbségeiket és ép társaikhoz viszonyított hátrányukat - teljes énjükkel részt 
vegyenek az iskolai élet mindennapjaiban, a jelenleginél szilárdabb önbizalommal és 
saját értékeik tudatával kell rendelkezniük. A testnevelésben rejlő játéklehetőségek, 
az örömélmény megélése – megfelelő pedagógiai irányítás segítségével – 
hozzásegítheti őket más területen is a magabiztosabb fellépésre és helytállásra. A 
reális és megvalósítható együttnevelés a testnevelés óra keretein belül a szociális 
kapcsolatok kialakítását, a fizikai képességek fejlődését, valamint az itt szerzett 
élmények alapján a későbbiekben a szabadidő élvezetes, hasznos eltöltését segíti 
elő. 

 
A vizsgálat célja 
 
Jelen tanulmány esetében vizsgálatunk célja, hogy rámutassunk arra, hogy a sérült 
és az ép tanulók egyaránt részt vehetnek az iskolai testnevelés mozgásanyagának 
és ismereteinek tanulási folyamatában, sportköri foglalkozásokon, és a 
versenyeztetés rendszerében. Ennek érdekében vizsgálatunk a 7-12 éves, a 13-15 
éves és a 16-18 éves korosztály mozgássérült sportolói önbizalmának mértékére ad 
kitekintés. 

A versenyszorongás fajták kapcsolatának megállapítása a kognitív szorongás, a 
szomatikus szorongás, valamint a versenyteljesítménnyel kapcsolatos önbizalom 
mértékének mérésével, valamint a verseny előtti és a verseny utáni pillanatnyi 
szorongásszint mérésével célunk, hogy összegyűjtsük azokat a lehetőségeket, 
amelyet a mozgássérült sportolói felkészítés során kiküszöbölhetik a szorongással 
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együttjáró negatív hatásokat, amely következtében növekedhet a versenyzéssel 
kapcsolatos önbizalom mértéke. 

 
Hipotéziseink 
 
1. A CSAI-2 versenyszorongás-skála értékei a mozgássérült sportolók vizsgálatánál 
is  megállapítható. 
2. A CSAI-2 versenyszorongás-skála értékei, valamint a verseny előtti (PRQ1) és a 
verseny utáni (PRQ2) pillanatnyi versenyszorongás szint értékei között szignifikáns 
eltérés van. 
3. A vizsgált populációban a skálák értékei pozitív reliabilitást mutatnak. 

 
Anyag és módszer 
 
Mintaválasztás. Vizsgálatunkban 36 személy vett részt. A nemi megoszlás szerint 
férfi, egyéni sportágban versenyző - úszás, küzdősport - mozgássérült sportolókra 
irányult a mérésünk. A véletlen mintavétel alapján választottuk ki a vizsgálatban 
résztvevőket, amely azt jelenti, hogy a felkérés során gyakran kaptunk nemleges 
választ a közreműködésre, így előre nem volt tervezhető a vizsgáltak köre. A 
vizsgálatban való részvétel önkéntes és névtelen volt, beválasztási kritériumokat 
nem alkalmaztunk. 

Korosztályok szerinti megoszlásban végeztünk vizsgálatot, amely a gyermek, a 
serdülő és az ifjúsági versenyzőket foglalja magába. A decimális életkoruk: 11, 72 
év. Az adatfelvételre a 2008. évi versenyidényben került sor.  

 
A vizsgálati módszer 
 
A versenyteljesítménnyel kapcsolatos önbizalom mérésére az írásbeli kikérdezést 
alkalmaztuk, zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívet használtunk: 

1. A Martens-féle /Competitiv State Anxiety Inventory/ (Martens, 1977), CSAI-2 
kérdőív magyar változatát használtuk (Sipos & Bejek & Kudar, 1999). A méréseket a 
versenyszám előtt 60 perccel végeztük el. A verseny előtti szorongás vizsgálata 
tesztdiagnosztikai módszerrel történt. 

A CSAI-2 a vizsgálatokban való felhasználását indokolja, hogy az eszköz 
produkciófelülete méri: 

 • a versenyzéssel kapcsolatos aktuális kognitív szorongásállapotot (A-State-K);  
 • a versenyzéssel kapcsolatos aktuális szomatikus szorongásállapotot,  
 a szorongás testi tüneteit (A-State-SZ); 
 • a versenyzéssel kapcsolatos önbizalom mértékét (ÖnB). 

2. A Spielberger-féle versenyszorongás mérő teszt (Spielberger, 1989), - annak 
redukált változatával, a Sanderson-féle (PRQ1, PRQ2) kérdőívet használva végeztük 
el a méréseket, a versenyszám előtt 60 perccel illetve a versenyszám befejezése 
után 15 perccel (Sanderson, 1989). A versenyszorongás mérésére tesztdiagnosztikai 
módszert használtunk, amely  a verseny előtti és verseny utáni pillanatnyi szorongás 
mérésére alkalmas. 

 • Pre-Prost Race Questionnaire (PRQ1); 
 • Post-Race Questionnaire (PRQ2). 
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Öt aktivációs és öt nyugalmi helyzetre vonatkoztató, valamint a versenyző fittségi 

állapotára tesz fel kérdéseket. Alkalmazását rövidsége, gyors és pontos értékelési 
lehetősége indokolja. 

Az adatfeldolgozás módszere. A vizsgálat adatait a leíró és következtetéses 
statisztikai módszerekkel, a kétfaktorú varianciaanalízis; valamint az SPSS 16. 0 for 
Windows programmal dolgoztuk fel. A vizsgálat során a kérdőívek adataiból létrejövő 
független csoportosító változóknál kapcsolatvizsgálatok segítségével teszteltük a 
hipotéziseket. 

 
A vizsgálat eredményeinek bemutatása 
 
A vizsgálat eredményeiből következtetést vonhatunk le a mozgássérült sportolók 
kognitív szorongás, és a szomatikus szorongás értékeire, valamint az önbizalom 
mértékére. A verseny előtti és a verseny utáni pillanatnyi szorongásszint mérésére, 
kapcsolat meglétére. Összehasonlító elemzést végeztünk, Ferreira J. P. és mtsai. 
(2005) mozgássérült sportolók adataival. Ferreirea J. P. és mtsai (2005) a 
mozgássérült sportolók verseny előtti, illetve a verseny utáni szorongásszintjét és 
önbizalmát mérték a CSAI-2 tesztet felhasználva. 

Eredményeikből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kognitív szorongás 
intenzitása a verseny előtt állandó szinten van, majd utána csökken. A szomatikus 
szorongás a verseny közeledtével folyamatosan nő, majd utána hirtelen csökkenő 
tendenciát mutat az érték. Az önbizalom mértéke a verseny előtt változatlan marad, 
hacsak a siker elérésének esélyét tekintve nem történt negatív irányú változás. A 
Martens- féle CSAI-2 versenyszorongás-skála (vö. Martens & Vealey & Burton, 
1990) értékeit a 1. sz. táblázat mutatja be. 
 

1. sz. táblázat. A mozgássérült sportolók versenyszorongás-skála (CSAI-2) vizsgálata 
korosztályok megoszlása szerint 

 

  
Kognitív 

szorongás 
Szomatikus 
szorongás Versenyönbizalom 

Gyermek 

_ 
X 2, 398 2, 527 3, 305 

N 24 24 24 

SD 1, 325 1, 271 0, 890 

Serdülő 

_ 
X 1, 888 2, 666 3, 166 

N 4 4 4 

SD 1, 131 1, 414 0, 857 

Ifjúsági 

 _ 
X 1, 916 2, 472 2, 972 

N 8 8 8 

SD 1, 0790 1, 01 1, 027 

 

Az eredményből egyértelműen kiolvasható, hogy a Martens-féle (CSAI-2) 
versenyszorongás-skálák a mozgássérült sportolók korcsoportonkénti vizsgálata 
során, minden korosztálynál a verseny eredménnyel kapcsolatos önbizalom (CSAI-
2/self-conf.) magasabb értékkel jellemezhető, a másik két szorongási mutatókhoz 
viszonyítva. A gyermek korosztály a legmagasabb értéket tükrözi, ez magyarázható 



Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban, ISBN 978-963-88422-5-1 

 33 

az életkorból adódó játékosság, a versengés, a tét nélküli küzdelem gondolatával. A 
versenyzéssel kapcsolatos szomatikus szorongás értékei, a verseny előtti szorongás 
testi tünetei (CSAI-2/som.) magasabb értékkel jellemezhetők a serdülő és gyermek 
korosztálynál. A szomatikus szorongás értékei a verseny közeledtével folyamatosan 
nőnek. A verseny izgalom; az önmagamnak; az edzőnek való megfelelés feszültsége 
testi tünetekben is megmutatkozik. Ezt befolyásolhatja a racionális félelem a 
versenytársaktól, a verseny leküzdésétől, mindez befolyásoló tényező lehet az 
önbizalom alakulásában, befolyásoló tényezője lehet a versenyszorongás 
kialakulásában. 

Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy a CSAI-2 versenyszorongás-skála közül a 
kognitív szorongás átlag értékei kimutatják, hogy a skálán belül a legmagasabb 
értékkel jellemezhető: a 1. „Nagyon foglalkoztat a verseny” (3, 66) és a 19. „Arra 
gondolok, hogy elérem a célom” (3, 94). A szomatikus szorongás kapott eredményei 
igazolják, hogy a skálán belül a 11. „Összeszorul, remeg a gyomrom” (3, 44) és a 2. 
„Ideges vagyok” (3, 22) értékei a legmagasabb átlaggal jellemezhetőek. 

A versenyönbizalom skálái közül a 15. „Bízom abban, hogy kiállom a próbát” (3, 
77), a 18. „Bízom abban, hogy jól fogok szerepelni” (3, 61), 12. „Biztonságban érzem 
magam” (3, 55) értékei mutatnak kiemelkedő eredményt, utalva az optimális 
önbizalomra. 

A Martens-féle (CSAI-2) versenyszorongás-skála és a Sanderson-féle (PRQ1, 
PRQ2) versenyszorongás értékek összehasonlító elemzését a 2. sz. táblázatban 
mutatjuk be. 
 

2. sz. táblázat. A CSAI-2 versenyszorongás-skála összetevőinek korrelációs értékei és a 
verseny előtti (PRQ1) és a verseny utáni (PRQ2) pillanatnyi versenyszorongás közötti 

korreláció vizsgálata 
 

   
Kognitív 

szorongás 

 
Szomatikus 
szorongás 

 
Verseny-

önbizalom 

 
PRQ1 

 
PRQ2 

 
Kognitív 

szorongás 

Pearson 
Sig. (2-tailed) 

N 

 
X 

,075 
,772 
18 

 -,277** 
,000 
18 

,389 
,081 
18 

,275 
,074 
18 

 
Szomatikus 
szorongás 

Pearson 
Sig. (2-tailed) 

N 

,075 
,772 
18 

 
X 

-,033 
,174 
18 

-,0100 
,836 
18 

-,145* 
,012 
18 

 
Verseny-

önbizalom 

Pearson 
Sig. (2-tailed) 

N 

 -,277** 
,000 
18 

-,033 
,174 
18 

 
X 

,197 
,266 
18 

,268 
,434 
18 

 
PRQ1 

Pearson 
Sig. (2-tailed) 

N 

,389 
,081 
18 

 -,010 
,836 
18 

,197 
,266 
18 

 
X 

 ,580* 
,029 
18 

 
PRQ2 

Pearson 
Sig. (2-tailed) 

N 

,275 
,749 
18 

 -,145* 
,012 
18 

,268 
,434 
18 

 ,580* 
,029 
18 

 
X 

*p < 0, 05 
**p < 0, 01 

 
A kapott eredményekből kiolvasható, hogy a pszichológiai Martens-féle CSAI-2 

versenyszorongás skálák közül a versenyzéssel kapcsolatos kognitív szorongás 
(CSAI-2/cog), és a verseny eredménnyel kapcsolatos önbizalom (CSAI-2/self-conf.) 
érték között negatív irányú közepes erősségű szignifikáns kapcsolatot találunk (-, 
277**), amely azt jelenti, ahogy nő a sportolók verseny eredménnyel kapcsolatos 
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önbizalma, úgy csökken a versenyszorongás. A 2. sz. táblázat eredményei a 
továbbiakban azt tükrözik, hogy a verseny előtti szorongás testi tüneteit, a 
szomatikus szorongás (CSAI-2/som.), és a verseny utáni pillanatnyi szorongás 
Sanderson-féle (PRQ2) negatív irányú gyenge erősségű szignifikáns kapcsolatot 
találunk (-, 145*). Ez arra enged következtetni, hogy a versenyszám befejezése után 
a pillanatnyi szorongás lassan, de csökkenő tendenciát mutat. 

Ugyanakkor, a vizsgálatunkban mért, a verseny előtti (PRQ1), és a verseny utáni 
(PRQ2) pillanatnyi versenyszorongás érték között pozitív irányú szignifikáns 
kapcsolatot találunk (,580*), amely igazolja, hogy a teljes minta alapján a 
versenyszám befejezése után még mindig fennáll, egy enyhe verseny utáni 
pillanatnyi szorongás. Ez arra utal, hogy azokon a versenyzőkön, akiken a verseny 
előtt szorongásra utaló jelek mutatkoztak, ugyanazokon a sportolókon a 
versenyszám teljesítése után is észrevehetők a verseny utáni szorongás jelei. Ez 
magyarázható a versenyző edzettségi állapotával, az elvárásoknak való 
megfeleléssel, az elért eredménnyel.  

A mozgássérült sportolók verseny előtti (PRQ1) és verseny utáni (PRQ2) 
pillanatnyi szorongás szintjének közötti vizsgálat során kapott eredményeit az 3. sz. 
táblázatban láthatjuk. A Sanderson-féle verseny előtti (PRQ1) és verseny utáni 
(PRQ2) pillanatnyi szorongásmérő tesztet alkalmaztuk. A vizsgálatot, a kapcsolat 
meglétét a kétutas, más néven kétfaktorú varianciaanalízis módszerével teszteltük.  
 

3. sz. táblázat. A mozgássérült sportolók verseny előtti (PRQ1) és verseny utáni (PRQ2) 
pillanatnyi szorongás vizsgálata a korosztályok függvényében 

 

 Verseny előtti (PRQ1) Verseny utáni (PRQ2) 

Gyermek 

 _ 
X 2, 272 2, 372 

N 24 24 

SD 1, 187 1, 291 

Serdülő 

 _ 
X 2, 3 2, 25 

N 4 4 

SD 1, 490 1, 371 

Ifjúsági 

 _ 
X 1, 925 2, 1 

N 8 8 

SD 0, 971 1, 277 

 
A vizsgálat eredménye kimutatja, statisztikailag minimálisan csökkenő tendenciát 

mutat a mozgássérült serdülő korosztály verseny utáni pillanatnyi szorongás értéke, 
amely a versenyszám befejezése után normálisnak mondható. Ugyanakkor a 
gyermek és ifjúsági korosztály versenyszorongás mutatói a verseny után magasabb 
értékkel jellemezhetők. Ez magyarázható az életkori sajátosságokkal, a versenyen 
megszerzett eddigi tapasztalattal, a verseny nívójával, valamint az edző elvárásaival 
és önmagának való megfeleléssel, az elvárások teljesítésével. A verseny előtti 
szorongás (PRQ1) skálái közül a 21. „Túlzottan izgatott, feldúlt vagyok” (1,55), a 3. 
„Ideges vagyok” (1, 5) és a 11. „Szorongok” (1, 33) átlag értékek a legmagasabbak. 
A verseny utáni szorongás (PRQ2) skálái közül a legmagasabb átlag értéket mutatja 
a 4. „Ideges vagyok” (1, 6), a 18. „Nyugtalannak érzem magam” (1, 27), a 21. 
„Túlzottan izgatott vagyok” (1, 27), 1. „Szorongok” (1, 22). 
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Összegzés 
 
A vizsgálatok, felmérések ismertetése után az alábbiakban foglalhatjuk össze 
munkánkat. Mivel korábbi vizsgálatok erre nem vonatkoztak, így várhatóan új 
nézőpontból megközelítve tudtuk jellemezni a mozgássérült sportolók személyiség 
jellemzőinek egy szegmensét. Információkat kaptunk arra vonatkozóan, hogy a 
mozgássérült sportolók személyiségbeli jegyei közül az önbizalom, mennyire 
befolyásolja a kognitív szorongást, a szomatikus szorongást és magát a 
versenyteljesítménnyel kapcsolatos önbizalom meglétét. 

A sportolók személyiség vizsgálata során a versenyszorongás szintek felszínre 
kerültek. Az önbizalom, mint személyiségvonás a versenyző egész felkészítésének 
folyamatában részt vesz, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynia az edzőnek. 

A nevelés, oktatás pedagógiai tevékenységében az önbizalom kezelése sokkal 
komplexebb folyamat, mint gondolnánk. A sport, az iskolai testnevelés számos 
lehetőséget ad az együttes tevékenységek különböző formáira. Az iskolai 
testnevelés olyan terület, amely keretein belül megvalósítható a közös élmények 
biztosításán keresztül a sporttevékenység egészségre és mentális állapotra való 
pozitív hatásainak kihasználása. 

A mozgássérültek iskolai testnevelésbe történő bevonása a testnevelő tanárok 
részéről olyan mértékű kihívást jelent, amely megvalósítása, az előttük álló feladatok 
széleskörű körültekintését és alapos előkészítését jelenti. A sportköri 
foglalkozásokon való részvétel az edzői tevékenység sajátos területen, sajátos 
tevékenységformával, és sajátos módon történik. 

A vizsgálat pedagógiai jelentőségét abban látjuk, a kapott eredmények alapján 
bebizonyosodott, hogy ez a lehetőség a mozgássérült tanulóknak tartást ad, 
önbizalmat, egy baráti kört és társakat. A sport, az iskolai testnevelés, a mozgás 
lehetősége pedig egy kiindulópontot ad nemcsak a mozgássérülteknek, hanem az 
egészséges, ép emberek számára is. 

A vizsgálat során megállapítható, hogy a testnevelő tanár és az edző pedagógiai, 
pszichológiai tevékenységének nagy szerepe van abban, hogy mozgássérült 
sportolói megfelelő felkészültséggel, kellő motivációval, érzelmi 
kiegyensúlyozottsággal, határozottsággal rendelkezzenek. Az optimális önbizalom (a 
versenyző kompetenciája) valóban segítheti a versenyzőt, de hiánya 
bizonytalansággal és szorongással járhat. Az önbizalom belső erőnk legfőbb alapja, 
amely önismereten is alapszik. A reális és megvalósítható cél a szociális kapcsolatok 
kialakítását, a fizikális képességek fejlődését, a szabadidő élvezetes, hasznos 
eltöltését segíti elő. 

Hiszen egészséges önbizalomra mindenkinek szüksége van. Az önismeret és az 
önbizalom hosszú, következetes küzdelemmel járó belső folyamat eredménye. Meg 
kell tanulni kapcsolatba lépni önmagunkkal. 

Eredményeink alapján azt gondoljuk, hogy pedagógiai ráhatás és segítségnyújtás 
során a testnevelési órák és a sportköri foglalkozások élményt adó hangulata erősíti 
a sajátos nevelési igényű tanulók önbizalmát, oldja szorongásukat más 
élethelyzetekben is. Mindezeken túl nem utolsó sorban az épek szemléletváltásában, 
a toleranciára való nevelésben, a szokatlan helyzetekhez való alkalmazkodásban, a 
„másság”-adta körülmények természetesként való elfogadásában a közös 
tevékenységnek – játéknak, sportnak – a személyiségformálásban is jelentős 
szerepe van. 
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Roma tinédzserek jövőképe néhány Békés megyei 
településen 

 

© Homoki Andrea 
 

homokia@eukar.gyula.kf.hu 
(Szent István Egyetem Egészségtudományi- és Környezetegészségügyi Intézete, 

Gyula) 

 
Vizsgálatomat a magyarországi Békés megye romák által sűrűbben lakott 
településeinek alap- és középfokú oktatási intézményeiben végeztem. Célom egy 
olyan előtanulmány készítése volt, amely alapját képezheti a finnországi LAUREA 
szakegyetem és a magyarországi Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi 
Fakultásán szerveződő közös romakutatásnak a képző intézmények szociális 
munkás és ápoló szakos hallgatóinak közreműködésével. 

Előtanulmányom adataiból úgy vélem, hogy kirajzolódnak a roma gyermekek és 
fiatalok jövővel kapcsolatos elképzelései – bár kutatásom nem reprezentatív, mégis 
úgy gondolom, hogy – azok az irányok, tendenciák kiolvashatóak belőle, melyekre a 
későbbiekben egy reprezentatív felmérésen alapuló közös finn-magyar kutatási 
projekt szervezhető. 

A „Roma Integráció Évtizedében” fontos, hogy a humánszféra leendő szakemberei 
átfogó képet kapjanak a Magyarország legnagyobb etnikai kisebbségi csoportjához 
tartozó ifjú nemzedék jövőképéről, melyből a mögöttes értékrendszereken túl a 
fejlesztésre szoruló területek is felvillannak. Ez a programsorozat 2005-2015-ig tart. 
Legfőbb célkitűzése, hogy felgyorsítsa a romák társadalmi és gazdasági helyzetének 
javítását, egyben hozzájáruljon a romákról alkotott kép pozitív irányú átalakulásához. 
A program a „Romák a bővülő Európában. A jövő kihívásai” címmel 2003 nyarán 
Magyarországon megrendezett konferencia eredményessége okán született. A 
regionális Roma konferenciát a Nyílt Társadalom Intézet, a Világbank szervezte az 
EU Bizottság, Az EU Tanács Fejlesztési Bankja, valamint a Finn és Svéd Kormány 
támogatásával. 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását – 2004. május elsejét – 
követően a roma fiatalok számára is megnyíltak a határok. A roma családokra, 
közösségekre évszázadok óta jellemző vándorlási hajlandóság - amely hátterében 
olykor strukturális, némelykor konjukturális okok állnak – az elmúlt négy évben is 
megmutatkozott. Kiterjedt, többgenerációs roma családok vélt vagy valós sérelmeik 
okán, illetve „szép reményeiktől” vezérelve a csatlakozás után hullámokban hagyták 
el szülőföldjüket a magyarországi média tudósítása szerint. 

Önmagában a kitörési lehetőséget jelentő utazás és letelepedés, nem hírértékű a 
magyar médiában, hiszen a nem roma társadalomhoz tartozó fiatalok körében is 
egyre jelentősebb e mobilitási csatornának eme típusa. Hírértéke többnyire akkor 
van, amikor a roma etnikai kisebbséghez tartozók döntenek úgy, hogy máshol 
folytatják az életüket. A riportok, újságcikkek láttatják, hogy ehhez sokszor feladnak 
és eladnak mindent, egyes családok kölcsönöket vesznek fel, azzal az ígérettel, 
hogy visszafizetni majd a külföldön megszerzett juttatásaikból fogják azt. A kiragadott 
családok „újélet-kezdési próbálkozásait” bemutatni hivatott tudósítások 
problémaorientáltak, - az Európai Unió legtöbb tagállamához hasonlóan – 
országunkban is felülreprezentáltak az etnikai, kulturális, vallási kisebbségek és 
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bevándorlók okozta problémákat, bűneseteket, konfliktusokat feldolgozó tudósítások. 
(Füzesi és munkatársai, 2008.) 

A migránsok által megjelölt célországokban is kezelendő problémaként jelenik 
meg a roma bevándorlók jelensége. A magyarországi romák többségére jellemző 
alacsony iskolai végzettség, az idegennyelvtudás hiánya, a hátrányos illetve 
halmozottan hátrányos helyzetből fakadó rossz egészségügyi állapot, szülőföldjükön 
is megnehezíti a munkaerőpiaci integrációt. Az említett problémák megelőzésére, 
kezelésére, a társadalmi-gazdasági életbe történő beilleszkedés segítésére, az 
inkluzív problémamegoldás és az esélyegyenlőség előfeltételeinek megteremtésére 
az elmúlt évtizedekben Magyarországon számos kormányzati program született, 
helyi társadalmak szintjén pedig a települési önkormányzatok a kisebbségi 
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel továbbá a nevelési, oktatási intézményekkel 
együttműködve keresik a megoldásokat. 
A magyarországi programok többségének célcsoportjai a gyermekek, a fiatalok. Ez 
egyrészt jelzi a szakemberek hitét a reszocializációs folyamatban rejlő fejlesztő, 
nevelő ráhatások lehetőségében, másrészt ez a gyakorlat, megközelítésmód 
összhangba hozható a roma társadalom integrációjával foglalkozó nemzetközi 
kutatási tapasztalatokkal is, melyek szerint többek között ezek a „...programok annál 
sikeresebbek lehetnek, minél fiatalabb életkorban kerül sor rájuk.” (Kertesi, 
2005:380) 

A roma gyermekek, fiatalok integrációs lehetőségeinek kiszélesítésére irányuló 
projektek megvalósíthatósága elképzelhetetlen a szűk társadalmi környezetük 
(származási hátterük, rokoni, baráti kötelékeik, helyi intézményekhez fűződő 
kapcsolataik, lakókörnyezetük) jellemző vonásainak figyelembe vétele nélkül. 

Hiszem, hogy a gyermekeket, tinédzsereket célzó oktatási integrációs programok 
csak akkor lehetnek sikeresek, ha a halmozottan hátrányos helyzetű roma 
gyermekek problematikáját több szempontból, holisztikus módon közelítik meg ez 
erre hivatott szakemberek. 

Természetesen oktatási-képzési programok preventív módon csak ott 
valósíthatóak meg, ahol egyáltalán léteznek nevelési, oktatási intézmények. Fontos, 
hogy a társadalmi és települési hierarchia margóján mélyszegénységben élő - 
nemcsak roma származású - gyermekeknek lehetősége legyen a leszakadó 
aprófalvakban, a sorvadó kistelepüléseken óvodába, iskolába járni, vagy legalább az 
erre a célra működtetett óvoda-, iskolabuszokkal beutazni a közeli településekre. 
Ahhoz, hogy egyáltalán beszélhessünk a társadalmi távolságok csökkentésének 
lehetőségeiről, a területi egyenlőtlenségből fakadó hátrányokat, a fizikai távolságokat 
szükséges első körben csökkenteni. 

Kertesi Gábor (2005) a magyarországi cigányság helyzetéről szóló 
tanulmányaiban több alkalommal csokorba szedi a megoldásra váró feladatokat, mint 
például: az oktatási infrastuktúra fejlesztését, a biszocializáció jelenségéből fakadó 
nehézségeknek és a tanulási képességek zavarainak kezelését célzó pedagógus 
továbbképzések szükségességét, a fejlesztő pedagógusok szakirányú 
továbbképzését, a fejlesztő eljárások hatékonyságának fokozását célzó szakmai 
együttműködések megalapozását, a kistelepüléseken az alapfokú nevelési és 
oktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, általános iskola) hálózatában meglévő „fehér 
foltok” megszüntetését, ezen intézményhálózatok kiépítésével, fejlesztésével. 

A több évtizede a tárgykörben kutató szakemberek reformelképzeléseinek 
megvalósítása csak nagyfokú társadalmi, politikai, szakmapolitikai 
együttműködéssel, összefogással képzelhető el. Azok a programok, 
reformelképzelések, amelyek a tervezési, együttgondolkodási fázisból kizárják, 
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árnyaltabban fogalmazva kifelejtik a romákat, eleve elrendeltetett módon a 
sikertelenül végződött, megvalósításra nem került, csak elképzelés fázisába jutott 
projektek süllyesztőjében végzik. 

Az általam vizsgált kistelepülésen működő alapfokú és középfokú oktatási 
intézményben az integrációs program bevezetését megelőzően a helyi társadalom 
korábban említett szereplői között széleskörű egyeztetés zajlott. 

Gyomaendrőd két szélső pontján elhelyezkedő iskolájában a település lakóinak, 
és az ott dolgozó pedagógusoknak véleményére alapozva elmondható, hogy 
felülreprezentáltak a roma tanulók a többi helyi iskolába járó roma gyermekek 
arányát tekintve. Ha érzékelhető is az önkéntes szegregáció irányába való 
elmozdulás, mégis integrált keretek között, a multikulturalizmus szellemében zajlik az 
oktatás. A hatékony multikulturális nevelés során a kulturális másságból fakadó 
sajátosságok, élethelyzetek pedagógiai, szülői értékelése, megítélése, kezelése, 
hozzáállása nem a roma gyermekek iskolától való elfordulásának, a 
bizalmatlanságának, a „megtámadottak védekezési kényszerének” irányába mozdul 
el, hanem kialakulhat a kölcsönösségen alapuló elfogadás, tolerancia, bizalom a nem 
roma származású, de a roma kultúrát behatóan ismerő és tiszteletben tartó 
pedagógustársadalom által tanított nem roma származású, de roma gyermekekkel 
egy közösségben roma társadalomismereti, néprajzi, művészeti ismereteket 
elsajátító tanulók, szüleik és a cigány gyermekek és családjaik között. 

 
Adalékok a magyarországi, és ezen belül a Békés megyében élő 
cigányságról 
 
Mielőtt a vizsgált roma serdülők körében végzett felmérés adatainak ismertetésére 
sor kerülne, fontosnak tartom, hogy a magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Hivatal által rendszeresen közzétett adatokból szemezgetve egy általános képet 
vázoljak a magyarországi, majd a Békés megyében élő cigányságról. 

A hivatal kutatási és statisztikai adatok elemzését követően 2005 őszén (Mayer, 
2005) összefoglaló tanulmányában rögzítette, hogy Európában, főként Közép- és 
Kelet-Európa országaiban élnek legnagyobb arányban a romák. 

A 38 ország vonatkozásában tett összehasonlító elemzést követően továbbá 
megállapítható, hogy Magyarország a cigány lakosság létszámarányát tekintve 
Románia, Bulgária és Spanyolország után a 4. helyen áll a rangsorban. „Az 1990. évi 
népszámlálás során 142.683 fő (a becsült cigány lakosság 32 százaléka), a 2001. 
évi népszámlálás során 190. 046 fő (33-34%) vallotta magát cigány 
nemzetiségűnek.” (Mayer, 2005:98) 

Magyarországon „A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló” 1993. évi 
LXXVII. számú törvény hatályba lépését követően az tekinthető romának, aki 
önbesorolás szerint annak vallja magát. 

A fenti adatok tükrében jól látható, hogy a roma identitás felvállalásának aránya a 
magyar társadalomban igen alacsony. Míg egyes becsült adatok szerint napjainkban 
800 ezer és egymillió közötti lélekszámra tehető, azaz folyamatosan nő a 
magyarországi romák száma, addig a roma identitásukat felvállaló állampolgárok 
száma inkább csökkenő, vagy mindössze csekély mértékű növekedési tendenciát 
mutat. 

Korosztályi összetételüket tekintve a 15 éven aluliak száma duplája a teljes 
népesség azonos korcsoportjába tartozó fiatalokéhoz képest, és a 60 év felettiek 
aránya pedig mindössze 1/5-de annak. 



Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban, ISBN 978-963-88422-5-1 

 

 40 

Területi eloszlásukat illetően egyenlőtlenségek tapasztalhatók. Magyarország 
északi és dél-nyugati régióiban felülreprezentáltan élnek, az egyik meghatározó 
vándorlási irány is ez irányba mutat, ezen régiók aprófalvait az olcsó ingatlanokhoz 
való hozzájutás reményében célozzák meg a rossz szociális helyzetű roma családok, 
közösségek. Kirajzolódni látszik egy másik vándorlási irány is, amely szerint az 
elmúlt tíz évben megnövekedett a városlakó romák aránya, de ezt a jelenséget az 
elmúlt 15 évben tömegessé váló községek városi rangra történő emelésének 
ismeretében célszerű óvatosan értelmezni. Mindezek figyelembevételével 
elmondható, hogy a magyarországi roma lakosok 50%-a városlakó. 

Települési hierarchiában elfoglalt státuszuk és lakókörnyezeti helyzetük 
vonatkozásában jelentős előrelépés történt. Az elmúlt 30 év alatt a telepi – 
cigánytelepen szegregáltan élő – romák közel 70%-os aránya a rendszerváltást 
követő első évtizedben – az 1990-es években –20% alá csökkent, majd az 
ezredfordulót követő első néhány évben 10% alá süllyedt. „A 2003-ban felmért 
cigány lakások 6%-a telepen, 2%-a a településtől távol, de nem telepen, 42%-a a 
település szélén, 22%-a a település belsejében, de kizárólag vagy túlnyomórészt 
cigány környezetben található.” (Mayer, 2005:98) 

Nyelvhasználat tükrében a magyarországi romák három nagy nyelvi csoporthoz 
tartoznak: 

1. romungrók (magyarul beszélnek, „magyar cigánynak, azaz muzsikus 
cigánynak vallják magukat) 
2. oláh cigányok (ők romani nyelven és magyarul egyaránt beszélnek, 
időnként sajátos keveredéssel használják az etnikai kisebbség egységesnek 
semmilyen szempontból nem mondható nyelvét) 
3. beás cigányok (archaikus román nyelven és magyarul beszélnek). 

 
A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint 2007-ben a magyarországi 

romáknak mindössze 7%-a beszéli a romani nyelvet. A rendszerváltást követő 
évektől kezdve eltelt 18 évben erőteljes nyelvi asszimilációs folyamat zajlott, 
természetesen a három nyelvi csoporthoz tartozó roma csoportoknál eltérő módon 
és arányban. Bizonyos csoportoknál az erre irányuló kutatási adatokból kiolvasható, 
hogy lezajlott a nyelvcsere, más csoportnál (oláh cigányok egy részénél) a beinduló 
nyelvváltási folyamat 2003-ra áttért a nyelvvisszaváltásra. Ennek hátterében a 
kutatók a kisebbségek által működtetett civil kulturális szervezetek hatékony 
munkavégzését látják. 

Kevésbé örvendetes képet mutatnak az iskolai végzettség alakulásáról számot 
adó adatok, melyek szerint tovább nőtt a távolság a roma és nem roma gyermekek 
képzettségét tekintve. Továbbra is nagyon alacsony az óvodába járó cigány 
gyermekek aránya, az országos átlaghoz (88%) viszonyítva, hiszen ez az arány nem 
éri el az 50%-ot. 

A tanköteles kor 18 évre történő felemelését követően emelkedni látszik az 
általános iskolát elvégzett gyermekek aránya. A roma ifjúsághoz tartozók (20-24 
évesek) 82, 5%-a számolt be arról, hogy elvégezte az általános iskola összes 
osztályát. A középiskolában továbbtanuló cigány fiatalok aránya közel 20%, az 
országos 54,5%-hoz viszonyítva, még elkeserítőbb a helyzet a felsőfokú 
tanulmányok esetén, a távolság itt mutatkozik meg leginkább, hiszen míg 
országosan a 18-20 évesek 40%-a bekerül a felsőoktatásba Magyarországon, addig 
ez az arány a cigány fiatalok körében mindössze 1,2%. 



Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban, ISBN 978-963-88422-5-1 

 41 

A gyermekek iskolai életútja, előmenetele szoros összefüggést mutat a család 
szociális helyzetével, azaz a szegénységi küszöb (powerty line) alatt élő 
családokban élő gyermekek esélyei a nullával egyenlők. 

Fontos jelzőszám továbbá a lemorzsolódási arány. A középiskolába felvételt nyert 
cigány tanulók 40-50%-a nem fejezi be az általa választott iskolát. Jelen tanulmány 
vonatkozásában a fenti statisztikai adatok összegzését követően annyi bizonyosan 
leszögezhető, hogy a nevelési, oktatási integrációs programok kidolgozása és 
megvalósítása során felmenő rendszerben kellene gondolkodni ahhoz, hogy növeljük 
a gyermekek társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának esélyét. 

Ez azért is szükséges, mert az adatok szerint a munkaerő-piaci helyzet – kis 
mértékben ugyan, de – az elmúlt 15 évben romlott. A vizsgált etnikai kisebbséghez 
tartozók foglalkoztatottsága mindössze 21%. A települési lejtőn lefelé haladva 
(fővárostól – kis falvakig) egyre inkább csökken a foglalkoztatottak száma. A 
foglalkozás típusa szerint 70% betanított vagy segédmunkás, 22 százalék 
szakmunkás és mindössze 8%-uk végez szellemi tevékenységet vagy szolgál 
valamely rendvédelmi szervnél. 

A foglalkoztatottak alacsony arányát vizsgálva talán nem meglepő a nagyon rossz 
anyagi helyzet. „A háztartások 82 százalékának jövedelme nem éri el a KSH által 
kiszámított létminimumot, és alapvető szükségleteiket csak részben tudja 
kielégíteni.” (Mayer, 2005:100) 

A cigányság helyzetét javítani hivatott képviseleti szervek hazánkban is 
működnek. Fontos feladata van az Országos Cigány Önkormányzathoz tartozó 
Országos Kisebbségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózatnak 
– a szervezet 1 központi és 21 regionális és helyi, települési szinteken működő 
intézményt tömörít –, amely a roma lakosság, a civil szervezetek és a kisebbségi 
önkormányzatok részére biztosít széleskörű szolgáltatásokat, mint például oktatási, 
kulturális, informatikai, közösségfejlesztő, negatív diszkrimináció ellen felkészítő, 
tájékoztató programok szervezése, indítása. Kiemelt terület a munkaerő-piaci 
reintegráció elősegítése. 

Országszerte képviseleti feladatot látnak el a cigány kisebbségi önkormányzatok. 
Ezek száma Magyarországon folyamatosan emelkedik, de területi lefedettség és 
hatékonyság tekintetében is igen nagy eltérések mutatkoznak. 

Az ezredforduló után megkezdődött egy kormányzati program előkészítése, 
kidolgozása. A romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és 
az ezzel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm.határozat az 
alábbi feladatokat tartalmazza: 

- jog- és esélyegyenlőség megvalósítása, 
- életminőség javítása, 
- oktatás, képzés és foglalkoztatási helyzet javítása, 
- kultúra ápolása, identitás megőrzése. 

 
A kidolgozásra kerülő programok „...a romák kirekesztődésének 

megakadályozását, az előítéletek csökkentését, a hátrányos helyzet 
újratermelődésének megelőzését, a szegénység csökkentését, illetve a társadalmi 
szolidaritás erősítését szolgálják.” Az intézkedések hatására 2003-ban egy 
pedagógiai rendszer alapján néhány alapfokú és középfokú oktatási intézmény 
elkötelezte magát a hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók iskolai 
előmenetelének segítése mellett. Közel 35.000 roma gyermek kapcsolódott be a 
„képesség-kibontakoztató” és „az integrációs felkészítés” elnevezésű pedagógiai 
programokba. 2004-ben készült el két népismereti tananyagcsomag, amelynek 
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egyikét az általam vizsgált gyomaendrődi általános iskola felső tagozatában és a 
szakiskola 9-10. évfolyamán tanuló diákok körében is sikeresen alkalmazzák a 
pedagógusok. 
 

1. sz. ábra. A roma népesség hazai kisebbségekhez viszonyított aránya a megyékben. 
 

 
(Forrás: KSH, 2003) 

 
Békés megyében élő roma lakosok száma, a Békés Megye Képviselő-testület 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Vallásügyi, Ifjúsági Bizottsága által megadott becsült 
adatok alapján 116. 118 fő. 

Ez a Békés megyei összlakosságszámhoz viszonyítva négy százalékot tesz ki. A 
roma identitás felvállalásáról nyújt lesújtó képet a bizottság által adott becsült 
számadat, és a népszámláláskor rögzített adat közötti különbség. A 116. 118 
romának minősített állampolgár közül mindössze 4989 vallotta magát romának, ami 
31%-ot jelent. 

2004. évi adat szerint a megyénkben élő roma gyermekek 26%-a óvodába jár, 
61% általános iskolás, 11%-uk középfokú oktatási intézmény diákja, 1,5% 
nyilatkozott úgy, hogy főiskolás vagy egyetemen tanul. Utólagos nyomon követést 
végzett a bizottság, melynek eredményeképpen elmondható, hogy azóta a felsőfokú 
oktatási intézményekben tanuló hallgatók fele megszerezte oklevelét. 

 
A megye településeinek kevesebb, mint felében (40%) működik cigány kisebbségi 

önkormányzat. A 2007 őszén készült felmérés szerint 30 helyi kisebbségi 
önkormányzat tevékenykedik, rövidebb-hosszabb megszakításokkal.  

Nagyon alacsony a megyei roma civil szervezetek száma is. A megye 75 
településén összesen mintegy 21 egyesület, alapítvány, közhasznú egyesület végez 
munkát. Tevékenységi körükhöz társuló célcsoportjaik elsősorban a gyermekek, az 
ifjúság és a diplomás értelmiségiek köréből kerülnek ki. 

Fontos szerepet tölt be a megye roma lakosainak életében a már említett Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségi Vallásügyi, Ifjúsági Bizottság, mely a szociálpolitika mezo 
szintjén kapcsolódási pontként jelenik meg a makrotársadalmi szinten működő 
társadalmi intézmények és a cigány emberek, családok, kisközösségek között. 
Szakmai kapcsolatot tartanak fenn a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatallal, az 
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Oktatási Minisztérium Közoktatási és Kisebbségi Kapcsolatok Főosztályával, a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Főosztályával, a Magyarországi – Cigányok, Lengyelek, Németek, Románok, 
Szerbek, Szlovákok – Országos Önkormányzataival, a Magyarországi Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségekért és a Magyarországi Cigányokért Közalapítványokkal.  

 
Oktatás, mint a „Roma Integráció Évtizede” program nemzeti 
cselekvési terveinek prioritása 
 
A „Roma Integráció Évtizede” programsorozat nemzeti cselekvési terveiben 2005-től 
2015-ig megjelölt prioritási területek között szerepel az oktatás is. Ezen a területen 
elsődleges célként fogalmazták meg az integrált nevelés, oktatás kiterjesztését, 
amely során megvalósul a „deszegregáció”, emelkedik a romák képzettségi szintje. A 
teljesség igénye nélkül néhány célfeladat olvasható az alábbi felsorolásban: 

 azonos színvonalú oktatáshoz való hozzáférés biztosítása 
 együttnevelést segítő szabályrendszer kialakítása 
 felzárkóztatás helyett képesség-kibontakoztató felkészítés 
 integrációs felkészítés 
 multikulturális elemek beiktatása az oktatásba 
 roma származású pedagógiai asszisztensek, dajkák, 

óvodapedagógusok képzése 
 a magántanulóvá nyilvánítás feltételrendszerének pontosítása, 

szigorúbb szabályozása, annak érdekében, hogy ez az eljárás ne 
lehessen a szegregáció eszköze 

 speciális képzési programok indítása az alapfokú oktatási rendszerből 
kimaradottak részére 

 az iskolai sikerességet segítő, iskolán kívüli hatékony szabadidő-
eltöltést garantáló alternatív módszerek elterjesztése 

 kiegyenlítő intézkedések – a régi terminussal élve pozitív diszkrimináció 
– az érettségihez és a felsőfokú oklevélhez jutás nagyobb arányú 
megszerzési lehetőségének biztosításához. 

 
A vizsgálati mintába került tinédzserek fele olyan általános iskolai felső tagozatba 

vagy középfokú oktatási intézmény 9-10. évfolyamára járó tanuló, akik az integrációs 
felkészítést felvállaló közoktatási intézményekben tanulnak. A megkérdezettek másik 
fele olyan iskolákban tanulnak, amelyek semmilyen módon nem kapcsolódtak be a 
fent olvasható célfeladatok megvalósításába. 

 
Kutatási célkitűzések, feltételezések 
 
Kutatási célom annak előtanulmányozása volt, hogy az integrációra nyitott 
iskolákban legyen az alap-, vagy középfokú intézmény – a programok hatására az ott 
tanuló roma serdülők jövőképe milyen irányban formálódik. 

Feltételezem, hogy az integrációs program szerint működő toleráns, elfogadó, 
rugalmasságot tanúsító iskolai légkörben a tanulók iskolai előmenetele jobb, amely 
megmutatkozik egyrészt a tanulmányi átlagok, másrészt a teljesítmények szubjektív 
értékelésében, harmadrészt a továbbtanulási szándék esetén is kifejezésre jut. 
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Feltételezem továbbá, hogy iskolatípustól és a programoktól függetlenül a roma 
tinédzserek jövőképében első helyen a családalapítás, azaz a házasságkötés és 
gyermekvállalás szándéka áll. 

Feltételezem, hogy a jó tanulmányi átlaggal rendelkező serdülők körében 
magasabb azoknak az aránya, akik jövőjüket nem Magyarországon, hanem külföldön 
képzelik el, összességében azonban a serdülők elenyésző része gondolhatja azt, 
hogy elvándorol hazájából és máshol telepedik le felnőtt korában. 

Hipotéziseim vizsgálatára kérdőíves módszert alkalmaztam. Az általam készített 
kérdőív öt kérdésblokkot tartalmaz, nyitott és zárt változókkal, Likert skálákkal méri a 
Békés megyei roma tinédzserek vizsgált körének társadalmi, demográfiai, 
szociokulturális hátterét, a kapcsolati hálóra (social network) és szabadidő-eltöltési 
módokra vonatkozó sajátosságokat, illetve életterveiket, jövőképüket. Összesen 100 
kérdőívet osztottam ki a megye 4 közoktatási intézményében, és a pedagógusok 
segítő közreműködésének köszönhetően minden kérdőívet kitöltve visszakaptam. Az 
adatelemzés során a Microsoft Excel táblázatkezelő program függvényeit 
alkalmaztam. 

 
Békés megyében élő roma tinédzserek jövőképének vizsgálata 
Társadalmi-demográfiai mutatók 
 
A válaszadó tanulók 54,5%-a lány, 45,5%-a fiú. Többségük városlakó, kisebb 
településről, közelben lévő községből mindössze 13% ingázik az iskolába. Életkori 
megoszlásukat tekintve, 92%-uk 13-16 éves korosztályhoz tartozik, a 17-18 éves 
vagy idősebb korcsoportba tartozók 8%-os aránya sejtteti a mintán belül a túlkoros, 
valószínűleg több alkalommal osztályismétlésre kényszerült tinédzserek arányát. Az 
évismétlők többsége ebbe a korosztályba tartozik, de a 15-16 évesek között is 
akadnak néhányan. Arra a kérdésre, hogy milyen okokra vezethető vissza a bukás? 
Az osztályt ismétlők fele személyes felelősségéről, hanyagságáról, lustaságáról vall, 
a másik fele szerint „a pedagógusok pikkeltek rá.” 

Számomra érdekes, ugyanakkor örömteli, hogy senki nem hivatkozik családi 
problémákból fakadó lelki teherre és a nem roma kortárscsoport kirekesztő 
magatartására sem. 

A roma identitást felvállalók aránya közel 80%. Azok közül a diákok közül, akik 
integrációs program szerint működő iskolában tanulnak, függetlenül a nemtől, kortól 
mindenki felvállalta roma származását. 

Érdekesség azonban, hogy az összes megkérdezett 31%-a nyilatkozott úgy, hogy 
beszéli, vagy nem beszéli, de érti a romani nyelvet, közülük csak kevesen 
vannak(8%), akik az említett iskolák tanulói. A jövőbeni igény is csak nagyon kevés 
esetben fogalmazódik meg, a vizsgálati minta 1,3%-a nyilatkozott úgy, hogy szeretné 
megtanulni és jól beszélni a cigány nyelvet. Az adatokból a nyelvi asszimiláció és a 
nyelvcsere szinte lezárult folyamatára lehet következtetni a válaszadók körében. 

Az iskolai teljesítmény vizsgálatakor és az átlagok, valamint a tanulmányi munka 
szubjektív megítélésének összehasonlításakor az alábbi összefüggések 
mutatkoztak: 

 közepesnek ítéli teljesítményét a válaszadók 61%-a, ami reálisnak is 
mondható a megjelölt átlagok tükrében, további 20% eredménye 
elégséges, azaz a tanulók 81%-a gyenge vagy közepes átlagot ért el a 
legutolsó iskolai értékelésen. Mindössze 14% a jó átlagú és 5% a jeles 
tanulók aránya. 
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 a feltételezésem beigazolódott, mert az integrációs iskolába járók 
körében –legyen az alap-, vagy középfokú intézmény – valamivel 
magasabb (5-6%-kal) a jó tanulók aránya és alacsonyabb a gyengéké. 
Még szembetűnőbb a különbség a teljesítmény szubjektív megítélése 
kapcsán. Az elégséges osztályzatú (2) serdülőknek 66%-a úgy érzi, 
hogy ő közepesen teljesít és a közepes tanulók közül is többen úgy 
érzik, hogy teljesítményük jónak és nem csak közepesnek mondható. 

 azokban az intézményekben, ahol nem folyik integrációs program, a 
diákok reálisan, a félév végi osztályátlagaikkal egybehangzóan 
értékelték iskolai teljesítményeiket, sem alul, sem túl nem becsülték azt. 

 a gyenge, közepes értékelést magáénak tudó tanulók 58%-a nem vesz 
részt felzárkóztató, korrepetáló programokban – aktuális 
szóhasználattal élve: képesség-kibontakoztató felkészítő programok – 
és 86%-uk nincs felmentve egyetlenegy tantárgy osztályzási 
követelményei alól sem. 

 a diákoknak csak a 42%-a vesz részt tanítási idő után valamilyen 
fakultatív szabadidős, képességfejlesztő tevékenységben. Többségük 
sportol, érdekli még őket a kézművesség és a zene. A jó tanulmányi 
eredményű diákok 30%-a jár idegen nyelvi fakultációra. 

 igaznak bizonyul a válaszadó gyermekek vonatkozásában az az 
összefüggés, hogy minél magasabb a szülő iskolai végzettsége, annál 
jobb a serdülő tanulmányi átlaga. A szakmunkás bizonyítvánnyal 
rendelkező édesapák gyermekeinek többsége legalább közepes, de 
többnyire jó osztályzatú. 

 megvizsgáltam az egyes hatóságokkal kapcsolatba kerülő tinédzserek 
átlagának alakulását. Adataim szerint a rendőrséggel és/vagy a 
gyámhatósággal kapcsolatba kerülő serdülők közel 60%-nak elégséges 
a félév végi osztályzata. 

 
A megkérdezettek 78%-a családjával ott él, ahol született, azaz életük során nem 

történt migráció. Azok a gyermekek, akik költözködésről számoltak be, jellemzően 
külföldön laktak 1-2 évig a szüleikkel, mások a fővárosból költöztek a településre, 
nem egy esetben több kisebb községben eltöltött néhány hónapos ott tartózkodást 
követően költöztek a kisvárosok valamelyikébe. 

A roma családokra jellemző család-, gyermekcentrikusságra, a kapcsolatok 
érzelmi melegségére lehet következtetni abból, hogy a válaszadó tinédzserek 91%-a 
számolt be arról, hogy nagyon fontos számára a testvérkapcsolat. Ebben a sajátos 
életkorban, a pubertás szakaszában ez az arány véleményem szerint igen magasnak 
számít ebben a kérdéskörben, egy későbbi tanulmányban érdekes összehasonlítási 
alapot képezhetne – nem roma serdülők hogyan vélekednek ugyanerről a kérdésről? 

Meglepően magas a két-három gyermekes roma családok aránya (54%). A 
néhány évtizeddel korábbi tendenciáknak megfelelő tradicionális roma családokban 
nevelkedő 8-10 gyermek helyett napjainkban a roma származásúak is kevesebb 
gyermeket vállalnak az országos adatok szerint, ezzel azonos irányú tendenciát 
mutatnak ezek az arányok is. 

Általános sztereotípia Magyarországon az, hogy a gyermekvédelmi rendszerben 
lévő kiskorúak és fiatalok többsége roma származású. Véleményem szerint ennél a 
megállapításnál figyelembe kell venni a romák megoszlásának területi 
egyenlőtlenségéből fakadó sajátosságokat, semmi esetre sem igaz ez minden 
magyarországi megyére és régióra. 
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E jelenség általánosként való kezelése ellentmondana a cigány családokban mai 
napig érvényesülő gyermekcentrikus, testmeleg-szeretetet biztosító attitűdnek, illetve 
a kiterjedt család, rokoni kör erőteljesen támogató, megtartó funkciójának. 

Bár a vizsgált populáció nem fedi le reprezentatív módon az alapsokaságot, de a 
válaszadó gyermekeknek csak elenyésző részét (11%) emelték ki vér szerinti 
családjából eddigi életútja folyamán. A válaszadó serdülők mindegyike ismeri vér 
szerinti szüleit. 

Másik gyakori általánosítás, hogy a bűnöző fiatalok többsége is roma, ezt a 
sztereotípiát sokszor összefüggésbe hozzák a rossz szociális helyzet 
problematikájával. A hatóságokkal gyanúsítottként kapcsolatba kerülő válaszadó 
serdülők (8%) esetében úgy tűnik, hogy nem mérvadó a testvérek száma, az 1 m2-re 
jutó családtagok száma és a külön gyermekszoba léte vagy nem léte. Az édesapa 
munkanélküliségével annál inkább összefüggés mutatkozik. Jellemző, hogy vagy 
lopás, vagy erőszakos magatartás miatt került a serdülő a rendőrség látókörébe már 
13-14 éves kora előtt. 

 
Szociokulturális jellemzők 
 
A szociokulturális háttérre utaló változók elemzése kapcsán az országos 
tendenciákkal megegyező helyzetkép bontakozik ki. Az édesapák közel 40%-a 
egyáltalán nem dolgozik. Az életkorral nincs összefüggésben a munkanélküliség, a 
fiatal, a nem dolgozó fiatal apák (35 év alatti) fele rokkantnyugdíjas, igen alacsony a 
regisztrált munkanélküliek aránya körükben. Az egyáltalán nem dolgozó édesapák 
közel 90%-ának legmagasabb iskolai végzettsége néhány általános iskolai osztály. 
Csupán alkalmi munkát végez, nincs bejelentett munkahelye 29%-uknak. 

A bejelentett munkahellyel rendelkezők 58%-a szakmunkás, 26% érettségivel 
rendelkezik, három százalékuk diplomás, 13%-uk legmagasabb iskolai végzettsége 
nyolc osztály. Kizárólag szellemi munkát a válaszadó gyermekek édesapjának négy 
százaléka végez, 76% csak fizikai munkából él, 19%-uk mindkettőből. 

A megkérdezett Békés megyei roma serdülők családjának háztartásában 80-
100%-os arány közötti megoszlásban megtalálhatók az alábbi tartós fogyasztási 
cikkek: 

 televízió 
 hűtőszekrény 
 dvd lejátszó 
 telefon, mobiltelefon 
 automata mosógép. 

 
Számos országos reprezentatív kutatás bizonyítja, hogy a mélyszegénységben 

élő roma és nem roma családok háztartásában is gyakran jelen vannak ezek a tartós 
fogyasztási cikkek, a hozzáférhetőség keretei azonban szűkösek – gyakran 
kikapcsolják az áramot, vagy miután elromlanak a sokszor részletre vett termékek, 
képtelenek a javíttatást megfizetni. 

Személygépkocsival a válaszadók szüleinek csupán 46%-a rendelkezik, ez az 
arány jelentősen eltér negatív irányban az országos nem romák körében végzett 
felmérési adatoktól. A serdülők közel 60%-nak otthonában tíz alatt van a könyvek 
száma. Ez az adat nagyon riasztó, de sokatmondó, előrevetítő és szoros 
összefüggésben állhat a szülők alacsony iskolai végzettségével. Mindössze hét 



Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban, ISBN 978-963-88422-5-1 

 47 

százalék jelölte be azt a kategóriát, hogy otthonukban száz felett van a könyvek 
száma. 

Arra a kérdésre, hogy van –e lehetősége az otthonában internetezni igen magas 
arányban (46%) az igen válaszokat jelölték meg a diákok. Ez a válasz a 
többségüknél biztosan nem fedi a valóságot és vágyaikat vetíthették ki, vagy a 
társadalmi elvárások szerinti válaszkényszer hatása érvényesülhetett, mert tartós 
fogyasztási cikkeknél jóval alacsonyabb arányban jelölték meg a számítógépek 
előfordulását. 

A kapcsolati, szimbolikus tőkét vizsgálva a válaszadó roma tinédzserek 63%-nál 
igaz az, hogy barátai a romák közül kerülnek ki és igen kiterjedt baráti körről 
számolnak be. 72%-uk bevallása szerint 25 vagy annál több barátja van. 

Ennek ellenére a társas magányt éli meg 11%-uk. Minél több barátot jelöltek meg, 
annál inkább igaz az, hogy úgy gondolják, hogy a barátok töltik be a legfontosabb 
szerepet az életükben. Barátaik a serdülő kor sajátosságának megfelelően a 
kortárscsoportokból kerülnek ki, de a válaszadó roma tinédzserek többségére nem 
jellemző, hogy barátaival azok otthonában, családjában töltené az idejét, többnyire 
discoba, kocsmába, parkba mennek kikapcsolódni. Könyvtárba, múzeumba, 
színházba szinte egyáltalán nem járnak, helyette inkább preferálják az 
internetkávézókat, plázákat. 

Megnyugtató módon a válaszadó 98%-nak akad egy vagy két kedvenc 
szabadidős elfoglaltsága. Az általuk megjelölt hobbik a gyakorisági megoszlás 
függvényében az alábbiakban olvashatók: 

1. zenehallgatás 
2. tévénézés 
3. számítógépezés 
4. internetezés 
5. sport 
6. telefonálás, sms, mms küldés 
7. horgászás 

 
Az olvasás teljesen hiányzik a felsorolásból, ez visszautal a könyvnélküliségre és 

utal a szülő olvasói szerepéhez kapcsolódó minta hiányára. Ezzel az adattal cseng 
össze a nagyon ritkán vagy soha nem olvasók igen magas, közel 70%-os aránya. Az 
integrációs programoknak, roma népismereti tananyagoknak a roma kultúra irodalmi 
alkotásainak megismertetésén, megszerettetésén át óriási szerepe lehet a 
kirajzolódó negatív tendencia megváltoztatásában. 

Nyaralni legalább belföldre eljutott a válaszadók 51%-a. A magas arány mögött 
feltételezhetően a roma származású gyermekek számára rendezett nyári tábori 
programok állhatnak, a településeken működő kisebbségi önkormányzatok és civil 
szervezetek jóvoltából. Azonban még így is magas azoknak az aránya, akik nem 
voltak sehol, vagy csak osztálykirándulásra jutottak el. 

 
A vizsgált roma serdülők élettervei, jövőképe 
 
Az, hogy hogyan képzelik el a jövőjüket, hogy mit szeretnének elérni az 
elkövetkezendő 10 évben, többnyire nyitott kérdésekre adott válaszaikból tárult elém. 
A kérdőív végén kértem, hogy írjanak egy rövid (1 oldalas) fogalmazást arról, hogy 
hogyan fog telni elképzeléseik szerint egy napjuk 10 év múlva. Számítva arra, hogy a 
többség elfárad és nem lesz bőbeszédű, ezt a témát egy 14 kérdésből álló 
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kérdéscsoporttal is körüljártam. Egy táblázatban adhatták meg, hogy az adott célt 
mennyire érzik magukénak és ugyanebben a táblázatban az időintervallumról is 
számot adhattak. 

Az életterveket feltérképező kérdésblokk a jelenből indul, azaz elsőként a 
tanuláshoz, a továbbtanuláshoz fűződő affinitást méri. Ezt szemléltetik az alábbi 
diagramok: 
 
2-3. sz. ábra. A továbbtanulási szándékok alakulása a válaszadók és az integrációs program 

szerint működő iskolákba járó serdülők vonatkozásában 
 

 
 

Rendkívül biztató, hogy a kérdésre minden diák válaszolt és a döntő többségük 
(83%) tervezi azt, hogy továbbtanul. A bizonytalanok aránya kilenc százalék, ők még 
nem döntöttek. A bizonytalanok és azok, akik azt jelölték be, hogy nem szeretnének 
tovább tanulni a 15-16 éves korosztályhoz tartoznak, azaz a középfokú oktatási 
intézmény (szakiskola, szakközép) első két évfolyamának valamelyikére, 9-10. 
osztályba járnak. 

A 83%-ot kitevő továbbtanulni szándékozók további szöveges válaszaiból kiderül, 
hogy a továbbtanulás alatt többnyire nem azt értik, hogy a középiskola után felsőfokú 
oktatási intézménybe jelentkeznek, hanem azt, hogy megszerzik a szakmát, amely 
miatt jelentkeztek az adott iskolába, azaz menet közben nem szándékoznak 
abbahagyni az iskolát, szakmát szeretnének szerezni. 

Az integrációs program szerint működő középfokú iskolákba járóknál a 
továbbtanulási szándék ennél is magasabb, meghaladja a 85%-ot. Az alapfokú 
iskolában azonban több a bizonytalan tanuló, mint az alapsokaságban. 13-14 évesen 
úgy érzik, hogy még nem tudják, hogy mit kellene tenniük.  

A válaszadó serdülők többsége az életét nem jelenlegi településén képzeli el, 
nagyobb városokat jelölnek meg, illetve kisebb hányaduk külföldre szeretne menni. 
Itt, az arányokat tekintve nincs különbség az integrált programban részt vevő iskolák 
diákjai és a normál oktatási program szerint működő iskolatípusba járók között. 

A jövőbe vetett bizonytalanság megmutatkozik akkor, amikor a továbbtanulni 
szándékozók több mint 50%-a úgy érzi, hogy nem biztos, hogy a tanult szakmájával 
boldogulni fog. 
A megjelölt szakmák többsége a kereskedelmi és vendéglátóiparhoz, illetve a 
szépségiparhoz kapcsolódik: 

 szakács, cukrász, hentes, pék, pincér, bolti eladó 
 fodrász, manikűrös, kozmetikus, masszőr, modell 
 építőipari munkákat szeretne végezni (15%) kőműves, burkoló, 

ács-állványozó, hegesztő, géplakatos 
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 elvétve akad egy-két vagyonőrnek, rendőrnek készülő diák, 
 a jó tanulmányi eredménnyel bíró diákok mindegyike szellemi 

tevékenységgel járó munkavégzést jelölt meg. A fiúk számítógép-
kezeléssel kapcsolatos munkát szeretnének végezni, a lányok az 
idegenforgalomban dolgoznának szívesen idegenvezetőként, egy fiú 
színész szeretne lenni. 

 szociális, egészségügyi szférában szeretne elhelyezkedni szociális 
gondozóként a minta 2%-a. 

 
Arra a kérdésre, hogy mennyi pénzt szeretnének keresni leendő munkájukkal 

havonta? Nagyon irreális összegeket írtak be a diákok. Az általuk beírt havi 
jövedelmek átlaga 296.287 forint volt. 

Napjainkban Magyarországon a regionális, területi egyenlőtlenségeket és az 
iskolai végzettséget figyelmen kívül hagyva a bruttó havi átlagbér a 
versenyszférában 162.390 forint (Társadalmi…, 2007:49). Ha csak abból indulunk ki, 
hogy a Központi Statisztikai Hivatal foglalkoztatásról szóló jelentéseiben kiemelik, 
hogy Magyarország észak-keleti és keleti részén a legrosszabbak a foglalkoztatási 
mutatók, akkor biztosak lehetünk abban, hogy jelenleg Békés megyében a havi 
bruttó átlagkereset ezt az összeget sem éri el. 

Az átlagnál is magasabb havi jövedelmet jelölő serdülők 57%-a biztos abban, 
hogy a szakmájában el tud majd helyezkedni. Ezen felül nagyon érdekes 
összefüggés, hogy 72%-uk tervezi, hogy elvándorol jelenlegi lakóhelyéről és vagy 
nagyobb városban, vagy Budapesten, vagy külföldön szeretne élni, dolgozni. 

Jövedelmi igényektől függetlenül 34% azoknak az aránya, akik a jelenlegi 
településükön képzelik jövőjüket. Ezt mindegyikük azzal magyarázza, hogy ott élnek 
a szüleik, a családtagjaik. További 22%-uk nagyobb városba szeretne költözni, 
kivétel nélkül azért, mert úgy ítéli meg, hogy ott tud majd elhelyezkedni és több pénzt 
tud keresni. 7% gondolja úgy, hogy Budapesten, a fővárosban kíván élni, dolgozni. 
11%-uk olyan településre fog költözni, ahol házat tud vásárolni magának. A válaszoló 
tinédzsereknek 26%-a szeretne külföldre menni. Szöveges válaszaikból kiderül a 
tervezett úti cél a jelölések gyakoriságának sorrendjében, és feltárulnak az okok. 
 

4. sz. ábra. Úti célok és okok 
 

 

Spanyolország, 

Portugália, 

Olaszország, 

Franciaország, 

Lengyelország, 

Németország, 

Anglia, 

Svájc, 

Amerika, 

Ausztrália 

 

„...fejletlen az ország, büdös van.” 

„...jobb a kilátás, nincs semmi munkahely, focizni tanulnék Spanyolországban...” 

„...mert itt nem látok semmi esélyt arra, hogy 

elhelyezkedjek a szakmámban (fodrász, szakács). 

Talán még Budapesten van esély, de 

Lengyelországban szeretnék dolgozni.” 

„...hogy mást is lássak, lássam a világot, a vizeket és ott több a lehetőség.” 

„...mert itt nincsen munkalehetőség, meg élet.” 

„...azért, mert itt nem becsülik az embert és nem is kielégítő a fizetés.” 

„...azért, mert úgy gondolom, hogy ott sokkal jobban meg lehet élni, jobban 

megfizetik a munkát, jobb a megélhetőség.” 

„...azért, mert én nem vallom magam cigánynak, nincsenek olyan haverjaim, 

barátaim se, én rendesebb vagyok náluk, engem nem úgy ismernek, egy kalap alá 

vesznek és ez kellemetlen!!!” 

„...a nővérem is külföldre ment.” 

„Tiszta a levegő, több pénzt lehet keresni.”  

„Budapesten már kevés a munkahely.” 

„...külföldön jobb az élet.” 

„...rokonaim élnek Olaszországban.” 

„...ott lehetek táncosnő.” 

„...Németországba mentek ki az ismerőseink.” 
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A „virtuális bőröndbe” pakolt gondolatok láttatják, hogy a romák vándorlásainak 
okait feltáró évszázadokkal ezelőtt született elméletekkel megegyező okok jelennek 
meg napjaink roma társadalmának vándorlási hajlandóságot mutató ifjúságánál is. 

A válaszadó tinédzserek 59%-a szeretne jól beszélni valamilyen idegen nyelvet. 
Az első helyen a német nyelv vonzó számukra, ezt követi az angol. Bár sokan 
megjelölték a külföldre szándékozók közül Olaszországot, Portugáliát, 
Spanyolországot, Franciaországot és Lengyelországot, ezeknek a nyelveknek az 
elsajátítási igénye nem, vagy csak ritkán jelenik meg a nyitott kérdésekre adott 
válaszokban. Ez számomra azt mutatja, hogy a fiatalok nem riadnak meg a nyelvi 
akadályoktól, fel sem merül bennük, hogy a célország nyelvét korábban, még 
Magyarországon kellene elkezdeni megtanulni. Véleményem szerint nem azzal 
magyarázható ez a hozzáállás, hogy úgy gondolhatják, hogy az angollal majd 
boldogulnak, hiszen világnyelv, mert a többség jelenleg is németet tanul (60%). 

A családalapítás gondolata a jövőben az összes válaszadó tinédzsert 
foglalkoztatja. 68%-uk úgy érzi, hogy 10 év múlva, vagy inkább még később szeretne 
családot alapítani. Gyermeket 24-27 éves korukban szeretnének vállalni. Ez az 
életkor roma tinédzserek vonatkozásában azért meglepő, mert a tradicionális roma 
családokban a lányok igen korán szülik az első gyermeküket (27 éves korukra 3-5 
gyermek is megszülethet). Kitolódni látszik a családalapítási, gyermekvállalási idő a 
romák körében is, emellett lecsökken a betervezett gyermeklétszám, hiszen a 
válaszadók 58%-a két gyermeket szeretne, 21% 1 gyermeket, mindössze 14% 
szeretne nagycsaládossá válni. Elenyésző azoknak a száma, akik nem szeretnének 
gyermeket, és akik öt gyermeknél többet szeretnének. 

Ezek az elképzelések egyre inkább közelítenek a nem roma tinédzserek, fiatalok 
elképzeléseihez, akik többnyire 27-30 éves korra teszik a családalapítást, és szintén 
1-2 gyermek vállalásában gondolkodnak. 

A házasságkötést legtöbben a húszas éveik elején tervezik, az élettársi kapcsolat 
létesítésétől a többség idegenkedik, 9%-uk nyilatkozott úgy, hogy már élettársi 
kapcsolatban él. 

A tinédzserek 79%-a az elkövetkezendő három-hét évben szakmát, szakmákat 
szeretne tanulni és erre az időszakra teszik az első munkába állás időpontját is, azaz 
a többség 18-23 éves korában szeretne elkezdeni dolgozni. 

A lakás, házvásárlás gondolata riasztó számukra, magas a bizonytalanok aránya 
és azoké, akik tíz évnél hosszabb idő múlva szeretnének lakást vásárolni. Tovább 
fokozódik a bizonytalanság (szeretne, de nem bízik benne, hogy sikerül) az 
autóvásárlás, a külföldi nyaralás, az üzlethelyiség vásárlása és a vállalkozás indítása 
távlati célok megvalósíthatóságával kapcsolatosan. 

Azok a válaszadók, aki külföldön képzelik el a jövőjüket, a korábbi ábrán látható 
célországok valamelyikében, szinte rögtön az iskola befejezését, a szakmaszerzést 
követően képzelik el a kiutazást. Ez a „fiatalos lendület” megerősíti azt a 
gondolatomat, miszerint nem riasztja el őket sem a nyelvtudás hiánya, sem a 
szakmai tapasztalatlanság, ezekkel a külföldi munkaerőpiacra való beilleszkedést 
jelentősen gátló tényezőkkel előre nem számolnak. 

60% 10 éven belül szeretne főiskolán továbbtanulni, 10% szeretne, de nem bízik 
benne. Ez az arány nagyon magas, ahhoz képest, hogy a korábban feltett nyitott, 
szövegesen megválaszolható kérdéseknél csak nagyon kevés, általában a négyes 
osztályátlaggal bíró serdülők válaszaiból lehetett arra következtetni, hogy felsőfokú 
oktatási intézményben szeretne tanulni. Bár a gyenge illetve közepes eredmények 
többsége miatt ez a legtöbb tinédzser számára csak álom maradhat, de a meglepő 
arány mégis árulkodik arról, hogy értékké vált a tanulás a válaszoló roma tinédzserek 
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körében. 30% úgy érzi, hogy sorsának formálásában, önálló életkezdésekor csak 
magában bízhat. 

A roma tinédzserek többsége nagymértékben bízik a ’jó Isten segítségében. Ez a 
magas arány tükrözi azt, hogy ha nem is templomba járó hívők, de világnézetük 
szerint a „maga módján hívő” kategóriába sorolhatók. (A szabadidő eltöltésnél arra a 
kérdésre, hogy milyen gyakorisággal jár templomba, gyülekezetbe, nagyon magas 
volt a soha választ jelölők aránya.) 

62%-uk gondolja úgy, hogy a szülei életük végig támaszt nyújtanak neki, rájuk 
bármiben számíthat. Az állam gondoskodó szerepének megítélésénél éppen fordított 
az arány, közel 70% egyáltalán nem bízik abban, hogy az állam kedvezményeket fog 
biztosítani a nehéz sorsú fiataloknak. 

Kevéssé bíznak a szociális és gyermekvédelmi szférához tartozó professzionális 
segítségnyújtási formákban is, és nagyon kevesen gondolják úgy, hogy a társadalmi 
szervezetek (alapítványok, egyesületek, közhasznú egyesületek, egyházak) fogják 
őket segíteni a boldogulásban. 

Igen magas azoknak az aránya, akik úgy érzik (65%), hogy egyedül nem fognak 
boldogulni az életben, támogatásra lesz szükségük az önálló életkezdéshez. Ettől 
függetlenül a roma tinédzserek 64%-a bizakodó, optimista a jövőjét illetően, 14%-uk 
kicsit fél, bele sem mer gondolni a jövőbe, 22%-uk pedig kifejezetten pesszimista. 

Figyelemre méltó azonban, hogy az integrációs programban részt vevő iskolákba 
járó tinédzsereknél ezek az arányok egészen másképpen alakulnak. Ezt szemléltetik 
az alábbi diagramok: 
 
5-6. sz. ábra. A jövőtől való félelem alakulása a válaszadók és az integrációs program szerint 

működő iskolába járó serdülők összehasonlításában 
 

 
 

Miben bizakodnak? Hogyan képzelik el egy napjukat, azaz hogyan szeretnének 
élni felnőtt korukban? Ezekre a kérdésekre adnak választ a nyitott kérdésekből, 
„fogalmazásokból” származó rövid kis idézetek: 
 

„...Csörög az ébresztőóra. Felkelek, felöltözöm és megnézem az e-mailjeimet, hogy 
milyen munkafelkéréseket kaptam. Bemegyek a stúdióba és elkezdek dolgozni az 
ügyeletes megbízáson. Élvezem a munkám, a kihívásokat. Munka után hazamegyek a 
saját lakásomba, felhívom a barátaimat és megbeszélek velük egy találkozót a fárasztó 
nap után. Este érek haza, tévézek vagy netezek. És holnap minden kezdődik elölről...” 
 (13-14 éves, jó tanuló lány, aki a jövőjét külföldön képzeli el) 

 

„...Nyugodtan élek a feleségemmel és a gyermekeimmel. Állandó munkahelyem van és 
rengeteg pénzem, ha a ’jó Isten is így akarja. Gyermekkori álmom, hogy 
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vállalkozásokat hozzak létre....” (13-14 éves, közepes tanuló fiú, aki csak akkor hagyja 
el az országot, ha itthon kevés pénzt keres) 

 

 „....Munkám, pénzem, családom, gyermekem van. Akkor mindenem megvan. Boldog 
vagyok.” (15-16 éves, jeles tanuló lány, aki nem szeretne külföldre menni) 

 

 „...Szép, boldog napok a családommal, a gyermekeim iskolába járnak, tanulnak, hogy 
legyen szakmájuk.” (15-16 éves, gyenge tanuló lány, aki külföldön képzeli a jövőjét) 

 

 „...A gyermekek hazajönnek iskola után, feleségemmel befejezzük a munkát, hétvégi 
kirándulást szervezünk. Boldogan élünk.” (18 éves, közepes tanuló fiú, aki ott fog lakni, 
ahol házat tud venni) 

 

 „...Gazdagon, szerelmesen, boldogan fog telni egy napom tíz év múlva.”  (13-14 
éves lány, aki gyenge tanuló és külföldön szeretne élni) 

 
A kiragadott gondolatok is tükrözik, hogy a többség elsődlegesen családi körben, 

feleségével, gyermekeivel képzeli a jövőjét.  

 
Befejezés 
 
Feltételeztem, hogy az integrációs program szerint működő toleráns, elfogadó, 
rugalmasságot tanúsító iskolai légkörben a tanulók iskolai előmenetele jobb, amely 
megmutatkozik egyrészt a tanulmányi átlagok, másrészt a teljesítmények szubjektív 
önértékelésében, harmadrészt a továbbtanulási szándék esetén is kifejezésre jut. Ez 
a hipotézisem igazolást nyert minden vonatkozásában. A továbbtanulási szándék 
magas aránya és a felsőfokú oktatási intézmények felé orientálódás jelzi, hogy a 
tudás értékké vált elsősorban az integrációs program szerint működő iskolákban 
tanuló serdülők körében. 

Feltételeztem továbbá, hogy iskolatípustól és a programoktól függetlenül a roma 
tinédzserek jövőképében első helyen a családalapítás, azaz házasságkötés és 
gyermekvállalás áll. A feltételezésem igaznak bizonyult, függetlenül az iskolatípustól 
és a programoktól, a családalapítás nagyon fontos célkitűzésként jelenik meg a roma 
serdülők körében, de az országosan körvonalazódó, elöregedő társadalmakra 
jellemző tendenciák megfigyelhetőek a gyermekvállalási hajlandóság, a tervezett 
gyermeklétszám csökkenésének vonatkozásában, a házasságkötési idő 
kitolódásában. 

Feltételeztem, hogy a jó tanulmányi átlaggal rendelkező serdülők körében 
magasabb azoknak az aránya, akik jövőjüket nem Magyarországon, hanem külföldön 
képzelik el, összességében azonban a serdülők elenyésző része gondolhatja azt, 
hogy elvándorol hazájából és más országban telepedik le felnőtt korában. 
Feltételezésemnek az a része, hogy a többség nem szándékozik elhagyni az 
országot igaznak bizonyult, de azoknak a fiataloknak a többsége akik külföldön 
képzelik el a jövőjüket, többnyire gyenge, vagy közepes tanulmányi átlagú. A 
vándorlási hajlandóság azonban tetten érhető a roma tinédzserek körében. A jó 
tanulmányi eredményt magáénak tudó serdülők többsége az országhatáron belüli 
migrációt nem tartja kizártnak abban az esetben, ha munkahelyet csak nagyobb 
városban, esetleg a fővárosban talál. 

Összességében úgy gondolom, hogy igaz az, hogy a képesség-kibontakoztató és 
integrációs oktatási programok az általam vizsgált Békés megyei serdülők esetében 
kedvezően befolyásolják a roma identitás felvállalását és az önértékelést. 
Bizakodóbbak, optimistábbak jövőjük alakulása szempontjából. 
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Jelen kutatási eredmények alapján tervezhető egy nemzetközi összefogással 
megvalósuló reprezentatív, esetleg összehasonlító felmérés a roma 
önazonosságtudattal bíró tinédzserek körében. Jövőképük és iskolai előmenetelük 
vizsgálatát azonban célszerű lenne kiegészíteni az egészségügyi állapotukat is 
feltérképező változókkal, hiszen a felnőtt roma társadalom tagjainak egészségügyi 
állapota általában rosszabb, mint a többségi társadalomban élő felnőtteké, 
alacsonyabb a születéskor várható átlagélettartam, a mortalitási ráta és a 
csecsemőhalandósági ráta magasabb körükben. 

A tudás értékké válásán túl, - amely változás fontos és elengedhetetlen a romák 
kívánatos oktatási expanziójának teljesüléséhez – az egészségmagatartás 
feltérképezését követően az egészségmegőrzést célzó prevenciós munka 
tanácsadásokkal, egészségfejlesztő programok bevezetésével hatékonyabbá válhat, 
eredményei pedig kézzel foghatóvá válhatnak a társadalmi alrendszerek szintjein. 

A romák társadalmi integrációjának segítése a felnövekvő nemzedék 
„megtartásával”, sajátosságaikat elfogadó odafordulással képzelhető el. Az 
elfogadással és odafordulással egy multikulturális társadalomban mindenki csak 
nyerhet, hiszen ahogy Babits Mihály költőnk megfogalmazta: 

„Én hiszek a testvériségben: 
a színek együtt 
adják ki a képet, 
a hangok együtt 

adják a koncertet.” 

 
Felhasznált irodalom 
 

KERTESI Gábor (2005): A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. 
Osiris Kiadó, Budapest. 
MAYER Éva (szerk.) (2005): Kisebbségek Magyarországon 2004-2005. Comp-Press Kft., 
Budapest. 
Társadalmi jellemzők, 2006 (2007). KSH, Budapest. 



Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban, ISBN 978-963-88422-5-1 

 

 54 

Migráns gyerekek a magyar közoktatásban, avagy az 
inklúzió paradoxonai 
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Debrecen) 

 
A tanulmány arra vállalkozik, hogy a migráns gyermekek szemszögéből vizsgálja 
meg a befogadás problémakörét. A szakirodalom kevéssé elemzi az inklúzió ezen 
aspektusát, pedig a befogadni kívántak pszichológiai jellemzőinek, speciális 
problémáinak alapos feltárása nélkül egyetlen pedagógiai program sem lehet 
hatékony. A szerző egy migráns gyermekekből álló csoportot vezetve, illetve a 
gyerekek iskolájában hospitálva gyűjtötte tapasztalatait. A cikk bemutatja a 
traumatizálódás hatásait, a családi működés diszfunkcióit, a nyelvi-szocializációs 
problémákat, és azokat a pszichodinamikai sajátosságokat melyek gátolhatják az 
eredményes pedagógiai munkát. 

A fejlett országok felé irányuló bevándorlási törekvések következtében növekvő 
mértékben jelennek meg tanköteles korú gyermekek szülőföldjüktől távoli, 
anyanyelvüktől eltérő nyelvet használó országok iskolarendszerében (Simon, 2005). 
A tanulmány célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a sajátos nevelési igényű és egyben 
hátrányos helyzetű tanulók e kevéssé ismert, de a magyar közoktatásban egyre 
nagyobb számban jelen lévő csoportjára. A téma azért is releváns, mert hazánknak 
az Európai Unió oktatási közösségének tagjaként úgy kell megvalósítania a 
bevándorló gyerekek kulturális és nyelvi integrációját, hogy e gyermekek a folyamat 
során megőrizzék nemzeti identitásukat, anyanyelvüket, valamint kultúrájukat. Az 
Európa Tanács 2000-es lisszaboni csúcsértekezlete többek között deklarálta a 
szociális kohézió kialakításának szükségességét, melynek fontos elemként kell 
említenünk a diszkrimináció, faj- és idegengyűlölet megelőzését, a toleranciát és az 
emberi jogok tiszteletben tartását (Simon, 2005). A lisszaboni folyamat 
célkitűzéseivel összhangban került a politikai és szakmai figyelem középpontjába az 
inkluzív nevelés, mintegy a jóléti és oktatási rendszerek modernizációja részeként 
(Szegal, 2006). 

 
Az inklúzió és az integráció fogalmi differenciálása 
 
Az esélyegyenlőség megteremtésével kapcsolatban pedagógiai szempontból 
leggyakrabban használt két fogalom között érdemes határozott különbséget tenni, 
mivel a hozzájuk kapcsolódó attitűdök és magatartásmódok is eltérőek. Az integráció 
esetében gyakorlatilag arról van szó, hogy az iskola meglévő struktúráiba kívánják 
beilleszteni az egyént. Az inklúzió esetében viszont ennél többről van szó: az adott 
intézmény, ha kell, szervezeti és tartalmi-módszertani változtatásokat is eszközöl 
annak érdekében, hogy tanulói előrehaladását biztosítsa. Csányi Yvonne, a hazai 
integrált oktatással foglalkozó szakirodalom elismert szerzője szerint (hivatkozza 
Gaál Sándorné, 2006) lényeges minőségi különbségekről van szó a két terminus 
használatakor. Értelmezésében az integráció fogadásként, míg az inklúzió 
befogadásként szerepel. Így az integrált oktatás esetében a sajátos nevelési igényű 
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gyermek az adott oktatási intézményben jelen van, de speciális igényeit nem veszik 
figyelembe, beilleszkedését és tanulását nem segítik adekvát módon. Az inkluzív 
nevelést folytató intézmények főbb ismérvei (Gaál, 2006): 

 Alapelv az egyéni differenciálás  

 Hagyományostól eltérő tanulásszervezés 

 Rugalmas tanterv 

 Korszerű értékelési eljárások alkalmazása 

 Specialista, mint segítő partner jelenléte 

 A szülők bevonása az együttnevelésbe 

 Szociális befogadás  

 
Migráns gyerekek a közoktatásban 
 
„A migráns gyerekek integrálása érdekében hozott intézkedések az európai 
közoktatási rendszerekben” c. nemzeti jelentés (2003) felhívja a figyelmet arra, hogy 
sem az 1997.évi menedékjogi törvény, sem a 2001.évi bevándorlási törvény nem 
határozza meg a „bevándorló” kifejezést egzakt módon. A fenti törvények a 
hazánkban való tartózkodás jogcíme alapján definiálják a külföldi állampolgárokat, 
akik közül a következők tankötelezettek s jogosultak az ingyenes oktatásra, illetve a 
„magyar társaikkal azonos pedagógiai és szociális juttatások” (2. o.) igénybevételére: 

 Menekültek 

 Menedékjogot kérők 

 Átmenetileg Magyarországon menedéket keresők 

 Nemzetiségtől függetlenül minden bevándorló, aki rendelkezik legalább egy 
évre szóló engedéllyel vagy úgynevezett humanitárius tartózkodási engedéllyel, 
illetve ha a tartózkodás ideje kevesebb, mint egy év, de több mint hat hónap, 
szülői kérelemre a jogosítványt megadják. 

 
A fenti felsorolásból két dolog következik: elsőként azt kell megállapítanunk, hogy 

jogi és szociális szempontból is - és természetesen pszichológiailag is - rendkívül 
heterogén csoportról van szó, ami nyilvánvalóan még bonyolultabbá teszi a segítés 
folyamatát. Másrészt, mivel a tartózkodási engedéllyel rendelkező egy évnél 
régebben Magyarországon élő gyermekek is tankötelezettek a Közoktatási törvény 
2002. január 01-én hatályba lépett módosítása miatt, ez azt jelenti, hogy a magyarul 
sok esetben nem tudó külföldi állampolgárok (pl. irakiak, pakisztániak, afgánok) 
magyarul szintén nem beszélő gyermekei iskolakötelesek lettek. 

Mint azt Szilassy és Árendás (2006) tanulmányukban leírják, az iskolákkal való 
kapcsolatfelvételnek nincsenek intézményesült módjai, többnyire a menekülttáborok 
vezetősége keresi meg informális kapcsolatokon keresztül azokat az iskolákat, 
amelyek nyitottak a migráns gyerekek fogadására. E fogadókészség mögött, mint azt 
a fenti két szerző országos tanulmányában kiemeli, alapvetően szubjektív tényezők 
(jóakarat, együttérzés, rokoni/ismerősi szálak) illetve az iskola érdekei állnak 
(alacsony gyereklétszám) és nem a szűk értelemben vett szakmai szempontok. 
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Első paradoxon: Befogadó, nyitott attitűd – elhatárolódó szociális 
környezet 
 
Nem történt ez másként Debrecenben sem, ahol a városban egyedülállóan és 
példaértékűen 1989 óta tanítanak menekült gyerekeket a Csapókerti Általános 
Iskolában. 1989-től erdélyi menekültek, majd 1998-tól afgán, jugoszláv, vajdasági, 
ukrán, iraki, szerb-montenegrói menekültek jártak/nak ide. Sajnos a beiskolázással 
kapcsolatban az a tapasztalat, hogy sok, egyébként a közelben lakó szülő nem 
szívesen választja a migránsokat befogadó intézményt, így folyamatosan csökken a 
gyereklétszám. Az első paradoxon tehát az, hogy e pozitív hozzáállással 
tulajdonképpen a saját helyzetét nehezíti az iskola, miközben a város más általános 
iskolái elhárítják maguktól ezt a problémát. Kérdés, hogyan hidalható át az a 
szituáció melyben egy adott oktatási intézmény befogadó, míg a tágabb társadalmi 
környezet - ez alatt értem a szülők egy részét és a többi iskolát - nem az? 
Véleményem szerint hasznos lenne, ha helyileg több iskola is felvállalná a menekült 
gyerekek oktatását, ezzel csökkenne a dolog unikum jellege, és a befogadó 
intézmény szakmai izoláltsága. 

 
Második paradoxon: Plasztikus helyzet kontra rugalmatlan szabályozás 
 
További nehézségeket jelent az, hogy a magyar oktatásfinanszírozási rendszer nem 
nyújt megoldást az olyan iskoláknak, amelyek különböző kulturális hátterű, 
anyanyelvű és állandóan változó létszámú gyerekeket tanítanak. Az, hogy egy 
menekült család mennyi ideig tartózkodik a befogadó állomáson teljesen 
kiszámíthatatlan, mint az is, hogy mikor érkeznek újabb tanköteles migráns gyerekek 
az iskolába. A Közoktatási Törvény szerint viszont az adott tanév első félévében az 
októberi statisztikai adatok alapján történik a finanszírozás. Mint azt Kovács Tiborné 
az iskola igazgatója elmondta, a menekült gyerekek váratlan érkezése/távozása akár 
fel is boríthatja az osztálylétszámokat és a pénzügyi helyzetet is. Az eddigi 
legmagasabb migráns létszám 40 volt, a 2007/08-as tanévben 21 fő a migránsok 
száma, míg az iskola tanulóinak összlétszáma 386 volt.  

 
A menekült gyerekek jellemzői és speciális problémái 
Traumatizálódás 
 
Ager (1999) öt szakaszra osztja a folyamatot, s minden szakasznak megvan a maga 
sajátságos stressz forrása.  

I. szakasz: A menekülés előtti időszak – a szorongás élménye a meghatározó. 
Sok esetben a gyermek megtapasztalja a gazdasági nehézségeket, a nélkülözést, 
esetleg a társadalmi rend felborulását. Átélheti a családot ért megaláztatást, 
erőszakot, besúgást, rémhírek terjedését, esetleg a család szétszakadását. Mindez 
bizonytalanságot, félelemérzetet, a családért való folyamatos aggodalmat okoz. A 
frusztrációt és a feszültséget növeli, hogy sok mindent nem ért pontosan, de 
elkeseríti a szülők kiszolgáltatott helyzete. 

II. szakasz: Az indulás előkészítése – a kiszolgáltatottság élménye a 
meghatározó. Ekkor a család igyekszik a lehető legtöbb információt begyűjteni a 
lehetőségekről, mozgósítják a rendelkezésre álló kapcsolati tőkét, a konvertálható, 
mobilizálható javakat összegyűjtik, majd megkezdődik a tervezgetés. Amikor 
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elérkezettnek látják az időt, megszületik a döntés az indulásról. Az esetek 
többségében a gyermek kész tényekkel szembesül, nincs beleszólása a folyamatba, 
nem tehet mást, mint engedelmeskedik a szülői elhatározásnak. 

III. szakasz: Az otthon elhagyása – erős nyugtalanság érzése a meghatározó. 
Gyakori további traumák elszenvedése, fizikai és lelki megpróbáltatások átélése: 
menekülés éjjel, embercsempészek „szolgálatainak” igénybevétele, napokig étlen-
szomjan bezárva való utazás stb. 

IV. szakasz: A biztonságosnak tartott hely elérése – az ambivalencia érzése 
dominál. Vegyes érzelmek jelennek meg, mert egyrészt megkönnyebbül a gyermek, 
másrészt aggódik az otthon maradottakért. Tapasztalatom szerint pl. a nagyszülők 
már nem vállalják a menekülés és új élet kezdésének kockázatát. A gyermekek 
számára nagy érzelmi terhet jelent, hogy elszakadnak szeretett rokonaiktól, s 
reményük sincs a közeli viszontlátásra. Mindez megjelenik a családrajzaikon, ahol 
rendre feltüntették azokat a nagybácsikat, nagynéniket, nagyszülőket, akikkel 
fizikailag már hónapok esetleg évek óta nincsenek együtt. 

V. szakasz: Tábori élet és letelepedés – csalódottság, idegen kulturális közeg. 
Sajnos, sok esetben a befogadó állomás élet körülményei nem mondhatók 
kedvezőnek. Többnyire szűkös anyagi és tárgyi feltételek között engedélyekre 
várakozással telnek a mindennapok, melyek eléggé monotonok. Várakozással, mert 
hazánk elsősorban tranzit ország, a táborba kerülők döntő része számára nem 
végcél.  

 
Diszfunkcionális családi rendszer 
 
Szintén tapasztalati tény, hogy megnő a családon belüli feszültség szintje, élesednek 
és az idő múlásával sűrűsödnek a generációk közötti konfliktusok (Illés & Medgyesi, 
2003). A tábori élet nem teszi lehetővé a család családként való funkcionálását: a 
családtagok pl. külön férfi és külön női szállásokon laknak, a ruhát valamint az 
élelmet kapják, és csak minimális zsebpénzzel gazdálkodnak. Óhatatlanul sérülnek a 
hagyományos családi szerepek, csakúgy, mint a családtagok önértékelése. A felnőtt 
menekültek számára óriási problémát jelent az elhelyezkedési lehetőségek hiánya, 
hiszen a legtöbb esetben nem beszélnek magyarul. Következményként gyakran 
depresszió, alkoholizmus, hospitalizálódás, s egyfajta tanult tehetetlenségi állapot 
alakul ki. Megnő az agresszió szintje is, ami konfliktusokhoz, verekedésekhez, fizikai 
atrocitások kialakulásához is vezet a táborban kialakuló különböző informális 
csoportok között. Magam is tapasztaltam, amint a felnőtt táborlakók minden cél és 
feladat nélkül a fűben feküdve várják a nap végét. Természetesen mindez további 
stressz-forrás a gyermekek számára akik nem találják helyüket az idegen közegben 
és ijedten tapasztalják, már a családjuk sem a „régi”. 

 
A migráns gyerekcsoport működése és pszichodinamikai 
sajátosságai 
 
A migráns gyerekek számára – szakember hiányában - a legtöbb esetben nincs 
lehetőség a megérkezésig elszenvedett traumák feldolgozására, sem arra, hogy az 
idegen kulturális közeg által okozott stresszt feldolgozásában segítséget kapjanak. 
Egyenes következmény a befogadó állomáson lakó gyerekek igen magas agresszió 
szintje, emocionális labilitása, egyes viselkedési zavarok megjelenése, nagyobbak 
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esetén pl. a szökés, csavargás problémája. A Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal Menekülteket Befogadó Állomásán Debrecenben az elmúlt tanévben fél évig 
működött egy 15 fős csoport pályázati forrásból. A célja az volt, hogy a gyerekek 
lehetőséget kapjanak feszültségeik ventillálására, elaboratív feldolgozására. A 
csoport önkéntes alapon, tevékenységközpontúan működött. Mivel igen 
heterogénnek volt tekinthető, mind életkori (5-16 év), mind etnikai (iraki, szerb-
montenegrói, ukrán) mind nyelvi készségeiket tekintve (volt, aki csak arabul tudott, 
más gyerek többé-kevésbé jól beszélt angolul, néhányan pedig magyarul) jelentős 
szakmai kihívást jelentett a foglalkozások oly módon való megtartása, hogy senki se 
érezze magát kirekesztve. Ennek érdekében nekem, mint csoportvezetőnek 
alkalmazkodnom kellett e sajátosságokhoz: egyrészt magyarul és angolul 
kommunikáltunk alternatív módon, másrészt az angolul jól beszélő arab gyerekek 
tolmácsként segítették a párbeszédet a csak arabul beszélő társaikkal. Fokozott 
hangsúlyt kaptak a kommunikációban a nonverbális jelzések: nyomatékos 
gesztikulálás, mimika, szemkontaktus. 

Tevékenységeink között szerepelt a rajzolás, festés, gyurmázás, testfestés, 
gyöngyfűzés, ékszerkészítés, ragasztásos technikák alkalmazása, melyekben a fiúk 
legalább olyan lelkesen vettek részt, mint a lányok. Meglátszik, hogy az arab 
kultúrában milyen élő a kézműves hagyomány. 

A fokozatos és rendszeres kapcsolatépítés lehetőséget adott a bizalmasabb 
témák (pl. vallás) felszínre kerülésére. A téma kényessége miatt eleinte indirekt 
módon, a kézműves tevékenység közben, mintegy mellékesen vetettem fel egy-egy 
témát a közérzetükkel, iskolai gondjaikkal kapcsolatban. Később, már maguktól is 
beszámoltak családi verekedésekről, kicsúfolásokról, arról, hogy kivel kerültek 
konfliktusba, vagy hogy milyen is volt „otthon”. A foglalkozások után feljegyzések 
készültek a tapasztalatokról, ebből kerülnek bemutatásra a legfontosabbak: 

 
Alacsony frusztrációs szint, türelmetlenség, gyenge monotónia tűrés 
 
A foglalkozások során gyakran előfordult, hogy ha valami nem sikerült első 
próbálkozásra megfelelően, akkor dühvel, az adott tevékenység megszakításával, új 
elfoglaltság keresésével reagáltak a helyzetre. Igen sok biztatást, támogatást, pozitív 
visszajelzést igényeltek az újbóli próbálkozáshoz, a félbehagyott munka 
befejezéséhez. Mivel saját eszközökkel nem rendelkeztek, meg kellett tanulniuk, 
hogyan osszák meg egymással a menekültállomás által biztosított színes ceruzákat, 
ollókat, gyöngykészletet, stb. Számtalan konfliktust okozott a csoporttagok között, 
hogy eleinte senki sem akarta megvárni, amíg a társa elkészül, így sokszor fizikai erő 
alkalmazásával jutottak a kívánt eszköz birtokába. Fontos csoportvezetői feladat volt 
az együttműködés szabályainak kialakítása és határozott modellálása, valamint az 
erőszakos cselekedetek letiltása. 

 
Magas agressziószint 
 
Nemtől függetlenül igen magas volt a verbális és fizikai agresszió szintje. E jelenség 
a foglalkozásokon kívül is tapasztalható volt, jellemezte ez a testvér kapcsolatokat, 
és a más nemzetiségű gyerekekkel való kapcsolatot is. Kezdetben nem volt olyan 
foglalkozás, ahol ne került volna sor egymás megütésére, megrúgására, erőszakos 
lefogására. Számos esetben az ollóval hadonásztak, veszélyeztették egymás testi 
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épségét. Mivel a csoporttal egyedül voltam, s ebben a kevésbé strukturált helyzetben 
s figyelmemet 15 fő esetén már nem tudtam mindenre kiterjedően megosztani, így a 
csoportfolyamatok kézbentartása végett három alkalom után csoportbontást 
végeztem, így egy alsó- és egy felső tagozatos korosztálynak megfelelő életkori 
differenciálásban dolgoztunk az első három alkalom után. E döntés sikeresnek 
bizonyult, jelentősen javult a csoportlégkör, és a szubjektív elégedettség. 

 
Előítéletesség 
 
Érdekes tapasztalat, hogy oly sok megpróbáltatáson átesve e gyerekek 
gondolkodásában sok előítélet alakult ki. Az, hogy a befogadó ország számukra 
furcsa, korábbi szocializációs mintáiktól eltérő jelenségeivel szemben így reagálnak, 
nem örömteli, de pszichológiailag érthető. Ami a figyelmemet felkeltette az az, hogy - 
bár egyfajta sorsközösség jellemzi őket - egymással szemben is tapasztalható volt 
faji-etnikai alapon történő kirekesztés, címkézés. Egyik alkalommal odáig fajult az 
arab-nem arab gyerekek közötti megosztottság, hogy a foglalkozásra el sem jöttek 
az iraki gyerekek. 

 
Sematikus és irreális vágyott jövőkép 
 
A kiscsoportos és egyéni beszélgetések során szóba jött ki hogyan és hol szeretne 
élni, ha felnő. A valós helyzet kompenzációjaként minden gyerek bőségben, anyagi 
jólétben képzeli el az életét. A megfogalmazott boldog jövő kizárólag Németország, 
Kanada, Brazília földjén várja őket – feltehetőleg ezt hallották a szüleiktől, s ezzel 
azonosultak is. Arra a kérdésre, hogy miért lenne jó ezekben az országokban élni 
egyetlen gyerek sem tudott válaszolni. Tipikus reakció: Magyarország nem jó – 
Németország jó! (R., 11 éves, szerb-montenegrói kisfiú). 

 
Harmadik paradoxon: befogadunk, ha nem akarod is! Belső ellenállás 
 
A helyzetet átmenetinek tartva többségük nem is akar beilleszkedni, és/vagy 
magyarul megtanulni, bár az iskola jelentős erőfeszítéseket tesz ennek érdekében. 
Erre mintát maguk a szülők nyújtanak, sőt erősítik is a pszichés ellenállást azzal, 
hogy Magyarországot személyes terveik akadályozójaként látják, illetve az iskolával 
semmiféle vagy csak minimális kapcsolatot sem tartanak fenn. 

Az ellenállás nagyságát érzékelteti annak az arab lánynak a példája, aki már 
viszonylag jól beszélte nyelvünket, de amikor a nemzetközi előkészítő osztályból át 
akarták tenni magyar osztályba, öngyilkossággal kezdett fenyegetőzni. Más 
esetekben a foglalkozás alatt - de ez az iskolai tanórán is előfordult - anyanyelvükön 
kezdtek el egymással kommunikálni, egyértelműen kirekesztve a történésekből a 
csoportvezetőt, a többi gyereket, illetve a tanárt. Tapasztalatom alapján, ha akár az 
iskolai osztályban, akár más, beilleszkedést segítő csoportban túl sok az azonos 
anyanyelvet beszélő diák, olyan szoros csoportkohézió tud kialakulni köztük, amely 
gátjává válhat a sikeres kapcsolatépítésnek „többségi” irányban. 
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Az arab gyerekek között a vallás különösen nagy jelentőségű 
 
A vallási hagyományok igen erősen élnek az arab kultúrkörből származó gyerekek 
között. A lányok nagy része kendőt hord, betartják az étkezési szabályokat, és az 
imádkozás is fontos része a mindennapjaiknak. Az őket fogadó iskolának sajnos 
szűkös anyagi lehetőségei vannak, így nem áll módjukban pl. imaszobát fenntartani, 
vagy a speciális étkezést biztosítani. Ezek a gyerekek tehát nem étkeznek többségi 
társaikkal, ami fokozza izolációjukat. 

Az arab tanulók számára belső konfliktust jelent a vallási hagyományaiknak 
ellentmondó európai szokásrend. Nekünk természetes a koedukált osztály, vagy a 
női tanár, illetve a testnevelés órára való átöltözés és az ehhez szükséges 
levetkőzés. Mindez akár sokkoló élmény is lehet annak a tanulónak, aki nem erre 
szocializálódott. Korábban pl. volt olyan iszlám hitű fiú tanuló, aki meglátván a lány 
osztálytársakat, megfeszítette magát az ajtóban, s nem volt hajlandó bemenni a 
terembe. A konfliktusok kialakulásának és elmélyülésének megelőzéséhez igen 
fontos tehát a fogadó társas környezet interkulturális ismereteinek megfelelő szintre 
fejlesztése - azaz lényeges (lenne) a pedagógusok speciális képzése. 

 
A nemzetközi előkészítő osztály működésének összevetése az 
inklúzió jellemzőivel 
Egyéni differenciálás 
 
Az osztályban tanuló gyerekek életkorukat tekintve igen nagy szórást mutatnak: 7 
és15 év közöttiek, s ez úgy gondolom túl nagy. Fejlődés-lélektani szempontokat 
figyelembe véve szakmailag mindenképpen indokolt lenne az alsó és felső tagozatos 
korosztály különválasztása. A lehetőségekhez mérten a pedagógus igyekszik kisebb 
csoportokra bontva oktatni. Mivel a nemzetközi előkészítő osztályban tanuló 
gyerekek életkorilag, nemzetiségileg, itt tartózkodási idejüket és mentális 
fejlettségüket tekintve is nagy egyéni eltéréseket mutatnak, lehetetlen az adekvát 
mértékű differenciálás és az életkori sajátosságok figyelembe vétele - ez pedig 
jelentős mértékben csökkenti a pedagógiai munka hatékonyságát. Anyagi források 
hiányában az iskola önerőből nem tudja biztosítani a két státust. 

 
Hagyományostól eltérő tanulásszervezés 
 
Igen fontos eleme (lenne) az inklúzió pedagógiai folyamatának a hagyományostól 
eltérő tanulásszervezés, mert a hazánkban jelenleg is domináló frontális óravezetés 
és a főként tanári magyarázatra szorítkozó ismeretátadás során a magyar 
anyanyelvű tanulók egy része is lemarad (Paveszka & Nyíri, 2006). A korlátozott 
anyagi lehetőségek miatt azonban a nemzetközi előkészítő osztály tanterme 
hagyományos, frontális munkához van kialakítva. A padok rögzítettek, azonos 
méretűek, így a 15 éves serdülő is abban a padban ül, ahol a 7 éves „elsős”. A fizikai 
körülmények tehát nem támogatják a hagyományostól eltérő munkaformákat. 
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Rugalmas tanterv 
 
A nagy elhivatottsággal, személyes elköteleződéssel itt oktató tanár egymaga 
alakította ki évek során azt a tantervet, melyet rugalmasan követ. A tanmenet, az 
elkészített óravázlatok is inkább csak támpontként szolgálnak, mivel minden esetben 
a csoport aktuális pszichés állapota (kognitív és emocionális jellemzői) határozza 
meg az aznap feldolgozható tananyagot. Akárcsak a táborbeli pszichológiai 
foglalkozásokon, itt is gyakori a kitartás hiánya, a gyenge figyelmi kapacitás, a 
frusztrációs tolerancia alacsony szintje. Emiatt a tevékenységek váltogatásával, 
mozgásos feladatok közbeiktatásával, sok-sok szemléltetéssel igyekszik a 
pedagógus fenntartani a motivációt és a tanulói aktivitást. A tolerancia, az empátia, 
és a feltétel nélküli elfogadás az itt folyó igen tiszteletreméltó munka alapja. 

 
Korszerű értékelési eljárások alkalmazása 
 
Ebben az osztályban a tanulók nyelvi nehézségeik miatt iskolalátogatási igazolást 
kapnak, és nem osztályozzák őket. 

 
Specialista, mint segítő partner jelenléte 
 
A migráns gyermekcsoport pszichés jellemzőinek ismeretében az is bátran 
kijelenthető, indokolt lenne segítő pedagógust és pszichológust is bevonni a 
tanulókkal való foglalkozásokba. Ennek az iskola vezetősége többször is hangot 
adott, de a fenntartó szűkös anyagi lehetőségei miatt nem áll(t) módjában 
szakembert biztosítani. 

 
A szülők bevonása az együttnevelésbe 
 

A magyar közoktatás elvárja a szülő bekapcsolódását az oktatási folyamatba. A 
tanárok jóindulatát, a gyermek iskolai pályafutását sok esetben befolyásolja ennek a 
kapcsolatnak a milyensége (Paveszka & Nyíri, 2006). Jelen esetben az iskolai szülői 
értekezletek nem váltak be, a nyelvi sokszínűség miatt nem bizonyultak 
hatékonynak, illetve maguk a szülők sem voltak érdeklődőek kellő mértékben e 
kapcsolattartási forma iránt. Éppen ezért az osztályban oktató pedagógus havonta 
egyszer felkeresi a családokat lakhelyükön. E megoldás azért előnyös, mert a 
Befogadó Állomás szociális munkásai is be tudnak kapcsolódni a problémák 
megbeszélésébe és megoldásába. A szülői funkciók egy részét átvéve az iskolai 
felszereléseket, tankönyveket a szociális munkások szerzik be tanév elején, illetve az 
esetleges tanévközi érkezéskor. Külön pozitívumként említhető a kiváló 
munkakapcsolat az iskola és a Befogadó Állomás szociális szakemberei között. 

 
Szociális befogadás 
 
A nemzetközi előkészítő osztály fő célja, a szociális befogadás előkészítése és 
elősegítése. Azok a tanulók, akik a magyar nyelv elsajátításában megfelelő szintre 
jutottak, igazgatói döntés alapján kerülnek az egyes évfolyamok osztályaiba. Sajnos 
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az előkészítő osztály elhelyezése nem ideális a szociális befogadás szempontjából, 
mivel egy, az iskola fő épületével szemben lévő (a torna- és technika teremnek is 
helyt adó) kisebb épületben található. Az étkezések is elkülönülést eredményeznek, 
valamint az, hogy nincs lehetőség olyan délutáni foglalkozások tartására, amelyeken 
a gyerekek a többséggel közösen vehetnének részt. Így a délig tartó oktatás után a 
befogadó állomás területén folyik a korrepetálás, és a magyar nyelv kiegészítő 
oktatása civil kezdeményezésre, a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület 
jóvoltából. A nemzetközi szakirodalom felhívja a figyelmet arra, hogy a társas 
környezet, különösen az iskolák és a kortárs kapcsolatrendszer nagy szerepet 
játszhatnak azoknak az elvárásoknak a formálásában, melyek az interakciókban 
megnyilvánuló diszkriminációra vonatkoznak Cooper és munkatársai (2005) szerint 
az etnikum és faj megtárgyalandó kérdésének terepévé válnak az iskolák 
kisiskoláskorban. Rowley és munkatársai (2008) harmadiktól ötödik osztályig 
vizsgáltak afro-amerikai gyerekeket, s egyértelműen kimutatták, hogy már harmadik 
osztályos korban kialakulnak a saját faji csoporttal kapcsolatos attitűdök melyek a 
csoporton kívüliekkel folytatott társas interakciókra hatnak. A gyerekek megtanulják a 
faji és etnikai különbségek felismerését, és társas kapcsolatok kialakítását a faji 
határvonalakon keresztül. Ráadásul, az iskolákban lehetőség nyílik, hogy az egyén 
önmagát összehasonlítsa más faji vagy etnikai csoporthoz tartozókkal. Clark és Clark 
(1950) valamint Spencer (1984) megállapította, hogy azok a gyermekek, akik 
iskolájukban etnikai szempontból kisebbségben vannak, hajlamosak magukat a 
többséghez mérten negatívabban értékelni, és nagyobb valószínűséggel 
tapasztalnak faji hovatartozással összefüggő feszültséget. Napjaink kutatásai 
kimutatták, hogy a szegregált iskolákban tanuló gyerekek a külső csoporthoz 
tartozókat kevésbé kedvelik (Dutton & Singer & Devlin, 1998), és kisebb mértékben 
tartják valószínűnek a különböző rasszokhoz tartozók közötti barátságot (McGlothlin 
& KILLEN, 2005) mint más iskolákban tanulók. Pettigrew (1998), Pettigrew és Tropp 
(2000) úgy találta, hogy az integrált iskolák sokkal több lehetőséget tudnak 
biztosítani az eltérő háttérrel rendelkező tanulóknak a kapcsolatok építésére és az 
előítéletek csökkentésére. A fenti kutatási eredményekből tehát az a következtetés 
vonható le, hogy az integrált iskolákban a gyerekek inkább tudatában vannak faji- és 
etnikai hovatartozásuknak és az esetleges diszkriminációnak, de ugyanakkor ez az a 
környezet, melyben minőségileg jobb baráti kapcsolatok kialakítására van 
lehetőségük a csoportjukon kívül állókkal. 

 
Konklúzió 
 
Mint azt a tanulmány is érzékelteti, a befogadás rendkívül komplex, nagy szakmai 
kihívást, komoly pénzügyi feltételeket igénylő folyamat. Fontos ismerni a befogadó és 
a befogadni kívánt fél szempontjait, igényeit, és speciális problémáit, mert e két 
tényező alapos feltárása nélkül nem lehetünk eredményesek. A traumatizálódás, a 
diszfunkcionális családi háttér, a feldolgozatlan pszichés problémák akadályozzák az 
inklúzió folyamatát. A feltárt paradoxonok feloldására, az inklúziós törekvések 
hatékonyságának növelésére mindenképpen indokolt az iskola kiemelt szakmai és 
anyagi támogatása. 
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Tanulási stratégiák a differenciált fejlesztésben 
 

© Janurikné Lestyán Erzsébet 
 

balogha@szv.tsf.hu 
(Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, Szarvas) 

 
„Legyen a tanulás szokás, ne egyszeri tett.” 

/Comenius/ 
 
A szerző bemutatja a tanulási stratégiákat s azok fontosságát a differenciált 
fejlesztésben. Fontosnak tartja, hogy a pedagógusok ismerjék tanítványaik tanulási 
stílusát és stratégiáját. Három alapvető tanulási stratégiát – a mélyre hatoló, 
reprodukáló, szervezett – különböztethetünk meg. A három tanulási stratégia 
együttes megléte lenne a legideálisabb a megfelelő tanulási módok kialakításához. A 
tanulók számára fontos, hogy a képességeiknek megfelelően mind a három 
stratégiából a számukra legmegfelelőbbeket alkalmazzák a pedagógusok, és 
természetesen a gyermekek is. A tanulókban tudatosuljon, hogy számukra, melyek 
azok a stratégiák, amelyek segítségével a legkönnyebben elsajátíthatják az 
ismereteket, illetve felidézhetik azokat akár önálló tanulás mellett is. Az általános 
tanulási stratégiák mellett a szerző fontosnak tartja, hogy ezek fejlesszék a tanulók 
információ-feldolgozó képességét, amely által alkalmasabbá válnak az összetettebb 
gondolkodásra. A szerző kitér a tanulásszervezés fontosságára (tanulás tartalmának 
meghatározása, korszerűsítése, tanulás módszereinek fejlesztése, tanulási 
környezet fejlesztése, tanulási eszközök fejlesztése, tanulást elősegítő nevelői 
kompetenciák fejlesztése) is. A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata során a 
kritikai gondolkodás és a metakognitív készségek fejlesztése egyaránt fontos. A 
hatékony fejlesztési lehetőségek segítik a tehetséges tanulók felismerését és 
gondozását, a tanulók tanulási stratégiájának megismerését és fejlesztését, melyre 
nagy hangsúlyt kell fektetnünk. A szerző bemutatja azokat a differenciált fejlesztési 
lehetőséget, melyeket alkalmazva segíthetjük a tanulás hatékonyságát. Külön kitér a 
közvetett és közvetlen fejlesztési lehetőségekre, melyeket példával is illusztrál. 

Az iskolának egyik legfontosabb feladata a tanulók képességeinek hatékony 
fejlesztése. A mai oktatásmódszertani folyamatok egyaránt ezt célozzák meg. Lénárd 
Ferenc (1987) úgy fogalmazza meg a képességet, hogy a képesség az egyén 
sajátosságainak együttese, amely megfelel egy bizonyos tevékenység 
követelményeinek és biztosítja e tevékenység elvégzésére az alkalmasságot. 
Általános probléma ennek a megvalósítása a gyakorlatban. Ahhoz, hogy a fejlesztés 
ténylegesen megvalósulhasson, nagyon fontos, hogy teljesítményképes tudás legyen 
a háttérben, nem csak a gyakorlásnak, hanem a tanítás-tanulási folyamatnak is 
megfelelőnek kell lennie. Nagyon fontos, hogyan történik a tanulásszervezés az 
iskolákban, milyen képességei vannak a tanulóknak. A felvetett problémára válasz 
lehet a megfelelő tanulási technikák, stratégiák kialakítása. 

 
Tanulási stratégiák 
 
A tanulási stratégiák kutatásával az utóbbi évtizedekben kezdtek foglalkozni a 
kutatók. A fejlesztő pedagógiában nagy hangsúlyt kell fektetni a tananyag 
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feldolgozásának szintjeire. Fontos a pedagógus számára, hogy ismerje tanítványai 
tanulási stílusát és stratégiáját. Erre a célra a hazánkban is jól ismert Kozéki Béla és 
Noel Entwistle féle kérdőív (1986) a legelterjedtebb. Kozéki és Entwistle (1986) 
három alapvető tanulási stratégiát, orientációt különít el a tanulókra vonatkozóan: 

1. mélyrehatoló: a dolgok megértésére törekszik, ebben elsősorban a nagy 
összefüggések megragadása, az új ismeretek régiekhez való kapcsolása, 
széles áttekintés, következtetések levonása, a rendszerszemlélet játszik 
domináns szerepet; általában tudnak lelkesedni a tanulás iránt; 

2. reprodukáló: a részletek megjegyzésére épít, az összefüggések feltárása alig 
kap szerepet, a tanulás elsődleges célja a minél pontosabb ismeretfelidézés 
rövid távon; általában kudarckerülők, az önálló érdeklődés hiánya jellemzi őket, 
a tanártól várják az irányítást; 

3. szervezett: az eredményekre koncentráltan teljesítik a követelményeket, 
önértékelésük alapján tesznek erőfeszítéseket; a rendszeresség, jó 
munkaszervezés jellemzi őket; általában lelkiismeretesek, sikerorientáltak. 

 
Miért is fontos a tanulási alaptechnikákat és stratégiákat ismernünk? – 

Természetesen azért, hogy tudjuk tanítványaink gyenge pontjait, s ezt ismerve 
kezdhessünk hozzá fejlesztéshez. A fejlesztést két oldalról közelíthetjük meg. 
Alkalmazhatunk közvetlen fejlesztést, amikor megtanítjuk azokat a tanulási 
alaptechnikákat, melyeket nem ismer a tanuló, illetve a közvetett fejlesztés, melynek 
során olyan értelmi képességeket fejlesztünk, mint a figyelem, a megértés, az 
emlékezet és a problémamegoldás. 
 

1. sz. ábra. Komplex tanulási stratégiák 
 

 
 

Az első ábrán látható a három tanulási stratégia komplex tanulási stratégiává 
szerveződése. A tanulók számára fontos, hogy a képességeiknek megfelelően mind 
a három stratégiából a számukra legmegfelelőbbeket alkalmazzák a pedagógusok, 
és természetesen a gyermekek is. Az iskolásokban tudatosuljon, hogy számukra, 
melyek azok a stratégiák, amelyek segítségével a legkönnyebben elsajátíthatják az 
ismereteket, illetve felidézhetik azokat akár önálló tanulás mellett is. 
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PISA 2000 vizsgálatok 
 
Úgy gondolom, hogy a nemzetközi PISA - vizsgálatok jelzéseire érdemes odafigyelni, 
hiszen olyan eredményekre hívják fel a figyelmet, amelyre a magyar közoktatásnak, 
és ezen belül a pedagógus társadalomnak reagálnia kell. 

A PISA 2000 felmérése szerint a magyar diákok egyedül szeretnek tanulni, 
kevésbé szeretik a társas tanulást, ami arra enged következtetni, hogy nem jellemző 
az iskolai tanórákon a változatos munkaformák alkalmazása. A kompetitív 
tanulásban jobbak a magyar diákok, a kooperatív tanulásban az átlagosnál 
gyengébbek. Megállapítható, hogy a magyar közoktatási rendszerben nincsen 
kellően hangsúlyozva a tanulási stratégiák változatos alkalmazásának jelentősége. 
 

2. sz. ábra. Az iskolába járás iránti attitűd (Havas, 2003) 
 

 
 

A második ábrán látható PISA 2000 mérések eredménye, amely a tanulók 
iskolába járás iránti attitűd vizsgálatát mutatatja. Megfigyelhető, hogy a magyar 
diákok 40,7 %-a nem ért egyet, azzal az állítással, hogy „az én iskolám az a hely, 
ahová nem szeretek járni”. Úgy vélem, ez fontos jelzés a diákok saját iskolájukhoz 
való viszonyuknak. 
 

3. sz. ábra. Motiváció (Havas, 2003) 
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A harmadik ábra alapján megfigyelhetjük, hogy a legfontosabb tanulási motívumok 
a pedagógusok megítélése alapján a továbbtanulás, a külső kényszer, a tudásvágy, 
illetve a tanári elismerés. Véleményem szerint ezekre a motívumokra érdemes 
figyelmet fordítanunk, hiszen a motiváció megfelelő szintje és mértéke hatékonyabbá 
teszi a tanulók tanítását és tanuláshoz való viszonyát. 
 

4. sz. ábra. Tanulási stratégiák (Havas, 2003) 
 

 
 

A negyedik ábrán érdemes megfigyelni, hogy a tanulási stratégiák közül a 
memorizálás kimagaslóan érvényesül a tanulási teljesítményre. A kooperatív tanulást 
és az IKT-barátságot igen alacsonyan alkalmazzák. 
 

5. sz. ábra. Tanulásszervezési munkaformák (Havas, 2003) 
 

 
 

Az ötödik ábrán a tanulásszervezési munkaformák láthatók. Kitűnik a tanári 
magyarázat és a frontális osztálymunka vezető szerepe. A tanulói kísérlet, a 
projektmódszer és a terepmunka tanórai és a tanórán kívüli alkalmazása sajnos igen 
kismértékű. 
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A tanulásszervezés főbb területei 
 
A tanulásszervezésnek öt főbb területe van: 

 Tanulás tartalmának meghatározása, korszerűsítése 

 Tanulás módszereinek fejlesztése 

 Tanulási környezet fejlesztése 

 Tanulási eszközök fejlesztése 

 Tanulást elősegítő nevelői kompetenciák fejlesztése 
 

Nagyon fontosnak tartom a fent kiemelt öt terület fejlesztését, hiszen a tanuló 
tanulási eredményét jelentős mértékben elősegíthetik. Ezekből következően a 
fejlesztés legfontosabb elemeinek tartom a figyelmet, az emlékezetet, a megértést, 
és a problémamegoldó gondolkodást. 

Jelenleg folyó kutatásomban, melyet az ország hét általános iskolájában folytatok, 
ezek fejlesztését valósítom meg longitudinális vizsgálattal, amely során 5. osztálytól 
8. osztályig kísérem figyelemmel a tanulók fejlődését. Természetesen az 
eredményesség megállapítására kontroll vizsgálatokat is folytatok másik hét 
általános iskolában. 

 
Figyelem 
 
„Ha az információ el sem jut hozzánk, kevés esély van arra, hogy meg tudjuk 
jegyezni vagy hatékonyan tudjuk alkalmazni.” (Berliner, 1987) Az előbbi idézet 
alapján elmondhatom, hogy figyelem nélkül nincs tanulás. A figyelem fejlesztése 
során a terjedelmet, a tartósságot, a megoszlást és az átvitelét emelem ki. 
 

6. sz. ábra. Hibakeresés - jelpárok (Oroszlány, 2000) 
 

 
 

A hatodik ábrán egy feladattípus látható a figyelem fejlesztésére, ahol a feladat a 
hiba és jelpárok megkeresése. 
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7. sz. ábra. Szókeresés (Oroszlány, 2000) 
 

 
 

A 7. sz. ábrán egy szókereső feladattal játékosan fejleszthetjük tanítványaink 
figyelmét. 

 
Emlékezet 
 
Az emlékezet, a tanulás hatásainak megtartása és felidézése. A fejlesztésnél három 
összetevőre kell figyelmet fordítani. A 8. sz. ábra játékosan segíti a tanulók 
emlékezetének a fejlesztését. 

 Információ bejuttatása 

 Információ megőrzése 

 Információ kiemelése 
 

8. sz. ábra. Emlékezet fejlesztése (Oroszlány, 2000) 
 

 

 
Megértés 
 
A megértés a tanulás egyik leglényegesebb pontja. Érti-e a tanuló, amit tanítunk? 
Érti-e a fogalmakat, melyek a tananyaghoz tartoznak? - fogalmazódnak meg ezek a 
kérdések a pedagógusokban nap mint nap. 
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A megértés fejlesztését meg kell, előzze a megértés vizsgálata, melyekre jó 
példák találhatók Balogh László: A tanulási stratégiák és stílusok a fejlesztés 
pszichológiai alapjai című könyvében (1989). 

A megértés három mozzanatára hívnám fel a figyelmet, prezentálva a fejlesztő 
feladattal (9. ábra). 

 a dolgok lényegének kiemelése, 

 az összefüggések feltárása, 

 logikai felismerés. 
 

9. sz. ábra. Megértést fejlesztő feladat (Oroszlány, 2000) 
 

 

 
Problémamegoldó gondolkodás 
 
Fontosnak tartom, hogy a megszerzett ismeretek alkalmazása, felhasználása során 
eljussanak a tanulók arra a szintre, amely által alkalmassá válnak az összetett 
gondolkodásra és a mindennapi feladatok komplex megoldására. A Bloom-féle 
magasabb gondolkodási szintek újratanítják, vagy megerősítik a tudás alapjait. 
Bloom taxonómiai rendszere (Heacox, 2006) 

 Tudás 

 Megértés 

 Alkalmazás 

 Elemzés 

 Értékelés 

 Szintézis 
 

A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata során a kritikai gondolkodás és a 
metakognitív készségek fejlesztése egyaránt fontos. A logikai összefüggések 
vizsgálatára látható egy feladat a 10. ábrán. A tanulóknak ki kell elemezniük a példát 
és utána fel kell rajzolniuk a relációs kapcsolatokat. 
 
Feladat: 
János idősebb, mint Pál, Pál idősebb, mint Ferenc. 
Ki a legidősebb? 
Ki a legfiatalabb? 
 



Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban, ISBN 978-963-88422-5-1 

 

 72 

10. sz. ábra. Logikai összefüggés vizsgálata 
 

 

 
Összegzés 
 
A cikkemben leírtak és példákkal alátámasztott fejlesztési lehetőségek segítik a 
tanulók tanulási stratégiájának megismerését és fejlesztését, melyre úgy gondolom, 
nagy hangsúlyt kell fektetnünk. A különböző képességű tanulók fejlesztése nagy 
kihívás minden pedagógus számára, és ehhez nagy segítséget jelent a tanulási 
alaptechnikák és stratégiák ismerete és alkalmazása. 

A differenciált oktatás lehetővé teszi, hogy a legtöbb diák neki leginkább megfelelő 
tanulási stílust és stratégiát alkalmazva sajátítsa el az új ismereteket és azokat 
megfelelő módon hasznosítsa. 

Úgy vélem, hogy az általam leírtak segítenek rávilágítani a téma fontosságára, és 
remélem, hogy minden pedagógusnak felkeltettem a figyelmét e néhány gondolattal. 
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Személyiségfejlesztés a differenciált oktatásban 
 

© Kós Nóra 
 

kosnora@gmail.com 
(Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, Szarvas) 

 
A személyiség fejlődése már a születés pillanatától elkezdő folyamat és valójában 
egy egész életen áttart. A személyiség vizsgálatánál figyelembe kell venni a gyermek 
énkép, önismeret, családi énkép, társas énkép, önkritika, empátia, stb. fejlődését. A 
személyiség ezen területei folyamatosan fejlődnek, a szülők, kortársak, barátok és 
pedagógusok által. Miért is fontos a részképességek és a megismerő folyamatok 
mellett a személyiséget is fejleszteni? Vizsgálatok igazolják, hogy a negatív énkép és 
az alacsony teljesítményszint között statisztikailag is szoros összefüggés van. A 
negatív énkép befolyásolja a gyermekek teljesítményét, nem kerülnek be abba az 
iskola típusba, ahová képességeik szerint valók.  

Az önmagáról negatív énképpel rendelkezőre jellemzők a beilleszkedési 
nehézségek és az agresszív megnyilvánulások. A pozitív énképpel rendelkezőkre 
jellemző többek között, hogy tudatában vannak képességeiknek, magabiztosak, 
vállalkozó kedvűek, s többnyire sikerorientáltak. 

A pozitív énkép alakulásában fontos a bizalom-teli és szeretetteljes légkör 
kialakítása, a pedagógus részéről. Az önismereti játékok lehetővé teszik a pozitív 
énkép kialakulását. Segítik a tanulókat abban, hogy megismerjék saját 
személyiségüket, képességeiket, a játék sikerélményhez juttat és segíti a társak 
megismerését. A belső építkezésen túl segíti: 

- a tanulók erkölcsi gondolkodását, 
- kölcsönös támogatás és kölcsönös felelősségen alapuló gondolkodást, 
- fejleszti az empátiát, 
- segíti a társas kapcsolatok fejlődését, társak megismerését. 

 
A következőkben a személyiség vizsgálatát és fejlesztésének területeire és 

lehetőségeire szeretnék kitérni. Olyan fejlesztő feladatokat bemutatni, amelyek 
segítségével a tanulók énképe, személyisége fejleszthető. 

A személyiség fejlődése már a születés pillanatától elkezdő folyamat és valójában 
egy egész életen át tart. A személyiség vizsgálatánál figyelembe kell venni a 
gyermek énkép, önismeret, családi énkép, társas énkép, önkritika, empátia, stb. 
fejlődését. A személyiség e területei folyamatosan fejlődnek, a szülők, kortársak, 
barátok és pedagógusok által. 

Miért is fontos a részképességek és a megismerő folyamatok mellett a 
személyiséget is fejleszteni? – Vizsgálatok igazolják, hogy a negatív énkép és az 
alacsony teljesítményszint között statisztikailag is szoros összefüggés van (Kőrössy, 
2004). A pozitív énkép alakulásában fontos a bizalom-teli és szeretetteljes légkör 
kialakítása, ami meghatározza a gyermek további szociális kapcsolatait és 
teljesítményét. A következőkben nézzük meg, hogy milyen tényezők befolyásolják a 
személyiség kialakulását. 
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Az énkép 
 
Az énkép meghatározásával több elmélet is foglalkozik. Valójában magába foglalja 
az önmagunkról alkotott és mások véleménye alapján kialakult képet. Az énkép már 
a születés pillanatától folyamatosan fejlődik, hatást gyakorol rá a szülői nevelési 
stílus, a környezet, a társak, a barátok és a pedagógusok. 

Fontos kérdés, hogy vajon meddig fejleszthető a gyermek énképe? 2006-ban 
végzett vizsgálataim azt mutatták, hogy 13-14 éves gyermekek énképe még nem 
olyan mértékben integrált, mint a 16-17 éveseké, ezért arra következtetek, hogy a 
pedagógusnak lehetősége van az énkép fejlesztésére. 

A vizsgálatomat a Tenessee énkép skálával végeztem, amely az egyetlen olyan 
vizsgálati módszer, amelynek létezik magyar standardja (Kós, 2007). Ennek a 
skálának több összetevője (alskálája) van és mindegyikhez megfelelő számú tétele, 
tartozik: a testkép, a családi énkép, az individuális énkép, a szociális énkép, a teljes 
énkép. 

 

 
 

A korábbi énkép-definíciók az énképet szociális minőségűként írták le, a 
személyiség olyan önmagáról alkotott képeként, amely jórészt mások véleménye 
alapján alakul ki és meg meghatározza viselkedésünket, magatartásunkat és 
másokhoz való viszonyunkat. Az énkép, mint attitűd (Kőrössy, 2004), mint észlelet 
rendszere, amelyhez szorosan hozzátartozik az önbecsülés és önértékelés, a 
képzetek, sémák, fogalmak, célok és feladatok. Az ember személyiség jegyei nem 
alakulhatnak ki a társas közeg nélkül, mert nincs visszajelzés. A társak hozzánk való 
viszonya is meghatározza, hogy milyenek leszünk. Hogy egyáltalán az énünkről 
tudjunk gondolkodni, fontos, hogy valaki visszajelzéseket adjon rólunk, a 
viselkedésünkről és megnyilvánulásainkról. 

Tóth (1995) meghatározásában az énkép önmagunkra vonatkozó észlelések 
rendszere, amely a gyermekkor során alakul ki. Az énkép az önmagunkkal 
kapcsolatos ismereteinket, értékeléseinket és érzelmeinket tartalmazza. Olyan 
önmagunkról alkotott kép, amely az aktív, önindította mozgás és a szociális feedback 
tapasztalatai nyomán alakul ki (Kulcsár, 1996). Az énkép két elemből tevődik össze: 

- az aktuális énkép (azok a tulajdonságok, amelyekkel éppen rendelkezünk), 
- az ideális („kell”) énkép (azok a tulajdonságok, amelyekről azt gondoljuk, hogy 

birtokolnunk kellene). 
 

Az életkori különbségek vizsgálata
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A reális és az ideális énkép közötti távolság nagymértékben befolyásolja az 
önértékelésünket. Ha túl nagy a köztük lévő távolság, akkor negatívabb, ha kisebb a 
távolság, akkor pozitív az egyén önértékelése.  

A negatív énkép előnytelenül befolyásolja a gyermekek teljesítményét, így például 
nem kerülnek be abba az iskola típusba, ahová képességeik szerint valók.  

Az önmagáról negatív énképpel rendelkezőre jellemző: 
- alulbecsüli képességeit 
- beilleszkedési nehézségek 
- a kudarc érzése gyakran megjelenik. 

 
A pozitív énképpel rendelkezőkre jellemző: 

- reálisan látja képességeit 
- jó alkalmazkodóképesség 
- vállalkozó kedvűek, sikerorientáltak. 

 
Carver és Scheier (2002) felhívták a figyelmet az énkép alakíthatóságára, 

stabilitására. Vizsgálatok eredményeivel kimutatták, hogy új ismeretek, tapasztalatok 
hatására az énrendszer újjászerveződhet. Az énkép hajlékonysága (flexibilitása) 
fejezi ki, hogy az énkép mennyire képes változni az információk hatására. 

Rogers (1981) az énreprezentációs felfogása értelmében a környezettel való 
integráció eredményeként alakul ki az énstruktúra. Elméletében feltételez egy 
fenomenális mezőt, amelyet csak az egyén ismer és egy teljes perceptuális mezőt. 
Ezen a mezőn belül az egyén úgy ismeri meg a világot, mint önmagát. 

Az énkép stabilitását garantálják az énvédő mechanizmusok is. Ezeknek 
megfelelően igyekszünk elkerülni, elhárítani minden olyan információt, amely az 
énképünket gyengítheti és keresünk minden olyat, ami ezt erősíti. 

 
Az énkép jellemzői és fejlődése 
 

 Az irányultság, amely pozitív és negatív lehet, meghatározza a siker-kudarc 
attribúciót. 

  Az összetettség, amely az életkor és az intellektus függvénye. Nagyobb az 
énkép tudatossága annak, aki magasabb intellektuális képességekkel 
rendelkezik. 

 
Az egymást követő életszakaszokban az énképünk más-más területei fejlődnek. A 

gyermek megszületésétől kezdve a környezet folyamatosan értékeli a gyermek 
gesztusait, mimikáját, ami nélkülözhetetlen az énképfejlődésében. A 12-15 hónapos 
csecsemőben már tudatosul az én azonosság és a más embertől való különállás. 15-
18 hónapos kortól az én fejlődés egy következő állomása, amikor már felismeri 
önmagát a tükörben és kiejti az első szavakat is. A második életév végére az éntudat 
megjelenik. Az énfejlődés fontos állomása az éntudat verbális szinten való 
megjelenése. 

A harmadik életévben alakul ki a szociális én, azaz a társadalmi, társas önmaga. 
Ebben az időszakban a gyermek pozitív tulajdonságokkal jellemzi önmagát. Az 
óvodáskorban az éntudat alakulásának három fázisa van. 

 Az első a dackorszak, amikor az „én akarom”, „én egyedül” próbálkozások 
jelennek meg. 
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 Négy éves kor táján a narcisztikus megnyilvánulások jelennek meg. A 
gyermek arra törekszik, hogy mindenképpen felhívja magára a figyelmet. 

 
Ötéves korú gyermek számára már fontossá válik, hogy saját képességei, érdemei 

alapján ítéljék meg, az én reális kiterjesztésére törekszik. Öt és hat éves korban még 
mindig túlértékeli önmagát, de már kezdi figyelembe venni mások véleményét is. 
Erre az időszakra tehető az eszményi én kialakulása. Már van kialakult nézőpontja, 
de még az önértékelés képességével nem rendelkezik. 

Az iskoláskori önjellemzésben már megjelennek azok a személyiségvonások, az 
attitűdök és az érzések leírása, amelyeket fontosnak tartanak a társas 
kapcsolatokban. Az önértékelés pozitív és negatív jelzőket is tartalmaz (Kőrössy, 
2004). A pszichikus fejlődésben lényeges előrelépés, hogy az iskolás korra meg 
tudják határozni önmagukat, az énfogalom kialakult. 

Serdülőkorig még nem tartják zavarónak a reális és a lehetséges énképek közötti 
ellentmondásokat, de serdülőkortól egyre erősebb az igény, hogy a két énkép 
egyensúlyban legyen egymással. A serdülő képessé válik a saját és eltérő 
véleményeket integrálni, továbbá pozitívabb lesz az önértékelése is. A serdülőkoron 
belül az énkép különböző szakaszokban fejlődik. Korai serdülőkorban (13-15 év) az 
énkép fokozatosan differenciálódni kezd, megjelenik a többszörös énreprezentáció. 
Ebben a korban fontos lesz a társak és a felnőttek véleménye. Megjelenik az a fajta 
önjellemzés, amelyben a konkrét tulajdonságokat a tágabb, magasabb rendű 
fogalmak kezdik felváltani. Középső serdülőkorban (15-17 év) az előző korszakhoz 
képest negatívabb énképjellemző. Késői serdülőkorban (17-19 év) az ellentétes 
tulajdonságokat képes a serdülő integrálni. Az önértékelés pozitívabb lesz, mivel az 
ideális és a reális én közötti különbség csökken (Kőrössy, 2004). 

 
Az énkép fejlődését befolyásoló tényezők 
 
Mindannyiunk számára köztudott tény, hogy a családi háttér alapvetően befolyásolja 
a szocializáció folyamatát, a személyiség alakulását, fejlődését, és az énkép 
alakulásában. Az önmagunkról kialakított kép függ: 

 - a család szerkezetétől, 
 - érzelmi légkörtől, 

- a családon belüli interakciós mintázatoktól, 
 - a család anyagi helyzetétől. 

 

Természetesen a család a legfontosabb tényező az énkép és önismeret 
fejlődésében, de további tényezők is befolyásolják fejlődését: 

 - intézmények (óvoda, iskola), 
 - szociális kapcsolatok (kortársak, barátok),  
 - a pedagógus attitűdje, 
 - és minden más tárgyi és személyi feltétel. 

 



Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban, ISBN 978-963-88422-5-1 

 77 

A személyiségfejlesztő játékok 
 
A személyiségfejlesztő játékok lehetővé teszik a pozitív énkép kialakulását (Bagdy & 
Telkes, 2002). Segítik a tanulókat abban, hogy megismerjék saját személyiségüket, 
képességeiket, a játék sikerélményhez juttat és segíti a társak megismerését. A 
belső építkezésen túl segíti: 

- a tanulók erkölcsi gondolkodását, 
- kölcsönös támogatás és kölcsönös felelősségen alapuló gondolkodást, 
- fejleszti az empátiát, 
- segíti a társas kapcsolatok fejlődését, társak megismerését. 

 

A gyakorlatok során különböző képességek is fejleszthetők: 
- egyéni különbözőségek felismerése 
- pozitív irányú önértékelés kialakulása és fenntartása 
- felelősség felismerése 
- empátia 
- emberi kapcsolatok minőségi átélése 
- egymás megértése 
- egymás támogatása és segítése 
- kommunikáció 
- másság elfogadása 
- közösségi érzések 
- társismeret 
- kreativitás 
- fantázia 
- emlékezet 
- megfigyelés. 

 

A következőkben a személyiség fejlesztésének területeire és lehetőségeire 
szeretnék kitérni. Olyan fejlesztő feladatokat bemutatni, amelyek segítségével a 
tanulók énképe, személyisége fejleszthető. 

 
Személyiségfejlesztő játékok a gyakorlatban 
 
I. Bemelegítő, lazító gyakorlatok 

- ide tartoznak a légző gyakorlatok  
-  ráhangoló feladatok 

II. Érzékelő gyakorlat. „Mi változott?” Játékszabály: A játékvezető kiválaszt egy 
tanulót, aki kimegy a teremből, valamit megváltoztat a ruházatán, kiegészítőjén 
(gyűrű, óra, csat).  Miután visszajön, a többi gyermeknek észre kell vennie a 
változásokat. Ez a játék a személyiség fejlesztése mellett fontos a megismerő 
tevékenységek fejlesztésében is, hiszen fejleszti a figyelmet, a kreativitást, a 
képzeletet és az emlékezet.  Ami viszont a személyiségfejlesztő és egyáltalán a 
fejlesztő feladatoknál kritérium, hogy segítse a társas kapcsolat, diák-diák, 
pedagógus-diák kapcsolatot. 

III. Koncentrációs gyakorlat. „Hallgatni arany.” Játékszabály: a gyermekek körben 
ülnek, a játékvezető feltesz egy kérdést és rámutat egy gyermekre. A játék fontos 
szabálya, hogy a kérdésre a kiválasztott gyermek jobb oldalán ülő társnak kell 
válaszolnia. 
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IV. Kreativitásfejlesztő gyakorlat. „Levegő, föld, víz.” Játékszabály: a játékvezető 
rámutat egy gyermekre, és azt mondja „föld”, ekkor a gyermeknek egy földön élő 
állatnevet kell mondania, ha azt mondja a játékvezető, hogy „víz”, akkor egy vízben 
élő állatot kell mondani (kivéve: hal), ha a „levegő” hangzik el, akkor levegőben élő 
állatot kell mondani (kivéve: madár). Fontos, hogy kétszer ugyanaz a név nem 
hangozhat el. Fokozatosan játsszuk a gyermekekkel. 

V. Mimika gyakorlat. „Tükörjáték.” Játékszabály: szembe állítjuk a gyermekeket, és 
egymás mozdulatait utánozzák. 

VI. Önismereti gyakorlat. 1. „Rajzold le önmagad.” Játékszabály: a gyermekek 
rajzolják le saját önarcképüket, és ezt követően próbálják felismerni a képek alapján 
társaikat. 2. „Mutasd be a társadat.” Játékszabály: a gyermekek mondják el az általuk 
kiválasztott társuk külső és belső tulajdonságait. A többiek próbálják kitalálni, hogy ki 
ő. 
 

A személyiségfejlesztő játékok mindamellett, hogy segítik a gyermekek 
személyiségének fejlődését, szerepet játszanak a pedagógus és a diák közötti 
kapcsolat megerősítésében. Saját élményeiken keresztül élhetik meg/át a játék 
örömét és fejlesztő hatását. 

A személyiségfejlesztés mellett, ami természetesen a pedagógus minden 
tevékenységében megmutatkozik nagyon fontos a gyermek megismerő 
tevékenységének (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás) 
és részképességének (vizuális differenciálás, akusztikus differenciálás, téri 
tájékozódás, vizuális emlékezet, auditív emlékezet, idő észlelése) vizsgálata és 
fejlesztése. 
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Hány valóság hány ruhája? 
 

© Chrappán Magdolna 
 

chrappanm@gmail.com 
(Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Debrecen) 

 
Szabó Lőrinc zseniális hindu átköltéseinek egyike, az „Ez vagy te!” egyik sorából 
kölcsönözte (a verset a Chandogya Upanishad egyik szövege ihletette, amelyben 
egy apa oktatja fiát, keresve a világ lényegét: 
http://www.hinduwebsite.com/hinduism/essays/mahavakyas3.asp [2010.02.07.]. 
Szabó Lőrincnek nem kisebb célja volt a verssel, mint kibékíteni a keletet a nyugattal, 
a régit az újjal – Szabó, 1990) Karácsonyi Rezső Egy a valóság s ezer a ruhája című 
háromkötetes könyvének címét, amely az általános iskolai fizikatanítást kívánta 
élvezetesebbé és érdekesebbé tenni. 

A címben feltett kérdés nem véletlen, jelen tanulmány mind Karácsonyi Rezső, 
mind Szabó Lőrinc szándékai nyomdokán kíván elgondolkodtatni: kibékíteni a régit 
és az újat, feloldani az egyoldalúságokat a tantárgyi, tantervezési, tanári attitűdbeli 
kérdésekben, amelyekre időnként rendkívül rugalmatlan, sőt doktriner válaszok 
születnek az érintettek körében.  

Az alábbiakban a természettudományos oktatás egyik neuralgikus pontját vesszük 
górcső alá: az integrált természettudományos tantárgyak esélyeit, előnyeit és 
hátrányait. 

Az apropót az a 2008 nyarán felröppent hír adta, miszerint az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium az integrált természettudományos tárgyak bevezetését, és 
fizika, kémia, biológia tárgyak megszüntetését tervezi. A hír, mint általában, igaz is, 
meg nem is, mindenesetre a NAT tervezett, az OKNT által tárgyalt módosítása 
egyelőre alátámasztani látszik a központi szándékot az integrált 
természettudományos tárgyak bevezetésére. Ahogyan az ilyen esetekben lenni 
szokott, a félinformációk felzúdulások egész sorát indították el, volt néhány hét, 
amikor a legolvasottabb hírportálok kiemelt hírei is a természettudományos képzésről 
szóltak (legyen itt a teljesség legcsekélyebb igénye nélkül néhány hivatkozás: Ütött a 
fizika, a kémia és a biológia órája: http://index.hu/politika/belfold/termt1568; Törzsi 
viszály a természettudományos oktatásban: 
http://index.hu/velemeny/olvir/termtud402 ; Élénkítenék a természettudományos 
érdeklődést: http://index.hu/tudomany/blog/2008/06/19/elenkitenek_ 
a_termeszettudomanyos_erdeklodest; A természettudományi tárgyak összevonása 
ellen tiltakoztak: http://index.hu/politika/belhirek/368644/ – mindegyik [2010.02.07.]). 

Éppen emiatt érdemes higgadtan végiggondolni, mi is az integrált 
természettudományos tantárgy, mire alkalmas és mire nem, mik az előnyei és 
hátrányai, mert hatékony és releváns bevezetésről és alkalmazásról csak abban az 
esetben lehet szó, ha ezeknek az információknak birtokában vagyunk. Nézzük 
először, mi is váltotta ki a vitát! 

 
Mi történt 2008 nyarán? 
 
2008 nyarán kezdtek felfigyelni az Országos Köznevelési Tanács májusi ülésének 
jegyzőkönyvére (http://www.okm.gov.hu/kozoktatas/tarsadalmi-kapcsolatok/oknt-

http://www.hinduwebsite.com/hinduism/essays/mahavakyas3.asp
http://index.hu/politika/belfold/termt1568
http://index.hu/velemeny/olvir/termtud402
http://index.hu/tudomany/blog/2008/06/19/elenkitenek_%0ba_termeszettudomanyos_erdeklodest
http://index.hu/tudomany/blog/2008/06/19/elenkitenek_%0ba_termeszettudomanyos_erdeklodest
http://index.hu/politika/belhirek/368644/
http://www.okm.gov.hu/kozoktatas/tarsadalmi-kapcsolatok/oknt-kozlemenyei/orszagos-koznevelesi-090803-32
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kozlemenyei/orszagos-koznevelesi-090803-32 [2010.02.07.]), amelyben több más 
napirendi pont között szerepelt a Nemzeti alaptanterv módosítását célzó javaslat. 
Témánk szempontjából hasznos lehet egy kicsit hosszasabban idézni a jegyzőkönyv 
vonatkozó részletét: 

„(…)  
2. Javaslat a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

243/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet módosítására 
(…) 
Nagy vitát váltott ki az előterjesztésben szereplő »Egységes természettudományi 

tantárgy« bevezetéséről, valamint a kompetenciaalapú tanagyagról szóló passzus, 
noha az előterjesztő hangsúlyozta, hogy szó sincs kötelező bevezetésről, mert egy 
ilyen rendelkezést gondos szakmai előkészítésnek és eszmecserének kell megelőzni. 
A Minisztérium szervezésében lefolytatott előzetes szakmai beszélgetés alapján az 
valószínűsíthető, hogy szeptemberre elkészülhet ennek a tantárgynak a koncepciója, 
amely mentén a tanterv és a tananyag megtervezhető lesz. 

A legfontosabb aggályok, ellenvetések a következőkben összegezhetők: 
 A természettudományok oktatásbeli elfogadottsága és kedveltsége drámaian 

szorul vissza. Ennek egyik oka a drasztikus óraszámcsökkenés: minek következtében 
eltűnt a kísérletezés, a tanulói munkáltatás, a felfedező természettudományos oktatás. 
Félő, hogy a hagyományos természettudományos tárgyak eltűnésével a 
természettudományok iránti érdeklődés tovább csökken.  

 Nem szerencsés az» egységes «természettudományi tantárgy megnevezés. 
Ilyen tantárgy nem is lehet, legfeljebb műveltségi terület. Helyette az »integrált« jelző 
volna a megfelelőbb.  

 Mindenképpen el kellene napolni egy ilyen tantárgy bevezetését, amikor még 
nem látjuk, hogy alkalmazható-e. Nem helyes rendeletben megelőlegezni, hogy 
eredményesebben szolgálhatja a természettudományos műveltséget, mint azok a 
tantárgyak, amelyeknek a helyébe szánják. E tantárgy rontaná a hátrányos helyzetű 
tanulók helyzetét, mert nem nyújtana annyi tudást, mint az elkülönült 
természettudományos tárgyak.  

 A szövegben ne az szerepeljen, hogy ez a tárgy »átveszi« a fizika, kémia, 
földrajz, biológia tantárgyak helyét, hanem az, hogy »átveheti«. Így ui. nem derül ki, 
hogy egyelőre egy fejlesztőmunkáról van szó.  

 Ki kellene hagyni a módosítás szövegéből az egységes természettudomány 
tantárgyra vonatkozó »hatékony«, »korszerű« jelzőket, mert ez olyan értelmezésre 
adhat lehetőséget, mintha a hagyományos diszciplínák oktatása nem lehetne korszerű 
és hatékony. 

Az egységes természettudomány tantárgy mellett szóló érvek, illetve tanácsok a 
bevezetéséhez: 

 A jóváhagyásra beterjesztett szöveg a Nat mellékletére vonatkozik. Célja az, 
hogy jogszabályi hátteret biztosítson az egységes természettudomány c. tantárgy 
kifejlesztéséhez.  

 Mind az egységes természettudomány tantárgy, mind a kompetencia alapú 
tantárgy fogalmának megjelenése a Nat-ban kiszélesíti a tartalmi szabályozás 
fogalomrendszerét, anélkül, hogy diszciplináris ismereteket írna elő.  

 Fontos, hogy az új tantárgy ne a fizika, kémia, földrajz, biológia fogalomkörébe 
tartozó ismeretek konglomerátuma, hanem rendező, szemléletformáló elvek mentén 
szerveződő új minőség legyen.  

 A nemzetközi tapasztalatok nem támasztják alá, hogy a science-típusú 
tantárgyakkal dolgozó rendszerek rosszabb eredményeket érnének el, mint a 
hagyományos tárgyakkal dolgozók. A mai »kémia«, »fizika« tudományelméletileg 
integrált tantárgynak tekinthető. 
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Határozat: 
a. A beterjesztett szöveg módosítás nélküli elfogadására csak 4 szavazat érkezett, 

tehát azt az OKNT nem fogadta el.  
b. Az OKNT a beterjesztett javaslatot 9 szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 

tartózkodás mellett azzal a szövegmódosítással fogadta el, hogy a beterjesztett 
javaslatban szereplő »Az egységes természettudomány tantárgy az 5-8. évfolyamokon 
átveszi (kiemelés tőlem. L.F.) a természetismeret, a fizika, a kémia és a biológia, 
részben a földrajz, valamint az életvitel és gyakorlati ismeretek szerepét« mondat 
állítmánya »átveheti«-re módosul, továbbá hogy a tantárgy neve jelző nélkül 
»természettudomány« legyen.(…)” 

 
A mindenki által magától értetődőnek tekintett nyilvánosság áldása és átka 

sűrűsödik itt, hiszen valójában egy tervezet reflexiójáról van egyelőre szó, ami 
napvilágra kerülésével a jelenlegi zavaros és feszült közállapotokban törvényszerűen 
felzúdulást váltott ki. Ennek alapvető oka (sok egyéb mellett) az a sejtelem, hogy a 
lelkileg-szakmailag túlterhelt és tehetetlen tanárok a hatóság egyik újabb hektikus és 
koncepciótlannak tűnő intézkedése nyomán esetleg olyan tárgy oktatására 
kényszerülhetnek, amelyet senki sem ismer, és amely kiszorítja a jól bevált, 
klasszikus természettudományos tárgyakat. Ez rettegést vált ki, továbbá az a veszély 
is fenyeget, hogy mindez esetleg újabb óraszámcsökkentéssel jár. (A 
koncepciótlanság vádja jogosnak tűnhet, mert az OKM a következőképpen fogalmaz: 
„Mindezeken kívül folynak az előkészületek annak kapcsán is, hogy az intézmények 
saját választásuk szerint alkalmazhassák az integrált természetismeret pedagógiai 
módszert, amely nem azonos az említett kompetenciaterülettel [ti.: „A Nemzeti 
Alaptantervben felsorolt kompetencia-területek közé tartozik a szociális, életviteli és 
környezeti kompetenciaterület” ].” Ezzel a mondattal nem is az a fő probléma, hogy a 
NAT-ban a hivatkozott nevű kompetenciaterület ebben a formában nem létezik, 
sokkal inkább az, hogy az integrált természetismeretet pedagógiai módszernek 
nevezi. Mindenesetre az világosan kiderül, hogy nem kötelezően, hanem 
választhatóan, saját döntésük alapján alkalmazhatják az integrált természetismeretet 
az iskolák. Éppen úgy, mint eddig. http://www.okm.gov.hu/miniszterium/2008/mit-
jelent [2010.02.07.]) 

Legyünk őszinték: a hagyományos tárgyak kiszorításának szándéka – egy 
vélelmezett egységes természettudományos tárggyal – kiolvasható a szövegből, az 
óraszámcsökkentés viszont nem. Ez utóbbi azonban az elmúlt években megtörtént a 
kerettantervekben (leglátványosabban az általános iskolai fizika és kémia tárgyak 
esetében). Az óraszám pedig maga az élet, hiszen egy adott tanári státusz léte a mai 
finanszírozási rendszerben tulajdonképpen csak a hozzárendelhető óraszámon 
múlik. E helyütt nem vethetjük komolyan górcső alá azt a problémát, hogy vajon 
miért csak a tanóraszám legitimálja egy pedagógus munkakör szükségességét, 
elégedjünk meg empirikusan azzal a ténnyel, hogy így van. Pedig a tanulási, sőt, a 
tanítási hatékonyságfüggvényben jóval több független változó van, mint pusztán a 
tantárgy óraszáma. 

Ha komolyan vesszük azt a minden magyar iskola pedagógiai programjában 
benne lévő célelemet, hogy a gyerek fejlesztése, az ő érdekei az elsők (erre maga a 
Közoktatási törvény kötelezi – egyébként nemcsak jogszerűen, hanem nagyon 
helyesen – az intézményeket: Ktv. 4§ (7): „A közoktatás szervezésében, 
irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműködők 
döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét 
veszik figyelembe”), akkor bizony nem feltétlenül a tantárgyi óraszám, még csak nem 
is a tantárgy jellege (diszciplináris vagy integrált) a legfontosabb kérdés. Sokkal 

http://www.okm.gov.hu/miniszterium/2008/mit-jelent
http://www.okm.gov.hu/miniszterium/2008/mit-jelent
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inkább az, hogy milyen minőségű az a tanítási-tanulási folyamat, amelynek a végén 
hatékony tudással, mondhatnók: kompetenciákkal rendelkezik a diák. 

A folyamat minőségét pedig nagyon is meghatározza többek között az 
elsajátítandó tananyag minősége: a mennyisége, struktúrája, élet-közeli vagy 
absztrakt volta, a tartalomszervezés jellege, hogy mennyire felel meg az 
elsajátíthatóság pszichológiai feltételeinek, milyen a nyelvezete, kódrendszere stb. 
Nem mellékes természetesen a ráfordított óraszám sem, de önmagában ez csak 
egyetlen adat a sok más fontos elem mellett. 

Hosszú évtizedek óta időről időre fellángoló vita, hogy mi lenne a megfelelő: a 
mindenki által ismert, alapvetően az egy tudomány–egy tantárgy leképezéssel 
kialakult, úgynevezett diszciplináris tantárgyi rendszer, vagy inkább a tudomány 
kereteit különböző mértékben átlépő úgynevezett integrált tantárgyak. Többnyire 
eredménytelen egymásnak feszülés a dolog vége, lényegében marad minden a 
régiben. Ennek két nagyon fontos oka van: 

1. A szaktudományokra szocializált, és magukat abban a körben biztonságban 
érző tanárokat, de szülőket, felsőoktatási szereplőket, tudósokat lehetetlen arról 
meggyőzni, hogy a tantárgyi határok nem axiomatikusak, sőt, a tantárgyak 
alapvetően nem is a szaktudományok, hanem a pedagógia termékei. Szerencsére 
azonban semmi nem válik igazzá önmagában attól, hogy sokan állítják. 

2. Rossz a kérdés megfogalmazása, márpedig rossz kérdésre elég nehéz jó 
választ adni. A kérdés ugyanis az volna helyesen, hogy mire való, mikor 
alkalmazható az integrált tárgy a hagyományos diszciplináris tárgyak helyett, és 
mikor csak velük együtt. 

Ugyanis az integrált tárgyaknak is vannak hátrányaik, nem alkalmazhatók 
bármikor, bármilyen funkcióra, bármely képzésben és életkorban. A két tantárgytípus 
csak együtt hatékony, nem egymás ellenére. Bármilyen felülről elrendelt 
kizárólagosság csak ellenállást szül, és így éppen az integrált természettudományos 
tárgyak érdekében hozott központi döntések ártanak a legtöbbet a bevezetésnek és 
elterjedésnek. 

 
A tantárgyi integráció mellett szóló érvek 
 
A tantárgyi integráció indokait alapvetően két nagy csoportra lehet osztani: 

1. Az egyik lehetőség, amikor annak alapján vesszük sorra az indokokat, hogy 
milyen tudományterületről származnak. Eszerint meg kell különböztetni az érintett 
tudásterülettel kapcsolatos szaktudományok (a mi esetünkben a 
természettudományok), a pszichológia, a pedagógia és a szociológia értelmezése 
szerinti érveket.  

2. A másik lehetőség annak vizsgálata, hogy az oktatás általános céljaihoz hogyan 
viszonyulnak, egyéni vagy társadalmi szükségleteikkel indokolják-e az integrációt. A 
pszichológiai érvek inkább az egyéni szükségletek figyelembe vétele mellett szólnak, 
míg a szaktudományos indokok inkább a társadalmi szükségleteket (például a 
környezettudatos magatartást) részesítik előnyben. 

Rendkívül izgalmas, ám nagyon hosszadalmas volna részleteiben végigelemezni 
minden fontos érv mögöttes tartalmát, ehelyett most csak egy áttekintő táblázatot 
mutatunk be, a részleteket más forrásokra hagyjuk (Chrappán, 2003). A tantárgyi 

integráció mellett szóló érveket az alábbi táblázatban foglalhatjuk össze: 
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Szakterületek szerinti indokok 

1. A természettudományok érvei: – az interdiszciplináris szemlélet kialakításának  
 szükséglete; 
– az információrobbanás jelenségének kezelése; 
– az új tudományok keletkezése; 
– a specializáció és az integráció párhuzamos  
 jelenségének bemutatása; 
– globalizáció a különböző tudományterületek 
 között; 
– a tudományellenesség leküzdése. 

2. A pszichológia érvei: – a kognitív pszichológia tantervelméleti  
 következményei: 
 a) a sémák jelentősége; 
 b) az információk strukturáltsága; 
 c) a rögzülés és felidézés problémája; 
– a konstruktivizmus tanulásfelfogása. 

3. A szociológia érvei: – az oktatás expanziója, a tömegoktatás igényei; 
– szociolingvisztikai problémák: 
 a) gyűjteményes és integrált kód; 
 b) a köznapi nyelv és a tudományok kódja. 

4. A pedagógia érvei: – az iskola által nyújtott műveltségkép  
 megváltozása; 
– a tudásexpanzió pedagógiai kezelhetetlensége: 
 a) a metodikai újítások korlátozottsága; 
 b) a növelhetetlen tanulmányiidő-keretek; 
– az ismeretszerzési folyamatban az iskola által 
 betöltött szerepnek a megváltozása; 
– az ismeretrendszer felszíni és mélystruktúrája. 

Az oktatási célokhoz való viszony alapján 

1. a társadalom, illetve az iskola céljai  
 felől közelítő érvek: 
– egységes világkép kialakítása; 
– globális problémakezelés; 
– bizonyos nevelési értékeknek az  
 általános érvényesítése (teleologikus 
 integráció); 
– globális problémakezelésre,  
 döntésképességre való felkészítés; 
– a komplex társadalmi gyakorlat  
 pedagógiai megjelenítése; 
– társadalmilag felelős magatartás 
 kialakítása (pl. környezettudatos  
 magatartás). 

2. az egyén fejlődési szükségletei felől 
 közelítő érvek: 
– a megismerési folyamatok jellegéhez 
 való alkalmazkodás; 
– bizonyos egyéni képességek (pl. 
 kreativitás) komplex fejlesztése; 
– a tudományos gondolkodás  
 reprodukciója a tanítási-tanulási  
 folyamatban; 
– erőteljes motivációs bázis  
 kialakítása (pl. projekt-módszer); 
– idő felszabadítása egyéni differenciálásra 

 
Az integrált tárgyak pedagógiai funkciói és helye a képzési 
folyamatban 
 
A tantárgyi integrációtól való idegenkedés több forrásból ered. Az egyik ilyen a 
pedagógusok személyes ellenállása, hiszen a pedagógusképzés jelenlegi struktúrája 
alig készíti fel a tanárokat az integrált tárgyak tanítására, csak diszciplináris 
képzésben részesülnek. A másik ok, hogy az integrált tárgyak helye és szerepe nem 
eléggé tisztázott, gyakran olyan feladatokat is szánnak nekik, amelyekre 
alkalmatlanok. 

Az általános iskolában az integrált tárgyak természetes módon vannak jelen, a 
képzés első évfolyamain az eszköz jellegű tárgyakon kívül (matematika, 
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számítástechnika, nyelvek, testnevelés) nincsenek igazi szaktantárgyak. A 
természettudományos oktatásban a diszciplináris tárgyak 7. osztálytól kezdődnek. 
Ott azonban a korábban megszokott óraszámok (minimum 2 óra/hét) csökkentek, 
néhány esetben megfeleződtek, ám érdekes módon a valóban jelentős csökkenés 
sem mozdította el abba az irányba az oktatást, hogy az egyenként csekély időkeretet 
egyesítve integrált tárgyakat hozzanak létre. Az ultima ratio itt is, mint szinte mindig: 
nincs, aki tanítsa. Miközben az 5-6. évfolyamon lévő természetismeret tárgyat 
sikerült nagy kudarcok nélkül megoldani. 

Az integrált tárgyak alkalmazhatóságát persze nem életkori szakaszokhoz, hanem 
funkciókhoz kell kötni. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy általános iskolában jó az 
integrált tárgy, középiskolában már nem jó, szintetizálásra igen, de alapozásra nem 
és így tovább. 

Az általános iskolában sokkal nagyobb arányban fordulnak elő integrált 
tantárgyak, mint a középiskolákban, de ez az utolsó évfolyamokon szinte egyáltalán 
nem jellemző, hiszen a továbbtanulási kényszer miatt az iskolák nem engedik meg, 
hogy a középiskoláétól eltérő tantárgyi struktúrát alkalmazzanak. Ez a jelenség 
általánosnak mondható az egész közoktatási rendszerben: minél közelebb vagyunk 
az adott intézménytípus befejezéséhez, illetve a következő iskolafokozathoz, annál 
kisebb a valószínűsége annak, hogy integrált tantárgyakkal találkozunk. (Ez 
valószínűleg mindenféle „pedagógiai devianciára” érvényes, nemcsak az 
integrációra., és ez az idomulási hajlandóság az egyik legerősebb gátja lehet 
bármiféle pedagógiai innovációnak. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy alapvetően három különböző feladatot teljesíthetnek 
az integrált tantárgyak: alapozót, szintetizálót és tudomány-propedeutikait. 

 
Alapozó funkció 
 
Az alapozás azt jelenti, hogy a képzés kezdetén történik meg egy adott terület 
alapfogalmainak, összefüggésrendszerének az egységes bemutatása, azoknak az 
alapstruktúráknak, értelmezési kereteknek a kialakítása, amelyek a későbbi részletes 
tanulmányok bázisául szolgálhatnak, illetve az általános műveltségnek egy konkrét 
területre vonatkozó, relatíve zárt, koherens részét képezik. Az alapozó funkciónak 
ennek megfelelően két megvalósulási módja van: 

A) Az alapozást életkorhoz kötik, azt a korai iskoláztatás feladatának tekintik, tehát 
az általános iskolákban integrált tárgyakat alkalmaznak, később pedig szaktárgyakat. 
A nemzetközi összehasonlítás szerint az az általános tendencia, hogy többnyire 10-
12 éves kortól kezdődik el a diszciplináris tárgyak oktatása. A magyar gyakorlat is 
többé-kevésbé ennek megfelelően alakul. 

B) Az alapozó funkciót nem életkorhoz, hanem tanulási szakirányhoz kötik, és 
ennek megfelelően alakulnak az integrált tárgyak alkalmazásának lehetőségei: 

– a mindenki számára kötelező, szakiránytól független ismereteket integrált 
tárgyakkal oktatják, a speciális igényeket pedig diszciplináris típusú 
fakultációkkal, szakkörökkel stb. elégítik ki. Ez az alapja többek között az 
egységes és differenciált középiskoláknak, amelyeknek az elve már a hetvenes 
években megfogalmazódott és aztán a gyakorlatban is megvalósult néhány 
középiskolában.  
– bizonyos tagozatokon, például a humán tagozatokon, vagy a szóban forgó 
terület szempontjából nem szakirányú szakközépiskolákban a közismereti 
tárgyak egy részét, például a természettudományokat integrált formában 
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tanítják. Az ötlet nem új (pl. Salamon & Sebestyén, 1982), de a gyakorlatban 
nemigen tudott meghonosodni, ám a 2005 óta létező lehetőség, hogy komplex 
természettudomány választható érettségi tárgyként (elsősorban a 
szakképzésben is érintett intézmények élnek vele), hosszú távon sokat segíthet 
(a komplex természettudományos érettségiről Csorba F. & Horváth, 2008). 

 
Szintetizáló funkció 
 
Az integrált tantárgyak ebben a funkcióban az előzővel ellentétben nem a 
kezdeteknél, hanem a képzési szakasz végén alkalmazhatók, feladatuk, hogy a 
korábban különböző tantárgyi keretek között tanult ismereteket új elemzési 
szempontok, rendszerezési szabályok, értelmezési aspektusok szerint újraalkossa, 
szintetizálja. Kevéssé kedvelik ezt a megoldást, általában a továbbtanulási 
lehetőséget féltik, különösen a középiskolában már mindenki hiszi, hogy a 
diszciplináris tárgyaknak kell egyeduralkodónak lenni. Kiszámíthatatlan, milyen 
irányba mozdul a felsőoktatás képzési és ezzel együtt hallgatói követelményinputja, 
az azonban teljesen egyértelmű, hogy hosszútávon a bekerülés és a sikeresen 
bennmaradás feltételeit a hallgató a középiskolában úgyis csak fakultáció, emelt 
óraszámú tárgyak, emeltszintű érettségi segítségével tudja teljesíteni. 

Ilyetén módon meggondolandó lenne, hogy a mindenkinek kötelező tantárgyak 
éppen az utolsó nagy szintézist tudják-e teljesíteni, hiszen gyakorlatilag a tanulók 
többsége később soha nem találkozik szisztematikusan felépített, szemléletet, 
gondolkodást formáló természettudományos képzéssel. Könnyen lehet, hogy éppen 
a középiskola végén van igazán létjogosultsága az integrált természettudománynak. 

 
Tudomány-propedeutikai funkció 
 
Sajátos alkalmazási területe ez az integrált tantárgyaknak, olyan lehetőség, amely a 
magyar nyelvű szakirodalomban nem szerepel, jóllehet nálunk is használják az 
integrált tárgyak tanítása során, de kevésbé vagy egyáltalán nem hangsúlyos a többi 
funkció mellett.  

A tudomány-propedeutikai funkció német nyelvterületen tulajdonképpen az élet-
közeliség elvének a középiskolai szintű sajátos megfelelőjét jelenti. Ennek jegyében 
a bielefeldi egyetem munkacsoportja olyan programokat dolgozott ki, amelyek a 
középiskola felső szakaszán, a felsőoktatásra való felkészítés során használja az 
integrált tárgyakat. Ezek valójában lazán egymáshoz kapcsolódó modulok, 
amelyeket a szaktantárgyak kiegészítésére, az ott tanultak más aspektusból történő 
megközelítésére alkalmaznak, mert „…az ember láthatja álláspontjainak kötöttségét 
és határait, a köztük lévő viszonyokat és távolságokat, és láthatja a viszonyt egy 
másik megismerési formához egy ellentétes, fölöttes vagy gyakorlati problémára 
irányuló, mindenesetre más perspektívából” (Huber & Kroeger & Schülert, 1996). 

A túlzsúfolt követelmények helyett a didaktikai és tudományelméleti 
meggondolások egyfajta tudomány-propedeutikát teremtettek, amelynek a jelentését 
nehéz lefordítani: a szaktárgyakat átfogó tartalmak bizonyos természeti-társadalmi 
kérdéseknek problémaorientált vagy reflexív megközelítésével tudatosítják a 
diákokban, hogy a tudományos megismerésben nincsenek abszolút utak és 
módszerek, az álláspontok relatívak és kontextus-függők. A nálunk éppen most teret 
hódító kompetenciaalapú oktatásnak kiváló keretrendszere volna ez a fajta 
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tananyag-szervezési logika, éppen azért, mert feloldaná azt a hazai oktatási szokást, 
amelyben a tanítás végső célja és értelme általában a pozitivista megközelítés és az 
abszolút igazságok megismerése. 

Ez a megközelítés tulajdonképpen egyfajta gondolkodási, világértelmezési 
stratégiagyűjtemény, amely különösen a középiskolás korosztály számára jelenthet 
segítséget az általános érték- és attitűdrendszer kialakításában. 

Szerencsére az utóbbi néhány évben a magyar iskolákban is egyre több ehhez 
hasonló fejlesztési program, nemzetközi együttműködés keretében megvalósított, 
elsősorban projektjellegű természettudományos tantárgyak, modulok jelentek meg. 
Az internet térhódításával pedig gyakorlatilag mindenki számára elérhetők a 
legkülönbözőbb inter- sőt, multidiszciplináris nemzetközi projektek, tantárgyi modulok 
(Német, 2008). 

Ha az integrált tárgyaknak a képzési folyamatban játszott szerepét összefoglalóan 
értelmezzük, akkor a következő megállapításokat tehetjük: 

– az integrált tárgyak bizonyos életkorban (6-10 év) diszciplináris tantárgyak 
nélkül is alkalmazhatók; 
– az egyik legfontosabb feladatuk, hogy egységes szemléleti- és tudásbázist 
nyújtsanak részben a szaktudományos képzésben résztvevők számára a 
későbbi tanulmányokhoz, részben pedig azok számára, akik nem kívánnak az 
adott területtel, például a természettudományokkal mélyebben foglalkozni; 
– ebből következően a középiskolában is létjogosultságuk van; 
– az általános műveltség egységeiként a közismereti képzésben széles körben 
használhatók, mert az általános képzés idejének kitolódásával értelemszerűen 
az integrált tárgyak alkalmazhatósági időintervalluma is megnő, hiszen a 
speciális képzés egyre később kezdődik el.  
– az integrált tárgyak azonban csak a diszciplináris tárgyakkal együtt alkotnak 
az egyéni tudás szempontjából értelmes egységet, hiszen az általános és a 
speciális tudás együtt teszi képessé az egyént eredményes életpálya 
befutására. E vonatkozásban az egyetlen probléma a diszciplináris tárgyakkal 
az, hogy mindenkire ugyanolyan szerkezetű diszciplináris tudást kényszerít, 
mint a későbbi specialistákra: egy leendő banki alkalmazott vagy jogász 
ugyanazt és ugyanúgy tanulja, például biológiából vagy fizikából, mint egy 
leendő orvos vagy agrárszakember, pedig még utóbbi kettő között is különbség 
van a számára szakmailag releváns biológiai, illetve fizikai tudást illetően. Azok 
számára tehát, akik nem szakmaszerűen foglalkoznak a 
természettudományokkal, nem kevesebbre, hanem másra van szükségük.  

 
Mire alkalmasak és mire nem az integrált tárgyak? 
 
Biztosan nem alkalmasak: 

– nagy mennyiségű, speciális szakismeret nyújtására; 
– egy adott szaktudományos problémakör intenzív művelésére; 
– tudományorientált oktatásra; 
– szakspecifikus problémamegoldásra; 
– továbbtanulásra, versenyekre való felkészítésre. 

Alkalmasak lehetnek azonban: 
– az általános műveltség elemeinek strukturált és átlátható közvetítésére; 
– széleskörű, de nem intenzív tudományos alapozásra; 
– széleskörű szintetizálásra; 
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– probléma centrikus gyakorlati tudás kialakítására; 
– a természettudományok emberközelivé alakítására; 
– a természethez és a tudományokhoz való pozitív hozzáállás kialakítására; 
– a tanulói túlterheltség csökkentésére, idő felszabadítására; 
– rugalmasan és tetszőleges irányban bővíthető tudásbázis megteremtésére. 

 
Ha végignézzük ezt a listát, tulajdonképpen egyetlen olyan dolog van, amit az 

integrált tárgy számos előnye sem tud kompenzálni, ez pedig a felsőoktatásra 
történő felkészítés. Gyakorló pedagógusok beszámolójából többnyire az derül ki, 
hogy azon túl, hogy rengeteg többletmunkát és felkészülést igényelnek, a legfőbb ok, 
amiért nem alkalmazzák az integrált tárgyakat, éppen a felvételin elszenvedhető 
hátrány. Erre persze azt lehet válaszolni, hogy az integrált tárgyakat az érintett 
gyerekeknél nagy óraszámú, intenzív diszciplináris oktatással kell kiegészíteni, ez az 
érv azonban még mindig hatástalan, amikor a felsőoktatásban szinte könyörögnek a 
természettudományos-műszaki szakokra való jelentkezésért. 

Az integrált tárgyak tehát a középiskolában nem lesznek versenyképesek 
mindaddig, amíg egyértelműen be nem lehet bizonyítani, hogy megfelelően 
kombinálva a diszciplináris tantárgyakkal, ugyanolyan eredmények érhetők el, mint a 
csak diszciplináris tantárgyi struktúrával.  

Az integrált tárgyak hatékonyságáról, beválásáról kevés számszerű adat áll 
rendelkezésre, pedig fontos érvként szolgálhatnának (a kevés, de elszánt és 
következetes munkát végző kitűnő iskolák egyike a budapesti Közgazdasági 
Politechnikum, akik teljes részletességgel és meggyőző erővel tárják a nyilvánosság 
elé tapasztalataikat). A problémák a következők: 

1. Nehezen tudjuk megmondani, hogy az integrált tárgyakkal összefüggésben 
mit jelent a tantárgyi eredményesség, hiszen nem lehet viszonyítási alap egy 
szaktárgyi logikával összeállított követelményrendszer.  
2. Az integráció jellegétől, fokától függően gyakorlatilag tantervenként változik, 
hogy a készítők milyen előnyt, értéktöbbletet tulajdonítanak saját 
programjuknak, amit emiatt nem lehet hitelesen összevetni egyéb tantervi 
eredményekkel. 
3. Olyan alacsony az integrált középiskolai oktatásban résztvevők száma, hogy 
az esetleg elvégzett mérések szinte biztosan nem elégítik ki a reprezentativitás 
kritériumait. Ez pedig a verifikálás legfőbb akadálya. 
4. Nehéz teljesíteni a kontrollmérésekre vonatkozó kutatás-módszertani 
követelményeket, hiszen a kontrollcsoport csak diszciplináris tárgyakat tanuló 
diákokból állhat, ami azt jelenti, hogy éppen az integrált tárgy specifikumait nem 
lehet megjeleníteni, mert a kontrollcsoport teljesen más vonatkoztatási 
rendszerben tanul. 
5. Azokat a speciális tulajdonságokat, amelyek minden integrált tárgy közös 
jellemzői (egységes világkép, komplex gondolkodási, problémakezelési 
képesség) csak nagyon nehezen lehet lényegileg megragadni, objektívvé tenni, 
ez pedig relativisztikussá teszi a mérést. 
6. Az integrált tárgyak egyik fontos eredménye, különösen a 
természettudományok területén, hogy olyan szemléletformálást kíván 
megvalósítani, amely az iskolai oktatás után is tartós marad. Ezt a késleltetett 
hatást, és általában a viselkedést irányító mechanizmusokat, amelyek főképpen 
az affektív szférába tartoznak, szinte lehetetlen számszerűen megragadni. 
7. Az integrált tárgyak, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, csak a 
diszciplináris tárgyakkal együtt alkotnak szerves egységet, hatásuk azokkal 
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együtt érvényesül. Ebből pedig az következik, hogy soha nem lehet pontosan 
eldönteni, hogy a mért eredmény minek köszönhető, az integrált vagy éppen a 
diszciplináris tantárgynak. 

 
Ez persze nem jelentheti azt, hogy az integrált tantárgyat el kell könyvelni mint az 

objektív eredménymérésnek ellenálló képződményt, de rendkívül sok nehézséggel 
kell számolni ezen a területen. Addig ugyanis, amíg nincsenek minden metodikai 
igényt kielégítő adatok, nem várható az integráció terjedése. Még akkor sem, ha úgy 
gondoljuk, alapvetően nem a hatékonyságmérés hiánya az ellenállás alapvető ok, 
hiszen általában a diszciplináris tárgyak hatékonysága is katasztrofális. Az objektív 
hatékonyságmérés az integrált tárgyakkal kapcsolatban tehát több ok miatt is gondot 
jelent: 

– előzetesen meg kell pontosan fogalmazni az integráció mértékét, és azt, hogy 
miben várható többlet, milyen célkategóriák szerint integrálódnak az ismeretek; 
– direkt módon nehezen hasonlíthatók össze az integrált és a nem integrált 
tantárgyi eredmények; 
– bizonyos, az integrációnak tulajdonított képességek, gondolkodási változások, 
attitűdök csak nehezen tehetők mérhetővé. 

 
A globális tevékenységek eme sajátos problémájáról szellemesen jegyzi meg 
Scitovszky: „a cél átfogó volta rendszerint lehetetlenné teszi a számszerűsítést, s így 
megfoszt a mérés hatásos eszközétől. Ahol fontos a döntés és lehetetlen a mérés, 
ott a formális képzést és a rutinszerű tudást a gyakorlatnak és a bölcsességnek kell 
kiegészítenie” (Scitovszky, 1990). 

Ma ez a bölcsesség, amely az oktatásban az integrált tárgyakra vonatkozóan 
nagyon is szükséges, azoknak a pedagógusoknak a birtokában van (vagy kellene, 
hogy legyen), akik ilyen típusú tárgyakkal foglalkoznak. Meghatározó jelentőségű 
tehát az integrált tárgyak számára, hogy a gyakorló pedagógusok milyen a 
szaktudományos felkészültséggel rendelkeznek, mennyire tudatosak és képzettek a 
pedagógiai, szűkebben a tanítási-tanulási folyamatok tervezésében és 
szervezésében. 

 
Ki tanítsa az integrált tárgyakat? 
 
Az első és az ellenállás legfőbb okaként azonosítható probléma: nincs 
természettudomány szakos tanár. Míg az első 4-6 évfolyamon tanítóknak 
természetes, hogy nem diszciplináris szakpárokkal rendelkeznek, vagy ha igen, 
akkor is el tudják sajátítani a rokon szakterületek hiányzó ismereteit, addig a 
szaktanárok számára sajnos az a természetes, hogy a saját szakjukon kívül a rokon 
diszciplínákban gyakran még középiskolai szinten sem járatosak. Éppen ezért az 
integrált tárgyak tanításakor ezeket a nehézségeket át kell hidalni. Erre a 
gyakorlatban két megoldás kínálkozik: 

1. Több ember tanít egy tárgyat. Vagy az órán egyszerre van jelen több tanár, 
hogy bármilyen felvetődő kérdésre, problémára azonnal szakszerű megoldást 
lehessen találni. Ez a magyar viszonyok között csak ritkán fordul elő, a tanítás 
„üzemszerű működése” ezt nemigen teszi lehetővé. Vagy: a tanárok váltják egymást 
annak megfelelően, hogy mikor milyen diszciplínához tartozó témakör kerül terítékre. 
Ez a módszer olyankor alkalmazható, amikor az integráción belül jól meg lehet 
különböztetni a diszciplináris tematikai határokat. 
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A team-oktatást azért használják szívesen, mert stabilabb szaktudományos 
hátteret biztosít. Több tanár jelenléte elvileg többféle megközelítést tesz lehetővé, 
gyakorlatilag viszont éppen az jelent problémát, hogy nem alakul ki egységes 
megközelítés a teljes tanítási-tanulási folyamat során. 

2. Egy tanár tanítja az egész tananyagot. Ez akkor okozhat nehézségeket, ha az 
integráció teljes, azaz mindegyik természettudományos tárgyat egy tárgy kereteibe 
vonják össze. Ez a forma szinte lehetetlen feladat elé állítja a pedagógust, aki 
általában két szakos, a másik kettő hiányzik neki. A legsúlyosabb ellenérv ezzel a 
módszerrel kapcsolatban – tulajdonképpen érthetően – a szakszerűtlenség vádja. 
Ezt kivédendő három dolgot említhetünk: 

a) az integrált tárgyaknak elsősorban az alapozó képzésben lehet szerepe, ahol 
korántsem szükségesek a legmagasabb szintű tudományos ismeretek minden 
érintett tudományterületről; 
b) az integrált tantárgy elsődlegesen pedagógiai képződmény, tehát adott 
esetben fontosabb lehet az ismeretszerzési folyamat pedagógiailag szakszerű 
megszervezése és lebonyolítása, mint a mélyreható szaktudományos 
ismeretek. Nem azt állítjuk ezzel, hogy a pedagógiai szaktudás pótolja a 
hiányzó ismereteket, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy az integrált 
tárgyak nem közvetítenek minden szaktudomány területéről olyan magas szintű 
tudást, mint amilyenre a speciális felkészítésnél szükség van. Egyszerűbben 
fogalmazva nem kell a biológiát egyetemi szinten tudnia annak, aki fizika-kémia 
szakosként integrált természettudományt tanít.  
c) az egy tanár – egy tantárgy felállás azonban feltételezi egyrészt azt, hogy a 
pedagógusok állandó önképzéssel elsajátítják a rokon tudományok 
alapismereteit, másrészt pedig azt, hogy a specialistákból álló team-ek itt is 
működnek, de csak a tervezés, az előkészítés fázisában, valamint a folyamat 
értékelésében és felülvizsgálatában, a tanterv utógondozásában. 

 
Ez a módszer kétségtelenül sok bizonytalansági tényezőt hordoz, azok azonban, 

akik ezt a gyakorlatban kipróbálták, jó véleménnyel vannak róla, amint ezt látni 
fogjuk. 

 
Pedagógusok véleménye a tantárgyi integrációról 
 
Az alább bemutatandó vizsgálat több, mint 10 éves, ám azért hasznos az 
eredmények bemutatása, mert két olyan csoportról van szó, akik egy általános, és 
egy középiskolában integrált tárgyakat tanítottak (természettudományban és 
társadalomtudományban, valamint a művészeti nevelésben is).  

Az eredeti vizsgálati anyagból csak néhány kérdést érdemes kiemelni, amelyek 
témánk szempontjából jelentősek: az integráció helye, funkciói az oktatási 
folyamatban, az előnyök és hátrányok, a taníthatóság és a tanárképzés feladatai a 
tantárgyi integrációval kapcsolatban. A kérdőív nem alkalmas direkt 
attitűdvizsgálatra, a válaszok megoszlásából azonban, úgy véljük, kiderülnek 
bizonyos szimpátia megoszlások is. Mielőtt az adatokba belemerülnénk, még 
egyszer szeretnénk utalni arra, hogy ezek az eredmények nem reprezentatív 
felmérésen alapulnak, de meggyőződésünk, hogy hasonló populációban (olyanokkal, 
akik tanítottak már integrált tárgyakat) elvégezve a vizsgálatot, nem tapasztalnánk 
lényeges eltérést a válaszok megoszlásában. A teljes kérdőívből kiemelt egységek a 
következő kérdéscsoportokba sorolhatók: 
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A) Az integrált tantárgyak előnye és hátránya, illetve az integrált tárgyak 
oktatására alkalmas iskolafokozatok kérdése (3., 4., 7., 8. kérdés) 
B) Az integrált tárgyak taníthatósága és tanulhatósága (9., 10., 11., 12. kérdés) 
C) Ki tanítsa és milyen képzettség kell hozzá (13., 14. kérdés) 

 
Az adatok egy 60 fős populációtól származnak, amelyet 20, az általános iskola 

felső tagozatában és 40 középiskolában (gimnáziumban és szakközépiskolában) 
tanító pedagógus alkot. 

Az első kérdéscsoportra adott válaszok. A 3. kérdésre (a tantárgyi integráció 
bevezetésével kapcsolatban mi a véleménye) a megkérdezettek 80 %-a adta azt a 
választ, hogy szívesen tanítja és mindössze 20 % mondja azt, hogy mindegy, milyen 
tantárgyi keretek között tanulnak a gyerekek. A 4. kérdésre (milyen iskolafokozatban 
tartja elképzelhetőnek) adott válaszok megoszlanak, de senki nem zárja ki teljesen a 
bevezethetőséget. A többség általános és középiskolában egyaránt bevezethetőnek 
tartja az integrált tárgyakat: 

egyáltalán nem tartom elképzelhetőnek a bevezetését 0 % 
csak az általános iskola alsó tagozatában 10 % 
az általános iskolában bármelyik évfolyamon 67 % 
gimnáziumokban egyáltalán nem 7 % 
gimnáziumokban is lehetséges 73% 
szakközépiskolában is lehetséges 53 % 
szakközépiskolában egyáltalán nem  0 % 

 
A 7. kérdésre (mi az előnye az integrált tárgyaknak) a válaszok a 

következőképpen oszlanak meg: 
nincs semmilyen előnye 0 % 
kevesebb óraszámot igényel 10 % 
jobban rámutat a tananyag összefüggéseire 73 % 
kevesebb a tananyagon belül az átfedés  33 % 
közelebb áll a valósághoz 43 % 
közelebb áll a tanulókhoz 30 % 
egységesebb világképet nyújt 83 % 
egyéb: megtanít tájékozódni 3 % 
 nagyobb önállóságra szoktat 3 % 
fejlesztő hatása jobb 3 % 

 
A 8. kérdés (mi a hátránya az integrált tárgyaknak) válaszai: 

nincs hátránya 23 % 
nem eléggé tudományos 7 % 
túlságosan széles ismeretkört ölel fel 13 % 
nem elég a felvételire való felkészüléshez 43 % 
hátrányos, ha nem tanul hagyományos tárgyakat 
a gyerek 

3 % 

nem ad elegendő mennyiségű ismeretet 3 % 
csak felületes tudást biztosít 3 % 
egyéb: képzett tanárok hiánya 3 % 
 nagy eszközigény 3 % 
 nem illeszkedik a felvételi és vizsgarendszerbe 3 % 
 nehéz meghatározni a követelményeket 3 % 
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Az integrált tárgyak legnagyobb előnyének tehát a pedagógusok éppen azt tartják, 
amit tantervelméleti szempontból mi is kiemeltünk: az összefüggésekre, az egységes 
világkép kialakítására való alkalmasságot és azt, hogy közelebb áll ennek 
következtében a valósághoz és így a tanulókhoz is. 

Ugyanilyen egybeesés tapasztalható a hátrányokkal kapcsolatban is: a gyakorló 
pedagógusok legnagyobb bajnak azt tekintik, hogy nem lehet a felvételire felkészíteni 
az integrált tárgyakkal. Érdekes és fontos tény viszont, hogy alig néhányan tartják 
kevéssé tudományosnak vagy felületesnek az integrált tárgyakat. Úgy tűnik tehát, 
hogy a „tudománytalanság” inkább csak előítélet, és a gyakorlati tapasztalatok ezt 
nem támasztják alá. 

A második kérdéscsoport válaszai. A kiemelt kérdések a tanárok taníthatósággal 
kapcsolatos véleményére és a gyerekek hozzáállására vonatkoznak. A 9. kérdésre 
(mi a véleménye az integrált tárgyak taníthatóságáról) a túlnyomó többség (77%) 
válaszolta azt, hogy nehéz tanítani, mindössze 2 fő szerint könnyű, és 10-10 % 
szerint nem különösebben nehéz, illetve nagyon nehéz tanítani az integrált tárgyakat. 
Arról, hogy mi okozza a tanítás során a legtöbb nehézséget (10. kérdés), a válaszok 
a következők voltak: 

nincsenek különösebb nehézségeim 7 % 
nem megfelelő a szakpárosításom 3 % 
nincsenek kész programok 27 % 
nincsenek tankönyvek, taneszközök 27 % 
a tananyag egészének az átlátása okoz gondot számomra 7 % 
nagyon sokat kell készülni egy-egy órára 60 % 
egyéb: a szemléletmód átállítása 3 % 

 
A gyerekek hozzáállásáról (11. kérdés) a döntő többségnek az a véleménye, hogy 

jobban kedvelik, mint a hagyományos tárgyakat (77 %), a válaszadók 7 %-a véli úgy, 
hogy mindegy, milyen típusú tárgyat tanulnak a gyerekek, 2 fő állítja, hogy az 
integrált tárgyak előnyei utólag tudatosulnak a gyerekekben, és senki sem osztotta 
azt a nézetet, hogy a gyerekek nem kedvelik az integrált tárgyakat. Az integrált 
tárgyak tanulhatóságát (12. kérdés) a következőképpen értékelik a tanárok: 

könnyebben tanulják, mint a hagyományos tárgyakat 37 % 
nehezebben tanulják, mint a hagyományos tárgyakat 7 % 
jobban megértik az összefüggéseket 80 % 
nincs lényeges különbség a tananyag megértésében 10 % 
egyéb: nem időtálló az ismeret 3 % 

 
A harmadik kérdéscsoportra adott válaszok. A legnagyobb meglepetés ebben a 

problémakörben az volt, hogy a 13. kérdésre (hány tanár tanítsa a tantárgyat), a 
megkérdezettek 83 %-a válaszolta azt, hogy az a jó, ha egy ember tanítja az 
anyagot, 13 % szerint mindig a megfelelő szakos tanárnak kell tartani az órát és 
mindössze 1 fő válaszában szerepel a szimultán tanítás, tehát több tanár egyidejű 
jelenléte a tanórán. Nem független ezektől a válaszoktól a tanárképzésre vonatkozó 
14. kérdés válaszainak a megoszlása: 

a tanárképző intézmények nappali tagozatán kellene 67 % 
diploma utáni posztgraduális képzés keretében 57 % 
elegendőek a tanárképzők továbbképzései 7 % 
nem kell szervezett képzés, elég a tapasztalatcsere 0 % 
a jelenlegi képzés megfelel, csak szélesíteni kell a tudást 0 % 
egyéb: posztgraduális képzés + 7 évente regenerálódás, alkotóév 2 % 
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A gyakorló pedagógusok tehát igénylik a tanárképzésnek a tantárgyi integrációra 

vonatkozó képzési ajánlatait, még akkor is, ha feltételezhető, hogy a felvevőpiac 
egyelőre meglehetősen szűk és nem is igazán fizetőképes. 
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