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1. Bevezetés
1.1. A kutatás célkitűzései
1.1.1. A téma bemutatása, aktualitása, gazdaságpolitikai relevanciája
A magyar közoktatás és szakképzés jelentős átalakuláson megy keresztül a
2012-es évtől kezdődően. A változtatások irányát a 2011. évi CXC. törvény („A
nemzeti köznevelésről”) és a 2011. évi CLXXXVII. törvény („A szakképzésről”)
jelöli ki.
A változtatások előzménye, hogy a hazai közoktatás és szakképzés jelentős
kihívásokkal szembesült az elmúlt két évtizedben, amelyeknek nem vagy csak
részben tudott megfelelni. A magyar közoktatás nemzetközi összehasonlító
elemzéséből kijegecesedett, általunk legfontosabbnak tartott és ezért elemzésre
kiválasztott kihívás a hátrányos helyzetű etnikai csoportok felzárkózásának és
felzárkóztatásának kérdése. A roma tanulók becsült aránya az általános iskolában
1970-ben 5.5%-ra, míg 1990-ben 6.6%-ra volt tehető, majd a rendszerváltozást
követő két évtizedben megduplázódott: a 2008/2009-es tanévre arányuk 13.3%-ra
emelkedett (Papp Z., 2011). Az összesen 2721 telephelyből a 2008/2009-es tanévben
263 számított gettó-telephelynek 1 , amely az összes telephely 9.7%-a, míg azon
telephelyek száma, ahol a roma tanulók aránya meghaladja a 10%-ot 1167, amely az
összes telephely 42.9%-a.
A hátrányos helyzetű etnikai csoportok felzárkózása kapcsán jelentkező
kihívás alapvetően kétrétű. A jelenlegi közoktatási rendszer nem képes egyenlő
esélyeket teremteni a mélyszegénységből érkezők számára, valamint nincsenek
rendszerszintű válaszai a kulturális különbözőségek eredményes kezelésére.
Szakirodalmi becslések alapján a roma tanulók 80%-a mélyszegénységben él,
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek2 tekinthető (Kemény – Janky,
2003). Ami a kulturális különbségeket illeti, a cigány gyerekek döntő többségénél
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Gettó-‐telephelynek	
  számít	
  minden	
  olyan	
  település,	
  ahol	
  a	
  romák	
  aránya	
  50%	
  fölötti	
  (Papp	
  Z.,	
  2011)	
  
2	
  A	
  közoktatásról	
  szóló	
  1993.	
  évi	
  LXXIX.	
  Törvény	
  121.§	
  „Értelmező	
  rendelkezéseiben”	
  az	
  alábbi	
  módon	
  

határozza	
  meg	
  a	
  hátrányos,	
  halmozottan	
  hátrányos	
  helyzetet:	
  hátrányos	
  helyzetű	
  gyermek,	
  tanuló:	
  az,	
  akit	
  
családi	
  körülményei,	
  szociális	
  helyzete	
  miatt	
  rendszeres	
  gyermekvédelmi	
  kedvezményre	
  való	
  jogosultságát	
  
a	
  jegyző	
  megállapította;	
  e	
  csoporton	
  belül	
  halmozottan	
  hátrányos	
  helyzetű:	
  az	
  a	
  gyermek,	
  az	
  a	
  tanuló,	
  akinek	
  
a	
  törvényes	
  felügyeletét	
  ellátó	
  szülője	
  –	
  a	
  gyermekek	
  védelméről	
  és	
  a	
  gyámügyi	
  igazgatásról	
  szóló	
  
törvényben	
  szabályozott	
  eljárásban	
  tett	
  önkéntes	
  nyilatkozata	
  szerint	
  –	
  óvodás	
  gyermek	
  esetén	
  a	
  gyermek	
  
három	
  éves	
  korában,	
  tanuló	
  esetében	
  a	
  tankötelezettség	
  beállásának	
  időpontjában	
  legfeljebb	
  az	
  iskola	
  
nyolcadik	
  évfolyamán	
  folytatott	
  tanulmányait	
  fejezte	
  be	
  sikeresen;	
  halmozottan	
  hátrányos	
  helyzetű	
  az	
  a	
  
gyermek,	
  az	
  a	
  tanuló	
  is,	
  akit	
  tartós	
  nevelésbe	
  vettek.	
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nincs otthon könyv, újság, füzet, papír, toll, és a családban egészen más nyelvezetet
használnak, mint az iskola nyelvezete (Kemény – Janky – Lengyel, 2004). A
közoktatási rendszer ezen problémákra való felkészületlenségét szemlélteti a roma és
nem roma tanulók legmagasabb végzettségét összehasonlító ábra (1. ábra).
1. ábra: A legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a teljes, valamint a roma lakosság
tekintetében

0,9

100%
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90%
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4,7% érettségizett

70%
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60%
50%

48%
érettségizett
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  oktatásban	
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Iskolázatlan

30%
20%
10%
0%
Teljes	
  lakosság

Roma	
  lakosság

Adatok forrása: teljes népesség (Education at a Glance, 2010); roma népesség (BCE, 2011)

A következmény, ami egyben részben a probléma eredője is, a romák alacsony
foglalkoztatása és rossz élethelyzete. Magyarországon a rendszerváltozáskor (1990 és
1992 kötött) megszűnt másfél millió munkahely, az összes munkahely harmada, míg a
romák munkahelyeinek 55%-a (Kemény – Janky, 2004). Ezek a munkahelyek azóta
sem teremtődtek újra, a foglalkoztatás a rendszerváltozáskori mélyponthoz képest két
évtized alatt mindössze közel százezer fővel bővült. A romák és nem-romák között
40%-os foglalkoztatásbeli különbség alakult ki, amelynek Kertesi és Kézdi (2011b)
becslése szerint harmada magyarázható képzettségbeli különbségekkel (Kertesi –
Kézdi, 2011b).
Egyes számítások szerint a releváns demográfiai tényezők változatlansága
mellett Magyarország jelenleg közel 10 milliós lélekszáma 2050-re 6.5-7 millióra
zsugorodik, a népesség legalább harmada lesz roma származású, míg a munkaképes
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korúak fele (Pokol, 2010; Hablicsek, 1999). Ehhez a legnagyobb kihívást támasztó
előrejelzéshez képest a legfrissebb, 2012-es Demográfiai portré a legrosszabb
szcenárió esetére valószínűsíti azt, hogy 2060-ra mindösszesen hét millióan élnek
majd Magyarországon, míg a legvalószínűbbnek tartott forgatókönyve alapján nyolc
milliós lesz Magyarország lélekszáma 2060-ra (Demográfiai portré 2012). A romák
körében a foglalkoztatottsági arány a rendelkezésre álló legfrissebb mért adatok
szerint 22% (MC, 2011). Amennyiben hosszú távon fennmaradna a 40%-os
fogalkoztatásbeli különbség a romák és nem-romák között, bármely demográfiai
szcenárió beláthatatlan gazdasági és társadalmi következményekkel járna. Ezen
folyamatok elkerülésének szükségessége, a kihívásokra adható eredményes
válaszok feltárása jelenti a kutatás gazdaságpolitikai és közgazdaságtani
relevanciáját.
A kihívás első megközelítésében tehát oktatáspolitikai jellegűnek tűnik,
ugyanakkor a kutatás során egy komplex gazdaságpolitikai probléma kontúrjai
rajzolódnak ki, amely magában foglalja a képzési rendszeren túlmenően a
foglalkoztatást, és általánosságban a társadalmi együttélés mikéntjéről vallott
elképzeléseinket. A kihívásban implicit módon benne foglaltatik egy elméleti
gazdaságpolitikai probléma: a rendszerváltozás óta eltelt időszak tapasztalatai
alapján a jelenleg irányadó értelmezési keretben nem tudjuk megoldani a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának problémáját. A jelen
dolgozatban kísérletet teszünk egy alternatív gazdaságpolitikai felzárkózási
koncepció megalkotására, amelyben ezt a speciális kihívást a nemzetközi és hazai
tapasztalatok alapján sikeresen kezelni lehet.
A dolgozat közvetlen gazdaságpolitikai relevanciájához tartozik még, hogy a
magyar Kormány 2012 és 2014 között 200-240 milliárd forintot szándékozik a
roma felzárkózó programokra fordítani Európai Uniós forrásból (Akcióterv 201214), ami éves szinten a GDP 0.35-0.4%-át jelenti, továbbá a roma felzárkózó
programok minden bizonnyal a 2014-2020-as EU költségvetési időszaknak is fontos
részét képezik majd a már ismertetett foglalkoztatottsági és iskolázottsági statisztikák
tükrében. A költségvetési és EU-s források hatékony és eredményes elköltése
kiemelt fontosságú gazdaságpolitikai feladat.
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1.1.2. Kutatási célok
A dolgozat első logikai egységében feltárjuk a magyar közoktatás (és
szakképzés) előtt álló legfontosabb kihívásokat. A kihívásokat aszerint csoportosítjuk,
hogy melyek az oktatási rendszer belső folyamataiból fakadó problémák és melyek
azok a specifikus, a társadalom és a gazdasági alrendszer működéséből eredeztethető
kihívások, amelyekre az oktatási rendszernek képesnek kell lennie válaszolni. Az
előbbieket endogén, míg az utóbbiakat exogén kihívásoknak nevezzük és
összefüggéseikről problématérképet készítünk.
A kihívások azonosítása után kijelöljük az általunk legfontosabbnak tartott
problémakört. Ez esetünkben a hátrányos helyzetben lévő etnikai csoportok
felzárkóztatása és a rendszerszintű egyenlőtlenségek csökkentése.
Szakirodalmi kutatásaink során kiválasztottuk azt az országot, ahol a
magyarországihoz

hasonló

jelenségekre

eredményes

válaszokat

tudtak

megfogalmazni az elmúlt évtizedekben. Az eredményességet a hátrányos helyzetben
lévő etnikai csoport oktatási és az ezzel összefüggő fogalkoztatási és jövedelmi
helyzetében mérjük. A sikeres gyakorlatokat felmutatni képes országok sorából
Szingapúrt választottuk, ahol a maláj kisebbség tanulmányi eredményeiben és
életkörülményeiben jelentős javulás volt megfigyelhető az elmúlt három évtizedben
(1980-2011). Kutatásaink során lehetőségünk adódott behatóbban foglalkozni
Szingapúr

gazdaságpolitikájával.

Kutatásaink

megalapozásában

a

helyi

szakemberekkel folytatott konzultációim is jelentős szerepet játszottak. Számos
tudományos munkánk kapcsolódik Szingapúr gazdaságpolitikájának elemzéséhez
(tanulmányok, tankönyv fejezet, előadások).
Megvizsgáljuk és bemutatjuk a szingapúri oktatáspolitika és felzárkózó
programok sajátosságait, valamint említést teszünk a magyar kísérletekről és a
kapcsolódó eredményekről. A magyar közoktatási rendszer problémáiból kiindulva, a
társadalmi felzárkózás problémakörének beható vizsgálata során fogalmazódik meg
az a következtetés, hogy a felzárkózás nem kizárólag és nem elsősorban oktatási,
közoktatási kihívás, hanem hogy sokkal inkább egy a társadalmi felzárkózás
gazdaságpolitikai értelmezési keretét érintő problémahalmazzal állunk szemben
Végezetül javaslatot teszünk egy a kihívás kezelésére alkalmas, a hátrányos
helyzetű etnikai csoportok felzárkózását segítő, elsősorban az oktatáshoz kapcsolódó
gazdaságpolitikai koncepcióra.
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1.2. A téma feldolgozásának és kutatásának módszertana
A magyar közoktatás (és szakképzés) előtt álló kihívásokat nemzetközi
összehasonlításban mutatjuk be. Polónyi és Tímár (2005) korábbi elemzését
fejlesztjük tovább, az OECD „Education at a Glance 2011” kiadványának nemzetközi
összehasonlító adataira, az Eurostat statisztikáira, valamint a vonatkozó hazai és
nemzetközi szakirodalomra támaszkodva.
A kapott eredményeket a McKinsey tanácsadó cég 2007-es tanulmányában
közzétett sikertényezői alapján értékeljük (McKinsey, 2007). Megvizsgáljuk, hogy a
magyar oktatási rendszer mennyiben felel meg az alábbi három sikerkritériumnak: (1)
a megfelelő jelöltekből legyenek tanárok, (2) a tanárok megfelelő képzésben
részesüljenek és sikeres oktatókká váljanak, valamint (3) hogy biztosítva legyen
minden diák esetében a számára elérhető leghasznosabb képzési forma.
A

következtetések

és

javaslatok

megfogalmazásánál

a

vonatkozó

szakirodalom feldolgozásán túl támaszkodunk saját terepmunkáinkra is, így az ózdi
Tagore-tanoda működésének körülményeit feltáró elemzésünk során készített
mélyinterjúkra, és a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában tett látogatásunk
során

szerzett

számosságukat

tapasztalatokra,
tekintve

nem

primer

információkra.

reprezentatívak,

de

Esettanulmányaink

hasznos

kiegészítései

a

szakirodalomban fellelhető információknak. A Tagore-tanoda volt az elsők egyike a
vidéki tanodák sorában, amelynek részsikerei és bezárásának körülményei jól
szemléltetik a hátrányos helyzetű etnikai csoportok felzárkózásának problémakörét. A
hejőkeresztúri Komplex Instrukciós Porgram (KIP) bemutatását azért tartjuk
fontosnak, mert Magyarországon ez az első olyan sikeres rendszerszintű megoldási
kísérlet a hátrányos helyzetű etnikai csoportok felzárkóztatására, amelynek
eredményessége mérhető, és amely módszer másutt is reprodukálható.
A

roma

népcsoportok

demográfiáját,

integrációjukra

tett

kísérletek

eredményét és foglalkoztatottságuk alakulását a hazai szakirodalom feldolgozása
alapján mutatjuk be.
A szingapúri oktatási rendszer, az ún. „maláj probléma”, valamint az arra
adott válaszok bemutatása során a nemzetközi szakirodalomra, továbbá a szingapúri
képzési- és ösztöndíj-programokat irányító intézmények által közzétett információkra
támaszkodunk.
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2. A magyar közoktatás előtt álló legjelentősebb kihívások
nemzetközi összehasonlításban
A fejezet bemutatja a magyar közoktatási rendszer (alap- és középfokú
oktatás)

valamint

a

felnőttképzés

sajátosságait

regionális

és

nemzetközi

összehasonlításban. Az összehasonlítás az OECD és az Eurostat statisztikáira,
valamint empirikus kutatások eredményeire épül. A kutatás középpontjában az
iskolázottság,

a

közoktatási

rendszer

szerkezete,

a

közoktatási

rendszer

egyenlőtlensége, az oktatás minősége, a legmagasabb iskolai végzettséggel és az
oktatási rendszer szerkezetével összefüggő foglalkoztatottság és pedagógus-politikai
kérdések állnak. A válaszokat a következőképpen foglalhatjuk össze: a magyar
közoktatási rendszer nyújtja a legegyenlőtlenebb képzést az OECD országok körében,
a középfokú képzési szerkezet torz, az oktatási rendszer szerkezetével összefüggésben
a foglalkoztatottság relatíve alacsony, a felnőttképzésben résztvevők számát tekintve
Magyarország a sereghajtók közt szerepel, és a tanárok összteljesítménye nemzetközi
összehasonlításban

nem

éri

el

az

átlagot

a

kontraszelektív

kiválasztási

mechanizmusoknak köszönhetően. Ezen problémák többsége az erőforrások
elégtelenségére és nem hatékony allokálására vezethetők vissza, valamint azokra a
társadalmi és demográfiai változásokra, amelyekre a gazdaságpolitikának és szűkebb
értrlemben az oktatásirányításnak nem voltak megfelelő válaszai az elmúlt két
évtizedben. Különös hangsúlyt fordítunk az oktatási rendszer egyenlőtlenségével
összefüggésben a hátrányos helyzetű gyermekek, és azon belül is a romák oktatási
helyzetének vizsgálatára.

2.1. Bevezetés
Az oktatáspolitika a gazdaságpolitika egyik legfontosabb területe a 21.
században, ugyanis a munkavállalók és munkaadók egyre növekvő igényeket
támasztanak az oktatási rendszerrel kapcsolatban (Polónyi – Tímár, 2005). Ezen
túlmenően az oktatás a társadalmi kohézió megteremtésének, és a hátrányos
helyzetűek integrálásának és felzárkóztatásának is az egyik legfontosabb eszköze. A
demográfiai és jövedelmi folyamatok tükrében a hátrányos helyzetű csoportok
integrációja és felzárkózása/felzárkóztatása napjainkra a gazdaságpolitika egyik
legfontosabb teendőjévé lépett elő.
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Mivel az országok többsége tagja valamely nemzetközi szervezetnek vagy
integrációnak, ezért a nemzetközi összevetés végrehajtásához rendelkezésre állnak
egységesen mért, az összehasonlítást lehetővé tevő adatok. Az elemzés legfontosabb
adatforrása az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development,
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) által kibocsátott oktatásügyi
statisztika, amelynek a tanulmány készítésekor rendelkezésre álló legfrissebb verziója
a 2012-ben megjelent „Education at a Glance 2011” évkönyv. Az évkönyv többnyire
2009-es, helyenként 2008-as adatokat tartalmaz.
Az OECD statisztikákon túlmenően az Eurostat adataira, valamint empirikus
kutatások – köztük saját kutatások – eredményeire is támaszkodom. A fejezet célja
bemutatni a magyar oktatásirányítás előtt álló legjelentősebb kihívásokat nemzetközi
összehasonlításban. A tanulmány középpontjában a roma/cigány 3 tanulók oktatási
nehézségeivel összefüggő egyenlőtlenségek bemutatása áll. Ez a gazdaságpolitikai
kihívás közvetett módon egész Európát érinti, közvetlenül pedig Európán belül
Magyarországot az egyik legnagyobb mértékben. Mivel az oktatási rendszerben
tanuló diákok 13-14%-a roma származású, ezért elkerülhetetlen az oktatásukkal
kapcsolatos esélyegyenlőségi kérdések alapos vizsgálata.
A jelen fejezetben nem érintem a vonatkozó új oktatási törvények hatását
(2011. évi CXC. törvény („A nemzeti köznevelésről”), 2011. évi CLXXXVII. törvény
(„A szakképzésről”)). A fejezet végkövetkeztetései ugyanakkor jó alapként
szolgálnak egy az új törvények szándékait, céljait és várható hatását értékelő
tanulmány megírásához. A magyar oktatási rendszer hiányosságainak értékelését,
ahol lehetséges, a McKinsey (2007) tanácsadó cég által lefektetett három kritikus
sikertényező tükrében végzem el. A kiritikus sikertényezők a következők: (1) a
megfelelő jelöltekből legyenek tanárok, (2) a tanárok megfelelő képzésben
részesüljenek és sikeres oktatókká váljanak, valamint (3) hogy biztosítva legyen
minden diák esetében a számára elérhető leghasznosabb képzési forma. (McKinsey,
2007: 5)
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

Roma vagy cigány? A dolgozatban a két kifejezést egymás szinonimájaként használom. Noha a
szaknyelvben a roma az elterjedtebb szóhasználat, a környezetük által romának vagy cigánynak tartott
állampolgárok a cigány megnevezést tartják megfelelőbbnek (BCE, 2011). A megkérdezett roma
vezetők szintén többségében cigánynak tartják magukat. Arra a kérdésre, hogy szerintük melyik
szóhasználat a helyesebb 16%-uk válaszolta a romát, 48%-uk a cigányt és 36%-uk szerint mindkettő
egyformán helyes (MC, 2011). Meg kell említeni ugyanakkor azt is, hogy az európai intézmények
következetesen a roma megnevezést használják a CLRAE Recommendation 11 (1995 június)
ajánlással összhangban.
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Az

ország-statisztikákat

a

Polónyi

–

Tímár

szerzőpáros

2005-ös

csoportosítását követve regionális szinten összegeztük annak érdekében, hogy a
nemzetközi összehasonlítás jobban rávilágítson a regionális sajátosságokra. Így
lehetővé válik annak megállapítása, hogy mely jelenségek tipikusan magyar
sajátosságok és melyek azok amelyek a poszt-szocialista országok oktatási
rendszereire is jellemzőek, továbbá az összegzések alapján is megállapítható, hogy a
magyar adatok melyik régió vagy régiók vonatkozó statisztikáihoz hasonlatosak. Az
1. táblázat szemlélteti a régiók összetételét.
Közép-KeletEurópa

Dél-Európa

NyugatKözépEurópa

NyugatEurópa

ÉszakEurópa

USA és
egyéb
országok

Csehország

Görögország

Ausztria

Belgium

Dánia

Ausztrália

Lengyelország

Olaszország

Németország

Franciaország

Finnország

Kanada

Szlovákia

Portugália

Svájc

Írország

Norvégia

Új-Zéland

Hollandia

Izland

USA

NagyBritannia

Svédország

Spanyolország

KeletÁzsia
fejlett
országai
Japán

DélKorea

	
  
1. táblázat: Régiók

Meg kell említeni, hogy bizonyos kutatási területeken akadtak olyan országok,
amelyek nem szolgáltattak adatot az OECD felé, ezért a parciális elemzésekben
szerepeltetett országok száma ennek megfelelően változott.
Az áttekinthetőség érdekében az adatokat oszlopdiagramokkal szemléltetjük
és a diagramok alatt feltüntetjük a számszerű értékeket is. Azokon a kutatási
területeken, amelyeken a vizsgált tényező erősen korrelál az adott ország vagy régió
gazdasági fejlettségével, ott a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP adatokat is
feltüntetjük.
A Magyarországra vonatkozó statisztikák mellett Finnország statisztikái
kerültek fel még egyedileg az összehasonlító ábrákra, mint az OECD országok
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körében az egyik legkiválóbb oktatási rendszerrel rendelkező ország statisztikái,
amely iránytűként szolgálhat az összes többi európai ország számára.
Fontos megemlíteni, hogy az uniformizálási törekvések ellenére az
összehasonlító adatokat kellő óvatossággal szükséges kezelnünk, mert az egyes
elnevezések más és más fogalmat takarhatnak kontextustól függően (Crossley, 2000;
Noah and Eckstein, 1998; Phillips and Schweisfurth, 2006).
Az elemzés felépítését tekintve jelentős részben követi a Polónyi – Tímár szerzőpáros
2005-ben

készült

tanulmányának

struktúráját.

Ennek

megfelelően

kerültek

kialakításra a legfontosabb fejezetek is: iskolázottság és oktatásszerkezet, az oktatási
rendszer

egyenlőtlenségei

(és

az

oktatás

minősége),

foglalkoztatottság

és

iskolázottság, valamint az oktatás költségei.

2.2. Iskolázottság és az oktatás szerkezete
Relatíve

magas

azon

25-34,

valamint

26-64

év

közöttiek

aránya

Magyarországon, akik legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek, hiszen a
legalább másodfokú végzettséggel rendelkezők aránya Magyarországon közel 10
százalékponttal meghaladja az OECD átlagot és a fejlett nyugati országok átlagát, de
elmarad a Kelet-közép európai átlag mögött. A két jelenséget szükségszerű külön
kezelnünk. Magyarázat elsősorban az utóbbira adható.
Alapvetően két okát feltételezhetjük annak, hogy míg a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők aránya Magyarországon megfelel a régiós átlagnak, addig
a legalább másodfokú végzettséggel rendelkezők aránya elmarad attól. Az első ok a
roma népesség régiós összevetésben magas, 7-10%-os aránya. Szakértői becslés
szerint a roma gyermekeknek mintegy négyötöde hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű (Kemény, 2003). A romák legmagasabb iskolai végzettségüket tekintve
jelentős lemaradásban vannak a többségi társadalomhoz képest: 81.9%-uk végezte el
az általános iskolát, 28.8%-uk rendelkezik valamilyen középfokú végzettséggel (BCE,
2011) és ebből csupán 4.7% végzett érettségit adó képzésben (1. ábra). Mindazonáltal
ez csak az egyik oka a régiónál alacsonyabb magyar iskolázottsági adatoknak.
Szlovákia a másik ország a régióban, ahol a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű romák aránya a magyarhoz hasonlóan magas4. Ugyanakkor Szlovákiában a
legalább középfokon végzettek aránya a 25-64 éves korosztályban 10 százalékponttal,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4	
  A	
  Council	
  of	
  Europe	
  Roma	
  and	
  Travellers	
  Division	
  2010-‐es	
  becslése	
  szerint	
  Szlovákiában	
  a	
  

népesség	
  9.17%-‐a,	
  Magyarországon	
  7.05%-‐a,	
  Csehországban	
  1.96%-‐a	
  roma	
  származású,	
  míg	
  
Lengyelország	
  nem	
  is	
  szerepel	
  az	
  első	
  húsz	
  európai	
  ország	
  listáján	
  a	
  helyi	
  romák	
  számát	
  tekintve.	
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míg a 25-34 évesek körében 8 százalékponttal magasabb mint Magyarországon
(Education at a Glance, 2011). A különbségre a magyarázatot a két ország jelentős
mértékben eltérő középfokú oktatási szerkezetében találjuk meg.
A szakképzés és szakmunkásképzés a gazdasági transzformáció során súlyát
és presztízsét veszítette Magyarországon a szakközépiskolai és elsősorban a
gimnáziumi képzési formával szemben. A szakképzés és szakmunkás képzés leépítése
nem csupán oktatásszervezési kérdés volt, ugyanis a rendszerváltással elkezdődött a
hagyományos

szocialista

iparágak

leépítése

és

leépülése,

valamint

ezzel

összefüggésben a megyei szintű oktatási hivatalok leépülése, amelyek a hazai
szakképzésért voltak felelősek (Polónyi, 2006). Életképes gazdaságpolitikai stratégia
hiányában a frissen végzettek körében drasztikusan emelkedni kezdett a
munkanélküliség. A magyar gazdaságpolitikai irányítás a nagy állami vállalatok
leépítését választotta a modernizációval szemben abban a reményben, hogy majd a
külföldi működő tőke beáramlás támasztotta munkaerő kereslet felszívja a
munkanélküliek széles tömegét. Ugyanakkor tudjuk, hogy a magyar munkaerőpiac
mind a mai napig nem épült fel ebből a drasztikus sokkterápiából. (1989 és 1992
között megszűnt közel másfél millió munkahely, míg az 1992 utáni közel két
évtizedben alig növekedett a foglalkoztatottság.) A politikai változásokkal
párhuzamosan a demográfiai folyamatok is hozzájárultak a hazai szakképzés
részleges elsorvadásához: a szakképző helyeken tanuló diákok száma megfeleződött
1992 és 1998 között, miközben a gimnáziumi és szakközépiskolai intézményekben
tanulók száma stagnált (Polónyi, 2006).
A jelenlegi végzettségi adatok alapján a szakképző, szakmunkásképző
középfokú oktatási intézményekben végzők aránya az összes középiskolai
végzettséggel rendelkező körében 20% alatt van Magyarországon, míg a régió többi
országában ez az arány 62%, és a régiónk elé az Európai Unió és az OECD által
mintaként állított Nyugat-közép európai régióban (Ausztria, Németország, Svájc)
69% (2., 3. ábra). (Finnországban a tanulók 94%-a szerez középfokon valamilyen
szakmát, sok esetben érettségit adó tanulmányai mellett.) Miközben a roma
tanulóknak csupán 4.7%-a végez érettségit adó középfokú oktatási intézményben,
addig a szakmát adó képzésekben sokkal nagyobb esélyük adódik tanulmányaik
sikeres elvégzésére. A szakképző helyek számának szűkülésével jelentős mértékben
romlott a romák esélye a középfokú végzettség megszerzésére.
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2. ábra: A középfokú végzettséggel rendelkezők aránya irányultság szerint

Adatok forrása: Education at a Glance 2011 (A2.1)

A középfokú végzettséggel rendelkezők arányát bemutató statisztikákat két
ábra is szemlélteti. A 2. ábra az abszolút értékeket szemlélteti, míg a 3. ábra a
képzések egymáshoz viszonyított arányát. Erre azért van szükség, mert az országok
többségében a tanulók egyszerre tanulnak szakmát és folytatnak általános
középiskolai (gimnáziumi) tanulmányokat. A hazai szakképzésre vonatkozó
szakpolitikai ajánlásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást nyújt Kis, Ferreira, Field
& Zwick (2008) és Fehérvári (2008) tanulmánya.
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3.	
  ábra: A középfokú végzettséggel rendelkezők aránya irányultság szerint	
  

Adatok forrása: Education at a Glance 2011 (A2.1)

A 4. ábra szemlélteti a 25 és 64 év közötti felnőtt népesség iskolázottságának
szerkezetét. Jól látható, hogy a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők aránya
a Kelet-közép európai régióban és Magyarországon a legmagasabb, de míg felsőfokú
végzettséget illetően megfelelünk a régiós átlagnak, addig azon felnőttek aránya, akik
csupán általános iskolai végzettséggel rendelkeznek 10 százalékponttal magasabb
Magyarországon, mint a régióban. A jelenség egyértelműen visszavezethető a
szakképző és szakmunkásképző helyek számának beszűkülésére, amely számos az
oktatási rendszer számára külső tényezőnek számító jelenséggel is összefüggésben áll,
úgy mint a hagyományos szocialista nagyipar leépülése, a szociális ellátórendszer
rendszerváltáskori nagyvonalúsága, valamint a munkaerőpiac külföldi és hazai
beruházások igényeivel nem harmonizáló kínálati elégtelensége, amely problémák
kialakulása részben vagy egészben ugyancsak a gazdaságpolitika terrénumába
tartozik.
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4. ábra: A felnőtt népesség iskolázottsági szerkezete

Adatok forrása: Education at a Glance 2011 (A1.1a)

2.3. Az oktatási rendszer egyenlőtlensége
A PISA felmérések eredményei szerint a magyar oktatási rendszer a
legegyenlőtlenebb az OECD országok körében. A tanulók társadalmi-gazdasági
háttere a szövegértési feladatok esetében 26%-ban magyarázza a tanuló
eredményének átlagtól való eltérését, míg ugyanez az arány a régióban csupán 13.9%,
amely szinte megegyezik az OECD országok átlagával (14%). (5. ábra)
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5. ábra: A szociális-gazdasági háttér hatása a tanulók PISA-felmérésen nyújtott teljesítményére

Adatok forrása: PISA, (2009 Volume II, II.3.2)

A McKinsey (2007) tanácsadó cég oktatáspolitikai tanulmánya szerint egy
közoktatási rendszer minőségét jelentős mértékben meghatározza az, hogy mennyire
képes a lehető legszínvonalasabb képzést biztosítani tanulóinak azok társadalmigazdasági hátterétől függetlenül. A McKinsey (2007) erős negatív korrelációt tárt fel
a PISA teszteredmények és a tanulók társadalmi-gazdasági helyzetének magyarázó
ereje

között.

A

McKinseytől

függetlenül,

a

2003-as

és

2006-os

PISA

teszteredményeken elvégzett vizsgálatok is alátámasztják a tanácsadó cég állítását
(OECD, 2004, 2007 in Csapó et al. 2008).
Két alapvető törvény hozható összefüggésbe Magyarországon az itt tárgyalt
jelenséggel. Az egyik az iskolaválasztás szabadságát biztosítja, míg a másik az
esélyegyenlőséget

hívatott

szavatolni

az

oktatási

rendszerben.

A

szabad

iskolaválasztásról szóló törvényt 1985-ben ratifikálták, míg az esélyegyenlőségi
törvény 2003-ban lépett hatályba (2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról). A szabad iskolaválasztásról szóló törvény
áttörésnek számított a maga idejében, de senki nem számolt annakidején az
egyenlőtlenséget növelő hatásaival. A törvény egyik leglátványosabb következménye,
hogy a nagyobb városok jobb anyagi helyzetben lévő iskolái bevonzzák a vidéki
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kistelepülések tanulóinak mintegy egynegyedét, többnyire a jobb társadalmigazdasági helyzetben lévő családokban nevelkedő gyermekeket, míg a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a gyengébben felszerelt kistelepülési
iskolákban koncentrálódnak (Varga, 2008, p. 241., Kertesi – Kézdi, 2005).
A tanulók eredményeit befolyásoló társadalmi-gazdasági háttér magyarázó
erejét alapvetően a következő három tényező határozza meg Magyarországon: (1) a
roma/nem-roma teljesítménykülönbségből fakadó egyenlőtlenség, (2) az oktatási
rendszer szerkezetével összefüggő egyenlőtlenség és (3) a közoktatási rendszeren
belüli erőforrás allokációval kapcsolatos egyenlőtlenség.

2.3.1. A roma/nem-roma teljesítménykülönbséghez kapcsolódó egyenlőtlenség
A

magyar

közoktatási

rendszer

egyenlőtlenségét

gyakran

hozzák

összefüggésbe a roma és a nem-roma tanulók teljesítménye között kialakult
különbséggel. A miértekre adható módszertanilag megalapozott válaszok száma
jelentős mértékben megnövekedett az elmúlt években.
Kertesi és Kézdi (2011a) legfrissebb adatokon elvégzett korreláció-számításai
azt mutatják, hogy „az egészségi állapotra, az otthoni nevelési környezet változóira,
az iskolához kötődő fix hatásokra, valamint a szülők iskolázottságára és jövedelmi
viszonyaira kontrollálva, a roma és nem roma tanulók közötti különbségek a
szövegértés teszteredményben teljes mértékben eltűnnek, és a matematika
teszteredményben is nagymértékben, 0,15 szórásegységre csökkennek,” a közel egy
szórásegységű különbségről (Kertesi – Kézdi, 2011: 519. o.). A Kertesi és Kézdi
szerzőpáros

egy

másik

tanulmányában

a

romák

és

nem-romák

közötti

foglalkoztatásbeli különbséget vizsgálva arra jutott, hogy a 40%-os foglalkoztatási
különbség egyharmada magyarázható a romák oktatásbeli lemaradásával (Kertesi –
Kézdi, 2011b). Papp Z. (2011) számításai visszaigazolják Kertesi és Kézdi állításait,
amely szerint amennyiben a családi háttér indexet mint magyarázó változót bevonjuk
a teszteredmények értelmezésébe a romák teljesítménybeli különbsége szinte teljesen
eltűnik.
Papp Z. (2011) eredményének némiképp ellentmondva Kertesi és Kézdi
(2010) megállapította, hogy az iskolai teljesítménykülönbség és a romák középfokú
lemorzsolódása lényegesen magasabb, mint a hasonló családi hátterű nem-roma
gyermekek esetében. Mindez szerintük azzal magyarázható, hogy a munkanélküliség,
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mélyszegénység és a társadalmi elutasítottság, mint a különbségeket kétségtelenül
befolyásoló tényezők, aránytalanul nagyobb mértékben sújtják a roma, mint a nemroma szülőket (Kertesi – Kézdi, 2010: 36).
Hozzá kell tenni azonban, hogy ezek a regressziók nem adnak definitív
válaszokat a problémák eredőjére, sokkal inkább további kérdéseket vetnek fel. Miért
alacsonyabb

szignifikánsan

a

romák

iskolázottsága

és

foglalkoztatottsága

Magyarországon, mint a többségi társadalomé, és ezekkel a tényezőkkel
összefüggésben miért vannak lényegesen rosszabb társadalmi-gazdasági helyzetben?
A roma és nem-roma iskolai és foglalkoztatásbeli teljesítménykülönbség
kérdése rendkívül összetett és érzékeny problémakör, ezért kellő óvatossággal illik a
témához közelíteni és az ok-okozati összefüggések irányát meghatározni. Ahogyan a
dolgozatban hivatkozott szerzők, úgy e dolgozat szerzője is az óvatosság jegyében és
a probléma megoldásának igényével közelít a kérdéskörhöz.
A mélyszegénység, az iskolai szegregáció5, a munkaerő-piaci diszkrimináció
és a társadalmi kirekesztettség, vagyis a többségi társadalom előítéletessége
feltételezhetően hozzájárul a romák hátrányos helyzetének kialakulásához és
fennmaradásához. Az e fejezetben eddig ismertetett elemzések többnyire ezt a nézetet
erősítik, ugyanakkor megfigyelhető a romák egy jelentős csoportja részéről egy
természetes elkülönülési szándék, és az elkülönüléssel együtt olyan kulturális vagy
éppen a viselkedésmintákban tetten érhető különbségek figyelhetők meg, amelyek
megnehezítik az integrációs törekvéseket. Tehát az ok-okozati szálak kölcsönösen
visszahatnak egymásra. Annak meghatározása, hogy melyik jelenség jelentkezett
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

5	
  A	
  Szótár	
  plurális	
  társadalmaknak	
  (2005)	
  (Vocabular	
  pentru	
  societăţi	
  plurale.)	
  kétnyelvű	
  kiadása	
  

szerint	
  a	
  segregation	
  etimológiai	
  értelemben	
  vett	
  jelentése	
  “különválik,	
  elkülönül	
  a	
  sokaságtól,	
  
különtelepül”	
  (Szótár	
  a	
  plurális	
  társadalmaknak,	
  2005).	
  Etimológiai	
  értelemben	
  tehát	
  
értéksemleges	
  fogalom,	
  míg	
  a	
  társadalomtudományokban,	
  a	
  szociológiában	
  betöltött	
  jelentése	
  
szerint	
  már	
  inkább	
  negatív	
  jelentéstöbbletet	
  hordoz	
  magában:	
  “A	
  szegregáció	
  a	
  társadalmi	
  
távolságtartás	
  intézményesített,	
  fizikai	
  elkülönülésben	
  kifejeződő	
  formája.	
  	
  A	
  szegregáció	
  "két	
  
csoport	
  lakóhelyének,	
  munkahelyének,	
  szociális	
  intézményeinek	
  vonatkozásában	
  fennálló	
  fizikai	
  
elkülönítésére	
  vonatkozik",	
  általában	
  valamely	
  domináns	
  csoport	
  kényszeríti	
  rá	
  egy	
  kisebbségi	
  
csoportra.	
  (…)	
  Kontextustól	
  függetlenül	
  létezik	
  a	
  lakóhely	
  és	
  iskoláztatás	
  szerinti	
  
megkülönböztetés,	
  amelyet	
  nem	
  feltétlenül	
  a	
  törvény	
  kényszerítő	
  ereje	
  tart	
  fenn,	
  hanem	
  
gazdasági	
  és	
  társadalmi	
  diszkrimináció	
  eredményezi,	
  amint	
  többnyire	
  a	
  gettósítás	
  példái	
  
mutatják.”	
  (vö.)	
  Megkülönböztetünk	
  önkéntes	
  szegregációt,	
  ami	
  a	
  vállalt	
  elkülönülésre	
  utal,	
  és	
  
politikai	
  szegregációt,	
  ami	
  “megvetés	
  által	
  negatívan	
  befolyásolt	
  megkülönböztetés,	
  amely	
  
esetben	
  a	
  szegregáció	
  a	
  földrajzi	
  elkülönülés	
  olyan	
  szituációit	
  jelöli,	
  amikor	
  a	
  különböző	
  források	
  
és	
  szociális	
  szolgáltatások	
  egyenlőtlen	
  használatát	
  kényszerrel	
  erőltettek	
  bizonyos,	
  alárendelt	
  
helyzetben	
  lévő,	
  uralomnak	
  alávetett	
  csoportokra.	
  (…)	
  a	
  kényszer	
  hatására	
  létrejött	
  
szegregációra	
  a	
  középkori	
  Európa	
  zsidó	
  gettói,	
  a	
  többnyire	
  színes	
  bőrűek	
  lakta	
  'slum'	
  az	
  USA	
  
egyes	
  régióiban,	
  az	
  apartheid	
  intézkedések	
  Dél-‐Afrikában	
  szolgálnak	
  példával.”	
  (vö.)	
  Amint	
  azt	
  a	
  
3.	
  fejezetben	
  részletesebben	
  tárgyalni	
  fogjuk,	
  a	
  roma	
  szegregációval	
  kapcsolatosan	
  megoszlanak	
  
a	
  vélemények	
  annak	
  önkéntes	
  vagy	
  politikai	
  voltára	
  vonatkozóan.	
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először, a kirekesztettség, vagy az elkülönülés szándéka, nem tárgya a dolgozatnak6.
A

problématerület

gazdaságpolitikai,

közgazdaságtani

szempontból

releváns

társadalmi/szociológiai megalapozására a 3. fejezetben kerül sor.
Eddig a pontig ebben az alfejezetben azok a kutatások kerültek bemutatásra,
amelyek árnyaltan ugyan, de többnyire a magyar közoktatási rendszer szegregáló
karakterére mutattak rá. Ugyanakkor tekintetbe kell venni, hogy a szegregáció és az
elkülönülés két egymástól elválaszthatatlan jelenség. 2009-ben már 263 roma gettótelephelyet (települést) tartottak nyílván és 204 olyan általános iskolát, ahol a roma
tanulók aránya meghaladta az 50%-ot7 (Papp Z., 2011). A Marketing Centrum (2011)
felmérése szerint a lakóhely szerint roma szegregáció (vagy elkülönülés) nagyobb
mint az oktatási rendszerben mérhető szegregáció. Ez köszönhető a 2003-as évtől
kezdődő deszegregáló, integráló oktatási rendszerbeli kísérleteknek is, amelyek
keretében – ahol erre a közoktatási szerekezet lehetőséget teremtett – felszámolták a
szegregált általános iskolákat, és amely deszegregációs törekvéseket helyenként a
romák akarata ellenére hajtottak végre (bővebben a nyíregyházi deszegregációs
kísérletről lásd Kerülő, 2007).
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket segítő
Integrációs Pedagógiai Rendszert (IPR) 2003-tól 1800 általános iskolában vezették
be. A rendszer keretében az iskolák normatív alapon extra forrásokhoz jutnak,
továbbá a pedagógusok továbbképzések keretében új pedagógiai módszerekkel
ismerkednek meg (9 csoportban 26 pedagógiai módszertani eszközt ismerhetnek
meg), amelyek segítségével nagyobb hatékonysággal tudják kezelni a deszegregált
csoportokban jelentkező sajátos kihívásokat. Imre (2006) felmérése szerint többnyire
az alábbi módszereket alkalmazzák az IPR bázisiskolák pedagógusai: szociális
kompetenciák fejlesztése, kooperatív tanulásszervezés, értékelő esetmegbeszélések és
multikulturális tartalmak oktatása. Ugyanakkor ritkábban fordultak elő az ún.
problémamegoldó

fórumok,

a

patrónusi/mentori

rendszer,

a

diák-szociális

támogatások és a civil szervezetekkel való együttműködés.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

A giddensi strukturáció jelenségével ugyanakkor szemléltethető a folyamat, amelynek értelmében az
egyének által létrehozott rendszerek visszahatnak az egyének viselkedésére, a viselkedés megváltozása
pedig az újonnan létrejövő rendszerek minőségére. A dolgozat célja a helyes helyzetfelismerésen
alapuló probléma-megoldás. A helyzetfelismerés helyessége természetesen relatív, a problémamegoldási javaslat megvalósíthatóságának és sikerének függvényében értelmezhető.
7
Definíció szerint gettó-telephelynek számít az a település és gettó-iskolának az az iskola, ahol a
romák aránya meghaladja az 50%-ot.
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Azokban az általános iskolákban, ahol a roma tanulók aránya meghaladta a
30%-ot és bevezették az IPR-t, a roma tanulók kompetencia felméréseken elért
eredményei 2009-ra szignifikánsan javultak és jelentős pozitív irányú eltérést
mutattak azokhoz az általános iskolákhoz képest, ahol az IPR-t nem vezették be (Papp
Z., 2011).
Havas Gábor és Zolnay János 2010-es hatásvizsgálatukban az iskolavezetők,
pedagógusok és a fenntartók véleményét kérdezték a 2003 óta az integráció irányába
tett intézkedésekről, köztük az IPR-ről. Az igazgatók majdnem fele, a pedagógusok és
a fenntartók kevéssel több mint 40 százaléka véli úgy, hogy azok érdemben javították
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók helyzetét. A megkérdezettek
egyharmada-egynegyede szerint nem változott semmi e téren. A fenntartók ötöde, a
pedagógusok és az igazgatók tizede viszont úgy véli, hogy több kárt okoztak az
intézkedések, mint amennyi hasznot hoztak.
Az oktatási rendszerben rejlő, roma felzárkózási lehetőségekkel kapcsolatos
saját kutatásaim eredményei a 4. fejezetben kerülnek ismertetésre.

2.3.2. Az oktatás minősége és az oktatási rendszer szerkezetével kapcsolatos
egyenlőtlenségek
Az OECD PISA sztenderdizált felmérései lehetőséget teremtenek az oktatási
rendszerek minőségének összehasonlítására. A 6. ábra szemlélteti a 15 éves tanulók
szövegértési teszteredményeit.
6. ábra: A PISA szövegértési tesztjén elért átlageredmények

Adatok forrása: PISA (2009, I.2.16)
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A 2001-es PISA sokk óta, amikor is kiderült, hogy a magyar diákok messze
átlag alatti eredményeket értek el a szövegértési teszteken, a teszteredmények jelentős
javulása figyelhető meg, a gyengébben és a jobban teljesítő diákok esetében egyaránt.
A matematikai és a természettudományos ismereteket felmérő teszteken elért
eredmények nem változtak számottevően és az OECD átlag közelében alakultak.
Halász (2011) négy fontos szakpolitikai intézkedést jelöl meg, amelyek hatással
lehettek a szövegértési teszteredmények javulására (erről bővebben lásd Halász,
2011). A szakpolitikai intézkedéseken túlmenően feltételezhetően a PISA teszt
módszertanának megismerése és az arra való felkészülés is szerepet játszott az
eredmények javulásában.
A PISA teszteken elért átlagos eredmények ellentmondanak a magyar oktatási
rendszerről kialakult közhiedelemnek, amelynek értelmében Magyarország a világ
élmezőnyéhez tartozik. Az élmezőnyhöz tartozás érzését erősítik a magyar tanulók
Nemzetközi Diákolimpiákon elért eredményei. A magyar diákok akárcsak az elmúlt
évtizedekben, a 2011-es diákolimpián is kimagasló eredményt értek el, az országok
nem-hivatalos rangsorában holtversenyben a 9-25. helyen végeztek. Az ellentmondás
a magyar közoktatási rendszer egyenlőtlenségéből, differenciáltságából fakad. A
diákolimpiákon kimagasló eredményt elért tanulók háromnegyedét 12, míg felét 4
gimnázium adja az összesen közel ezer középiskolából.
A középiskolák közötti minőségbeli különbségeket jól szemléltetik Neuwirth
(2005) statisztikai idősorai, amelyek bemutatják az egyes középiskolákból a felsőfokú
oktatásba kerülők felvételi arányszámait (bővebben Neuwirth, 2005). A magyar
közoktatás egyenlőtlenségét igazolják Horn (2009) számításai is. „A rétegződés
növeli az esélyegyenlőséget. A kiválasztás kora és az iskolatípusok számossága
jelentős

hatást

gyakorol

(az

iskolák

teljesítményében

megmutatkozó

egyenlőtlenségre).” (Horn, 2009: 356. o.) Horn (2009) szerint a magyar közoktatási
rendszer az egyik legnagyobb mértékben rétegzett. Hozzá kell tenni azonban a
szingapúri közoktatási modell tükrében, hogy rétegezés/rétegződés további és
behatóbb tanulmányozására van szükség annak érdekében, hogy a rétegződés
egyenlőtlenségekre gyakorolt hatását beazonosíthassuk. Amennyiben van átjárás a
rétegek (streamek) között, továbbá amennyiben a rétegezés teszteredmények (és nem
szülői döntések) alapján történik, és amennyiben azon kulturális különbségeket is
tekintetbe veszik a tananyag és az oktatás módszertanának kialakításakor, amelyek
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jelentős mértékben befolyásolhatják a tanulási szokásokat, akkor a rétegezés az
egyenlőtlenségek csökkentése irányába is hathat a McKinsey (2007) által javasolt
sikerkritérium szellemében. (Vö. a lehető legszínvonalasabb képzést biztosítani a
tanulóknak azok társadalmi-gazdasági hátterétől függetlenül.) A szingapúri oktatási
rendszer és a teljesítménykülönbséget csökkentő programok eredményességéről az 5.
fejezetben lesz szó.
2.3.3. Az erőforrás allokációval kapcsolatos egyenlőtlenségek a magyar
közoktatási rendszerben
A közoktatásra fordított központi normatívák a 2000-es évek elejétől kezdve
tíz év alatt 80%-ról fokozatosan 50% körüli arányra csökkentek. Az intézmények
fenntartásához szükséges fennmaradó 50%-ot a helyi önkormányzatoknak (szélesebb
értelemben a fenntartóknak) kell kitermelniük, miközben a kiegészítő normatívák erre
nem

teremtenek

elegendő

fedezetet

a

hátrányos

helyzetben

lévő

helyi

önkormányzatok számára (Varga, 2008).
A magyar közoktatási rendszeren belüli egyenlőtlen erőforrás allokáció nem
teszi lehetővé az esélyegyenlőség biztosítását regionális szinten. Az erőforrás
allokáció 2012-es évet megelőző rendszere folyamatosan újratermelte a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hátrányos iskolai helyzetét. A kisebb és
szegényebb helyi önkormányzatok kevesebbet tudnak fenntartóként iskoláikra
költeni. A különbségek a dologi kiadásokban és a bérekben is megmutatkoznak. Az
óvodák szintjén a finanszírozásbeli különbségek még szembeötlőbbek. (Hermann,
2005a)
Az egyenlőtlenség ellen hat, hogy az iskolák finanszírozásbeli különbségei
még nagyobbak azon helyi önkormányzatokon belül, ahol egynél több iskola van az
önkormányzat fenntartásában, igaz ezeken a településeken pontosan azon iskolákban
nagyobb az egy tanulóra jutó kiadás, ahol nagyobb a hátrányos helyzetű diákok
aránya (Varga, 2008: 237. o.). Mindeközben és mindezzel némileg ellentétben a téma
szakértői szerint a hátrányos helyzetű térségekben tanító tanárok elismerésére fordított
pótlékok nem elegendőek a tanárok extra erőfeszítéseinek kompenzálására (Varga,
2008: 245. o.).
Az állításokat összegezve elmondható, hogy a 2012 előtti finanszírozási
rendszerből fakadó erőforrás allokációnak létezett egy az egyenlőtlenséget növelő
hatása rendszerszinten (vö. a szegényebb helyi önkormányzatok kevesebb összeget
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tudtak fordítani oktatásra) és egy az egyenlőtlenséget kisimító hatása helyi szinten
(vö. azon helyi önkormányzatok, melyek fenntartásában több iskola áll, egy tanulóra
vetítve többet költöttek azokra az iskolákra, ahol nagyobb a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű diákok aránya).

2.4. Foglalkoztatás és iskolázottság
A felnőtt foglalkoztatás Magyarországon szokatlanul alacsony, ahogy azt a 7.
ábra is mutatja. A foglalkoztatás alacsony már a közép és felsőfokú végzettséggel
rendelkezők szintjén is, de a lemaradás a középfokú végzettséget el nem érők körében
a legnagyobb, és munkaerő piaci helyzetük az elmúlt két évtizedben nem hogy javult
volna, hanem inkább tovább romlott.
7. ábra: Foglalkoztatottság végzettség szerinti bontásban

Adatok forrása: Education at a Glance 2011 (A7.3a)

A

foglalkoztatás

még

azokban

az

országokban

is

magasabb

a

magyarországinál, ahol az iskolázatlan rétegek aránya magasabb. Az OECD országok
átlagában az alacsony képzettségű rétegek iskolázottsága 20-30%-kal magasabb mint
Magyarországon. Ez a jelenség cáfolni látszik azt a feltételezést, amely szerint az
alacsony végzettségűek alacsony foglalkoztatottsága a gazdasági transzformáció után
megnövekedett

tudásigénnyel

magyarázható

(Polónyi-Tímár,

2005).

A

foglalkoztatásbeli problémák az iskolázatlan romák körében még jelentősebbek, mint
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össztársadalmi szinten. Amint arra már a bevezetőben is utaltunk, a gazdasági
transzformáció során 1990 és 1992 között másfél millió munkahely szűnt meg
Magyarországon – az összes munkahely 30%-a, és a romák munkahelyeinek 55%-a
(Kertesi, 2000). Kertesi (2000) arra a következtetésre jut, hogy a romák alacsonyabb
foglalkoztatásának az alapvető oka iskolázatlanságukban, a hátrányos helyzetű
régiókban való elhelyezkedésükben és az ún. statisztikai alapú diszkriminációban
(erről bővebben Kertesi, 2000) keresendő. Mindezen túlmenően a feketepiaci
foglalkoztatás is jelentős szerepet játszik a foglakoztatási adatok alacsony értékeiben.
Az alacsony foglalkoztatási adatok, mint ahogyan azt már a szakképzés
helyzetének

ismertetése

kapcsán

érintőlegesen

említettem

elsősorban

gazdaságpolitikai eredetűek. Az állami vállalatokat leépítették és/vagy privatizálták és
a külkereskedelmet két év alatt 80%-ban liberalizálták úgy, hogy közben nem
alakítottak ki működőképes stratégiát a kis- és középvállalatok (kkv szektor)
túlélésére (Lóránt 2009). Ezért Magyarországon relatíve alacsony az önfoglalkoztatás,
a családi vállalkozások és a nano-vállalkozások aránya, amelyek az alacsony
képzettségű munkaerő legjelentősebb foglalkoztatói a hasonló fejlettségű országokban
(Maloney 2004). Még ennél is súlyosabb probléma, hogy az oktatási rendszer,
amelynek igazodnia kellene a munkaerő piaci igényekhez, kibocsátását tekintve nem
felel meg ezen kívánalmaknak. (A kereslet és a kínálat összehangolatlanságában az is
jelentős szerepet játszhat, hogy nincs is valós munkaerő piaci kereslet annak
következtében, hogy a gazdasági transzformáció idején követett gazdaságpolitikai
stratégia miatt jelentős piaci részesedést és termelési potenciált veszített a hazai
termelő és szolgáltató szektor.)
A 2.2-es fejezetben bemutatott, a középfokú oktatásszerkezetre jellemző
strukturális elégtelenség kimutatható a felnőttképzésben is, amely – amennyiben
funkciójának megfelelően működik – rendkívül fontos szerepet játszik az alacsony
végzettségűek munkaerőpiaci igények szerinti át- illetve továbbképzésében.
A felnőttképzésben résztvevők száma ugyanakkor aránytalanul alacsony
Magyarországon. A 25 és 64 év közötti felnőttek felnőttképzésekben való részaránya
10%-os, szemben a 37%-os régiós és 44%-os OECD átlaggal. (8. ábra)
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8. ábra: A 25-64 év közötti lakosság felnőttképzésben való részvételi aránya, 2009

Adatok forrása: Education at a Glance 2011 (C5.3)

Az Eurostat és a korábbi Oktatási Minisztérium által is felismert és
megfogalmazott, a felnőttképzés kibontakozását akadályozó körülmények a
következők: profitmegfontolások ( a felkínált képzések túlságosan magas költsége); a
képzési rendszer és a szolgáltatások rugalmatlansága, ideértve a képzési programok
túlságosan hosszú időtartamát; és a munkavállalók túlságosan magas terheltsége (és a
munkaadók támogató magatartásának hiánya).
A fent említett problémákon túlmenően a legnagyobb kihívás, amellyel az
oktatásirányításnak szembe kell néznie, amennyiben jelentős mértékben szeretné
növelni a felnőttképzésben résztvevők arányát, hogy olyan eredményes programokat
alkosson, amelyekkel a romák, az alacsony képzettségűek és az időskorúak is nagy
számban bevonhatók a képzésekbe. „A hosszú távon munkanélkülieket, a
halmozottan hátrányos helyzetűeket, a súlyos egzisztenciális problémákkal küzdőket
és a romákat rendkívül nehéz bevonni és bátorítani a képzésekben való részvételre,
annak ellenére is (vagy éppen azért), mert a foglalkoztatásra való esélyük
meglehetősen alacsony és fokozatosan romlik”8. Az 9. ábra az ISCED 3-as szintnél
alacsonyabb végzettséggel rendelkezők felnőttképzésben való részvételét szemlélteti.
Az adatokból jól látszik, hogy az alacsony végzettségűek fenőttképzésbeli részvétele
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Magyarországon abszolút értelemben és nemzetközi összehasonlításban is rendkívül
alacsony.
9. ábra: Részvételi arány a felnőttoktatásban az ISCED 3 szintnél alacsonyabb végzettséggel rendelkezők
körében, 2009

Adatok forrása: Education at a Glance 2011 (C5.3)

2.5. Tanári fizetések és tanárkiválasztás
Az alfejezet célja megvizsgálni azt, hogy a magyar oktatási rendszer megfelele a McKinsey tanácsadó cég első sikerkritériumának, nevezetesen annak, hogy a
megfelelő jelöltekből lesznek-e tanárok Magyarországon (McKinsey 2007: 5. o.).
Ezért az alfejezet külön foglalkozik a teljes oktatási költségvetés alakulásával,
valamint az osztályméret változásával, amely erősen korrelál a diák-tanár aránnyal és
a tanári fizetésekkel. Az erősen kontraszelektív magyarországi tanár-kiválasztás
mechanizmusa is bemutatásra kerül.
Az 1990-es évek közepén Magyarország még azon államok sorába tartozott,
amelyek GDP arányosan a legtöbbet fordították oktatásra (Polónyi – Tímár 2005).
2008-ban már csak a GDP 4.8%-át költötte hazánk közösségi forrásból oktatásra,
amely 0.2%-al elmarad az OECD országok átlagától. (Magyarország nem
szolgáltatott adatot az oktatás magánfinanszírozásának mértékére.)
Az 10. ábra megmutatja, hogy mekkora egy átlagos, közoktatásban (alap és
középfok) részt vevő tanuló költsége egy átlagos, felsőfokú oktatásban résztvevő
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hallgatóra fordított kiadáshoz képest. Még úgy is, hogy Magyarország relatíve sokat
költ a közoktatásban tanulókra egy főre vetítve a felsőfokú hallgatókra fordított
kiadásokhoz képest, a vásárlóerő paritáson számított abszolút kiadás rendkívül
alacsony a régióban és Magyarországon (11. ábra) a többi régióhoz viszonyítva.
10. ábra: Az egy alap-és középfokú oktatásban tanuló diákra költött összeg egy felsőoktatásban tanuló
hallgatóhoz viszonyított aránya, 2009 (B1.1a)

Adatok forrása: Education at a Glance 2011 (B1.1a)
11. ábra: Egy diákra fordított éves összeg az oktatás egyes szintjein
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Adatok forrása: Education at a Glance 2011 (B1.1a)

Éveken keresztül általánosan elfogadott volt az a nézet, hogy minél kisebb az
osztályméret (vö. alacsonyabb a diák-tanár arány), annál jobb az oktatás minősége.
Az állítás ceteris paribus ugyan igaz lehet, ugyanakkor Hanushek (1999) 277
osztályméret csökkentést megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy csupán az
esetek 15%-ában volt fejlődés kimutatható, 13%-ában visszaesés és az esetek 72%ában nem volt kimutatható szignifikáns változás a diákok teljesítményében. A
McKinsey (2007) Hanushekre (1999) hivatkozva 112 kísérleti tanulmányt összegzett
az osztályméret csökkentés témakörében, amelyek közül csupán 9 esetben sikerült
pozitív változást felmutatni, a fennmaradó 103 esetben pedig vagy nem volt
szignifikáns változás vagy még romlott is a tanulók teljesítménye. (A McKinsey
(2007) által összegzett tanulmányokból az is kiderül, hogy az osztályméret elsősorban
kisiskolás korban bír pozitív jelentőséggel.) Magyarországon a diák-tanár arány
alacsonyabb az OECD és a Kelet-közép európai regionális átlagnál, kivéve a
felsőoktatást. Az alacsony arányszámok, amelyek már 2002-ben is alacsonyak voltak,
tovább csökkentek annak köszönhetően, hogy a tanárok számának csökkenési üteme
alacsonyabb volt, mint a diákok számának csökkenési üteme az elmúlt két évtized
folyamán.

A

diák-tanár

arány

csökkenése

településtípustól

és

az

eltérő

településtípusokra jellemző demográfiai folyamatok sajátosságaitól függetlenül,
egységesen ment végbe. A diák-tanár arány még azokban a régiókban is csökkent,
ahol egyébként a diákok száma nem változott vagy növekedett (Hermann, 2005b).
(Bővebben Varga 2008.)
A diák-tanár arány csökkenésének tendenciája a stratégiai tervezés hiányát
mutatja e területen. Amennyiben tekintetbe vesszük a McKinsey (2007) első
sikerkritériumát, amelynek értelmében a tanárok minősége, ami erősen korrelál a
tanári fizetésekkel, sokkal nagyobb pozitív hatást gyakorol az oktatás minőségére,
mint a diák-tanár arány, akkor elmondható, hogy a tanári bérfejlesztésnek és a diáktanár arány alakulásának a magyar oktatásirányítás fókuszában kellene lennie.
Az alacsony diák-tanár arány, ami leginkább általános iskolai szinten
mutatható ki, erősen korrelál az éves kötelezően megtartandó óraszámmal.
Érdekesség, hogy Magyarország kivételével a kötelező óraszám (és a diák-tanár
arány) minden régióban csökken a képzések előrehaladtával a közoktatásban
(Education at a Glance 2011). Értelemszerűen elsősorban azokban az országokban
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figyelhető meg ez a tendencia, ahol középfokon nagyobb hangsúlyt fektetnek a több
odafigyelést és kisebb csoportokban való tanulást igénylő gyakorlatorientált
képzésekre.
A diák-tanár aránnyal összefüggésben említést kell tenni a tanári fizetések
alakulásáról is. Az adatokból kiolvasható, hogy a régióban tanári pályát választó
munkavállalókat két jelenség is sújtja egyszerre. Az első, hogy a régióban az egy főre
jutó GDP vásárlóerő-paritáson az OECD átlag 58-60%-a, míg a fejlett régióknak
csupán fele. A második, hogy a tanári fizetések az egy főre jutó, vásárlőerő-paritáson
számolt GDP-hez mérten is alacsonyabbak, mint az OECD országok átlagában és a
fejlett régiókban (12. ábra). A tanárok megbecsülése némiképpen növekedett a 2002es 50%-os közalkalmazotti bérnövekedésnek köszönhetően, de a tanári fizetések azóta
újra

jelentős

mértékben

veszítettek

értékükből

a

többi

diplomás

bérével

összevetésben.
12. ábra: Tanári fizetések a 15 év tapasztalattal rendelkezők körében, az egy főre jutó GDP %-ában, 2009

Adatok forrása: Education at a Glance 2011 (D3.2)

A McKinsey (2007) azt javasolja az alacsony költségvetésből gazdálkodó és
erőforrásokat nem vagy csak nagy nehézségek árán átcsoportosítani képes
országoknak, hogy emeljék meg a kezdő tanári fizetéseket a maximálisan elérhető
fizetések terhére. A 12.. ábráról leolvasható, hogy Magyarországon a tanárok
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bérfejlesztésre rendelkezésre álló összeg nem tesz lehetővé ilyen jövedelemátcsoportosítást, hiszen a tizenöt év munkatapasztalattal rendelkezők bére is rendkívül
alacsony, és külső források is csak nagy nehézségek árán vonhatók be az oktatási
rendszerbe. A tanári hivatás presztízse rendkívüli módon megkopott a 30-40 évvel
ezelőttihez képest. A presztízsvesztés elsősorban a tanári fizetések jelentős mértékű
csökkenésének tudható be és az ehhez kapcsolódó halogató, pro-aktivitást és stratégiai
tervezést nélkülöző bérfejlesztési politikának. Továbbá a jól ismert jelenség, a
tanárkiválasztás triplán kontraszelektív folyamata is hozzájárul a tanári hivatás
presztízsének erodálódásához. A tanári karokra jelentkezők többségében a
legrosszabb érettségi eredménnyel rendelkezők közül kerülnek ki, különösen igaz ez a
természettudományos tanári pályára jelentkezők esetében (13. ábra).
13. ábra: Az egyes szakokra felvételt nyert diákok átlagpontszáma, 2011

Forrás: felvi.hu

Közülük is a legkevésbé tehetségesek választják a tanári hivatást az egyetem
és a főiskola elvégzése után, és a legkevésbé versenyképesek maradnak hosszú távon
a pályán (Varga, 2008: 244. o.; Varga, 2007). Természetesen vannak olyanok is, akik
a tanári hivatást küldetésüknek, élethivatásuknak tekintik, de a terület kutatói
egységesek abban, hogy a tanárkiválasztás folyamata az esetek többségében jól
modellezhető a háromszoros kontraszelekcióval.
A háromszoros kontraszelekció első pontja a tanárképző szakokra történő
jelentkezésnél
	
  

figyelhető

meg.

Míg

Magyarországon

elmondható,

hogy
35	
  

általánosságban az érettségizettek legrosszabb egyharmada jelentkezik a tanárképző
szakokra, addig a legjobban teljesítő oktatási rendszerek szigorú követelményeket
támasztanak a tanári pályára jelentkezők felé. Szingapúrban csak a középiskolai
(érettségi) eredmények alapján a legjobb 30%-ba, Finnországban a legjobb 20%-ba
tartozó jelölt jelentkezhet tanárképzőre, Dél-Koreában általános iskolai tanárnak
pedig a korosztályának legjobb 5%-ába tartozó jelölt (McKinsey, 2007). A
kontraszelekció második szintje a hazai tanárképzés tömeg-jellegével hozható
összefüggésbe. Míg a legjobban teljesítő oktatási rendszerekben csak annyi
tanárjelöltet vesznek fel a tanárképző programokba, amennyi tanárra a rendszernek
szüksége van (Szingapúr, Dél-Korea (alapfokon), New York, Boston, Chicago,
Finnország) (McKinsey, 2007), addig Magyarországon túlképzés zajlik és
általánosságban abból a legrosszabbul teljesítő egyharmadból lesz tanár, aki nem talál
magának jövedelmezőbb elhelyezkedési lehetőséget. A kontraszelekció harmadik
szintje ott érhető tetten, hogy hosszú távon azok a tanárok, akik találnak maguknak
jövedelmezőbb, vonzóbb lehetőségeket kínáló hivatást, elhagyják a pályát.
A tanárképzés tömegjellege összefügg a McKinsey (2007) második
sikerkritériumával is, nevezetesen azzal, hogy nem elég a legjobb képességű arra
alkalmas tanárjelölteket kiválasztani, de biztosítani kell számukra azt, hogy a lehető
legjobb tanárokká váljanak.
Az elemzés alapján megállapítható, hogy a tanárok bérrendezése az oktatási
rendszer

minősége

szempontjából

tovább

nem

halogatható

feladata

az

oktatásirányításnak. Hogy ezt hogyan lehet sikeresen végrehajtani, az már sokkal
inkább egy önálló kutatásnak lehetne a témája. A dolgozat megírásának időpontjában
élénk vita zajlik szakmai berkekben a közoktatás finanszírozásának módjáról,
nevezetesen a normatív rendszerről a bérfinanszírozási rendszerre való átállás
előnyeiről és hátrányairól.

2.6. A fejezet következtetései, a magyar közoktatás problématérképe
A 2. fejezet célja volt, hogy bemutassa a magyar közoktatás irányítása előtt
álló legjelentősebb kihívásokat regionális és nemzetközi összehasonlításban, különös
tekintettel a hátrányos helyzetű roma csoportok felzárkózására. Az elemzés alapján
elmondható, hogy a magyar oktatásirányítás számos jelentős, de nem megoldhatatlan
problémával néz szembe 2012-ben. A kihívásokat csoportosíthatjuk aszerint, hogy
melyek az ún. exogén kihívások, amelyek az oktatásirányítás közvetlen hatókörén
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kívül eső társadalmi, demográfiai, munkaerő piaci és világgazdasági folyamatokból
következnek, és melyek az ún. endogén kihívások, amelyek az oktatási rendszer belső
szerkezeti, stratégiai hiányosságaiból fakadnak. A problémák ilyen formában történő
szétválasztása

kissé

mesterkélt

megoldhatóságukhoz

azáltal,

ugyan,

hogy

de

lehetővé

jelentős

mértékben

hozzájárul

teszi

problémák

forrásának

a

beazonosítását.
Az

első

oktatásirányításnak

és

legjelentősebb

szembe

kell

exogén

néznie,

a

kihívás,
roma

amellyel
gyermekek

a

magyar

eredményes

iskoláztatásának, szélesebb értelemben pedig a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek iskoláztatásának kérdése. A roma népesség integrálása csakis egy
komplex program keretében lehetséges, amely érinti az oktatáson túlmenően a
foglalkoztatás, a lakhatás, az egészséges életmód, a szemléletváltás és a
bűnmegelőzés kérdéskörét egyaránt. (A jelen fejezetben csupán az oktatás
kérdéskörét érintettük. A Magyarországon végrehajtott komplex integrációs
programok sikerével kapcsolatban bővebben Kelen – Visy – Talyigás – Fekete (2011)
foglalkozik, míg a sikeres felzárkózást megvalósító példának Szingapúr komplex
példája az 5. fejezetben kerül ismertetésre.) Az oktatás azért tölt be kiemelt szerepet a
felzárkózásban, mert olyan eleme a felzárkózási programcsomagnak, amelynek
szervezetrendszerében az integráció a legnagyobb hatékonysággal és a legkisebb
súrlódás mellett megvalósítható tiszteletben tartva a romák hagyományait, kultúráját
és értékeit. A felzárkózással kapcsolatos kihívással összefüggésben és attól
függetlenül is szükségszerű átalakítani a középfokú oktatás struktúráját az EU és az
OECD Magyarországra (és a régióra) vonatkozó javaslataival összhangban. A
Szlovák

Köztársaság

iskolázottsági

adataival

összehasonlítva

az

alacsony

magyarországi középfokú iskolázottsági adatok összefüggésbe hozhatók a romák
képzését nagyobb eredményességgel lehetővé tevő szakmunkás és szakképzési
rendszer alulfejlettségével. A szakképzés és szakmunkásképzés expanziója jelentős
mértékben hozzájárulna a képzettségi adatok javulásához és ezzel összefüggésben
hozzájárulhatna a foglalkoztatási ráta javulásához. Mindazonáltal a minőségi
szakképzési és szakmunkás képzési programok bővítése önmagában nem oldja meg
Magyarország foglalkoztatási problémáit, mert abban világgazdsági keresleti
szempontok is szerepet játszanak. Abban az esetben viszont hozzájárulhat a kívánt
foglalkoztatási eredmények eléréséhez, amennyiben a programok kialakítására egy
átfogó gazdaságpolitikai stratégia mentén kerül sor Magyarország komparatív
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előnyeinek figyelembevétele mellett. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a
romák foglalkoztatási helyzete igen sajátságos, mivel az őket foglalkoztató
munkahelyek többsége 1990 és 1992 között megszűnt, és azóta sem teremtődött újra.
Úgy a hazai, mint a külföldi munkaadók is elsősorban a nem-roma munkavállalókat
részesítik előnyben a foglalkoztatás során, vélt vagy valós hatékonysági előnyöket
feltételezve (a romák foglalkoztatásáról bővebben Kertesi, 2000). A szociális
ellátórendszer

2012-es

átalakítását

követően

ideális

esetben

a

piaci

mechanizmusoknak kellene diszkriminációmentesen ezt a foglalkoztatási problémát
megoldaniuk, ugyanakkor mégsem várható el teljességgel a piaci szereplőktől, hogy
vállalják az évek, évtizedek óta inaktív munkaképes korúak foglalkoztatását. Ezért
közép távon szükségszerű a kormányzat által menedzselt közmunkaprogramok
meghirdetése és végrehajtása az inaktívak munka világába való visszaterelése
céljából. Egy nem hatékony közmunkaprogram még mindig hatékonyabb mint
gondoskodni több százezer inaktív ellátásáról.
A felsőfokú oktatáshoz kapcsolódó és javarészt endogén problémája a
közoktatási rendszernek az általános és középiskolai hallgatók humán és reál
orientációjának alakulása alap- és középfokon. A természettudományos tanárképző
programok többségébe meglehetősen alacsony ponthatárral be lehet kerülni. Az
összehasonlításban kevésbé tehetséges reál-tanárok pedig kevésbé tudják felkelteni a
tanulókban a hivatásuk iránti érdeklődést. Mint ahogyan az alacsony felvételi
ponthatárok is hozzájárulnak a természettudományok presztízsének csökkenéséhez,
ezzel beindul egy „ördögi kör”, amely jelentős mértékben rontja a középfokú
természettudományos képzések minőségét és vonzerejét.
Fontos endogén feladat a tanári hivatás presztízsének helyreállítása és ezzel
párhuzamosan a tanárképző intézmények kvótáinak az oktatási rendszer munkaerő
keresleti igényeihez való igazítása. A tanári fizetések fontos szerepet játszanak a
presztízs helyreállításában, ugyanakkor az oktatási költségvetés forráshiánya nem
sajátságosan magyar jelenség, hanem az egész régióra jellemző sajátosság. A
presztízs-probléma nem csupán az egyik legnehezebben leküzdhető probléma, de
egyben a legjelentősebb is. A régió sikerének előfeltétele az oktatási büdzsé növelése
(amennyiben szükséges, akár magánforrás bevonásával), amely összhangban áll
napjaink kutatási eredményei alapján megfogalmazott ajánlásokkal. A tanári fizetések
rendezésével összhangban pedig szükség van a tehetségek tanári pályára terelésére.
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Sajnálatos módon egyedi endogén problémája a magyar közoktatási
rendszernek a képzés minőségi egyenlőtlensége. A tanulók PISA teszteken elért
eredménye az OECD országok közül Magyarországon korrelál a legnagyobb
mértékben a családi-háttér indexszel. Annak eldöntése, hogy ez a magyar közoktatási
rendszer diszkrimináló és szegregáló jellegével függ össze, vagy szerepet játszanak
benne kulturális és pszichológiai tényezők is, további kutatást igényel. A disszertáció
soron következő fejezetei ezt a kérdéskört taglalják tovább. Mindenesetre a 2012
előtti normatív finanszírozási rendszer alapvető működési mechanizmusai az
egyenlőtlenségek újratermelődésének és nem elsimításának irányába hatnak az eltérő
gazdasági fejlettségű települések között. A korai kiválasztást lehetővé tevő
oktatásszerkezet egyfelől hozzájárul az egyenlőtlenségek fokozódásához, másfelől a
korai tehetség-felismerésnek- és gondozásnak is fontos eszköze.
Bár a roma és nem-roma tanulók közötti teljesítménykülönbség csökkentése, a
romák felzárkóztatása talán a legnagyobb kihívás, amellyel a magyar közoktatási
rendszernek szembe kell néznie, fontos hangsúlyozni, hogy nem minden roma
gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, és nem minden hátrányos és
halmozottan

hátrányos

helyzetű

gyermek

roma.

Ugyanakkor

a

probléma

megoldásában döntő szerepe lehet annak, hogy sikerül-e megérteni a romák oktatása
kapcsán jelentkező nehézségeket, és a romák tanulásra vonatkozó ösztönzőit annak
érdekében, hogy képesek legyünk megtalálni oktatásuk legeredményesebb formáit.
Egyszerre endogén és exogén problémája a magyar oktatási rendszernek a
felnőttképzésben való rendkívül alacsony részvételi hajlandóság. Míg a fiatalabb és
képzettebb magyarok aktívak a felnőttképzési piacon, addig az egyik legnagyobb
kihívás olyan képzési programokat tervezni és megvalósítani, amelyek előmozdítják a
romák, az alulképzettek és az időskorúak felnőttképzési programokon való
részvételét. Mindez a foglalkoztatás drasztikus emelésével összefüggésben is
elengedhetetlenül szükséges.
A 14. ábra egy problématérképen foglalja össze a 2. fejezet tanulságait. Jól
látható, hogy a romák helyzetének javításával több endogén és exogén részterület is
szorosan összefügg (területi egyenlőtlenségek, középfokú képzés szerkezete,
felnőttképzés).
A

magyar

közoktatás

endogén

és

exogén

kihívásokra

osztott

porblématérképe alapján fogalmazódik meg 1. tézisünk a roma/nem-roma
iskolai teljesítménykülönbségek okaival kapcsolatban. A roma/nem-roma
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teljesítménykülönbség okai az alábbiak szerint strukturálhatók: munkaerő
keresleti szempontból hátrányos földrajzi elhelyezkedés, mint exogén tényező,
továbbá az oktatásfinanszírozás egyenlőtlenségei, a szakképzés leépülése, és a
felnőttképzés elégtelensége, mint endogén tényezők. Mindezen tényezők
összefüggésben állnak a romák munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodási
képességének gyengeségével. (György, 2012)
14. ábra: A magyar közoktatás problématérképe
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3. Roma népcsoportok demográfiája, integrációjukra tett
kísérletek eredménye és foglalkoztatottságuk alakulása
Magyarországon
A jelen fejezet áttekintést nyújt a szakirodalomban fellelhető, romákkal
kapcsolatos demográfiai, integrációs és foglalkoztatási ismeretekről történelmi
összefüggésben. A történelmi kiindulópontot az első újkori romaintegrációs
törekvések (1961) és a Kemény István kutatócsoportjához köthető első országos
cigányvizsgálatok (1971) jelentik. Az áttekintésre a romák helyzetének pontosabb
megértése érdekében van szükség, ugyanis a kontextus ismerete elengedhetetlenül
fontos ahhoz, hogy megértsük az integrációjuk és szűkebb értelemben az iskolai
oktatásuk kapcsán felmerülő nehézségeket, amelyekre feltétlenül figyelemmel kell
lennünk a felzárkózásuk segítésére irányuló gazdaságpolitikai, közgazdaságtani
koncepció megalkotásakor.

3.1. Demográfiai összefoglaló: a roma népesség létszáma és összlakosságon
belüli aránya, tendenciák
A legfrissebb elérhető becslések eredménye szerint, amelyet az Európai
Bizottság készített, Magyarországon található Európában a hatodik legnagyobb roma
közösség az összlakossághoz viszonyítva (Council of Europe Roma and Travellers
Division, 2010). Azt is hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a legfrissebb
összehasonlítást lehetővé tevő becslések 2000 és 2003 között készültek.
Két okból kifolyólag szinte lehetetlen pontosan meghatározni a romák számát
Európában és Magyarországon. Először is az etnikai és vallási hovatartozásra
vonatkozó személyes adatok nyilvántartása az érzékeny kategóriába tartozik, ezért az
etnikai alapon szerveződő adatbázisok előfordulása nem gyakori. Másodszor
Magyarországon a romáknak csupán egyharmada (Hablicsek, 2009) vagy egynegyede
(Kállai, 2002 számításai alapján) vallja magát romának a tízévenkénti népszámlálások
alkalmával. A tudományosan megalapozott roma statisztikák döntő többsége a
Kemény István által vezetett kutatócsoportok felméréseiből (1971, 1994 és 2003),
valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által megbízott Marketing Centrum
(2011) és a Budapesti Corvinus Egyetem Innovációs Központjának (2011)
adatfelvételeiből származik.
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A romák lélekszámára vonatkozó becslések a fent említett okok miatt
meglehetősen széles intervallumokat ölelnek fel. (A Kemény-féle reprezentatív
vizsgálatokban azt tekintették cigánynak, akit a környezete annak tartott, és a kutatás
végül azok körében folyt, akik ezt a kívülről érkező meghatározást elfogadták
(Neményi, 1999).)
Kemény István munkacsoportja a követező becsléseket adta a cigányság
lélekszámára:
-

1971: 270-370 ezer

-

1993: 420-520 ezer

-

2003: 520-650 ezer

Hablicsek

(2007)

egy

speciális

becslés-sorozat

eredményeképpen

a

népszámlálások, a szociológiai adatfelvételek és a demográfiai módszertan együttes
alkalmazásával

tett

kísérletet

a

roma

népesség

demográfiai

jellemzőinek

megállapítására. Becslésének eredményét a 2. táblázat tartalmazza.
Régiók

1990/1991

2001

2009

Budapest

2.0

3.4

4.6

Közép-Magyarország

2.2

3.4

4.4

Közép-Dunántúl

2.1

2.8

3.4

Nyugat-Dunántúl

2.2

2.6

3.0

Dél-Dunántúl

6.3

7.3

8.2

Észak-Magyarország

9.4

11.6

14.1

Észak-Alföld

7.4

8.3

9.3

Dél-Alföld

2.5

3.0

3.6

Magyarország összesen

4.3

5.4

6.4

2.	
  táblázat:	
  A roma népesség aránya az összlakosságon belül, 1990, 2001, 2009 (%)	
  

Forrás: Hablicsek (2007)

A 6,4%-nál nagyobb, közel 8-10%-os népességarányra következtethetünk
néhány roma értelmiségi számításaiból, becsléséből. A Magyar Tudományos
Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézete által kiadott, Kállai Ernő által
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jegyzett „A cigány és nem cigány népesség alakulása a CKÖ-kutatás által vizsgált
területen” című tanulmányában azt olvashatjuk, hogy míg a 2001-es népszámlálási
adatok szerint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által vizsgált területeken 23 575 fő
vallotta magát cigány nemzetiségűnek, addig a CKÖ becslései szerint a cigány
nemzetiségűek száma 100 379 fő. Ez annyit tesz, hogy a népszámlálásokkor nem a
cigány népesség egyharmada, hanem csupán 23.5%-a vallja magát roma
nemzetiségűnek. Ezzel korrigálva megkaphatjuk a roma népesség 8-10%-os arányát,
amely 800 ezer-1 millió főt jelent.9
Pokol Béla ugyancsak egymillió fő körülire becsülte 2010-ben a roma
népesség lélekszámát. Pokol a termékenységi arányszámokat változatlannak tekintve
úgy számol, hogy a mai tíz millióról a 2050-re hat és fél hét millióra csökkenő
összlakosság egy harmada, a munkaképes korúak fele cigány származású lehet. (A
2012-es Demográfiai portré 2060-ra csak a legrosszabb forgatókönyv szerint számol
hétmillió fővel, a legvalószínűbbnek azt tartja, hogy Magyarország lakossága 8 millió
főt fog számlálni (Demográfiai portré 2012).) A termékenységi arányszám a cigány
nők körében 1999-2002 között 3.0, míg a teljes lakosságot tekintve 1.3. Rövid
számolással a nem cigány lakosságra 1.11 körüli termékenységi arányszámot kapunk.
A termékenységi arányszámok időbeli alakulását jól mutatja a 3. táblázat. Látható,
hogy a cigány nők termékenységi száma – a rendelkezésünkre álló adatok tanúsága
szerint – számottevően nem változott, míg az összlakosságra jellemző mutató jelentős
mértékben csökkent.
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  A	
  New	
  York	
  Times	
  Daróczi	
  Ágnes	
  roma	
  szociológussal	
  készült	
  riportjára	
  épülő	
  cikke	
  is	
  a	
  

cigányság	
  8-‐10	
  %-‐os	
  népesség	
  arányára	
  hivatkozik.	
  
http://www.nytimes.com/2008/02/06/arts/design/06roma.html?pagewanted=1&_r=1	
  
(Downloaded:	
  01.03.2011)	
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Időszak

Teljes lakosság

Cigány nők

1930-1931

2.8

na

1969-1970

2.0

na

1990-1993

1.8

3.3

1995-1998

1.4

3.3

1999-2002

1.3

3.0

3.	
  táblázat:	
  Termékenységi arányszámok a cigány nők és a teljes lakosság körében	
  

Adatok forrása: Janky (2005)

Pokol Bélával szemben Hablicsek (1999) azzal számol, hogy a cigányságra a
demográfiai átmenet lesz jellemző az 1990-2050 közötti időszakban, vagyis csökken
majd a gyermekszületések aránya és emelkedik a születéskor várható élettartam.
Számításai szerint a nem roma népesség 20%-kal, 9,5 millióról 7,6 millióra csökken.
A roma népesség pedig 1,2 milliósra gyarapszik az általa 1999-ben kalkulált 550 ezer
főről, és így részaránya eléri majd az összlakosság 14-15%-át. Ugyanakkor Pokolhoz
hasonlóan ő is azt valószínűsíti, hogy 2050-re az aktív korú roma népesség aránya
magasabb lesz, mint a nem-romáké.
Érdekesség, hogy míg a Marketing Centrum (2011) a 2003-as Kemény-féle
vizsgálatokból származtatva a romák népességszámát 2010-ben 700 ezer és 1 millió
fő közé teszi, addig az általuk megkérdezett roma vezetők becslése szerint 1,3 millió
főről beszélhetünk, míg a párhuzamosan lezajló BCE Innovációs Központ (2011) által
végzett kutatás a romákkal kapcsolatban álló szakemberek, szociális munkások
becslései alapján 1,4 millióra teszi a romák népességszámát.
Látható, hogy nagyok a becslésekben tapasztalható eltérések. Amennyiben a
roma vezetők és a romákkal foglalkozó szakemberek becsléséből indulunk ki, akkor a
Hablicsek által 1999-ben 2050-re valószínűsített 1,2 millió fős cigány népességszám
már 2010-ben realizálódott vagy a közeli jövőben realizálódik.

3.2. Cigányság integrációjára tett kísérletek 1961-től
A cigányság integrációja kapcsán fontos annak tudatosítása, hogy a cigány
társadalom egyáltalán nem homogén, sőt rendkívül tagolt, felsőbb rétegei ugyanis
teljesen integrálódtak vagy éppenséggel asszimilálódtak. A Marketing Centrum
(2011) felmérése szerint az iskolai végzettség növekedésével csökken a roma
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származásúak identitás vállalása. A kevesebb mint 8 általánossal rendelkezők 70%-a
vallja magát magyarnak, 62%-a cigánynak és 37%-a romának. Az érettségivel vagy
egyetemi végzettséggel rendelkezők 90%-a vallja magát magyarnak, 35%-a
cigánynak és 48%-a romának. A többségi társadalommal szembeni különbség az
arányokban van: a cigány társadalom felső rétegei jóval vékonyabbak, az alsóbb
rétegei viszont jóval szélesebbek, ezért óvatosan kell fogalmazni, amikor „a”
cigányságról és a cigányság integrációjáról, mint a teljes népcsoport integrációjáról
beszélünk (Németh, 2009).
A tekintetben erősen megosztott a szakma, hogy miért is van szükség a
cigányság integrációjára. Két markáns álláspontot különböztethetünk meg. Az egyik
szerint a cigányság a „kívülállás kultúráját” képviseli (Romano-Rácz, 2009) és
integrálódni sosem akart, a másik szerint a többségi társadalom diszfunkcionális
működése

az

oka

a

cigányok

peremre

szorulásának,

kirekesztettségének,

szegregációjának.
Az első állásponthoz közel állók szerint a cigányok jelentős része őseik
hagyományait továbbápolva olyan szokásokat követ, amelyek eltérnek a magyar
társadalom többségének gyakorlatától, például korán házasodnak, sok gyermeket
vállalnak10, erőteljesen építenek a nagycsalád támogató erejére úgy a gyermeknevelés,
mint a munkavállalás terén, a szükséges és fontos tudás megszerzésében a szülőgyermek viszonylatban megszerezhető tudást tartják a legértékesebbnek, míg az
iskolai tudást másodlagosnak, azaz egyes megfogalmazások szerint az ún.
demográfiai átmenet előtti korszakra jellemző, kevésbé modernizált életformát élnek
(Németh, 2009; Neményi, 1999).
A második megközelítésben a cigányság körében tapasztalható kirekesztettség
és az ezzel együtt járó hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet kialakulásának
legfőbb oka „a társadalmi többség által irányított intézmények diszfunkcionális
működése”, és ennek a társadalmi többségnek az általa általános érvényűnek tekintett
értékektől való eltérés iránti érzéketlensége „vagy még inkább türelmetlensége, a
mindennapi előítéletességre ráerősítő központi és helyi politikai megnyilvánulások –
és mindezeknek a média, elsősorban a televízió hathatós segítségével történő
felnagyítása” (Neményi, 1999). Röviden a többségi társadalom előítéletessége, a
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10	
  Egyes	
  vélekedések	
  szeint	
  a	
  magas	
  gyermekvállalási	
  hajlandóság	
  kulturálisból	
  szociális-‐

gazdasági	
  hátterűvé	
  lényegült.	
  A	
  magyar	
  szociális	
  ellátórendszer	
  ugyanis	
  az	
  elmúlt	
  évtizedekben	
  
relative	
  jelentős	
  összeggel	
  támogatta	
  a	
  gyermekvállalást.	
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munkaadók negatív diszkriminációja és az oktatási rendszeren keresztül érvényesülő
szegregáció.
Ezek az álláspontok évszázadok óta jelenlevő dichotómiaként kísérik végig a
cigánysággal kapcsolatos integrációs törekvések és a cigányságra vonatkozó jogi
szabályozás megítélését. Simon Éva a roma értelmiség szociokulturális lapjában az
Amaro Dromban hat egymást követő tanulmánysorozatban írta meg a cigányügy jogi
szabályozásának történetét egészen első magyarországi írásos említésüktől napjainkig
(Simon, 1999-2000). Az ő álláspontja talán az első nézőponthoz áll közelebb, de
tanulmánysorozata a teljesség igényével íródott, így bemutatja a felvilágosult
abszolutista uralkodók mai szemmel durva asszimilációs kísérleteit és a második
világháború végzetes tragédiába torkolló megkülönböztetését. Egy másik, a romák
történetét a jogi alárendeltségük és a kirekesztettségük szemszögéből bemutató rövid
összefoglalást Kertesi és Kézdi (2011b) munkájában találhatunk, ahol úgy
fogalmaznak, hogy ugyan roma-integrációtörténetük „széles körben elfogadott, de
nem kizárólagos” nézőpont (Kertesi - Kézdi, 2011b, 7 p.).
1961-ben a térségben elsőként Magyarországon született határozat a cigány
lakosság társadalmi integrációjáról a XX. században. Az integráció 1961 és 1989
közötti történetét a kísérlet egyik stratégiai megtervezője és végrehajtója Tóth Árpád
(2009) dokumentálta. Az alábbiakban, az 1961-1989-es integrációs szakasz
bemutatásakor jelentős részben az általa írt tanulmányra támaszkodom. Hozzá kell
tennem ugyanakkor, hogy míg Tóth az integrációt jórészt sikeresnek értékelte
elsősorban a foglalkoztatás, a lakhatás és az életmódváltás szempontjából, addig
Kertesi és Kézdi (2011b) úgy tekint ezen időszak integrációs törekvéseire, mint
„paternalisztikus asszimilációs folyamatra”.
„A hatvanas években a cigányok több mint nyolcvan százaléka élt telepeken,
négy százalék pedig településektől távol, az erdőkben. Kedvezőbb életkörülmények
között, elsősorban a zenészek laktak.” (Tóth, 2009, 1) A program keretében az 1990es rendszerváltozás előtti három évtizedben valamennyi cigánytelepet felszámolták, a
munkaképes cigányok nyolcvan százalékának ipari üzemekben biztosítottak
munkalehetőséget. (Azok a cigányok lakáshoz juthattak, akik vállalták a nekik
felkínált rendszeres munkát, továbbá megfeleltek a feléjük támasztott életvitelre és
magatartásra vonatkozó követelményeknek.)

Mintegy tíz-tizenkettő százalékra

becsülték azok arányát, akik többszöri kísérletezés után sem tudták a nyolcórás ipari
munkát elfogadni, számukra csupán a „kötetlen” építőipari munka feltételei feleltek
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meg. Ugyanakkor – ahogyan Tóth Árpád fogalmaz tanulmányában – „feltárultak azok
az ellentmondások, szélsőséges nézetek, magatartások, amelyek napjainkban is
akadályozzák a cigányok társadalmi integrációját” (Tóth, 2009, 2). A cigányok öt
százaléka ragaszkodott hagyományos életmódjához. “Ezeknél nem a cigányok értékes
hagyományai (zene, tánc) volt a meghatározó, hanem a hagyományos életmód. A
telepi közösséghez való kötődés, az állandó munka elutasítása, az oktatás leértékelése.
Már a hetvenes évek elején megjelentek azok a cigány „ideológusok” – főleg költők –
akik úgy fogalmaztak, hogy «addig cigány a cigány, ameddig a hagyományos
telepeken él, nem vállal állandó munkát, iskolai oktatást ». A hagyományos telepi
életformát, magatartást tartották fontosnak. A munkát, az iskolát asszimilációnak
tekintették. Éles viták során igyekeztek az állandó munkát vállalókat döntésükről
lebeszélni. Számtalanszor megfogalmazták, hogy «nem az a fontos, hogy milyen
nyomorban élnek a cigányok, csak az, hogy sok gyereket szüljenek »(...) A kialakult
éles viták nem tették lehetővé a nézetek egyeztetését, amelyek gyakran fenyegetésbe
csaptak át.” (Tóth, 2009, 2)
Tóth a program sikerét abban látja, hogy személyes kapcsolatok alapján
segítették az érintettek társadalmi integrációját. Vagyis az integrációra „nem
különböző szervezetek, bizottságok, cigány ideológusok kezdeményezésére, hanem
az egyes egyén személyes döntése alapján került sor” (Tóth, 2009, 3). A konzultációk
során kiemelt téma volt a helyes gazdálkodás, a szerény kereset átgondolt beosztása.
A roma integrációs program a rendszerváltozással futott zátonyra, amelynek
okai Tóth szerint elsősorban az elhibázott politikai és gazdaságpolitikai döntésekben
keresendők. Egyrészt a rendszerváltás vezetői nem ismerték a hazai munkaerő
struktúráját, színvonalát, minőségét és olyan állami vállalatokat, üzemeket is
értékesítettek – részben rövid távon érvényesülő gazdasági kényszer, forráshiány
nyomása alatt, részben átgondolatlanságból – amelyek ennek az etnikumnak munkát
biztosítottak. Az új tulajdonosok vagy racionalizáltak vagy teljesen bezárták a
gyárakat, hiszen részben piacvásárlási szándékkal ruháztak be. Ezáltal az addig lehet,
hogy nem hatékonyan foglalkoztatott cigányok nagy részét – munka-alternatíva
hiányában – szociális segélyből élő munkanélkülivé tették. (Erről bővebben és
pontosabban a „3.3. Foglalkoztatottság” c. alfejezetben.) Másrészt a Tóth-féle
munkacsoport munkáját az 1990-es rendszerváltozás után a politikai szervek
asszimilációnak minősítették. A rendszerváltozás után ugyanis elvi, ideológiai, jogi és
politikai érdekek kerültek előtérbe (Tóth, 2009). „Sem a nemzetközi, sem a hazai
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kutatások nem vették figyelembe a roma lakosság hazai belső differenciálódását. A
társadalmi beilleszkedés útján elindult személyek nem kaptak további segítséget. A
súlyosan lemaradók száma és aránya viszont többszörösére nőtt.” (Tóth, 2009, 4)
A roma-integrációs kutatásokat széleskörű szakmai viták követték a 80-as 90es években, amelyben a roma vezetők érdemben nem vettek részt (Tóth, 2009).
Ugyanis – ahogyan Tóth fogalmaz – a rendszerváltás éveiben a romavezetők nem
fogadták el az integráció gondolatát, hanem a romaköltők 1980-as években
megfogalmazott

elveit

követték.

Tóth

Árpád

mellett,

Kemény

István

és

munkacsoportja valamint számos további kutató szentelte munkásságát az 1980-as és
1990-es években a roma integrációnak, a romák felzárkóztatásának. A teljesség
igénye nélkül Vekerdi József, Mészáros György, Csalog Zsolt, Solt Otília, Szelényi
Iván, Ladányi János, Kertesi Gábor, Halász Gábor és Forray Katalin neve is közéjük
sorolandó.
Az Állami Számvevőszék a romaintegrációs programokról szóló 2008-as
jelentéséből tudjuk, hogy az 1990-1995 közötti időszakban a magyar kormányok alig
költöttek a hazai cigányság felzárkóztatására és integrációjára (Pulay – Benkő, 2008),
ugyanakkor 1996 és 2006 között már összesen 120 milliárd forintot fordítottak ilyen
célra. Ebből 75 milliárd forintot foglalkoztatást elősegítő programokra (javarészt
közfoglalkoztatásra) költöttek, míg a fennmaradó összeg jelentős részét oktatásra
fordították (ösztöndíjak, kisebbségi oktatás kiegészítő normatív támogatása, képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés stb.). A Pulay – Benkő (2008)
szerzőpáros meglehetősen elmarasztalóan fogalmaz a romaintegrációs programokkal
kapcsolatban. Pontokba szedve a következő megállapításokat olvashatjuk ki
jelentésükből: (1) Nem állnak rendelkezésre a legfontosabb objektív adatok ahhoz,
hogy az eredményességet számszerűsíteni lehessen. (pl. a hazai cigányság lélekszáma,
területi elhelyezkedése stb.) (2) Nem volt megfelelően megalkotott közép- és hosszú
távú stratégia, amely lehetővé tette volna a sok éven át tartó, azonos irányú,
összehangolt fejlesztéseket; ehelyett állandóan változó irányú és tartalmú, éventekétévente új kormányhatározatokban rögzített általánosan megfogalmazott cselekvési
terveket alkottak („fel kell tárni”, „tervet kell kidolgozni”, „meg kell vizsgálni” stb.).
(3) A pénzügyi források elkülönítése és felhasználása rendkívül széttöredezett volt,
érdemi központi koordinációról nem lehetett beszélni: a minisztériumok gyakorlatilag
maguk határozták meg (legtöbbször maradványelven), hogy milyen roma
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programokat akarnak megvalósítani, és azokra mennyi pénzt szánnak. (4) Az egyes
minisztériumokban számos feladatot annyira általánosan fogalmaztak meg, hogy az
utólagos számonkérés nem volt megvalósítható. (5) Még a konkrétan megjelölt
feladatok esetében sem alkalmaztak indikátorokat, amelyek alapján lehetséges lett
volna a programok eredményességét és hatékonyságát ellenőrizni.
A soron következő stratégiai kezdeményezés a Roma Integráció Évtizede
elnevezésű stratégiai kezdeményezés volt 2007-ben, amely 2015-ig fogalmaz meg
akcióterveket. Nyolc, a romák integrációjának ügyében leginkább érintett európai
állam közös kezdeményezése a Roma Integráció Évtizede, amely 1990 óta az első
olyan integrációs program, amely mérhető célokat és indikátorokat tartalmaz (Pulay –
Benkő, 2008). A roma integráció kérdése valójában a 2011-es magyar EU
elnökséggel került az európai politika homlokterébe. A kezdeményezés alapján a
Magyar Kormány 2011 végén kidolgozott egy részletes akciótervet a 2012-14 közötti
periódusra vonatkozóan „a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint
végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről” címmel
(Akcióterv 2012-14, 2011). Az akcióterv alapján a Magyar Kormány közel 200-240
milliárd forintot (a GDP 0.75-0.8%-át) szándékozik roma integrációra fordítani bő két
év leforgása alatt. A program részletesebb bemutatására és értékelésére a szingapúri
maláj felzárkózó programok értékelésekor kerül sor.

3.3. Foglalkoztatottság
A cigányság foglalkoztatottsága napjainkban a Kemény-féle adatfelvételek
tanúsága és roma értelmiségiek számításai alapján jóval alacsonyabb, mint a többségi
társadalomé. A lehetséges okok között leggyakrabban négyet említ a magyar
szakirodalom. (1) Iskolázatlanság. (2) A foglalkoztatottság idején a cigányok
elsősorban olyan gazdasági ágakban és régiókban találtak munkát (például bányászat,
kohászat Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon), amelyek a transzformáció
során tönkrementek. (3) A hagyományos cigány mesterségek (úgy mint vályogvetés,
teknővájás, üstfoltozás, kovácsolás stb. 11 ) a modernizáció során kiszorultak a
munkaerőpiacról. 12 (4) A negyedik ok a diszkrimináció. Ennek hatását azonban
nehezen tudjuk mérni.

Annyi bizonyos, hogy az azonos képzettségű romák

foglalkoztatási aránya 10 százalékponttal alacsonyabb, mint a nem romáké (CEMI,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11	
  http://www.romaweb.hu/doc/tortenelem/cimefo.htm	
  
12	
  Igaz,	
  a	
  hagyományos	
  roma	
  foglalkozások	
  már	
  a	
  19.	
  század	
  végétől,	
  a	
  cigányokat	
  röghöz	
  kötő	
  

intézkedések	
  megjelenésétől	
  kezdve	
  veszélybe	
  kerültek.	
  (Simon,	
  1999)	
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2006). Ebben a diszkrimináció is szerepet játszik13, de szerepet játszhat az is, hogy a
romák munkahelyei nagyobb arányban szűntek meg a rendszerváltozáskor, míg a
jelenséghez köthető földrajzi mobilitásuk alacsony. Ezeken túlmenően kizárólag a
statisztikákra szorítkozva és a magyarázatokat figyelmen kívül hagyva az 1971-es,
1993-as, 2003-as és 2011-es cigányvizsgálatokra valamint a KSH vonatkozó adataira
támaszkodunk.
Amint az a 15. ábráról leolvasható, 1971-ben csupán kis különbség volt a
cigány és nem cigány férfiak foglalkoztatottsága között, a nők esetében ugyanakkor
már abban az időben is jelentős eltérést mértek. Az 1989-90-es politikai és gazdasági
átalakulást megelőző időszak egyik gazdaságpolitikai vezérelve volt a munkához való
jog, és az ezen elv alapján megvalósuló teljes foglalkoztatás. Még olyan áron is, ha ez
időnként a hatékonyság rovására ment. A munkanélküliség helyett egy új
terminológia, a „kapun belüli munkanélküliség” honosodott meg a tervutasításos
rendszert a nyugati tudományos elit számára bemutató kelet-európai közgazdászok
szókincsében. Ez az elv – kódolt hátrányaival együtt – ugyanakkor viszonylagos
rendezettséget is biztosított a társadalomban.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13	
  A	
  Marketing	
  Centrum	
  (2011)	
  felmérése	
  során	
  arról	
  is	
  megkérdezte	
  a	
  romákat,	
  hogy	
  érte-‐e	
  őket	
  

hátrányos	
  megkülönböztetés	
  munkavállalás	
  esetén.	
  A	
  válaszok	
  a	
  következőképpen	
  alakultak:	
  
59%	
  -‐	
  soha,	
  22%	
  -‐	
  ritkán,	
  14%	
  -‐	
  gyakran	
  és	
  5%	
  -‐	
  mindig.	
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15.	
  ábra:	
  Foglalkoztatási arányok változása a teljes lakosság és a cigányság körében (férfiak és nők külön)
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Adatok forrása: Kemény – Janky – Lengyel, 2004

Mint tudjuk, a gazdasági transzformáció során 1990-92 között másfél millió
munkahely, az összes munkahely 30%-a , a cigányok munkahelyeinek 55%-a szűnt
meg. 1993 végén a 15-59 éves férfiaknál a foglalkoztatottak aránya a teljes
népességben 64%, míg a cigányoknál 29% volt. A nőknél még nagyobb különbség
alakult ki. Országosan a 15-54 éves nők 66 százaléka, a cigány nők 15%-a volt
foglalkoztatott (Kemény – Janky – Lengyel, 2004).
A 2003-as felmérés alapján a valamilyen munkával rendelkező cigányok 71
százalékának van rendszeres, egész éven át tartó kereseti lehetősége. Rendszeres
munkát, és heti 40 órás elfoglaltságot biztosító, bejelentett állása a 15-74 év közötti
roma férfiak 16 százalékának van. A roma nők körében ez az arány 10 százalék.
(Kemény – Janky – Lengyel, 2004)
A legfrissebb, összehasonlításban használható foglalkoztatottsági statisztikák a
2003-as adatfelvételre támaszkodnak. Országosan 2003 I. negyedévében a 15-74 éves
férfiak 56,5, a nők 43,7 százaléka volt foglalkoztatott. Ezzel szemben a 15-74 éves
cigány férfiak 28,6, míg a nők 16,1 százaléka volt foglalkoztatott. (Kemény – Janky –
Lengyel, 2004)
Mondhatnánk, hogy a különbség csökkent, tehát a helyzet javult, ugyanakkor
a két foglalkoztatási ráta közeledésének prózai magyarázata a cigányság rövidebb
születéskor várható élettartama. (2001-ben a várható élettartam a cigányok körében a
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férfiaknál 63,6, míg a nőknél 71,3 év, míg a teljes népességen belül 68,2 és 76,5 év.)
Tovább nehezíti az egyébként korábban is hátrányos helyzetben lévő cigány
csoportok helyzetét, hogy az elmúlt tíz évben a foglalkoztatottságbeli regionális
különbségek tovább nőttek. A főváros új munkalehetőségeket kínált, a vidéki
városokban nem változott, míg a falvakban tovább romlott a munkaerő piaci helyzet.
(Kemény – Janky – Lengyel, 2004)
A teljes népességre vonatkozó munkaerő piaci helyzet az elmúlt évtizedben
nem változott jelentős mértékben Magyarországon, a romákra vonatkozóan pedig az
adatok szenzitivitására való tekintettel nem közölnek erre vonatkozó statisztikákat.
A legfrissebb roma felmérés nyilvános foglalkoztatási adatai egyelőre nem
érhetők el nemek szerinti bontásban. A 16-64 éves roma lakosság mindösszesen 22%a mondta, hogy dolgozik valamit. A 22% háromnegyede állítja azt, hogy rendszeres
munkája van. Ez az összes megkérdezett 16,5%-a. Alapul véve és átlagolva a férfiak
28.6%-os és a nők 16.1%-os 2003-ban mért foglalkoztatási arányát, azt mondhatjuk a
22%-os foglalkoztatás alapján, hogy a helyzet az elmúlt nyolc évben nem változott.
Még a rendszeres munkavégzők aránya is megfelel a 2003-as értékeknek. (MC, 2011)
Pokol Béla úgy fogalmaz, hogy egyes régiókban a munkanélküliség a
cigányság körében eléri a 80-90%-ot, míg Farkas Flórián a Lungo Drom elnöke és
romatámogatásokat felügyelő miniszteri biztos (2011) egy interjúban általánosságban
beszélt 90%-os munkanélküliségről a romák körében. Akkor nem túlzóak ezek az
állítások, ha a rendszeres munkalehetőséggel rendelkezőket a 15-74 éves
korosztályhoz arányosítjuk. Viszont ebben az esetben figyelmen kívül hagyjuk a
munkanélküliség hivatalos definícióját és az inaktívakat (tanulókat, nyugdíjasokat,
szociális segélyből élőket, eltartottakat stb.) is az arányszámítás bázisául vesszük.
Ebben a megközelítésben a 15-74 éves összlakosság közel 50%-ának nincsen
munkája. Pokol Béla és Farkas Flórián figyelemfelkeltő állításai bár lehetnek
módszertanilag pontatlanok, rávilágítanak arra, hogy a valóságos foglalkoztatási
helyzet felméréséhez a munkanélküliségi és az aktivitási ráta együttes vizsgálatára
van szükség.
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Igen szemléletesen mutatja a teljes népesség és a romák helyzete közötti
különbséget a gazdasági függőségi ráta, melynek értékét az összes eltartott14 és az
összes foglalkoztatott hányadosaként kapjuk meg. A 2005-ös foglalkoztatottsági
adatokból a CEMI (2006) számított gazdasági függőségi rátákat a roma népességre és
a teljes lakosságra. Az egy foglalkoztatottra jutó eltartottak száma a romák esetében 6,
míg a teljes népesség esetében 1,56.
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  Eltartott	
  alatt	
  a	
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  korúakat,	
  a	
  munkanélkülieket	
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4. Az oktatás rendszerben rejlő roma felzárkózási
lehetőségek a hazai sikerek és részsikerek tükrében
A 2. fejezetben megismertük a magyar közoktatás előtt álló legjelentősebb
problémákat, amelyek közül az elemzés alapján a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű csoportok, többségében romák felzárkóztatását, felzárkózását tartjuk a
legjelentősebb kihívásnak. Ezért a 3. fejezetet a hazai cigányság megismerésének
szenteltük, képet kaptunk a magyarországi cigányság lélekszámának alakulásáról, az
integrálásukra tett kísérletekről és foglalkoztatottságukról, – a korábban ismertetett –
iskolázottsági helyzetükön túlmenően.
Általánosan elfogadott az a nézet, hogy a cigányság integrálása és
felzárkózása csak egy komplex, az oktatásra, a foglalkoztatásra, az egészségügyi
nevelésre, a lakhatásra, szemléletformálásra és bűnmegelőzésre épülő program
keretében lehetséges, mint ahogy az is, hogy ezen programok közül az oktatás/nevelés
képes az integrációt a legkevesebb súrlódással és a legnagyobb hatékonysággal
ellátni. Ezért a 4. fejezetet a hazai felzárkózó programokkal kapcsolatos saját
kutatásaim ismertetésének szentelem, miután a 2. fejezetben ismertettem a romák
oktatására vonatkozó legjelentősebb, szakirodalomban fellelhető kutatásokat. A
fejezet fókuszában az oktatási felzárkóztató programok állnak, amelyek két
csoportora bonthatók aszerint, hogy rendszerszintű, az oktatási rendszer jelenlegi
struktúrájába illeszkedő programokról vagy azon kívüli felzárkózást elősegítő
programokról van-e szó. Az oktatási felzárkóztató programok ismertetése egy-egy
esettanulmánnyal egészül ki. Az első esettanulmányban, a rendszerszinten (a jelenlegi
oktatási rendszerbe illeszthetően) is működő képzésforma, a Komplex Instrukciós
Program bemutatására kerítünk sort, majd

a második esettanulmányban az ózdi

Tagore Tanoda, mint az elsők között megalakuló vidéki tanoda működéseinek
tapasztalatait mutatjuk be az ózdi felzárkózási törekvések bemutatásának keretében.

4.1. Az oktatási felzárkóztató programokról
A felzárkóztató programokat tehát két csoportba sorolhatjuk attól függően,
hogy rendszerszintű, a közoktatási rendszer jelenlegi struktúrájába illeszkedő
programokról vagy azon kívüli felzárkózást elősegítő programokról van-e szó. A
különbségtétel nem jelent minőségi megkülönböztetést, csupán technikai jellegű. A
rendszerszintű programok definíciójához hozzátartozik, hogy nem „tacit”, vagyis
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személyfüggő és csak helyben sikeres programokat, hanem „explicit”, jól
dokumentált és máshol is implementálható programokat sorolunk ezen programok
csoportjába.

4.2.	
  A	
  közoktatási	
  rendszer	
  struktúrájába	
  illeszkedő	
  programok	
  
A rendszerszintű programok körébe tartozik az Integrációs Pedagógiai
Rendszer (IPR), a Komplex Instrukciós Program (KIP), az Arany János Kollégiumi
Program hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre fókuszáló képzési
programjai és a Sárréti Kapocs Program. Ez utóbbi leírását tekintve sokkal inkább
hozzáállásbeli különbséget takar a helyi közösség, az iskolaigazgatók és a tanári kar
részéről a kevésbé sikeres iskolákhoz képest15.
Az Intergációs Pedagógiai Rendszer keretében alkalmazott technikákat és a
rendszer bevezetésének eredményeit a 2.3.1.-es alfejezetben ismertettük. A
hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában alkalmazott Komplex Instrukciós
Program működését és eredményeit az 1. mellékletben található esettanulmány
mutatja be. E helyütt röviden ismertetjük a módszert és eredményeit, valamint
bevezetésének gazdaságpolitikai relevanciáját.
A Hejőkeresztúron elért eredmények nagyobb részt a Stanfordi Egyetemen
kifejlesztett Komplex Instrukciós Program (KIP) bevezetésének köszönhetők, kisebb
részt pedig a Generációk Közötti Párbeszéd Programnak, amelynek célja, hogy a
többnyire hátrányos helyzetű roma szülők körében pozitív, támogató attitűdöt
alakítsanak ki gyermekeik tanulását illetően.
A KIP Hejőkeresztúron 2001-ben került bevezetésre, míg tíz további általános
iskolában a 2011-es tanév kezdetén. A pedagógusok visszajelzései alapján háromnégy hónap eltetltével megszűnnek a magatartásbeli problémák, míg a hejőkeresztúri
tapasztalatok alapján három év elteltével jelentkeznek az első, komeptencia teszteken
is mérhető eredmények. A 2008-as országos kompetencia tesztek eredménye alapján a
70%-os hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulói aránnyal rendelkező
hejőkeresztúri általános iskola tanulói matematikából a budapesti átlag fölött
teljesítettek, míg szövegértésből az országos átlagot valamivel meghaladó eredményt
értek el. (A 2001-es és 2008-as összehasonlító adatokat és kompetencia teszt
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Az alábbi alapvető technikákat, módszertani elemeket alkalmazzák a Sárréti Kapocs Program
keretében: deszegregáló osztályba sorolás, multikulturális tartalmak, együttműködésen alapuló
értékelési rendszer, műhelymunka, programfejlesztés, átmenetek pedagógiai támogatása,
pályaorientáció elősegítése. (Bővebben a Sárréti Kapocs Programról: moriczsuli.hu)
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eredményeket az esettanulmány mutatja be.) Az eredmények nem csak azt mutatják,
hogy feljebb tolódik az „olló”, hanem azt is, hogy csökken a hátrányos helyzetű
csoportok oktatásban mutatkozó lemaradása.
A KIP-ben részt vevő tanulók körében készített kérdőíves felmérés szerint a
KIP hátránya a frontális oktatással szemben abban mutatkozik meg, hogy a tanulók
mérsékelt többsége szerint KIP keretében kevesebbet tanulnak, mint a frontális
oktatás során. Ugyanakkor az ebből adódó kompetencia hátrány azért nem mutatkozik
meg a kompetencia teszteken, mert a KIP-es csoportomunkára csak a tanórák 1020%-ában kerül sor. A hejőkeresztúri tapasztalatok alapján ez az az arány, amely
mellett a hátrányos helyzetű tanulók bevonása, motivlása eredményes, és a frontális
oktatással összehasonlításban mérhető kompetencia átadási potenciál csökkenése még
mérhetően nem jelentkezik mértékben.
Összefoglalóan a KIP egy olyan csoportmunka, amelyben a roma/nem-roma
tanulók teljesítménybeli különbségei jelentősen csökkenthetők úgy, hogy a szórás
csökkenése mellett az átlageredmény is jelentős mértékben javul. Ezen
túlmenően az eltérő kulturális adottságok teremtette hátrányok és az ebből
adódó magatartásproblémák is minimális szintre csökkenthetők. Az eredmények
teljesülésének peremfeltételei a következők:
-

a csoportmunkára a tanórák 10-20%-át kitevő időkeretben kerül sor; és

-

a csoportmunkára heterogén összetételű csoportokban kerül sor; és

-

a csoportfeladatok nyílt végűek; és

-

a csoportfeladat alapján a csoporttagok személyre szabott egyéni

feladatokban részesülnek.
A KIP a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolába történő bevezetése
kapcsán megfogalmazott követeztetés egyben a dolgozat végére összeálló 4. tézis
„b” pontja.
A KIP gazdaságpolitikai jelentősége abban áll, hogy rendszerszintű és
költség hatékony megoldást kínál egy a közoktatási rendszerben évtizedek óta
jelen levő, megoldatlan problémára, a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek felzárkóztatására/felzárkózásának elősegítésére. Ezért a
program 2011/12-es bővítésének tanulságait felhasználva policy-javaslatot és
költségkalkulációt készítettünk a KIP bevezetésére a magyar alapfokú oktatási
rendszer azon iskoláiban, ahol a roma tanulók aránya meghaladja az 50, 20, illetve
10%-ot. A program bevezetésének és fenntartásának éves extra költségigénye
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arányosan 1.23 milliárd, 3.53 milliárd, illetve 4.83 milliárd forint, amely tartalmazza a
tanárok jövedelem kiegészítését is, amelyet a tanítási órákra történő extra
felkészülésért, az óravázlatoknak a javításáért és a teljesítmények javulásáért
kapnának. A program a TÁMOP 3 prioritásával teljesen összhangban van, és
bevezetése a TÁMOP 3.3.8. (4.1 milliárd Ft) és 3.3.11. (18.14 milliárd Ft) kiírásokból
finanszírozható, amely forrásokat az Akcióterv 2012-14 is megnevez a roma
népcsoportok felzárkózásának támogatására szánt 200-240 milliárd forintos
felzárkózási terv keretében. Tekintettel arra, hogy a közoktatás éves költségvetése
800-850 milliárd forint körül alakul, a program európai uniós forrásból történő
bevezetésén túlmenően, fenntartása is megvalósítható az éves közoktatási
költségvetés kevesebb mint 0.5%-ából. A kiadás az egyszeri bevezetési költségeket
leszámítva, a hátrányos helyzetű régiókban tanító tanárok extra erőfeszítéseiért
fizetett jövedelem kiegészítésként jelentkezne, amelyre az oktatásirányításnak a
közoktatási rendszer területi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében egyébként is
gondot kellene fordítania. A részletes költségterv a 2. Mellékletben található.

4.3.	
  Tanodák,	
  mint	
  a	
  közoktatási	
  rendszerrel	
  párhuzamosan	
  futó	
  felzárkózást	
  
segítő	
  programok	
  
Az oktatási rendszeren kívüli felzárkózást elősegítő programok közé tartoznak
a tanodák. Németh Szilvia (2009) és kutatócsoportja 66 működő tanodát azonosított
be Magyarországon 2008-ban16. A tanodák működésére átfogó minőségbiztosítási
eszközrendszert bemutató dokumentáció ad útmutatást 17 . A tanoda törvényi
meghatározását, az 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 2003. szeptember 1-jétől
hatályos 95. § (1) m) pontja adja. A tanoda program alapkoncepciójának kidolgozói a
törvényi szabályozással összhangban hármas célt tűznek a tanodák elé. 1.
Hozzájárulni tanulóik iskolai sikerességéhez, 2. Csökkenteni a szociális hátrányukból
fakadó nehézségeiket, 3. Segíteni megőrizni kulturális identitásukat. A tanodák
minőségbiztosítási rendszere a tanodák létrehozására és működtetésére kiírt HEFOP
és TÁMOP pályázatok fejlődésével egyre konkrétabbá és kidolgozottabbá vált18,
amely nyilvánvaló előnyei mellett számos jelentős hátrányt is eredményez.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
16

A Pulay – Benkő (2008) szerzőpáros 70 regisztrált tanodáról számol be.
Ilyen a Tanodakönyv. Javaslatok tanodák szervezéséhez. (Szerk: Kerényi György). Sulinova Kht,
Budapest, 2005. Vagy A tanodák standardizálásának szempontrendszere, (Fehérvári Szilvia Karlowits-Juhász Orchidea - Ormos Rita), Educatio Kht, Budapest, 2008 április 28. Kézirat.
18
HEFOP/2004/2.1.4, HEFOP/2005/2.1.4.B, TÁMOP-3.3.5/A/08/1
17
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Ugyanis a tanodák célrendszere nem egységes. A tanodákat alapvetően két
csoportba sorolhatjuk. Az egyikbe azok tartoznak, amelyek elsődleges céljuknak a
cigányság szóbeli kultúrája és az oktatási rendszerben intézményesült polgári kultúra
közötti rést kívánják betölteni és ezáltal képessé tenni a roma gyerekeket a
közoktatásban való tisztes és sikeres helytállásra. A másikba pedig azok, amelyek már
a tanodai képzés keretében is az integrációt tekintik elsődleges feladatuknak. A korai,
az európai uniós pályázatok megjelenése előtt létrejövő önszerveződő tanodák
többségében az első csoportba tartoznak. Az európai uniós pályázatok merev
meghatározottsága ezen tanodákat a finanszírozás szempontjából hátrányosan érinti,
míg az európai uniós pályázatokból megvalósuló finanszírozás dokumentációigénye
az összes tanoda munkáját jelentős mértékben megnehezíti (Németh Szilvia, 2009).
Ezekről a jelenségekről részletesebben a 4.3-as alfejezetben, az ózdi Tagore Tanoda
esettanulmány keretében olvashatunk.
Fontos megemlíteni, hogy a tanodák működését, eredményességét több átfogó
elemzés is értékeli Németh Szilvia (2009) és kutatócsoportjának elemzésén
túlmenően. A disszertáció írásának időpontjában is zajlik kettő, a tanodák munkáját
feltérképező átfogó kutatás. Az egyik a Roma Oktatási Alap, míg a másik a Wekerle
Sándor Alapkezelő megbízásából.
Ezekkel az összehasonlító elemzésekkel nem tud is és nem is kíván
versenyezni az általunk készített, az ózdi Rabindranáth Tagore Tanoda (továbbiakban
Tanoda) működését bemutató esettanulmány, amelynek részletes leírása a 3.
Mellékletben található. Ugyanakkor annak köszönhetően, hogy az érintettek széles
körével sikerült mélyinterjút készítenünk, akik megtiszteltek bizalmukkal, így sikerült
egyetlen tanoda működését, és a hozzá kapcsolódó lehetőségeket a szakirodalomban
eddig máshol nem tapasztalt mélységben bemutatnunk, ami kiegészítésként szolgál és
segítséget nyújt az átfogó tanoda-tanulmányok értelmezéséhez.
E helyütt az esettanulmány következtetéseit ismertetjük hivatkozva a 3.
Mellékletben található esettanulmányra és rávilágítunk az átfogó tanoda kutatás és az
esettanulmány közötti analógiákra.
4.3.1. Következtetések a tanoda programok és a Rabindranáth Tagore Tanoda
működése kapcsán
Míg az előző, 3. fejezet a gazdaságpolitikai kihívás kiterjedtségét volt hivatott
érzékeltetni a demográfiai, integrációs és foglalkoztatottsági folyamatok ismertetésén
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keresztül, addig ez az esettanulmányi rész a feladat komplexitására világított rá a
Tanoda példáján keresztül.
1.

Elsőként le kell szögeznünk, hogy a Tanoda működésének – végső

kudarca ellenére – volt egy nagyon fontos pozitív üzenete: képes volt hidat
teremteni

a

cigányság

hagyományai

és

a

közoktatási

rendszerben

megszilárdult polgári értékek között. Az eleve hátrányból induló cigány
gyerekek kommunikációs készsége, önbizalma, iskolai aktivitása növekedett,
érdemjegyeik javultak, az iskolai hiányzásaik száma és lemorzsolódásuk
csökkent. Ugyanakkor a Tagore Tanoda működését bemutató esettanulmány
megerősíti Németh Szilvia (2009) tanulmányának állítását, mely szerint a
tanoda programok cél és eszközrendszerének széleskörű dokumentáltsága és
meghatározottsága ellenére sincsen egy olyan értékelési rendszer, amely
lehetővé tenné akár külön, akár a tanodai képzésben részt nem vevő hátrányos
helyzetű tanulókkal összehasonlításban a tanodák diákjainak utókövetését,
teljesítményváltozásának értékelését.
2.

A Tanoda arra, hogy gimnáziumi érettségit adó intézmények irányába

terelje a diákokat, még úgy sem bizonyult elegendőnek, hogy az Ózdon
működő Arany János Kollégiumi Program tárt karokkal várja a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket. A jelenséget kétféleképpen
értelmezhetjük.
a.

Amennyiben szociális kérdésként közelítjük meg a helybéli

cigányok társadalmi-gazdasági problémáit, akkor azt mondhatjuk,
hogy materiális társadalmi-gazdasági és családi helyzetük (vagyis a
követendő minta hiánya) olyan szellemi (nem anyagi) síkon
megmutatkozó hátrányt eredményez, amelynek köszönhetően nem
képesek élni a számukra kínálkozó kitörési lehetőségekkel. Ami azért
is nehezen értelmezhető, amennyiben szociális/anyagi problémáról van
szó, mert a jól tanuló cigány diákok számára már 12 éves kortól
ösztöndíj lehetőségek állnak rendelkezésre, amely ha anyagi
megfontolásból tekintjük, a család egyik bevételi forrása lehet,
mindamellett, hogy a kollégiumi elhelyezés jelentős anyagi terhet vesz
le egy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű család
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válláról.19 (Arra e helyütt nem térünk ki, hogy a 14 éves gyerekek és
szüleik esetében, milyen pszichés sokkot jelent a különválás, hiszen
számtalan bentlakásos középiskola, kollégium működik az országban,
amely etnikai hovatartozástól függetlenül várja a diákokat.)
b.

A második magyarázat esetében kulturális, pszichológiai

és/vagy szociológiai kérdésként közelítjük meg a továbbtanulás
problematikáját. Ebben az esetben egy olyan visszahúzó erővel állunk
szemben, ami talán az asszimilációtól való félelemmel magyarázható
vagy a kiemelkedés okozta eltávolodással szembeni ösztönös
közösségi/szülői reakciónak tekinthető. Tóth Árpád (2009), az 1970es, 1980-as évek integrációs programjának megalkotója és kivitelezője
utalt arra, hogy a cigányok 5%-a akkoriban is elutasította az integrációt
az

asszimilációtól

való

félelmében.

(A

roma

költőknek,

ideológusoknak ez a csoportja Tóth Árpád szerint jelentős hatással volt
a rendszerváltozást követő folyamatokra.)
3.

Egy újabb, a tanodák összehasonlító elemzésére épülő kutatás alapján

három további fontos dimenzióban lehetne eredményt elérni. (1) Meg lehetne
tudni, hogy vajon a Tagore Tanodára jellemző részsikerek és a továbbtanulási
hajlandósággal kapcsolatos kudarcok egyedi jellegűek vagy általános
érvényűek. Amennyiben egyedi jellegűek, akkor melyek azok a sikertényezők,
amelyek a többi tanodát a misszió szempontjából életképessé teszik. (2) Ezen
túlmenően egy ilyen kutatás előmozdítaná a cigányság felzárkóztatásával
kapcsolatos

sikeres

pedagógiai

módszerek

összefoglalását

és

továbbfejlesztését. (3) Végezetül a tanodák pénzügyi működésének vizsgálata
rámutatna a hosszú távon sikeres működés pénzügyi alapfeltételeire.
4.

A hosszú távon sikeres működés pénzügyi alapfeltételeinek felmérése

során be lehetne mérni egy állami normatívát a tanodák működési
költségeinek fedezetére. Soros György, több roma felzárkóztató program és
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19

Tanulmányi átlagtól és képzési szinttől függően a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
cigány gyermekek által igénybe vehető havi ösztöndíj összegek 5.000 és 45.000 Ft között alakultak
2010-ben. Ezen kívül lehetőség van még egyéb pályázati források bevonására is. Berki Lajos, az ózdi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kimutatásából tudjuk, hogy 2011. március 28-áig 159 tanuló
igényelt támogatást. Ez összevetve az érintett 13-23 éves korosztály számarányával, ami Ózd esetében
becslésem szerint 2500 főt jelent, az ösztöndíj programokban való 6,3%-os részvételt eredményez. (A
források többségét a Közigazgatási Minisztérium és a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
(macika) biztosította.)
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tanoda

elindítója

is

kifejtette,

hogy

a

felzárkóztatás

folyamatának

finanszírozása meghaladja alapítványa lehetőségeit. Mint látjuk, a civil
szférából érkező szigetszerű kezdeményezések nem bizonyulnak elegendőek.
A civil szférából érkező ad hoc adományok és támogatások, valamint a
többnyire utófinanszírozásra épülő pályázati lehetőségek meglehetősen
megnehezítik a működés finanszírozását. A Tanoda működése alapján végzett
számítások szerint egy tanodai diák éves finanszírozási igénye 200 ezer Ft-ra
tehető, de ebbe az összegbe csak nagyon szerény pedagógus-bérkiegészítés
illeszthető bele.
5.

Amennyiben elfogadjuk sikeres felzárkóztató módszernek a tanodai

képzést, egy ilyen állami normatívával ösztönözni lehetne a tanodák létrejöttét
és meg lehetne teremteni pénzügyi működésük átláthatóságát. Ezzel el lehetne
kerülni, hogy a Tagore Tanoda pénzügyi anomáliáihoz hasonló helyzetek
alakuljanak ki máshol is. Az állami normatívának része lenne a tanárok,
szakpedagógusok méltányos bérezése is. Németh Szilvia (2009) és
kutatócsoportjának elemzése is rámutat az utófinanszírozásból is fakadó, sok
esetben áthidalhatatlan nehézségekre. Ide sorolandók azok a finanszírozáshoz
közvetetten kapcsolódó problémák is, amelyek a pályázati pénzek lehívását
rendkívül bonyolult bürokratikus beszámolók benyújtásához kötik. A
finanszírozás megoldása azért is fontos, mert amennyiben az oktatásirányítás
hasznosnak és eredményesnek tartja a tanodák működését, anyagi ösztönzők
nélkül hosszú távon nem várható el az, hogy a tanárok társadalmi munkában
vagy rendkívül szerény juttatásért cserében, csupán hivatástudatból vállalják a
tanodai oktatást, ahogyan azt a Tanoda esetében tapasztaltuk.
6.

Kívánatos, hogy a tanodákat cigány származásúak irányítsák.

Ugyanakkor a Tanodával kapcsolatos mélyinterjúk alapján nehéz annak
eldöntése, hogy sikerült volna-e hosszú távra a roma közösség számára
elfogadható vezetőt találni.
7.

Ehhez kapcsolódik, hogy az érintetteknek tisztában kell lenniük azzal,

hogy

bármennyire

is

sanyarú

a

szociális

helyzetük,

a

tanoda

eszközállományának és állapotának megőrzése kiemelkedésük záloga. Ezért
biztosítani kell a tanodák vagyonvédelmét. Érdemes lehet ebben a kérdésben
is felelősséget osztani a helyi cigányság vezetőire.
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8.

A Tanoda Ózd hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű felső

tagozatos cigány diákjainak csupán 5%-át érte el. Egy ilyen szigetszerű
kezdeményezés nem képes elérni a szükséges kritikus tömeget, és amint azt a
példa mutatja, hosszú távon kudarcra van ítélve.
9.

Igaz, a cigányság lélekszámát tekintve a kihívás négy-ötszöröse az

1970-es évekbelinek, mégis szükséges az akkori integrációra jellemző
párbeszéd, a cigányság igényeinek, félelmeinek, elvárásainak megértése és
egy az oktatási rendszerben való részvétel rangját megteremtő kommunikációs
stratégia kidolgozása. (Nehezen értelmezhető ugyanis az a jelenség, hogy az
Arany János Kollégium Programban részt vevő ózdi Ady Endre Kollégium
nem tudta feltölteni államilag finanszírozott kvótáját sem a környező
települések általános iskoláiból, sem a Tanoda diákjaiból..)
Az esettanulmány több ponton alátámasztja Németh Szilvia (2009) és kutatócsoportja
megállapításait. Az esettanulmány legfontosabb hozzáadott értékét annak a nehezen
megfogható jelenségnek a dokumentálása és körülírása képviseli, amely arra utal,
hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok nem vagy csak
korlátozott mértékben élnek a számukra felkínált oktatási lehetőségekkel. Ezekben az
esetekben már nem a diszkrimináció, a kirekesztés az elsődleges gátja a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma népcsoportok felzárkózásának,
hanem a cselekvésüket gátló szemléletmód, beidegződések, amelyeknek eredője
szociális-gazdasági vagy pszichológiai/szociológiai eredetű lehet.
4.3.2. A duplahurkos ördögi kör koncepció
Ezen a ponton a 3. fejezetben ismertetett roma integrációs törekvések és a
tanoda programok tapasztalatainak szintézise alapján

eljutottunk a duplahurkos

ördögi kör koncepciójához, amelynek értelmében a mélyszegénység újratermelődését
két egymást erősítő folyamat váltja ki. Az egyik a mélyszegénység – szegregáció –
diszkrimináció – társadalmi kirekesztettség – mélyszegénység hurok, míg a másik
hurok folyamatai a helyi közösségek belső tehetetlenségéből (internal inertia)
fakadnak:

mélyszegénység

–

hátráltató

viselkedésminták

–

elkülönülés

–

mélyszegénység. Ebben áll az ún. double-looped-vicious-circle vagy duplahurkos
ördögi kör koncepció lényege (György, 2012, György – Sebestyén, 2012). (16. ábra)
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16. ábra: A duplahurkos ördögi kör koncepciója

“nega&v”)
szegregáció)
munkaerőpiaci)
diszkrimináció)

elkülönülés)

belső)
többségi) mélyszegénység*
tehetetlenség)
társadalom)
társadalmi)
kirekesztés)

Hátráltató)
viselkedésminták)

Hipotézisünk szerint a hátrányos helyzetben lévő etnikai csoportok
teljesítménybeli lemaradásának kezelése csak a két összekapcsolódó önreprodukciós
kör folyamatainak egyidejű kezelése mellett lehet eredményes. A hipotézis
alátámasztására az 5. fejezetben ismertetett szingapúri „maláj-probléma” megoldása
szolgál.
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5. A “maláj probléma” megoldásának menete Szingapúrban
és tanulságok Magyarország számára
Szingapúr 1967 és 2011 között produkált gazdasági növekedése példa nélküli
az újkori gazdaságtörténetben. Évi közel 10%-os reál GDP növekedéssel az 1967-es
vásárlóerő paritáson mért egy főre jutó bruttó hazai termék Szingapúrban 619
dollárról 2011-re 61.103 dollárra emelkedett. A magyarországi hátrányos helyzetű
roma csoportok felzárkózása szempontjából azért kiemelten fontos Szingapúr példája,
mert Szingapúrnak ezt az egyedülálló gazdasági növekedést egy teljességgel
multikulturális környezetben sikerült megvalósítania, amelyben a maláj kisebbségnek
a magyarországi roma kisebbséghez hasonló problémákkal kellett szembenéznie.
Szingapúr alapvetően háromnemzetiségű ország. 5.18 millió lakosából 3.25 millió
(63%) szingapúri állampolgár, a fennmaradó 37%-ot az állandó jelleggel ott
tartózkodó rezidensek és külföldi munkavállalók alkotják. A legfrissebb, 2009-es
cenzus eredménye szerint Szingapúr lakosainak nemzetiségi megoszlása a
következőképpen alakult: 74.2%-a kínai, 13.4%-a maláj és 9.3%-a indiai, a
fennmaradó 3.2% pedig egyéb eurázsiai.

5.1. A szingapúri gazdaságfejlesztő modell pillérei20
A szingapúri maláj probléma és megoldásának ismertetése előtt bemutatjuk a
szingapúri

gazdaságfejlesztés

mögött

megbúvó

gazdaságpolitikai

stratégiai

megfontolásokat, amelyben az oktatáspolitika rendkívül fontos szerepet játszik. A
gazdaságpolitikai áttekintést azért tartjuk fontosnak, mert a maláj probléma
megoldása a szingapúri gazdaságpolitikai stratégia ismeretének hiányában egy a
magyar gyakorlattól távoli és elvont koncepciónak tűnhet. A szingapúri
gazdaságfejlesztő modell alapvetően 3+1 pontra épül.
Az első három pont a neo-merkantilizmus és a neoliberális gazdaságfilozófia
pragmatikus ötvözete. A szingapúri gazdaságirányítás 1959 óta a külföldi működő
tőke (FDI) és a tehetséges munkavállalók bevonzására törekszik – három
peremfeltétellel:
1.

A stratégiai szektorok döntően szingapúri állami vagy magánkézben

koncentrálódnak (pénzügyi, média, telekommunikációs, közlekedési és
energia szektor)
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György (2009) in Veress (szerk.) Gazdaságpolitika a globalizált világban tankönyv 20. fejezete
alapján
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2.

Az oktatáspolitikai koncepciót folyamatosan a munkaerő kereslet

igényeihez igazítják. Ugyanakkor prioritást élvez az a cél, hogy a szingapúri
munkavállalók a külföldi (és hazai) vállalatok értékláncának mind magasabb
hozzáadott értéket termelő szektorához kapcsolódjanak.
3.

Ez az oktatáspolitikai koncepció lehetővé tesz Szingapúr számára egy

pro-aktív

ipar-

és

szolgáltatáspolitika

megvalósítását,

amelynek

leglényegesebb elemei a következők:
a.

A humántőke fejlesztésével egyidejűleg Szingapúr egyre

fejlettebb és nagyobb hozzáadott értéket előállító FDI bevonzására vált
képessé.
b.

A bevonzott és a szingapúriak által létrehozott vállalatokat

klaszterszerűen helyezték el. A hasonló tevékenységű vállalatokat
földrajzilag egymáshoz közel telepítik, felgyorsítva ezzel a közöttük
zajló információcserét, növelve az innovációs potenciált és javítva az
együttműködés hatékonyságát.
c.

A betelepülő vállalatok állami támogatását fokozatosan leépítik

kockáztatva akár azok kitelepülését. Ugyanakkor új, a világ élvonalát
jelentő szektorok kialakulását jelentős mértékben támogatják.
+1. A külföldi működő tőkén túlmenően nem a külföldi hitelek, hanem a
szingapúri társadalombiztosítási rendszer befizetései, vagyis a munkavállalók
megtakarításai szolgáltak és szolgálnak az állami gazdaságfejlesztő modell
forrásaként. A munkavállalók egyéni számlán nyilvántartott társadalombiztosítási
befizetéseiből az állam nem-piacosítható államkötvényeket vásárolt, amelyekre
hozamgaranciát vállalt, az így rendelkezésére álló pénzösszeget pedig
infrastruktúra fejlesztésre fordította. (Ma már az állami vagyonkezelő, a Temasek
Holdings elegendő megtakarítással rendelkezik ahhoz, hogy ne kelljen
szükségszerűen

a

társadalombiztosítási

befizetésekre

támaszkodni

a

gazdaságfejlesztés során.)

5.2 A „maláj probléma” és a „romaügy” közötti hasonlóságok
A romák demográfiai, integrációs, foglalkoztatási és oktatási helyzetét a 2. és
a 3. fejezetben részletesen tárgyaltuk, ezért ebben a fejezetben csupán utalunk az ott
leírtakra.
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Magyarország hasonló kihívással néz (és nézett) szembe mint Szingapúr az
1960-as évek elejétől kezdődően. A két kihívás közötti különbség a mértékben
keresendő. A maláj nemzetiségűek aránya Szingapúr népességében már 1970-ben
7%-ot tett ki, míg akkoriban Magyarországon a romák aránya csupán 2.7-3.7% között
alakult (Kemény, 1976). A magyarországi romák aránya az 1960-as évek elején,
amikor mindkét ország nekilátott a nemzetiségi probléma megoldásához, még ennél is
alacsonyabb volt, de erre vonatkozó megbízható statisztikai adatok nem állnak
rendelkezésre. 2011-re a maláj nemzetiségűek aránya Szingapúrban 13.4%-ra, míg a
magyarországi romák aránya 10% közelébe21 emelkedett. Míg Szingapúrban pontos
nyilvántartást vezetnek az állampolgárok nemzetiségéről, addig a vonatkozó magyar
és európai uniós törvények az állampolgárok nemzetiségére és vallására vonatkozó
információkat érzékeny adatoknak tekintik, így a nemzetiségekre vonatkozó adatok
nyilvántartása Magyarországon nehézségekbe ütközik.
A „maláj probléma”. „A „maláj probléma” kialakulása elsődlegesen a brit
gyarmatosító gyakorlat következménye és részben a maláj közösség belső
tehetetlenségének az eredménye. Már az önmagában problémát jelentett, hogy a
malájok folyamatos nélkülözésben éltek, miközben a társadalmat alkotó többi nemzet
folyamatosan gyarapodott. A brit gyarmati időkre jellemző sajátos kereskedelmi
viszonyok, a malájok nem-diszkriminatív, hanem «jóhiszemű» mellőzése az
oktatásból, megfosztotta a malájokat a modern üzleti életben és kereskedelmi
tevékenységekben való részvételhez szükséges tudás és know-how elsajátításának
lehetőségétől” (Wan, 1990: 12. o., idézi Kassim, 2006: 11. o.).
A maláj vezetők által először 1971-ben használt „maláj probléma” kifejezés
fokozatosan kezdett terjedni a maláj közösségekben. A kifejezés magában foglalja az
oktatásban való alulteljesítést, a droghasználatot, a hátrányos helyzetű és rosszul
működő családokat, a rossz társadalmi-gazdasági helyzetet és a maláj munkások
alacsony képzettségi szintjét. „Bár a maláj probléma alapvetően gazdasági jellegű,
megoldásában a maláj vezetők az oktatásra helyezték a hangsúlyt, mert ebben látták
az áttörés lehetőségét az összes, a maláj problémához köthető kihívás leküzdésében.”
(Kassim 2006, 7. o.)
Bár a „Maláj részvétel Szingapúr nemzeti fejlődésében” címmel tartott 1971es szeminárium részletesen tárgyalta azokat a kihívásokat, amelyekkel a szingapúri
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2011-es becslések szerint a roma népesség aránya Magyarországon 7 és 14% között alakul. A
cigányság demográfiájával részletesen a 3. Fejezetben foglalkozunk.
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malájoknak szembe kellett nézniük, a szeminárium résztvevői tisztában voltak azzal,
hogy a kihívás nem csak a maláj közösségekre értendő, hanem a többire is. A
szervezők hittek abban, hogy „a malájok problémái jellegüket tekintve nem közösségi
vagy faji, hanem sokkal inkább az egész nemzetet érintő problémák. (...) Amelynek
megoldásában a nem-malájok elfogadják azt a szerepet, hogy támogató hozzáállásuk
hosszú távon a nemzet javát szolgálja, míg a malájok biztosak lehetnek abban, hogy
kisebbségi létük ellenére helyük van Szingapúr életében, és az össztársadalmi
integráció feltételei biztosítottak.” (Sharom Ahmat és James Wong, Maláj részvétel
Szingapúr fejlődésében, 1971: idézi Kassim, 2006, 1. o.)
Az alábbi táblázat összehasonlításban mutatja be a maláj probléma és a
romaügy közötti hasonlóságokat (4. táblázat).
Maláj probléma
Okok

•
történelmi és a többség
hozzáállásából fakadó problémák: a
brit gyarmati uralom sajátosságai (a
malájok kihagyása az üzleti életből és
„jóhiszemű” mellőzése az oktatásból)
•
a maláj
tehetetlensége

Tünetek

Romaügy

közösségek

•
történelmi
és
a
többség
hozzáállásából
fakadó
problémák:
szegregáció, diszkrimináció, kizárás
•
a
roma
közösségek
belső
tehetetlensége: a cigányok jelentős része
őseik hagyományait továbbápolva olyan
szokásokat követ, amelyek eltérnek a
magyar társadalmi többség gyakorlatától,
tehát például korán házasodnak, sok
gyermeket vállalnak, erőteljesen építenek a
nagycsalád támogató erejére úgy a
gyermeknevelés, mint a munkavállalás
terén, a szükséges és fontos tudás
megszerzésében
a
szülő-gyermek
viszonylatban megszerezhető tudást tartják
a legértékesebbnek, míg az iskolai tudást
másodlagosnak

belső

•

oktatásban való alulteljesítés

•

•

droghasználat

•
hátrányos helyzetű
működő családok

•
hátrányos helyzetű és rosszul
működő családok
•
rossz
helyzet

•

társadalmi-gazdasági

•
maláj
munkások
képzettségi szintje

alacsony

oktatásban való alulteljesítés
és

rosszul

rossz társadalmi-gazdasági helyzet

•
a roma származású állampolgárok
alacsony képzettségi szintje

	
  

4. táblázat: A maláj probléma és a romaügy összehasonlítása

5.3. A „maláj probléma” megoldása az 1960-as évektől kezdődően
A 17. és 18. ábra szemlélteti a malájok oktatásbeli és fogalkoztatásbeli
fejlődését 1980 és 2005 között. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy ez a fejlődés nem
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csupán a közvetlenül az iskolai lemaradásuk csökkentésére tett erőfeszítéseknek
köszönhető, hanem a páratlan szingapúri gazdasági fejlődéssel, a jól átgondolt és
sikeresen

kivitelezett

gazdaságpolitikai

stratégiával

is

összefüggésben

áll.

Szingapúrban rendkívül alacsony a munkanélküliségi ráta. Az 1980-as évek elejétől
kezdve 3% alatt marad – leszámítva a 80-as évek közepén egy öt éves
válságperiódust, amikor 9 és 13.5% között alakult. A szingapúri 25-64 év közötti
férfiak körében a legmagasabb a világon az aktivitási ráta, a 2006-2008-as statisztikák
szerint 86-89%. A teljes aktivitási ráta is igen magas: az 1980-ban mért 58%-ról
2008-ra

75%-ra

emelkedett

22

.

A

britek

által

1955-ben

létrehozott

társadalombiztosítási rendszer (CPF, Central Provident Fund), egy az állam által
menedzselt, befizetéssel meghatározott (DC, azaz defined contribution), egyéni
számlás, tőkefedezeti rendszer, amely rendkívül alacsony redisztribúciót tesz lehetővé
a szegények és az inaktívak irányába (György, 2009). A termékenységi rátát szigorú
gazdasági szabályozók alkalmazásával leszorították az 1960-as évektől kezdődően. A
„Stop at Two” (Álljon Meg Kettőnél) program keretében a kétgyermekes
családmodellt és többnyire az alacsony végzettségű, alacsony jövedelmű nők körében
a sterilizációt is népszerűsítették. A programot 1987-től kezdődően felváltotta egy, a
születést pártoló politika, Have Three or More (if you can afford it) (Vállaljon Hármat
vagy Többet, ha megengedheti magának).
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17.	
  ábra:	
  A 15 évnél idősebb maláj lakosság végzettségének alakulása Szingapúrban 1980-2005

	
  
Forrás: Progress of Malay community in Singapore since 1980 (2011)

	
  
18.	
  ábra:	
  A 15 évnél idősebb maláj lakosság foglalkoztatásának alakulása Szingapúrban 19802005	
  

Úgy a maláj vezetők, mint a kormányzati képviselők az oktatást tekintették a
legfontosabb tényezőnek a problémamegoldás során, ezért elsődlegesen az oktatásban
jelentkező kihívásokra fókuszáltak (Kassim, 2006):
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-

Növekvő iskolai teljesítménybeli különbség a maláj és nem-maláj

tanulók között
-

Alulteljesítés a törzstárgyak tekintetében – angol, matematika és

természettudományok
-

A maláj tanulók gyengébb streamekben23 (képzési folyamokban) való

felülreprezentáltsága
-

Az oktatás területén elért részeredmények fenntartására való képesség

hiánya
-

Magas lemorzsolódási arány a maláj tanulók körében

-

Kevés maláj felsőoktatási hallgató

A 19., 20. és 21. ábra szemlélteti az iskolai teljesítménybeli különbség
csökkenését a maláj és a nem-maláj tanulók között 1990 és 2005 között. Ezek az
ábrák kiválóan szemléltetik, hogy miért érdemes a szingapúri maláj közösség
felzárkózását célzó problémamegoldó folyamattal behatóbban megismerkednünk.
19.	
  ábra: az általános iskolai záróvizsgán továbbtanulást jelentő eredményt elért tanulók
arányának alakulása (%)( McKinsey (2010))	
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A szingapúri oktatási rendszer, akárcsak az egész társadalomszerkezet a meritokráciára épül. 1984től kezdődően a tanulókat negyedik osztályos koruktól képességeik szerint különböző csoportokba, ún.
streamekbe (képzési folyamokba) sorolják. (A későbbiekben az alfejezeten belül a streaming rendszer
bemutatásra kerül.) (Bővebben: www.moe.gov.sg)
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20.	
  ábra:	
  A	
  sikeres	
  érettségit	
  (GCE-‐N)	
  teljesítő	
  tanulók	
  aránya	
  (%)	
  (balra)	
  A	
  poszt-‐szekunder	
  
képzésekbe	
  felvett	
  tanulók	
  aránya	
  (%)	
  (jobbra)	
  

	
  

Forrás: Progress of the Malay community in Singapore since 1980 (2010))
21.	
  ábra:	
  Lemorzsolódási	
  arány	
  általános	
  iskolában	
  (balra),	
  és	
  lemorzsolódási	
  arány	
  
középiskolában	
  (jobbra)	
  

Forrás: Progress of the Malay community in Singapore since 1980 (2010)

	
  

Számos magyarázat született az oktatásban jelentkező problémák okainak
magyarázatára. Az egyik csoportba azok a magyarázatok sorolhatóak, amelyek a
problémát csupán történeti okokkal magyarázzák (brit gyarmati elnyomás) és azok
amelyek az iszlám vallást teszik felelőssé24, de a magyarázat, amelyet a maláj vezetők
többsége, a parlamenti képviselő politikusok és a kutatók többsége is elfogad és
legkönnyebben megváltoztathatónak tart, az iskolai teljesítménybeli lemaradás
legfontosabb okaként azt nevezi meg, hogy a maláj szülők nem támasztanak
elvárásokat gyermekeik felé azok iskolai teljesítményére vonatkozóan, nem
motiválják őket otthon jobb eredmények elérésére, és nem vesznek részt
oktatásukban 25 (Kassim, 2006: 48. o.). A maláj vezetők ennek megfelelően arra
építettek, hogy a probléma megoldása csak a hozzáállás megváltoztatásával
lehetséges (change in attitude) (Kassim, 2006: 48. o.).
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A malájok 100%-ban muzulmán vallásúak
A szociálpedagógia területén számos kutatás foglalkozik a szülők szerepével. Azok a tanulók,
akiknek szülei odafigyelnek gyermekeik tanulmányaira (elvárásokat támasztanak, segítenek otthon,
részt vesznek az iskolai rendezvényeken, egyeztetnek a tanárokkal) jobban teljesítenek a magukra
hagyott diákoknál (Parental involvement in schools 2005)
25
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5.3.1. A kezdetek (1959-1980)
A People’s Action Party (PAP) 1959-ben megnyerte a városállam első szabad,
demokratikus választását és azóta folyamatosan őrzi hatalmát. A PAP vezette
kormány a malájokat, mint a terület őslakosait pozitív diszkriminációban részesítette.
A maláj nyelvet a PAP a városállam egyik hivatalos nyelveként ismerte el (Ahmad,
1969). A malájok lemaradása gyorsan megmutatkozott szinte minden lényegesnek
számító területen, így az oktatás, a foglalkoztatás és az életkörülmények terén. A
lemaradás felszámolására a kormányzat pro-maláj politikákat foganatosított. Speciális
ösztöndíjakat biztosítottak a maláj tanulóknak és a középfokú valamint a felsőfokú
oktatást ingyenessé tették számukra (Ahmad, 1969).
1965-től, Szingapúr teljes függetlenné válása után új időszak köszöntött be
Szingapúr kisebbségpolitikájában, amelynek vezérlő elvévé a nemzetek közötti
egyenlőség vált a meritokrácia 26 jegyében. A malájok pozitív diszkriminációját
beszüntették. 1968-ban létrejött a MUIS (Szingapúr Iszlám Vallási Tanácsa), az
iszlám vallási ügyek kormányzati testülete azzal a céllal, hogy a muzulmánok jóléti és
vallási ügyeit képviselje (MUIS honlap 2012) 27.
A különböző maláj szervezetek és vezetőik számtalan esetben kérték a
kormányt, hogy segítsen problémáik megoldásában, de kérésükkel nem sikerült
befolyásolni a kormányzati kisebbségpolitikát (Kassim, 2006). Így a malájok
ráébredtek arra, hogy problémáikat nekik kell önerőből megoldaniuk (Kassim, 2006:
40. o.), és elkezdték megszervezni önsegítő szervezeteiket közvetett kormányzati
segítséggel a maláj közösségek belső tehetetlenségének leküzdésére (Tan, 1995: 9-10.
o.).
A kezdeti törekvések koordinálatlanok voltak, a különböző maláj szervezetek
egymástól

függetlenül,

egymással

párhuzamosan

szervezték

önsegélyező

tevékenységeiket. Az volt az általánosan elfogadott nézet a maláj vezetők körében,
hogy a maláj problémát pénzügyi segítséggel és iskolán kívüli felzárkózató
képzésekkel meg lehet oldani. E célból rövid távú programokat dolgoztak ki (Kassim,
2006).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
26	
  Az	
  Oxford	
  Dictionary	
  megfogalmazásában	
  olyan	
  kormányzat,	
  amelyet	
  iskolázott	
  és	
  arra	
  alkalmas	
  

emberek	
  irányítanak.	
  
27	
  A	
  MUIS	
  feladata	
  gondoskodni	
  Szingapúr	
  szerteágazó	
  muzulmán	
  közösségeinek	
  érdekképviseletéről.	
  Az	
  
iszlám	
  vallási	
  tanításoknak	
  megfelelően	
  kötelessége	
  képviselni	
  közösségei	
  vallási,	
  társadalmi,	
  oktatási,	
  
gazdasági	
  és	
  kulturális	
  ügyeit.	
  (MUIS	
  honlap)	
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5.3.2. Streaming a szingapúri oktatási rendszerben
Mivel a felzárkózás mikéntjében a hangsúly az oktatásra helyeződött
Szingapúrban, ezért fontos említést tennünk a szingapúri oktatási rendszer
felzárkózást befolyásoló változtatásairól. Az „Új Oktatási Rendszert” (New Education
System)

1979-ben

tervezték.

Az

ehhez

kapcsolódó

egyik

legjelentősebb

rendszerszintű változtatás a streaming bevezetése volt 1984-ben. A streaming
értelmében az általános iskola ötödik évfolyamától kezdődően a tanulókat
képességeik szerint különböző csoportokba sorolják. Egyértelmű volt, hogy a malájok
döntő többségét a gyengébb streamekbe fogják sorolni. Kezdetben nem volt átjárási
lehetőség a streamek között, amely előre meghatározta a maláj tanulók akadémiai
előmenetelének lehetőségeit (Kassim, 2006). 2008-ig a csoportokba sorolás általános
iskolai szinten (5-6. évfolyam) az összes tárgycsoport szerint történt, azóta
tárgyanként zajlik a csoportokba sorolás, amely nagyobb heterogenitást tesz lehetővé
(Gopinathan – Ho 1999, Minsitry of Education, 2012). A középfokú képzésben is
egyszerűsítettek a csoportok közötti átjárás szabályain (22. ábra)

(Ministry of

Education). 2004-ben már a maláj tanulók 15%-a tanult másodfokon a
legszínvonalasabb képzést biztosító express szinten, 30% normál képzésben és 50% a
legkevésbé megterhelő normál technikai képzésben (Kobayashi, 2005). A McKinsey
(2010) tanácsadó cég következtetése szerint a streaming rendszer és a speciálisan, a
hallgatók képességeinek megfelelően kialakított tananyag jelentős mértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a kevésbé tehetséges tanulók képesek legyenek teljesíteni az
általános iskolai tanulmányokat lezáró vizsgát (Primary School Leaving Exam, PSLE)
és ezáltal lehetőségük nyíljon sikeresen továbbtanulni szakmát és érettségit adó
középfokú képzésekben. (McKinsey, 2010) (19. ábra)
A streaming egy olyan pozitív szegregációs módszer, amely az angolszász
irodalomban az IQ alapján történő differenciált oktatás leírására szolgál. A
szingapúri streaming rendszerben a differenciálás sokkal árnyaltabb és túlmutat
az IQ alapján történő különbségtételen. Egy olyan pozitív szegregációs módszer,
amelynek

keretében

csökkenthető

a

hátrányos

helyzetű

csoportok

teljesítménybeli lemaradása, úgy hogy közben minden csoport teljesítménye
javul. A szingapúri streaminget három peremfeltétel egyidejű teljesülése teszi
eredményessé (György, 2012):
-

a szegregáció kizárólag iskolai teljesítmény alapján történik és a rendszer
lehetőséget biztosít a szegregált csoportok közötti átjárásra;
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-

a teljesítmény alapján szegregált csoportok teljesítőképességükre szabott
tanterv alapján részesülnek oktatási terhelésben;

-

a hátrányos helyzetben lévő közösségek tanulói a saját közösségeik által
működtetett civil szervezetektől kapnak segítséget.
A szingapúri poziztív szegregáció nem zárja ki a Komplex Instrukciós

Program általi integráció lehetőségét. A pozitív szegregáció és az intergáció
együtt alkalmazható. Míg a tanulók a tanórák 80-90%-ában képességeiknek
megfelelő terhelés mellett tanulnak, addig a tanórák 10-20%-ában lehetőségük
nyílik a megszerzett ismeretek közös használatára, az együttműködés normáinak
elsajátítására és a speciális, rájuk jellemző tudás érvényesítésére. Ez negyedik
tézisünk lényege, amelynek értelmében a hátrányos helyzetű etnikai csoportok
teljesítménybeli lemaradásának kezelésére a pozitív szegregációt és az
integrációt

párhuzamosan

lehet

és

kell

alkalmazni

a

meghatározott

peremfeltételek egyidejű teljesülése esetén. A tézis „a.” pontja ismerteti a pozitív
szegregáció peremfeltételeit, míg a „b.” pontja az integráció eszközéül szolgáló
csoportomunka peremfeltételeit.
Fontos kérdés a státusz. Nagyon fontos, hogy milyen a streaming
kommunikációja. A streaming, a pozitív szegregáció nem arról szól, hogy
megbélyegezzük a gyengébb képességűeket, hanem hogy hozzásegítsük az oktatási
intézményrendszerben intézményesült polgári kultúrától eltérő szociokulturális
háttérrel érkezőket ahhoz, hogy képesek legyenek az oktatási rendszer által támasztott
követelményeknek megfelelni. A pozitív szegregáció folyamata során az oktatási
rendszer igényeit, követelményeit is hozzáigazítjuk az eltérő szociokulturális háttérrel
érkezőkhöz a kölcsönös megfelelőség érdekében. Erre szolgál jó példával Szingapúr
esete. Fontos visszaidézni, hogy a cigány gyerekek döntő többségénél nincs otthon
könyv, újság, füzet, papír, toll, ceruza, és a családban egészen más nyelvezetet
használnak, mint az iskola nyelvezete (Kemény – Janky – Lengyel, 2004). Tehát nem
az iskolarendszer, hanem a szociokulturális környezetük „bélyegzi meg” a hátrányos
helyzetű tanulókat ebben a megközelítésben. A Ladányi János – Szelényi Iván (2006)
szerzőpáros értelmezésében nem csak a cigány gyermekekre értelmezhető a
szociokulturális környezet indukálta hátrány: szerintük az az új probléma, amivel a
posztkommunista társadalmakban a roma és nem roma munkanélküliek és szegények
tekintélyes része szembesül, az „underclass” fogalmával írható le, amely etnikai
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hovatartozástól függetlenül egy „társadalmi osztályok alatti osztály”-t jelent.
Hangsúlyozottan a maláj porbléma sem etnikai, hanem gazdasági eredetű, és egy
olyan porblémahalmazt jelöl a maláj vezetők szerint, ami a malájokra nagyobb
arányban jellemző, mint a társadalom többi tagjára (Kassim 2006, 7. o.).
22.	
  ábra:	
  Streamek közötti átjárás középfokon Szingapúrban	
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Forrás: Secondary School Education Booklet 2011	
  

Az 1971-es szemináriumot követő 10 évben elindult ugyan a szingapúri maláj
közösségek fejlődése, de az 1980-as népszámlálás idején felvett statisztikák szerint
elmaradt a fejlődés mértéke az előre eltervezett eredményektől (Tan, 1995). A kutatók
és a maláj politikusok számára világossá vált, hogy nem elegendő a programokkal
csupán a tanulókat megcélozni, hanem szükség van egy átfogó, a teljes közösség
hozzáállására ható szakpolitikai stratégia kidolgozására (Kassim, 2006). A
következtetések levonása után a már létező maláj szervezetek vezetői és a maláj
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parlamenti képviselők 1981-ben létrehozták a „Muzulmán Gyerekek Oktatásának
Tanácsát” (röviden Mendaki28). Ez volt az első esernyőszervezet, amelyet azzal a
céllal hoztak létre, hogy összefogja a felzárkózást segítő kezdeményezéseket a
tanulók támogatását célzó kezdeményezésektől, a szülők felkészítésén át egészen az
egyes politikák eredményeinek méréséig és kiértékeléséig (Tan, 1995: 9. o.).
Az 1980-as évek folyamán a kormányzat passzív, elutasító hozzáállása is
támogatóra változott (Tan, 1995: 14. o.). Az önsegélyező szervezetek a kormányzattól
függetlenül jöttek létre, de mivel Szingapúrban a kormány szoros társadalmi kontrollt
gyakorol (Ooi, 2009), ezért idővel beszállt a sikeres civil kezdeményezések
támogatásába (Juhari, 2011: 166. o.). Szingapúr akkori miniszterelnöke, Lee Kuan
Yew is rávilágított egyik beszédében, hogy egy a „kormányzat által menedzselt
(felzárkózást segítő) terv a negyedét sem lett volna képes elérni azoknak az
eredményeknek, amelyeket ezek az önkéntesen szerveződő, spontán maláj/muszlim
kezdeményezések megvalósítottak.” (Lee 1982)
Mivel a 2010-es roma iskolázottsági adatok a szingapúri maláj iskolázottsági
adatok 80-as évek közepére jellemző szintjén állnak (23. ábra), ezért különösen fontos
az 1980-as évektől beinduló programok eredményeinek vizsgálata.
23.	
  ábra:	
  2010-es roma iskolázottsági adatok Magyarországon összehasonlításban a szingapúri maláj
iskolázottsági adatokkal (1980, 1990, 1995, 2000, 2005)	
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Forrás:	
  roma	
  adatok	
  BCE	
  (2011),	
  maláj	
  adatok	
  Progress	
  of	
  Malay	
  Community	
  in	
  Singapore	
  since	
  
1980,	
  (2011)	
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A Mendaki a maláj “Majlis Pendidikan Anak-Anak Islam” elnevezésből képezett mozaikszó
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5.3.3. A problémamegoldás az 1980-as évek elejétől kezdődően
Ebben az alfejezetben ismertetjük a maláj felzárkózó programok szervezeti
felépítését, a legfontosabb programokat és a maláj felzárkózó programok jelenlegi
finanszírozási hátterét. A 24. ábra mutatja be a maláj felzárkózó programok szervezeti
hátterét, a programok és a szervezetek közötti kapcsolatokat.
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24.	
  ábra:	
  a maláj önsegélyező szervezetek és programtípusok Szingapúrban	
  

	
  
Forrás: György – Sebestyén (2012)

5.3.3.1. Szervezeti felépítés
Mendaki. A korábban már röviden bemutatásra került Mendakit a kilenc
maláj parlamenti képviselő közreműködésével alapították 1981-ben. A Mendaki
kezdetben az oktatásra helyezte a hangsúlyt (Juhari, 2011), de azon túlmenően a
legfőbb célja, hogy „társadalmi katalizátorként” szolgáljon a muzulmán közösségek
és a többségi társadalom szemléletének formálásán keresztül. Ennek megfelelően a
Mendaki nemcsak a vallási nevelésre fókuszál, hanem a hagyományos tanterv
muszlim/maláj kultúrának megfelelő módosításán is dolgozik annak érdekében, hogy
a malájok hozzáállása is formálódjon és a tananyag is könnyebben befogadható
legyen a maláj diákok számára. (Tan, 1995: p 9-10. o.)
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A maláj közösség kezdetben igen bizalmatlanul állt a szervezethez, ugyanis
kételkedett a kormányzat támogató szándékának hitelességében. A kezdeti
nehézségek ellenére hamar kiderült, hogy a Mendaki sokkal eredményesebb és
hatékonyabb bármely más korábbi, a kormányzat által kezdeményezett programnál. A
Mendaki legfontosabb programja az 1982-ben indított „Mendaki Tuition Scheme”
(Mendaki Oktatási Terv) volt, amely egy fizetős speciális képzési program a
maláj/muszlim tanulók igényeire, szokásaira, kultúrájára szabva motiválásuk és
iskolai helytállásuk előmozdítása érdekében (Mendaki honlap). A Mendaki sikereinek
elismeréseként a kormányzat a célrendszerének bővítésére bátorította a szervezetet
(Tan, 1995: 9-10. o.), aminek hatására a Mendaki több korábbi kormányzati program
felügyeletét átvette (Juhari, 2011). Az Oktatási Minisztérium (MoE) és a Mendaki
1989-ben létrehozta a Mendaki-Minisztérium Vegyesbizottságot (MMJC) azzal az
elsődleges céllal, hogy iskolai és közösségi programok megtervezésével és
végrehajtásával javítsanak a maláj diákok iskolai eredményein (Kassim, 2006: 94. o.).
A Mendaki egyre szélesebb körben indított projekteket, de elsődleges céljának
továbbra is az iskolai teljesítménykülönbség leküzdését tartotta. Ennek érdekében a
szülőket és az egész családot bevonó szemléletformáló programokat indított az
ösztöndíj és kedvezményes diákhitel programokon, valamint felzárkóztató és
kiegészítő órákon túlmenően (Kassim, 2006 101. o.).
Mendaki SENSE. A Mendaki SENSE (Mendaki Social Enterprise Network
Singapore Pte Ltd, magyarul Mendaki társas vállalkozási hálózat Kft) a Mendaki
leányvállalata. Elsősorban a munkavégzéshez kapcsolódó felnőttképzési programok
lebonyolítása a feladata. Képzést, átképzést és egyéb a foglalkoztatást segítő oktatási
programokat kínál. Együttműködik a Szingapúri Munkaügyi Ügynökséggel
(Singapore Workforce Development Agency) annak érdekében, hogy segítsen
összekötni a munkaerő keresletet a kínálattal. A Mendaki SENSE legfontosabb célja,
hogy azoknak segítsen a munkaerő piaci rugalmasságuk megteremtésében és
fenntartásában, akiket a munkaerőpiac strukturális átalakulása a legnagyobb
mértékben súlyt. Ezeken túlmenően a Mendaki SENSE munkaügyi tanácsadással és
munkaerő közvetítéssel is foglalkozik. (Mendaki SENSE honlapja)
Mendaki Club. A Mendaki Club a Mendaki fiókszervezete, amely 2000-ben
vált le irányítási szervezetét tekintve a Mendakiról. Maláj/muszlim hallgatók és fiatal
értelmiségiek hozták létre azzal a céllal, hogy támogassák saját közösségeik
felzárkózását, valamint példájukkal és tevékenységükkel hozzájáruljanak a malájok
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felzárkózását támogató közhangulat kialakulásához. Legfontosabb tevékenységeik
közé tartozik a középiskolai felzárkóztató és korrepetáló órák tartása, valamint
mentorként szárnyaik alá vesznek fiatal tehetségeket, figyelemmel kísérik
fejlődésüket és saját példájukon keresztül motiválják őket. Ezen túlmenően a klub
számos felzárkózáshoz kapcsolódó szemináriumot, rendezvényt szervez a felzárkózás
elősegítése érdekében, ahol a fiatal és már tapasztaltabb maláj/muszlim értelmiségiek
megosztják

a

hallgatósággal

a

felzárkózással,

felzárkóztatással

kapcsolatos

tapasztalataikat (Juhari, 2011: 152. o.).
AMP. Az AMP (Association of Muslim Professionals, Muzulmán
Értelmiségiek Egyesülete) egy olyan önsegélyező szerveződés, amely 1991-es
megalakulásakor lényegesen kevesebb kormányzati kapcsolattal rendelkezett, úgy is
fogalmazhatunk, hogy az AMP a kormányzattól független önsegélyező szervezete
volt

a

maláj

közösségeknek.

A

Mendaki

vetélytársaként

(és

részben

komplementereként) jött létre, hogy azon maláj/muszlimokon segítsen, akik nem
kívántak részt venni a kormányzat által felügyelt felzárkózó programokban. 2001-ben
az AMP megegyezett a kormánnyal abban, hogy a kormánypárt (PAP) maláj
parlamenti képviselői és a malájok független képviselői közös irányítása alá kerül a
szervezet, megőrizve így részleges függetlenségét és megteremtve kormányzati
elfogadottságát (Kassim, 2006).
Míg a Mendaki fokozatosan terjesztette ki célrendszerét, addig az AMP
tanulva a Mendaki példájából a kezdetektől holisztikus megközelítést alkalmazott. A
szervezet a kezdetektől olyan komplex programokat valósított meg, amelyek
egyszerre kezelik a malájok oktatási, társadalmi és munkaerő piaci nehézségeit.
(Juhari, 2011)
Young AMP. A Young AMP az AMP ifjúsági szervezete, amely 2004-ben
jött létre. Célja, hogy hozzájáruljon a muszlim közösségekhez tartozók iskolai
előmeneteléhez, színesítse kulturális programjaikat, növelje politikai befolyásukat,
segítsen elmélyíteni vallásos életüket és segítsen a gazdasági dinamizmusuk
fejlesztésében. Víziójuk szerint egy olyan közösség kiépítésén fáradoznak, amely
képes gondolkodni, cselekedni és kritikusan reflektálni. A Young AMP
célcsoportjába a 17 és 19 év közöttiek tartoznak, akiket arra ösztönznek, hogy a jövő
maláj/muszlim értelmiségijeivé és vezetőivé váljanak (Juhari, 2011: 176. o.).
Ain Society, Clubilya. A Mendakin és az AMP-on kívül még két fontos,
felzárkózást segítő non-profit önsegélyező szervezetet kell megemlítenünk. Az egyik
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a 2000-ben alapított Ain Society, a másik a 2004-ben alapított Clubilya. Mindkettő
szervezet az iskola-elhagyó, veszélyeztetett és/vagy hátrányos helyzetű fiatalokra
fókuszál, továbbá családjaik számára kínál jóléti szolgáltatásokat. Olyan programokat
szerveznek, amelyek célja a fiatalok visszavezetése az iskolába, szociális készségeik
fejlesztése, szakképzése és az életben való helytálláshoz nélkülözhetetlen készségek,
mint a számítógép használat fejlesztése. A Clubilya munkatársai többségében
családsegítők, jogi tanácsadók, a talpraállást segítő szociális munkások, akik
rendelkeznek azokkal a készségekkel, képességekkel, hogy a veszélyeztetett fiatalok
nehézségeit kezeljék (Juhari, 2011: 162. o.).
PMBM. A további kezdeményezések közül jellege miatt külön említendő még
a Mohamed Próféta Születésnapjának Emlékére létrehozott ösztöndíj alapítvány
(Prophet Muhammad’s Birthday Memorial). A PMBM szingapúri maláj egyetemi
hallgatóktól vár koncepciókat a maláj probléma megoldására. A verseny fődíja 3000
szingapúri dollár. (Suhaimi, 2010)

5.3.3.2. Fontosabb felzárkózást segítő programok
A felzárkózási folyamat elindításakor a szervezetek programjaikat az oktatás
köré szervezték, de hamar felismerték, hogy a programokkal önmagában nem fogják
elérni a kívánt célok teljesülését, mert a gyermekek iskolai előmenetele nem csak az
oktatási programoktól és az iskolai tevékenységek minőségétől függ. Ezért új, átfogó,
a közösség hozzáállását befolyásoló programok megalkotása és megvalósítása felé
mozdultak el (Kassim, 2006).
A hosszú kísérletezési fázis után a következő programstruktúra jött létre
(Mendaki Annual Report 2009):

	
  

•

Partneri kapcsolatok erősítése

•

Ifjúsági programok

•

Családi programok

•

Foglalkoztatást segítő programok

•

Oktatási programok

•

Ösztöndíjak

•

A felzárkózás minőségét fejlesztő kutatási programok
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A magyar Akcióterv 2012-14 logikájához illeszkedő bontásban a programokat
öt stratégiai terület mentén rendszerezhetjük: oktatás, ifjúság, család, foglalkoztatás
és kutatási tevékenységek.
Lakhatás. A lakhatási programok képeznék a hatodik stratégiai területet, de a
lakhatási kérdést Szingapúrban teljesen másként kezelték mint Magyarországon. A
kormányzat felszámolta az etnikailag elkülönült telepeket, nyomornegyedeket, és a
kormányzati lakásprogram keretében ambiciózus deszegregáló programot valósított
meg. Fontos megemlíteni, hogy a kormányzati lakásprogram lakásai nem voltak
ingyenesek,

minden

körülményeinek

szingapúri

javulásáért,

állampolgárnak

amelyet

megtehetett

fizetnie
a

kellett

lakhatási

társadalombiztosítási

befizetéseinek terhére. A lakhatási program egyszerre három célt szolgált: munkához
juttatni a szingapúriak széles tömegét az építőiparban, lefektetni egy tulajdonnal
rendelkező, és ezért felelősségtudattal bíró középosztály kialakulásának alapjait és
megvalósítani a deszegregációt.
A deszegregáció során jelentkező etnikai feszültségek elsimításában
különösen fontos szerep jutott a különböző közösségi szervezeteknek és a
kormányzatnak, ugyanis ha „a kormány tisztán a piaci erőkre bízta volna a lakások
elosztását és nem vezetett volna be deszegregatív intézkedéseket, a társadalmi
integráció nem valósulhatott volna meg tekintettel a világ nagyvárosaiban
tapasztalható elkülönülési folyamatokra” (Boal 2000, Dunn 1993, Smith 1989,
Blainey 1988 in Sim et al., 2003).
A következő rész mutatja be a Mendaki által lefektetett struktúrában a
legfontosabb, felzárkózást segítő programokat.
Partneri kapcsolatok erősítése. Szingapúr vallási és etnikai szempontból is
multikulturális társadalmának szervezésében jelentős szerep jut az önsegélyező civil
szervezeteknek (self-help groups, SHGs), úgy mint a Kínai Fejlesztést Támogató
Tanács (Chinese Development Assistance Council), Eurázsiai Egyesület (Eurasian
Association), a Szingapúri Indiaiak Fejlesztést Támogató Egyesülete (Singapore
Indian Development Association) és a Mendaki. (A maláj/muszlim önsegélyező
szervezetek körében a Mendaki a legjelentősebb.) Ezek a szervezetek fontos szerepet
játszanak abban, hogy a helyi etnikai közösségek lépést tudjanak tartani a gazdasági
alrendszer növekvő elvárásaival, és ki tudják venni a részüket a gazdasági fejlődés
nyújtotta előnyökből (Mendaki Annual Report 2009).
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A partneri kapcsolatok erősítése alatt azokat a projekteket értik Szingapúrban,
amelyeket a fent említett önsegélyező szervezetek együttműködésben valósítanak
meg az oktatás, foglalkoztatás, család, kutatás és általánosságban az ifjúságnevelés
területén. Ilyen az Közös Oktatási Program (Collaborative Tuition Programme), a Híd
Program (Bridging Programme) a Közösségi Tandíjtámogatási Terv (Community
Tuition Fee Subsidy Scheme) és a Közös Munkaexpó (Joint Job Fair). A programok
közé tartoznak olyan, sehova nem sorolható programok is, mint a fajok közötti
harmónia megünneplésére szolgáló National Orange Ribbon Celebration. Az
önsegélyező szervezetek nagyon fontos szerepet játszottak és játszanak abban, hogy a
kormányzati programokat közelebb vigyék saját közösségeikhez és erősítsék
közösségeik között a bizalmi szálakat, a toleranciát és a kölcsönös tiszteletet.
(Mendaki Annual Report 2009)
Azért is nagyon fontosak ezek a partneri kapcsolatok erősítésére épülő
programok, mert a különböző nemzetiségek meg tudják osztani egymással
tapasztalataikat, tehát a programok az információcsere és a tudásáramlás eszközeiként
szolgálnak. Ezáltal az önsegélyező szervezetek nem csupán saját közösségeikbe
invesztálnak, hanem a közös programokon keresztül a többi közösség érdekeit is
szolgálják. (Mendaki Annual Report 2009)
Azért képezik a felzárkózás költségvetésének legjelentősebb részét a partneri
kapcsolatok erősítését célzó programok, mert céljától függetlenül minden olyan
program idetartozik a felzárkózás területén, amelyet a különböző nemzetiségek
önsegélyező szervezetei közösen valósítanak meg. (Mendaki Annual Report 2009)
Az egyik, meglátásunk szerint kiemelten fontos, Magyarország számára is
implementálható program a Muszlim Vallási Tanács (MUIS) és a Mendaki által
közösen szervezett program, amelynek keretében a pénteki prédikációk során külön
hangsúlyt fektetnek az oktatás/nevelés fontosságára. Így helyezik modern kontextusba
a muszlim vallást és kultúrát, valamint segítenek a vallási értékek helyes
értelmezésében. (MUIS honlapja)
Ifjúsági programok. Az ifjúsági programok három téma köré szerveződnek:
rehabilitáció, megelőzés, valamint bátorítás és integráció29. A legnagyobb kihívást a
rehabilitáció jelenti.
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Empowerment and integration. Az empowerment nehezen írható le egy szóval, de voltaképpen
öntudatra nevelést, bátorítást, felelősségvállalásra való ösztönzést, felhatalmazást jelent.
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A rehabilitációs programok célja visszaintegrálni az iskolát elhagyó
gyerekeket és megakadályozni a siker kapujában állókat abban, hogy otthagyják az
iskolát. A Clubylia ennek érdekében együttműködik a Szingapúri Rendőrség azon
speciális bűnügyi csoportjának szakértőivel, akik a fiatalkorú bűnözésre szakosodtak.
A szakértők feladata előválogatni a Clubylia „Giant Trampoline Project” (Óriás
Ugródeszka Projekt) elnevezésű programjában résztvevő gyerekeket. Értelemszerűen
azok a gyerekek kerülnek ebbe a programba, akiknek már volt valamilyen rendőrségi
ügyük. A projekt célja, hogy arra ösztönözze a problémás fiatalokat, hogy hasznos
tagjaivá váljanak a társadalomnak (Juhari, 2011: 163. o.).
A preventív/megelőzési programcsalád olyan megelőzési és fejlesztési
programokat tartalmaz, amelyeket elsősorban a tizenévesek számára fejlesztettek ki.
A programok célja, hogy már egészen fiatal korban bemutassa a gyerekeknek az
elkallódás veszélyeit, a tipikus lezüllési utakat és a lezüllés következményeit, és
ezáltal megértesse velük döntéseik fontosságát, valamint felhívja a figyelmet a tanulás
fontosságára. Ilyen a Clubylia „Project Reach” elnevezésű programja, vagy a
kifejezetten 10 és 14 éves kor közötti lányoknak szóló „Juz Gurlz” (Csak csajok)
program, amelynek célja, hogy a lányokat önálló, tudatos döntések meghozatalára
sarkallja, lényegben, hogy a (túlságosan korai) házassághoz és gyermekvállaláshoz
való hozzáállásukat formálja (Juhari, 2011: 179. o.).
Működnek olyan programok is, amelyek kifejezetten a középfokú tanulókat
célozzák meg, közülük is kifejezetten azokat, akik a gyengébb streamekben tanulnak.
Ezek a programok tevékenység alapú tanulási, felzárkózási lehetőségeket kínálnak
többnyire workshopok és csoportmunka formájában (Juhari, 2011: 164. o.).
A bátorító és integrációt erősítő programokat elsősorban két ifjúsági szervezet
indítja, a Mendaki Club és az AMP Young. Tevékenységük célja, hogy erősítsék a
maláj/muszlim fiatalokban az ésszerű politikai szerepvállalásra való hajlandóságot.
(Mendaki Club honlapja)
Családi programok. A Mendaki különösen nagy hangsúlyt fektet a családi
programokra, mivel a maláj gyermekek felzárkózásának kritikus sikertényezőjét látja
a szülők hozzáállásában, egészen pontosan abban, hogy a gyerekek kapnak-e a
tanuláshoz otthonról bátorítást, elvárásokat és érdeklődő figyelmet. A maláj szülők
többsége ugyanis ezeket az értékeket nem tartotta fontosnak, és nem is rendelkezett
azokkal a képességekkel, amelyek lehetővé tették volna számukra, hogy segítsék
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gyermekeik iskolai előmenetelét. Az önsegélyező szervezeteknek óriási szerepe volt
abban, hogy a maláj szülők hozzáállása idővel megváltozott.
A programok egyik csoportjának az a célja, hogy megakadályozza a
diszfunkcionális családok kialakulását. A kormányzat ennek keretében olyan
megelőző és gondozásra, gondoskodásra nevelő, valamint házasságra felkészítő
programokat szervez, amelyek célja, hogy felkészítse a fiatalokat a jól átgondolt,
megfontolt életvezetési, házasságkötési döntések meghozatalára (Building Resilient
Family Institutions, 2005).
A programok másik csoportja a szülők szerepe az iskolai eredmények
alakulásában témakörre fókuszál 1982 óta. A Mendaki erre a célra külön tagozatot
hozott létre 1987-ben, „Gyermek és Családfejlesztési Osztály” néven, amely azóta
számos programot indított el, úgy mint A-Plus, Action-Parent Learning Useful
Strategies, Early Childhood and Education Programme. Ezek a programok abból a
célból jöttek létre, hogy felruházzák a szülőket és a leendő szülőket az eredményes
gyermekneveléshez szükséges tudással. A programok központi eleme az oktatáshoz
való megfelelő hozzáállás népszerűsítése (Kassim, 2006: 95. o.).
A családi programok harmadik csoportjába azok a programok tartoznak,
amelyeknek a célja, hogy felkészítse a szülőket arra, hogy képesek legyenek
gyermekeiknek segíteni a tanulásban. A kutatók egy jelentős része a szülői
elvárásokat és a szülők mindennapos apró hozzájárulását döntő fontosságúnak tartja a
gyermekek fejlődésében. Az iskolai teszteredmények kiértékelése alapján a maláj
tanulók rosszabbul teljesítenek a többi nemzetiségnél a matematika és a
természettudományos tárgyakban, vagyis olyan tárgycsoportokban, amelyekben az
otthoni gyakorlás nagyon sokat számít. De mivel a maláj szülők többsége maga is
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezett, nem volt képes segíteni gyermekének
még általános iskolai szinten sem. Ezért a maláj/muszlim önsegélyező szervezetek
olyan programokat indítottak, amelyek keretében megtanították a szülőket az alapvető
matematikai ismeretekre, nem elhanyagolva az írás és olvasás készség fejlesztését
sem. Példának okán az AMP 1991-ben kötelező jelleggel elindított egy programot
azoknak szülőknek, akik gyermekei részt vesznek az AMP óvodai képzésében
(Kassim, 2006: 89-93. o.). A másik hatásos példa a „szülői felzárkóztatásra” a
Mendaki által indított „Exam Ready Campaign” (Vizsgakész Kampány), amely 2003
óta készíti fel a maláj szülőket az általános iskolai záróvizsga előtt álló gyermekeik
támogatására. A kampány során szemináriumokat tartanak a maláj szülőknek és
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vizsgasorokkal látják el a hátrányos helyzetű családokat. A program annyira
sikeresnek bizonyult 2003-as bevezetésekor, hogy a szülők kérték, hogy ne csak a
vizsgára készítsék fel őket, hanem a tanév során is kapjanak ilyen jellegű támogatást
(Sen, 2004).
Foglalkoztatást segítő programok. A foglalkoztatást segítő programok
fontos részévé váltak a felzárkózásnak Szingapúrban is. A Mendaki SENSE a
legfontosabb maláj/muszlim önsegélyező szervezet ezen a területen, amely a
programok széles spektrumát kínálja, úgy mint tanácsadás, munkaerő közvetítés,
képességfejlesztés, képzés és átképzés.
A Mendaki SENSE és a nemzeti termelékenységi testület közösen szervez
képességfejlesztő kurzusokat olyan malájoknak, akik nem fejezték be általános iskolai
tanulmányaikat. Egy speciális expressz programot fejlesztettek ki számukra, amely a
negyedik évfolyamtól indul és az alapszintű matematika tudás átadásán alapszik.
(Kassim, 2006: 96. o.)
Az egyik leggyakrabban emlegetett gazdasági hátrány a malájok kapcsán,
hogy hiányzik belőlük a vállalkozó szellem. Ezért az AMP beindította
mikrovállalkozási programját, amely alacsony jövedelmű családoknak segít beindítani
vállalkozásaikat. A program többfázisú, a pályaorientációtól, a karrier tanácsadáson át
üzleti és informatikai képességfejlesztő kurzusokat is kínál. (AMP honlap, 2012a)
Oktatási programok. Mind a mai napig az oktatási programok képezik a
legjelentősebb részt a felzárkózó programok körében (Kassim, 2006). A programok
legfontosabb célja az iskolai teljesítménykülönbségek csökkentése a maláj, az indiai
és a kínai diákok körében vizsga-előkészítő kurzusok keretében, többnyire a
legfontosabb tantárgyakból (Kassim, 2006).
Ezen programok közé sorolandók a Mendaki felzárkóztató délutáni és hétvégi
osztályai és az otthonképzési osztályai, amely még az 1990-s években indult
(Mendaki Tuition Scheme és Weekend Tuition Scheme). A Mendaki kezdetben csak
a matematikára és az angol nyelvtudásra koncentrált, majd később terjesztette ki a
programok körét más tárgyakra, tárgycsoportokra is (Kassim ,2006: 96. o.).
Egy másik kimagasló kezdeményezés az AMP „Matematika Otthontanulási
Csomag” (Mathematics @ Home Learning Kit), amely néhány fontos matematikai
témakörben tartalmaz feladatokat és praktikákat a maláj gyermekek számára. A
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csomagot az AMP a saját kutatási eredményei alapján fejlesztette ki a maláj gyerekek
igényeire optimalizálva (Kassim, 2006: 101. o.).
Amint azt az ifjúsági programoknál említettük, a Mendaki a motiválásra és a
bátorításra is jelentős hangsúlyt fektet, mint az iskolai előmenetel két fontos
tényezőjére. Ennek érdekében workshopokat szervez a középiskolai tanulók számára,
ahol lökést kapnak ahhoz, hogy jó tanulókká váljanak, továbbá szakmai tanácsadást
nyújt a középiskolába járó maláj diákoknak, amelyek keretében hatékony tanulási
technikákat ismerhetnek meg. A Mendaki az általános iskolai záróvizsgán a legjobb
10%-ba tartozó maláj diákok számára bevezette a „Nagy Testvér Programot” (Big
Brother Scheme), amelynek keretében üzletembereket és értelmiségieket rendelnek
mentorként melléjük. A mentorok feladata, hogy segítsék a maláj diákokat abban,
hogy középfokon is megőrizzék tanulmányi sikereiket (Kassim, 2006: 94. o.).
Ösztöndíjak és pénzügyi segítségnyújtás. A oktatási rendszer meritokratikus
jellege révén számtalan ösztöndíj program működik Szingapúrban, és nem csak a
hátrányos helyzetű tanulók számára, hanem a valamilyen téren kimagaslón
teljesítőknek. Számos diákhitel konstrukció és egyéb pénzügyi konstrukció létezik a
hátrányos helyzetű diákok számára, hogy pénzügyi nehézségek nélkül tudják folytatni
tanulmányaikat. Tanulást segítő pénzügyi konstrukciókat az állam, a vállalatok és az
önsegélyező szervezetek is kínálnak. A kedvezményes pénzügyi lehetőségek
elnyerésének alapkritériuma az egy főre jutó családi jövedelem nagysága.
Amennyiben ez egy bizonyos szint alatt van, akkor tanulmányi teljesítménytől
függően részesülhetnek a diákok különböző pénzügyi kedvezményekben, ösztöndíj
lehetőségekben (Mendaki honlap, 2012).
A „Készen az Iskolára Alap” (Ready for School Fund) egy az AMP által
indított pénzügyi alap, amely 2002 óta segíti a hátrányos helyzetű diákokat azáltal,
hogy fedezi tandíjukat és egyéb oktatáshoz kapcsolódó költségeiket (úgymint
tankönyvek, tanszerek, papír-írószerek) (AMP honlap, 2012b). Az Ain Society-nek is
létezik hasonló célú, az alacsony jövedelmű szülők gyermekeit segítő pénzügyi alapja
(Ain Society honlapja, 2012b). Egyfajta verseny alakul ki a különböző önsegélyező
szervezetek és a kormányzat között a tekintetben, hogy ki tud hatékonyabb, vonzóbb
programokat működtetni ezen a területen.
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A felzárkózás minőségét fejlesztő kutatási programok. Ezek a kutatási
programok alapvető fontosságúak a már meglévő programok monitorozása és
elemzése, fejlesztésük, valamint új, hatékonyabb programok kidolgozása érdekében.
Számos kutatóközpont működik Szingapúrban, amelynek feladata a programok
monitorozása és elemzése, továbbá policy javaslatok készítése az oktatás és a vallás
terén, valamint az oktatáshoz kapcsolódó szakpolitikai területeken. A két
legfontosabb, maláj felzárkózást segítő kutatóközpont a Mendaki berkein belül és az
AMP leányvállalataként működik. Az Iszlám és Maláj Ügyek Kutatóközpont (Centre
for Research on Islamic and Malay Affairs, RIMA) az AMP fiókszervezeteként
kezdte, és kutatási feladatainak kiszélesedésével vált önálló szervezetté 1998-ban
(RIMA honlap 2012).

5.3.3.3. A programok finanszírozása
A finanszírozás a kezdetekkor igen nagy problémát jelentett, de a szingapúri
társadalombiztosítási rendszeren, a CPF-en keresztül működő két önkéntes
hozzájáruláson alapuló elkülönült alap bevezetésével enyhültek a programok
finanszírozási gondjai. Hozzá kell tenni azonban, hogy még mindig nehéz fenntartani
a finanszírozás folyamatosságát, bizonyos időszakokban a kormányzat, máskor egyéb
alapítványok, ügynökségek szállnak be a finanszírozásba, hogy kipótolják a
hézagokat.

A

programok

kezdeti

sikertelenségei

részben

a

finanszírozás

folytonosságát biztosítani nem képes forrásoknak is betudhatók voltak. (Tan, 1995:
10-11. o., Rasheed, 1992: 9. o.)
1984-ben a CPF egyik elkülönült alapja a Mecsetépítő Alap (Mosque Building
Fund)

felhasználási

területét

kiterjesztették

a

Mendaki

programjainak

a

finanszírozására is, így jött létre a Mecsetépítő és Mendaki Alap (Mosque Building
and Mendaki Fund, MBMF) (MBMF, 2009). Az alapba a társadalombiztosításon
(CPF-en) keresztül folynak be a pénzek, és az alap pénzét a MUIS kezelni. Az
alaphoz való hozzájárulás minden muszlim dolgozó számára kötelező a havi
jövedelmének függvényében (About MBMF 2012, MBMF 2009). Az 5. táblázat
szemlélteti a CPF hozzájárulási rátákat.
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Összes%havi%
jövedelem%(S$)

Mecset%építésre%és%
vallásos%oktatásra%
használható%rész%(S$)

Összes%havi%
hozzájárulás%(S$)

%1000%S$%alatt
1001%B%2000%S$
2001%B%3000%S$
3001%B%4000%S$
4000%S$%felett

2
3.5
5
12.5
16

Mendaki%által%
használható%rész%
(S$)

1
2.25
3.6
8
10.75

1
1.25
1.4
4.5
5.25 	
  

5.	
  táblázat:	
  Kötelező hozzájárulási összegek a jövedelem függvényében az MBMF-hez	
  

Forrás: Lates Monthly MBMF Contribution Rates (2011)

Egy másik MUIS által menedzselt alap az Ösztöndíj és Oktatási Alap
(Scholarship and Education Fund), amelyet 1998-ban hoztak létre a muszlim tanulók
egyetemi és posztgraduális tanulmányainak finanszírozására. Az alap létrehozása óta
a rendelkezésre álló 11 731 231 szingapúri dollárból csupán 3 027 319 szingapúri
dollárt használtak fel (MUIS Annual Report 2010, 2011: 131. o.).
A MUIS által menedzselt kötelező és önkéntes alapokba technikailag a CPFen keresztül lehet befizetni a hozzájárulásokat. Az állami hozzájárulások is a CPF
rendszerén keresztül jutnak el a MUIS-hoz. A MUIS rendelkezik az MBMF
számlavezetése felett is, amely két alszámlára bomlik, az egyiken a mecsetépítésre és
a vallási oktatásra elkülönített pénzek szerepelnek, míg a másikon a Mendaki által
indított programok finanszírozására szánt összeg szerepel (MUIS Annual Report
2010, 2011: 125-127. o., 30-40. o.).
A bevételi oldal megismerése után érdemes áttekintenünk, hogy miképpen
oszlanak meg a bevételek a programok között. Mivel a költségvetés döntő hányadával
a Mendaki gazdálkodik és osztja tovább a többi szervezetnek a CPF hozzájárulásokat,
ezért a Mendaki költségvetése jó közelítése a teljes éves felzárkózási költségvetésnek.
(6. táblázat)
Programok(költségei(programtípusonként(
(S$)
Tevékenységek*költségei*(S$)
Járulékos*költségek**(S$)
(adminisztráció,*emberi*erőforrás)
Összes*(S$)
Teljes*költséghez*viszonyított*arány*(%)

Fiatalok

Család

Foglalkoztatás

***1,352,890*

*********1,665,601*

Oktatás

******5,885,991*

*******357,576*

Ösztöndíj

KutatásA
ösztönzés

***6,629,749*

******786,709*

Együttműködés(és(
kapcsolatok(
erősítése
***********18,605,668*

Összes(költség
*********35,284,184*

*******202,930*

************183,670*

*********479,697*

*******700,173*

**************M

*

******121,446*

***************275,887*

***********1,963,803*

***1,555,820*

*********1,849,271*

******6,365,688*

***1,057,749*

***6,629,749*

******908,155*

***********18,881,555*

*********37,247,987*

4%

5%

17%

3%

18%

2%

	
  

51%

6.	
  táblázat:	
  A Mendaki programok költségvetése 2009-ben programtípusok szerint	
  

Adatok forrása: Mendaki Annual Report 2009
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Figyelemreméltó, hogy kiadások több mint felét a partneri kapcsolatok
erősítésére szánt programokra fordítják, ami azt jelenti, hogy a többi nemzetiséggel
közösen indított programok keretei között költik el az ide irányított összegeket. Ezen
kategória teljes költségvetésből való 51%-os részesedése szimbolizálja a nemzetek
közötti együttműködés, a tapasztalatok megosztásának és a legjobb példák
terjedésének fontosságát. A táblázat kissé megtévesztő, nem ad pontos iránymutatást
a költségvetés kiadási oldalának szerkezetéről, hiszen a partneri kapcsolatok erősítése
kategóriában egyaránt megtalálhatók oktatási, ifjúsági, családsegítő és kutatásfejlesztési programok.
Amennyiben arra keressük a választ, hogy hogyan viszonyulnak a maláj
felzárkózó programok a roma felzárkózó programok költségvetéséhez, azt
tapasztaljuk, hogy a maláj felzárkózó programok GDP arányosan még az 1996-2006
közötti roma felzárkózási költségvetésnél is kisebb összegből gazdálkodnak,
amelynek eredménytelenségére vonatkozó ÁSZ jelentést a 3. fejezetben ismertettük.
1996 és 2006 között a magyar kormány 120 milliárd forintot költött roma
felzárkózásra, amely éves szinten a GDP 0.05%-át jelenti, míg Szingapúr az elmúlt
években éves szinten GDP-je 0.013%-át költötte maláj felzárkózásra. (7. táblázat)

Nemzeti+GDP+(USD)
Felzárkóztató+programok+költsége+(USD)
Költségek+a+GDP+arányában+(%)

Szingapúr,+2008
Szingapúr,+2009
Magyarország,+2006
198$590$512$782.62
187$346$000$000.19
105$087$544$737.05
25$963$769.02

24$381$174.53

112$316$348.99

0.01307$

0.01301

0.10687

7.	
  táblázat:	
  a Mendaki porgramjainak és a roma felzárkóztató programok költségvetésének
összehasonlítása	
  

Adatok forrása: Mendaki Annual Report 2010, Pulay – Benkő (2008)

5.4. Következtetések és policy javaslatok a maláj probléma megoldására
tett kísérletek alapján
Több különböző, de egymással összefüggő konklúziót vonhatunk le a roma
felzárkózási politika számára a maláj probléma megoldásából Szingapúrban.
Ugyanakkor megemlítjük azokat az alapvető különbségeket is, amelyek eltérő policyrecepteket kívánnak meg a roma felzárkózást illetően.
A maláj probléma megoldásának a roma felzárkózás szempontjából fontos
következtetései:
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1.

A probléma megnevezése a kisebbségi vezetők által. A probléma

megoldás lényegi része 1971-ben kezdődött, amikor a maláj vezetők néven
nevezték a problémát. Beazonosították a legfontosabb okokat és tüneteket és
kiválasztották azokat a szempontokat, amelyekre hatást képesek gyakorolni.
2.

Középpontban az oktatás és a szemléletváltás. Kezdetben csak és

kizárólag oktatási felzárkózó programokat indítottak a probléma megoldására,
majd az 1980-as évektől kezdődően, a kezdeti törekvések kielemzését
követően a programok körét kiterjesztették a családokra és a szemléletváltás
fontosságát kezdték el hangsúlyozni.
3.

Partneri kapcsolatok erősítését szolgáló programok a teljes

felzárkózási költségvetés 51%-át teszik ki Szingapúrban. Ez azt jelenti, hogy a
programok jellegétől függetlenül (oktatási, ifjúsági, családi, kutatási) a
különböző nemzetiségek és szervezetek közösen indított programjait
részesítették előnyben, ezzel is erősítve a nemzetek közötti együttműködést és
tapasztalatcserét. Ezzel azt is hangsúlyozni kívánták, hogy a szingapúri
kormányzat a problémára nem etnikai, hanem gazdasági kérdésként tekint, és
hogy a probléma etnikai összetételét illetően többnemzetiségű függetlenül
attól, hogy a malájok körében nagyobb arányban, erőteljesebben jelentkezik.
4.

Etnikai szintű adatgyűjtés és adatelemzés. Különösen fontos a

programok eredményességének és hatékonyságának javítása érdekében, hogy
a programok mérhetőek és értékelhetőek legyenek etnikai bontásban.
Szingapúrban a nemzetiségi szintű adatgyűjtés és elemzés kérdése megoldott
az iskolai eredmények, foglalkoztatás, az életkörülmények és egyéb más
tényezők tekintetében.
5.

Belső finanszírozás. A maláj felzárkózó programokat elsősorban

belső, tehát maláj hozzájárulásokból finanszírozták és finanszírozzák, ami
része a szemléletmód váltásnak is. Ennek van egy olyan következménye is,
hogy a malájok többre értékelik és jobban vigyáznak az így elért
eredményekre szemben azzal, mintha tisztán külső segítségből csökkentették
volna lemaradásukat.
A legfőbb különbségek a roma és a maláj felzárkózás terén:
1.

A malájok foglalkoztatási rátája nem jelentett olyan jelentős

kihívást Szingapúrban, mint Magyarországon az alacsony szintű roma
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foglalkoztatás. A különbség részben abból fakad, hogy a szociális
ellátórendszer a kelet-ázsiai társadalmakra jellemzően nem nagyvonalú a
gazdaságilag inaktívakkal Szingapúrban. Ezért a maláj és roma felzárkózó
programok

közötti,

foglalkoztatáshoz

kapcsolódó

súlyponteltolódások

érthetőek és megmagyarázhatóak.
2.

Lakhatás. A lakhatást Szingapúrban nemzeti és nem nemzetiségi

ügyként kezelték. A lakhatás rendezése fontos része volt Szingapúr
integrációs politikájának, de nem számított a hagyományos felzárkózási
programok közé. A nemzetiségi gettók felszámolása során arra törekedtek,
hogy vegyes nemzetiségi összetételű lakóövezetek jöjjenek létre. Nagyon
fontos különbség a magyar tervekhez és a már megvalósult lakóhelyi
deszegregációs lépésekhez képest, hogy a lakhatási körülmények javulásáért
minden szingapúri állampolgárnak fizetnie kellett. Így létrejött egy a lakhatási
körülményeiért felelősséget vállalni akaró társadalmi réteg.
Összességében elmondható, hogy a szingapúri problémamegoldó folyamat
egy olyan holisztikus megközelítésre épül, amely egyaránt tekintettel van a lemaradás
külső meghatározóira (szegregáció, diszkrimináció, kirekesztés) és a közösség
diszfunkcionális működéséből származó belső okokra (hátráltató viselkedésminták és
elkülönülés). Ezen holisztikus megközelítés alkalmazására tett javaslatot a 4. fejezet
végén ismertetett dupla hurkos ördögi kör koncepció. A 3. fejezetben bemutatott
magyarországi roma intergrációs törekvések eredményei, az oktatási esettanulmány és
a maláj felzárkózó programok tükrében fogalmazódik meg 2. tézisünk: a hátrányos
helyzetben lévő etnikai csoportok teljesítménybeli lemaradásának kezelése csak a
két összekapcsolódó önreprodukciós kör folyamatainak egyidejű kezelése mellett
lehet eredményes. (György, 2012; György – Sebestyén, 2012)
A magyar Akcióterv 2012-14 hét program-fejezetet tartalmaz, amelyek
összesen 51 programterületet nevesítenek (bővebben Akcióterv 2012-14, 2011). A
programok kivitelezésére rendelkezésre álló, 90-95%-ban EU-s források 200-240
milliárd forintnyi (az éves GDP 0.7-0.85%-a) támogatás lehívását teszik lehetővé a
programok megvalósítói számára. A 25. ábra szemlélteti az Akcióterv 2012-14
tervezett költségstruktúráját.
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25.	
  ábra:	
  az Akcióterv 2012-14 (2011) tervezett költségstruktúrája (saját számítás)	
  

I.#Gyermek#jól-lét#területét#érintő#feladatok#
II.#Az#oktatás#területét#érintő#feladatok#
III.#A#foglalkoztatással,#képzéssel#összefüggő#
feladatok##
IV.#Az#egészségügy#területére#vonatkozó#
feladatok##
V.#A#lakhatással#összefüggő#feladatok#
VI.#A#bevonással,#szemléleDormálással#és#a#
közbiztonság#javításával#kapcsolatos#feladatok#
VII.#A#stratégia#megvalósításának#koordinációját#
szolgáló#intézkedések#

	
  
Amint az az ábrából leolvasható, a foglalkoztatással és képzéssel kapcsolatos
kiadások képezik a költségvetés legnagyobb hányadát (50%-ot). Ez a szintű ráfordítás
indokolt már a 2. és 3. fejezetben bemutatott foglalkoztatási és iskolázottsági
statisztikák tükrében is. Amennyiben még azt is hozzávesszük, hogy a magyar
szociális ellátórendszer 2012. január 1-jével jelentős változáson ment keresztül, és az
inaktívak relatíve nagyvonalú támogatása megszűnt, akkor a foglalkoztatással és
képzéssel kapcsolatos kiadások indokoltsága annál is inkább megalapozott.
Az alapvető különbség a magyar tervek és a Szingapúrban megvalósított
programok között a programok szellemiségében keresendő. A szingapúri modell
felelősséget delegál és együttműködést vár el a malájoktól felzárkózásuk érdekében és
jelentős hangsúlyt fektet a szemléletformálásra, míg a magyar felzárkózási
programterv a romákra elsősorban mint a felzárkózás passzív résztvevőire,
„elviselőire” tekint.
Az Akcióterv 2012-14-ben 51-ből összesen két programterület foglalkozik a
romák szemléletváltoztatásával, elhanyagolható költségvetési kerettel (az Akcióterv
2012-14 VI. fejezetének 4. és 12. program pontjai).
Mivel az Akcióterv 2012-14 egyelőre csak iránymutató programkiírás szintjén
létezik (a dolgozat megírásának időpontjában), így egy tervezetet vagyunk
kénytelenek összehasonlítani már meglévő és működő szingapúri maláj felzárkózó
programokkal.

	
  

A 4. Melléklet tartalmazza azt a 7 táblázatot, amely a magyar
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Akcióterv 2012-14 hét fejezetéhez egyenként hozzárendeli az adott fejezetek
tartalmához illeszkedő maláj felzárkóztató programokat. A táblázatok és az alfejezet
fennmaradó részének az a célja, hogy összefoglalja a vonatkozó maláj programok
tanulságait és az Akcióterv 2012-14-ben megfogalmazott roma felzárkózási
programpontok kidolgozásához és finomhangolásához támogatást nyújtson. Egyes
maláj felzárkózó programok több táblázatban is megjelennek, hiszen hatásuk
szerteágazó. Hangsúlyozni szükséges, hogy e tanulmány megírásának idején már
számos roma felzárkózó program kidolgozásra került, de az erre vonatkozó publikus
információk köre egyelőre szűkös.
Akcióterv 2012-14 I. fejezet: gyermek jól-lét területét érintő feladatok. A
magyar Akcióterv 2012-14 11 program kiírást tartalmaz a gyermek jól-lét területéről,
egészen a korai gyerekkori neveléstől az oktatáshoz kötődő feladatokon át a fiatalkorú
bűnözés megelőzéséig. Két maláj felzárkózó programot emelhetünk ki, amely
tanulságul szolgálhat az Akcióterv 2012-14 első fejezetéhez. Az első az Adopt-aFamily and Youth Scheme (AFYS), amely hátrányos helyzetű családoknak segít
nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. „Szülőknek szánt oktatási programok és
családi életvitel fejlesztő, családszervezési workshopok is szerepelnek az AFYS
programjában abból a célból, hogy megismertessék a családokat azzal a tudással és
azon készségekkel, amelyeknek köszönhetően javul a családi életük minősége.” Az
AFYS tehát egy olyan program, amely nem elsősorban a gyermekeket szólítja meg,
hanem az egész családot, azon belül is mindenekelőtt a szülőket, olyan ismeretekkel,
amelyek célja a család életmódjának, szemléletének formálása.
A másik a már korábban ismertetett Juz Gurlz (Csak csajok), amely egy
genderspecifikus, kifejezetten a 10-14 éves korú lányoknak szánt program, és
amelynek célja, hogy a lányokat önálló, tudatos döntések meghozatalára sarkallja,
lényegben a korai házassághoz és gyermekvállaláshoz való hozzáállásukat formálja.
(Eltérítse

őket

az

átgondolatlan

és

túlságosan

korai

házasságtól

és

gyermekvállalástól.)
Akcióterv 2012-14 II. fejezet: az oktatás területét érintő feladatok. Az
Akcióterv 2012-14 az oktatás területét érintő feladatok fejezetben ugyancsak 11
program kiírást tartalmaz, amelyek jelentős része összhangban van a Szingapúrban
alkalmazott felzárkózó programokkal. Akad azonban néhány követendő példa a
malájok felzárkózását célzó programok között. A programok egy része tanítási
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tapasztalatra (Mendaki Tuition Scheme, Succes in PSLE Mathematics Seminar,
Young Education Programme), míg a másik része kutatási tapasztalatokra épül
(Mathematics @ Home Learning Project).
Széles azon programok köre Szingapúrban, amelyek a szülőkhöz szólnak és
céljuk felvértezni a szülőket a gyermekeik segítéséhez szükséges tudással
(Mathematics @ Home Learning Kit, Exam Ready Campaign, Cahaya M, Adopt-aFamily and Youth Scheme). A programok egy jelentős részét nem csak maláj szülők
vehetik igénybe, hanem a társadalom összes nemzetisége előtt nyitva állnak.
A Big Brother Scheme (Nagy Testvér Program) hasonló az IPR keretében
meghirdetett és a Bhim Rao Egyesület által is megvalósított mentorprogramhoz.
Érdemes ösztönözni az információcserét az ezen programokban résztvevő mentorok
és szervezők között és növelni a magyarországi mentorprogramok elterjedtségét.
A korábban már ismertetett Clubylia által gesztorált Giant Trampoline Project
(Óriás Ugródeszka Projekt) része a Zaklatott Tizenéveseket Támogató Integrált
Programnak (Integrated programme for Troubled Teenagers (maláj akronimja NUR)),
amely jó példája a maláj szervezetek közötti összefogásnak, hiszen hét maláj/muszlim
szervezet közös programjáról van szó. A Giant Trampoline azon fiatalok
megsegítésére

és

megváltoztatására

törekszik,

akik

bandákba

szerveződve

szocializálódnak. A kallódó gyerekek számára „rekreációs tevékenységeket
biztosítanak, amelyek erősítik közösséghez való kötődési képességüket. (...) A projekt
keretében életvezetési workshopokat is tartanak, amelyek megtanítják a fiatalokat
arra, hogy hogyan kezeljék a felgyülemlett feszültséget, dühöt és a csoportnyomást.”30
A Max-Out Programme hasonló kezdeményezés, amely kifejezetten az iskolából
lemorzsolódott fiataloknak nyújt segítséget a visszakapaszkodáshoz. Az Akcióterv
2012-14 II. fejezetének 11. pontja szerint „elő kell segíteni a hátrányos helyzetű
fiatalok diák- és szabadidősportban való részvételét”. Ezen programpontnak
hasznosítható kiegészítéseként szolgálhatnak a maláj felzárkózó programokból
nyerhető tapasztalatok.
Végezetül fontos megemlíteni azt a speciális maláj ösztöndíj programot,
amelyet a felsőoktatásban tanulók számára írtak ki. Az ösztöndíj elnyerésének
feltétele, hogy a hallgató társadalmi munkát vállal a Mendakiban vagy valamelyik
társszervezetében. Hasonlóképpen a felsőfokon tanuló roma ösztöndíjasok számára is
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célszerű lenne kötelezővé tenni a felzárkózást segítő roma szervezetekben való
részvételt. Amint azt a 3. fejezetben bemutattuk, a felmérések szerint az iskolai
végzettség növekedésével a romák asszimilációs hajlandósága növekszik. Ezért is
szükséges, hogy bár nagyon sok roma értelmiségi vállal társadalmi felzárkóztató
munkát,

a

felzárkózást

segítő

belső

kezdeményezéseket

ösztönözzék

és

intézményesítsék a felzárkózásért felelős szervezetek.
Akcióterv 2012-14 III. fejezet: foglalkoztatással, képzéssel összefüggő
feladatok. Kiemeltük a fejezet legfontosabb következtetése között, hogy a
foglalkoztatási

és

képzési

programok

teljesen

eltérőek

jellegüket

tekintve

Szingapúrban és Magyarországon. Szingapúrban sohasem volt olyan alacsony a
malájok foglalkoztatottsága mint Magyarországon a romáké. Inkább az volt a
jellemző, hogy a többi nemzetiségnél alacsonyabb hozzáadott értéket termelő
munkakörökben nagyobb arányban megtalálhatóak. A magyar roma foglakoztatási
helyzet egyedi megközelítést igényel, mert mint azt bemutattuk a 2. fejezetben,
egyelőre a felnőtt képzési programokban való részvételre ösztönzésük is megoldatlan.
Akcióterv 2012-14 IV. fejezet: az egészségügy területére vonatkozó
feladatok. A maláj felzárkóztató programok nem szerveződnek specifikusan az
egészségügy területét érintő intézkedések köré, ezért egyes maláj felzárkózó
programok e fejezet alá sorolása kissé erőltetett és csekély relevanciával bír.
Ugyanakkor az egészségügyi programoknak valóban jelentős szerepe lehet a roma
felzárkózási kísérletekben.
Akcióterv 2012-14 V. fejezet: lakhatással összefüggő feladatok. A
szingapúri lakhatást javító koncepció teljes mértékben eltér a magyartól. Az 1960-as
és 1970-es években a szingapúri állampolgárok származásuktól függetlenül
lehetőséget

kaptak

a

lakásprogram

keretében

arra,

hogy

javítsanak

életkörülményeiken. A lakásprogram a nemzetiségek keveredését és integrációját is
szolgálta. Nagyon fontos eleme volt a lakásprogramnak, hogy nemzetiségre való
tekintet nélkül mindenkinek fizetnie kellett lakáskörülményeinek javulásáért. Az
eddig megvalósult és megvalósítani kívánt roma lakhatási programok egyaránt
sérthetik a romák és a többségi társadalom érzékenységét, ugyanis nem vagy csak
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minimális hozzájárulást várnak el azoktól, akiknek lakhatási életkörülményei javulnak
a programok által.
Akcióterv 2012-14 VI. fejezet: a bevonással, szemléletformálással és a
közbiztonság javításával kapcsolatos feladatok. Az Akcióterv 2012-14 tizenöt
programpontot tartalmaz ebben a fejezetben, amelyből összesen kettő foglalkozik
közvetlenül a romák szemléletformálásával, ráadásul mindkettő elhanyagolható
költségkeretből gazdálkodik. (Az Akcióterv 2012-14 VI. fejezetének 4. és 12. pontja.)
A 4. pont az egyházak szemléletformáló szerepét hangsúlyozza: „támogatni
kell az egyházakat a roma közösségek körében végzett missziós és pasztorációs
tevékenységükben,

különösen

az

erkölcsi

értékrendet

megalapozó

és

szemléletformáló programjaik beindításában és működtetésében.” (Akcióterv 201214, 2011) Mivel minden maláj muzulmán hitű is egyben, ezért a vallási szervezetek és
az egyház jelentős szerepet játszik Szingapúrban a malájok felzárkózásában. Ahogyan
azt ismertettük, a teljes felzárkózási folyamat koordinációját egy vallási szervezet, a
MUIS látja el. A MUIS-hez kerülnek becsatornázásra a kötelező és önkéntes
társadalombiztosítási befizetések, és a MUIS felel azok hatékony és eredményes
elköltéséért. Mivel a romák köztudottan nyitottak a spirituális és vallási tanokra, a
vallás, az egyházak fontos szerepet játszhatnak szemléletük formálásában.
Szingapúrban ez a szemléletformálás része a vallási szertartásoknak. Az a.L.I.V.E
elnevezésű program keretében kidolgozták azt a koncepciót, amely a vallási értékeket,
hagyományokat átülteti a modern világ kontextusába.
Az Akcióterv 2012-14 VI. fejezetének 12. pontja alapján „elő kell segíteni a
fiatalok jogkövető magatartási kultúrájának kialakulását, ezért kiemelten támogatni
kell az áldozattá és elkövetővé válásuk megelőzésére irányuló törekvéseket,
programokat. Ennek érdekében modellprogramok kidolgozása, megvalósítása és
értékelése szükséges. A tapasztalatok levonása, a programok tökéletesítése után a
modellprogramok megvalósítását országossá kell tenni” (Akcióterv 2012-14, 2011).
Ezen modellprogramok kialakításához nyújthat segítséget az Óriás Ugródeszka
Projekt (Giant Trampoline Project) és a Max-Out Program felépítése.
A már említett programokon túlmenően az összes olyan szingapúri maláj
felzárkózó program, amely a szülők bevonására irányul, jelentős mértékben növelheti
bármilyen felzárkózást megcélzó törekvés eredményességét: Action Parent Learning
Useful Strategies, A-Plus, Early Childhood and Family Education Programme,
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Students' Siblings Scheme. Ezen programok implementálása óriási szerepet játszhat
abban, hogy a roma szülők szemlélete és az oktatási rendszerhez való hozzáállása
megváltozzon, és félelem és idegenkedés nélkül engedjék el gyermekeiket iskolába,
akár távoli helyekre, bentlakásos kollégiumokba. A 4. fejezetben bemutatott ózdi
felzárkózást segítő programok tanulsága, amely szerint a szülők azzal kapcsolatos
félelme, hogy elveszíthetik gyermeküket, jelentős szerepet játszhat abban, hogy nem
sikerül feltölteni a bentlakásos iskolák kvótáit, jól szemlélteti, hogy mennyire fontos a
szülők hozzáállása és hozzájárulása gyermekeik továbbtanulásához.
Akcióterv

2012-14

VII.

fejezet:

a

stratégia

megvalósításának

koordinációját szolgáló intézkedések. A stratégiai koordináció területén a maláj
felzárkózást segítő programok legfontosabb sajátossága, hogy a programok felét több
szervezet (maláj szervezetek, más nemzetiségek szervezetei és a kormányzat) közösen
dolgozza ki és hajtja végre. A kezdeményezések nem szigetszerűek, az
információáramlás és a tapasztalatcsere intézményesített.
A maláj felzárkózást segítő programok bemutatásának legfontosabb üzenete,
hogy a szemléletformálásra irányuló programok milyen nagy mértékben képesek
hozzájárulni egy lemaradásban lévő közösség felzárkózásához rendkívül költséghatékony módon. Végezetül fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a maláj felzárkózást
segítő programok hatására a különbségek nem úgy csökkentek, hogy a maláj
közösségek felzárkózását a többi közösség addig elért eredményei megsínylették
volna, hanem éppen ellenkezőleg, a képzeletbeli „olló” záródásával egyidejűleg
minden közösség iskolai teljesítménye és munkaerő piaci helyzete javult.
A rendszerváltozás után Magyarországon végrehajtott roma-intergációs
törekvések, valamint a felzárkózási Akcióterv 2012-14-nek a maláj programokkal
történő összehasonlítása alapján fogalmazódik meg 3. tézisünk, amelynek
értelmében megállapítható, hogy a magyarországi felzárkózást segítő programok
eredménytelensége jórészt abból fakad, hogy a közösségek belső tehetetlenségét a
rendszer figyelmen kívül hagyja. (György – Sebestyén, 2012)
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6. Összefoglalás
A dolgozat gondolatmenete a roma felzárkózás, mint gazdaságpolitikai kihívás
bemutatására és egy általunk lehetséges megoldásának bemutatására épül. A 2.
fejezetben felvázoltuk a magyar közoktatási rendszer problématérképét, amely alapján
megállapítottuk,

hogy

a

legjelentősebb

kihívást

a

roma

tanulók

felzárkózása/felzárkóztatása jelenti. A 2., 3. és a 4. fejezetből világossá vált, hogy a
kihívás túlmutat az oktatási rendszer keretein. A kihívás az oktatási rendszer
szempontjából részben exogén kihívás (2. fejezet). A kihívás mélységét, nevezetesen
a roma fiatalok iskolai lemaradását tekintve (2. fejezet), és kiterjedtségét, a romák
foglalkoztatási helyzetét, életkörülményeit, demográfiájukat és az integrálásukra tett
eddigi kísérletek eredményeit tekintve is jelentős (3. fejezet).
A 4. fejezet esettanulmányai rávilágítottak arra, hogy amennyiben a kihívásra
kizárólag oktatási jellegű problémaként tekintünk, létezhet általános iskolai szinten a
közoktatási rendszer keretein belül megvalósítható megoldása. Ezt igazolják vissza a
hejőkeresztúri Komplex Instrukciós Program keretében elért eredmények, amely
szerint a magatartási jellegű problémák három-négy hónap leforgása alatt
orvosolhatók, a teljesítménybeli javulás pedig az új módszer bevezetésének
köszönhetően három-négy éven belül jelentkezik. Ugyanakkor az is világossá vált,
hogy a kihívás nem kizárólag oktatási jellegű, továbbá hogy a romák felzárkózása
nem csak és nem elsősorban pénzkérdés, és a többségi társadalom részéről tett
erőfeszítések kérdése. Ezt támasztják alá az ózdi oktatási tapasztalatok, amelyek
bemutatták egy tanoda megalakulásának, sikereinek és bezárásának folyamatát,
körülményeit, valamint az Arany János Kollégiumi Program keretében működő
bentlakásos középiskola kvótafeltöltési nehézségeit.
Mindezek a felismerések terelték a gondolatmenetet olyan irányba, hogy a
hazai részsikerek és kudarcok valamint a sikeres szingapúri maláj felzárkózás
tükrében ismertessük a felzárkózás sikertényezőit. Mivel az elmúlt öt évtized
leggyorsabban fejlődő országainak többsége (háromnegyede) kelet-ázsiai és
gazdaságpolitikai kutatásaink során 2006 óta ezen országok fejlődésére fókuszáltunk,
így sikerült rátalálnunk a szingapúri maláj problémára és annak sikeres kezelésére.
Szingapúr az elmúlt évtizedekben az egyik legnagyobb fejlődését produkálva jutott el
a Harmadik Világ szegénységéből a világ élvonalába. Tette mindezt úgy, hogy
társadalmára jellemző az etnikai és kulturális heterogenitás. A rendelkezésre álló
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szakirodalmi hivatkozások tükrében a maláj probléma megoldási folyamata nem
tekinthető gazdagon kutatott területnek. Az 5. fejezetben bemutattuk a maláj
probléma megoldásának folyamatát és megfogalmaztuk ajánlásainkat a romák
felzárkózását célul kitűző 200-240 milliárd forintos költségkerettel induló Akcióterv
2012-14 kapcsán.
A továbbiakban nem a korábbi fejezetek gondolatmenetét tükröző logika
mentén foglaljuk össze eredményeinket, hanem a fejezetek eredményeinek
szintéziséből összeálló, a tudományos újszerűséget szem előtt tartó szerkezetben.

6.1. A magyar közoktatás problématérképe, endogén és exogén kihívások
Szakirodalmi elemzés (2. fejezet) és terepkutatások (4. fejezet) alapján
elkészítettük a magyar közoktatás problématérképét, amely a szakirodalomban
elsőként szemlélteti az egyes problématerületek közötti összefüggéseket, olyan
szerkezetben, hogy különválasztja exogén és endogén tényezőkre a közoktatási
rendszer előtt álló kihívásokat (14. ábra). A problématérkép alapján azonosítottuk a
magyar közoktatási rendszer előtt álló legnagyobb exogén kihívást, amelyet a
következőképpen fogalmaztunk meg.
A magyar közoktatás előtt álló legnagyobb, a társadalmi-gazdasági
alrendszer folyamataiból eredő, vagyis exogén kényszer a roma/nem-roma
teljesítménykülönbségekből

fakadó

kihívás.

A

roma/nem-roma

teljesítménykülönbség okai az alábbiak szerint strukturálhatók: munkaerő
keresleti szempontból hátrányos földrajzi elhelyezkedés, mint exogén tényező,
továbbá az oktatásfinanszírozás egyenlőtlenségei, a szakképzés leépülése, és a
felnőttképzés elégtelensége, mint endogén tényezők. Mindezen tényezők
összefüggésben állnak a romák munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodási
képességének gyengeségével.

6.2. A duplahurkos ördögi kör koncepció
A szingapúri oktatási rendszer és az ún. „maláj probléma” elemzése (5.
fejezet) valamint a vonatkozó hazai szakirodalom feldolgozása (2. és 3. fejezet) és
terepkutatásaim során (4. fejezet) arra a megállapításra jutottunk, hogy a
mélyszegénység – szegregáció – diszkrimináció – társadalmi kirekesztettség –
mélyszegénység önreprodukciós kör csak az egyik hurka a hátrányos helyzetű etnikai
csoportok körében a mélyszegénységet újratermelő folyamatoknak. A másik hurok
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folyamatai a helyi közösségek belső tehetetlenségéből (internal inertia) fakadnak:
mélyszegénység – hátráltató viselkedésminták – elkülönülés – mélyszegénység.
Ebben áll az ún. double-looped-vicious-circle vagy duplahurkos ördögi kör koncepció
lényege.
Összefoglalóan, a szingapúri „maláj probléma”, és az arra adott sikeres
válaszok, valamint a hazai helyzet elemzése alapján arra a következtetésre jutottunk,
hogy

a

hátrányos

helyzetben

lévő

etnikai

csoportok

teljesítménybeli

lemaradásának kezelése csak a két összekapcsolódó önreprodukciós kör
folyamatainak egyidejű kezelése mellett lehet eredményes
A duplahurkos ördögi kör koncepció sémáját a 16. ábra szemlélteti.

6.3. A hazai önsegítő törekvések elégtelenségéről
A maláj közösségek által az ún. „maláj problémára” adott válaszok és a
cigányság hazai törekvéseinek összehasonlítása alapján arra a következtetésre
jutottunk,

hogy

a

magyarországi

felzárkózást

segítő

programok

eredménytelensége jórészt abból fakad, hogy a közösségek belső tehetetlenségét a
rendszer figyelmen kívül hagyja.
Lee Kuan Yew, Szingapúr volt miniszterelnökének (1959-1990) szavaival
élve ez azért fontos, mert Szingapúrban egy a „kormányzat által menedzselt
(felzárkózást segítő) terv a negyedét sem lett volna képes elérni azoknak az
eredményeknek, amelyeket ezek az önkéntesen szerveződő, spontán maláj/muszlim
kezdeményezések megvalósítottak.” (Lee, 1982 in Tan, 1995).

6.4. Pozitív szegregáció és integráció, két egymást nem kizáró módszer a
hátrányos helyzetű etnikai csoportok oktatási problémáinak
felszámolására
A szingapúri oktatási rendszer sajátosságainak és eredményeinek bemutatása,
valamint terepkutatásaink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a hátrányos
helyzetű etnikai csoportok teljesítménybeli lemaradásának kezelésére a pozitív
szegregációt és az integrációt párhuzamosan kell alkalmazni a meghatározott
peremfeltételek egyidejű teljesülése esetén.
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6.4.1. Pozitív szegregáció
A szingapúri szegregációs tapasztalatok alapján a teljesítménybeli
különbségek

csökkenthetők

szegregációval,

miközben

minden

csoport

teljesítménye javul, és a leggyengébbnek minősített csoport eredményei a
legnagyobb mértékben, amennyiben
-‐

a szegregáció kizárólag iskolai teljesítmény alapján történik és a

rendszer lehetőséget biztosít a szegregált csoportok (streamek) közötti
átjárásra; és
-‐

a teljesítmény alapján szegregált csoportok teljesítőképességükre

szabott tanterv alapján részesülnek oktatási terhelésben; és
-‐

a hátrányos helyzetben lévő közösségek tanulói a saját közösségeik

által működtetett civil szervezetektől kapnak segítséget
6.4.2. Integráció
A hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola Komplex Instrukciós Programjának
eredményei alapján a roma/nem-roma tanulók teljesítménybeli különbségei
jelentősen csökkenthetők speciális csoportmunkában úgy, hogy a szórás
csökkenése mellett az átlageredmény is jelentős mértékben javul, valamint az
eltérő kulturális adottságok teremtette hátrányok és az ebből adódó
magatartásproblémák minimális szintre csökkennek, amennyiben
-‐

a csoportmunkára a tanórák 10-20%-át kitevő időkeretben kerül

sor; és
-‐

a csoportmunkára heterogén összetételű csoportokban kerül sor;

és
-‐

a csoportfeladatok nyílt végűek; és

-‐

a csoportfeladat alapján a csoporttagok személyre szabott egyéni

feladatokban részesülnek
A KIP révén sokkal több tanulási interakció jut a kevésbé jó képességű
gyerekekre is, továbbá a roma és nem-roma tanulók megtanulnak egymással
kommunikálni és együttműködni munkaszituációban, és a gyengébb képességűek
nem hátráltatják, nem fogják vissza jó képességű társaikat.
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6.5. Gyakorlati hasznosítás és további kutatási irányok
A hejőkeresztúri általános iskolában alkalmazott Komplex Instrukciós
Program által kínált módszer rendszerszintű, költség-hatékony megoldást jelent az
integrációs kihívások és teljesítménykülönbségek közoktatási rendszerben való
kezelésére.

A

program

rendszerszintű

bevezetésére

policy-javaslatot

és

költségkalkulációt készítettünk (2. Melléklet).
A Komplex Instrukciós Program a H2O (Hátrányos Helyzetűek Oktatása)
program keretében 2011. szeptemberétől 10 iskolában került bevezetésre. Az általam
készített policy-javaslatba már a programban újonnan résztvevő iskolák esetében
tapasztalt nehézségeket is beépítettem, de a program bevezetésének további nyomon
követése, és a helyes következtetések megfogalmazása elengedhetetlen előfeltétele a
program eredményes kiterjesztésének.
Az önsegítő maláj programok tanuláságai már ezen a kidolgozottsági szinten
is felhasználhatók a felzárkózási Akcióterv 2012-14 megvalósítása során. Ugyanakkor
a sikertényezők pontosabb megértése érdekében az önsegítő maláj programok
működésének

részletesebb

elemzése

és

implementálhatóságuk

feltételeinek

megteremtése további kutatásokat követel meg és helyszíni terepkutatást igényel.
A szingapúri pozitív szegregációs, streaming rendszer implementálhatósága a
magyarországi differenciált oktatás keretei közé, a két rendszer tapasztalatainak és
tanulságainak összehangolása és összehasonlítása szintén további kutatást igényel.
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8. Mellékletek
1.	
  Melléklet:	
  A hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában alkalmazott
Komplex Instrukciós Program bemutatása	
  
Hejőkeresztúr Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében
található, Északkelet-Magyarországon. A IV. Béla Általános Iskolában a hátrányos
helyzetű tanulók aránya a 2001-es 27%-ról 2012-re 70%-ra emelkedett. A roma
tanulók aránya ez idő alatt közel 20%-ról 60%-ra. A hátrányos helyzetű és roma
tanulói számarány növekedése ellenére a hejőkeresztúri általános iskolába járó diákok
kompetencia felméréseken elért eredményei jelentős mértékben javultak 2001 és
200831 között. A matematikai és szövegértési eredmények valamivel magasabbak
voltak a községi átlageredményeknél 2001-ben és messze elmaradtak az országos és a
budapesti átlag mögött. 2008-ra matematikából sikerült meghaladni a budapesti
átlagot, szövegértésből pedig elérni az országos átlagot (8. táblázat). Mindezt úgy,
hogy a tanulók eredményeinek szórása is csökkent (FIT-jelentés 2003, 2010).
8. táblázat: A hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola eredményei összehasonlításban az országos
kompetencia teszteken

Matematika

Szövegértés

2001

2008

2001

2008

449

1577

451

1524

Budapesti átlag

525

1653

525

1617

Országos átlag

n.a.

1622

n.a.

1583

IV.

473

1687

467

1585

Községi iskolák
átlag

Béla

Általános
Iskola
Adatok forrása: FIT-jelentés (2003, 2010)

K. Nagy Emese, a hejőkeresztúri általános iskola igazgatójának és a Miskolci
Egyetem docensének elmondása szerint az eredmények legnagyobbrészt a Stanfordi
Egyetemen kifejlesztett Komplex Instrukciós Program (KIP) bevezetésének
köszönhetők, kisebb részt pedig a Generációk Közötti Párbeszéd Programnak,
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amelynek célja, hogy a többnyire hátrányos helyzetű roma szülők körében pozitív,
támogató attitűdöt alakítsanak ki gyermekeik tanulását illetően.
A KIP-et 2001-ben implementálta a helyi viszonyokhoz igazítva K. Nagy
Emese. A módszer lényege, hogy teljesen eltérő képességű, roma és nem-roma
tanulók 4-6 fős csoportokban tanulnak együtt a tanórák 10-20%-ában (hetente,
kéthetente egyszer). Egy a tanórákon, a hagyományos oktatás során szerzett
ismeretekre épülő, nyílt végű feladatot kell megoldaniuk csoportban, amihez
egyenként, egyéni képességekre szabott pluszfeladatokat kapnak. Sok múlik a tanárok
által összeállított óravázlaton (ehhez szükséges a tanári gyakorlat). A KIP révén
sokkal több tanulási interakció jut a kevésbé jó képességű gyerekekre is, továbbá a
roma és nem-roma tanulók megtanulnak egymással kommunikálni és együttműködni
munkaszituációban, és a gyengébb képességűek nem hátráltatják, nem fogják vissza
jó képességű társaikat. Az eredmények két fázisban jelentkeznek. Az első fázisban 34 hónap elteltével megszűnnek a magatartásbeli problémák. Az iskolából való
hiányzások száma minimálisra csökkent és a kirívó magatartásbeli problémák is
megszűntek. A kompetencia teszteken is megmutatkozó szignifikáns eredménybeli
változások 3 év elteltével jelentkeznek. Az eredmények nem csak azt mutatják, hogy
feljebb tolódik az „olló”, hanem azt is, hogy csökken a hátrányos helyzetű csoportok
oktatásban mutatkozó lemaradása. Ezt mutatják a 2008-as kompetencia felmérés
képességeloszlást szemléltető kimutatásai (FIT-jelentés 2010). (26. és 27. ábra)
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26.	
  ábra:	
  A 8. évfolyamos tanulók képességeloszlása matematikából, 2008. (Az Önök telephelye a
hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolára utal)

Forrás: FIT-jelentés, 2010

27.	
  ábra:	
  A 8. évfolyamos tanulók képességeloszlása szövegértésből, 2008. (Az Önök telephelye a
hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolára utal)	
  

Forrás: FIT-jelentés, 2010

A magyar környezetbe átültetett speciális KIP programot a 2011/12-es
tanévtől 10 újabb általános iskolában is bevezették a H2O program (Hátrányos
Helyzetűek Oktatása Program) keretében, ahol a magatartásbeli előnyöket valóban
sikerült realizálni az első négy hónapban a tanárok beszámolója szerint. A program
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bevezetésének tanulságai alapján policy-javaslatot és költségkalkulációt készítettünk a
KIP bevezetésére a magyar alapfokú oktatási rendszer azon iskoláiban, ahol a roma
tanulók aránya meghaladja az 50, 20, illetve 10%-ot. A program bevezetésének és
fenntartásának éves extra költségigénye arányosan 1.23 milliárd, 3.53 milliárd, illetve
4.83 milliárd forint, amely tartalmazza a tanárok jövedelem kiegészítését is, amelyet
az óravázlat készítésért, javításért és a teljesítmények javulásáért kapnának. A
program a TÁMOP 3 prioritásával teljesen összhangban van, és bevezetése a TÁMOP
3.3.8. (4.1 milliárd Ft) és 3.3.11. (18.14 milliárd Ft) kiírásokból finanszírozható,
amely forrásokat az Akcióterv 2012-14 is megnevez a roma népcsoportok
felzárkózásának támogatására szánt 200-240 milliárd forintos felzárkózási terv
keretében. Tekintettel arra, hogy a közoktatás éves költségvetése 800-850 milliárd
forint körül alakul, a program európai uniós forrásból történő bevezetésén túlmenően,
fenntartása is megvalósítható az éves közoktatási költségvetés kevesebb mint 0.5%ából. A kiadás az egyszeri bevezetési költségeket leszámítva, a hátrányos helyzetű
régiókban tanító tanárok extra erőfeszítéseiért fizetett jövedelem kiegészítésként
jelentkezne, amelyre az oktatásirányításnak a közoktatási rendszer területi
egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében egyébként is gondot kellene fordítania. A
részletes költségterv a 2. Mellékletben található.
A KIP-ben részt vevő pedagógusokat és tanulókat is megkérdezték egy
kérdőíves felmérés keretében a KIP előnyeiről és hátrányairól a hagyományos
frontális oktatással

és a hagyományos csoportmunkával összehasonlításban. A

tanulók egy kérdés esetében adtak kedvezőtlenebb értékelést a KIP-re vonatkozóan,
mint a frontális oktatásra. Ez pedig a „Többet tanulok” kérdésre adható válasz volt. A
válaszok jól szemléltetik azt is, hogy a tanulók nézőpontjából a KIP jelentős
mértékben különbözik a hagyományos csoportmunkától (28. ábra). A „többet
tanulok” kérdés tűnik a KIP sebezhető pontjának. A kompetencia felmérések
eredményeinek szórása ennek ellenére csökkent és az átlageredmények felfelé
tolódtak, ami érthető, ha figyelembe vesszük, hogy a KIP-et csak az órák 10-20%ában alkalmazzák. (A felmérés eredményeiről bővebben K. Nagy 2006, a KIP
módszer magyarországi bevezetéséről, elméletéről és gyakorlatáról, tartalmi
kérdéseiről bővebben K. Nagy 2012.)
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28. ábra: A tanulók véleménye a KIP bevezetéséről: a tanítási óra jellemzése (diákok, %)

Forrás: K. Nagy (2006)

Következtetések a KIP a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolába történő
bevezetése kapcsán. A hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola Komplex
Instrukciós Programjának eredményei alapján a roma/nem-roma tanulók
teljesítménybeli különbségei jelentősen csökkenthetők KIP-es csoportmunkában
úgy, hogy a szórás csökkenése mellett az átlageredmény is jelentős mértékben
javul. Ezen túlmenően az eltérő kulturális adottságok teremtette hátrányok és az
ebből adódó magatartásproblémák is minimális szintre csökkenthetők. Az
eredmények teljesülésének peremfeltételei a következők:
-

a csoportmunkára a tanórák 10-20%-át kitevő időkeretben kerül sor; és

-

a csoportmunkára heterogén összetételű csoportokban kerül sor; és

-

a csoportfeladatok nyílt végűek; és

-

a csoportfeladat alapján a csoporttagok személyre szabott egyéni

feladatokban részesülnek.
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2.	
  Melléklet:	
  KIP	
  policy-‐javaslat	
  
Policy'javaslat

A1Komplex1Instrukciós1Program1(KIP)1bevezetése1a1hátrányos1helyzetű1településeken1működő1általános1iskolákban1
A#KIP#csoportmunka#módszer#alkalmazásával#a#60%Gos#roma#(70%Gos#hátrányos#helyzetű)#tanulói#aránnyal#rendelkező#Hejőkeresztúri#IV.#Béla#
Körzeti#Általános#Iskolában#az#országos#kompetencia#felméréseken#az#iskola#a#budapesti#átlaggal#megegyező#eredményeket#ért#el.
KöltségGhatékony.#Pragmatikus.#Tekintetbe#veszi#a#jelenlegi#adottságokat#(úgymint#iskolarendszer,#meglévő#infrastuktúra,#tanári#készségek,#
képességek).#Minimális#összegű,#teljesítményorientált#anyagi#ösztönzők#alkalmazásával#implementálható.

1.#érv
2.#érv
Észrevétel

Az#eddigi#implementációs#tapasztalatok#alapján#fontos,#hogy#az#implementáló#iskola#igazgatója#és#tantestülete#motivált#legyen.#Ennek#
szükséges,#de#nem#elégséges#feltétele#a#tanárok##belső#késztetése.#Ezt#a#belső#késztetést#anyagi#ösztönzőkkel#fenn#kell#tartani.

Megjegyzés

A#tanulók#magatartásbeli#változása#a#tapasztalatok#szerint#3#hónap#után#érzékelhető,#míg#az#eredmények#javulása#3#év#elteltével.

Telephelyek#száma#a#roma#tanulók#
aránya#szerint
Roma#tanulók#aránya
2008/2009
0%
540
1G10%
1014
11G20%
314
21G30%
197
31G40%
162
41G50%
93
51G60%
75
61G70%
67
71G80%
49
81G90%
29
91G100%
43
Nem#válaszolt
138
Összesen
2721

Telephelyek#
százalékos#
megoszlása#a#
roma#tanulók#
Általános#iskolai#
aránya#szerint
tanárok#száma
2008/2009
19.8%
37.3%
11.5%
7.2%
6.0%
3.4%
2.8%
2.5%
1.8%
1.1%
1.6%
5.1%
100%
40000

Forrás:#Papp#Z.#Attila#[2011]:#Idősoros#roma#tanulói#arányok#az#iskolában#és#kihatásuk#a#kompetenciaeredményekre,#Prominoritate#2011/3#84.o.

50%#fölötti#telephelyek
20%#fölötti#telephelyek
10%#fölöttitelephelyek

263
715
1029

9.7%
26.3%
37.8%

3866
10511
15127

Azon#telephelyek#száma,#ahol#a#roma#tanulók#aránya#50%#fölötti:#9.7%
Ezen#telephelyekhez#tartozó#általános#iskolai#tanárok#számának#durva#becslése:138661fő.
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3.	
  Melléklet:	
  a Rabindranáth Tagore Tanoda (1999-2008) működésének
tanulságai	
  
Fontos megemlíteni, hogy a tanodák működését, eredményességét több átfogó
elemzés is értékeli. Az első ilyen átfogó értékelésre a Roma Oktatási Alap (Roma
Education Fund) megbízásából került sor Németh Szilvia (2009) vezetésével. A
disszertáció írásának időpontjában is zajlik kettő, a tanodák munkáját feltérképező
átfogó kutatás. Az egyik a Roma Oktatási Alap, míg a másik a Wekerle Sándor
Alapkezelő megbízásából.
Ezekkel az összehasonlító elemzésekkel nem tud is és nem is kíván
versenyezni

az

ózdi

Rabindranáth

Tagore

Tanoda

működését

bemutató

esettanulmány. Ugyanakkor annak köszönhetően, hogy az érintettek széles körével
sikerült mélyinterjút készítenünk, akik megtiszteltek bizalmukkal, így sikerült
egyetlen tanoda működését, és a hozzá kapcsolódó lehetőségeket a szakirodalomban
eddig máshol nem tapasztalt mélységben bemutatnunk, ami kiegészítésként szolgálhat
és segítséget nyújthat az átfogó tanoda-tanulmányok értelmezéséhez.
Az esettanulmány során a terepkutatás során felvett kvalitatív mélyinterjúkra
és az iskola működését dokumentáló iratokra támaszkodunk. A több-szempontúság
érdekében az alábbi személyekkel készítettünk interjút: Kőfalusi György, a
Rabindranáth Tagore Tanoda (továbbiakban Tanoda) alapítója és legfőbb támogatója;
Váradi Gábor, roma származású festőművész, a Tanoda igazgatója; Holló Leleszi
Vendel, az Ady Endre Kollégium igazgatója, akinek növendékei részt vettek a Tanoda
felzárkóztató programjaiban és akinek középfokú érettségit adó kollégiuma lett volna
a Tanoda növendékeinek következő állomása az értelmiségi lét felé vezető úton;
Berki Lajos, az ózdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetője; továbbá az iskola
programjainak és eredményeinek leírásában az interjúk és a dokumentumok mellett
támaszkodunk a Tanoda egyik pedagógusának, Tóth Józsefnének a „Tanulás a
családért program” című tanulmányára.
Alapadatok, misszió és vízió
Alapadatok. A Nobel díjas pacifista költőről, Rabindranáth Tagoreról
elnevezett tanodát 1999. július 27-én alapították és kapuit végleg 2008. március 14-én
zárták

be.

A

Tanoda

székhelyéül

szolgáló

épületet,

egy

elromosodott

vendéglátóhelyet, amely Ózd az elmúlt évtizedben elgettósodó régi központjában állt,
a Soros Alapítványtól kapott 3,7 millió forintból, továbbá az alapító hozzájárulásaiból
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újították fel, alakították át, valamint szerelték fel az oktatáshoz szükséges
eszközökkel. A Tanoda oktatási tevékenysége 2000. szeptemberében vette kezdetét.
Misszió és vízió. A Tanoda az általános iskolai képzés utolsó három
évfolyamával (6-7-8. osztály) párhuzamosan működött, mint egy délutáni-esti,
kiegészítő, felzárkóztató iskola. Az alapítók azt a missziót vállalták, hogy az ott
tanuló diákokat felkészítik középfokú, elsősorban gimnáziumi, másodsorban
szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányaikra. A Tanoda víziója az volt, hogy az
onnan kikerülő, és gimnáziumba elkerülő diákok eljutnak majd felsőfokú oktatási
intézményekbe, diplomát szereznek és mint a jövő, térségből származó, felelős
értelmiségijei visszatérve „lámpásként” utat mutatnak a nyomorból kitörni
szándékozó sorstársaiknak. Továbbá a térségbe visszatérve közösségeik vezetőivé
válnak és mint többségében cigány identitásúak, hitelesen lesznek képesek a cigány
integrációs törekvéseket vezetni, azokban közreműködni.
Ezen kívül a Tanoda segítette azokat a cigány fiatalokat is, akik már
középiskolába jártak. A Tanoda fontos szerepet töltött be a gimnáziumi érettségire
felkészítő Arany János Kollégiumi Programban résztvevő Ady Endre Kollégium
diákjainak középiskolai tanulmányait megelőző ún. 0. évfolyamos felzárkóztató
munkájában. (Egyéni felzárkóztatás, szakmai korrepetálás, könyvtár, számítógép,
nyelvórák, háttértudás, háttérismereteket gyarapító élmények.)
Alapfilozófia, részcélok és eszközök
Alapfilozófia. A Tanoda ezt a missziót úgy kívánta elérni, hogy a cigány
gyerekek igényeihez igazítva alakította ki az oktatás környezetét és dolgozta ki az
oktatási módszereket. Fontos szempont volt, hogy az iskola igazgatója, Váradi Gábor,
maga is cigány származású, aki magát kettős identitásúnak tartja, egyszerre cigánynak
és magyarnak. Váradi Gábor azt vallja, hogy csak az identitásra, a gyökerekre, a
kulturális hagyományokra építkezve lehetséges a felemelkedés, hiszen egy
gyökereitől elszakított gyermek esetében elérhetetlen célkitűzés az öntudatra nevelés,
amely az oktató-nevelő munka egyik legfontosabb célja.
Ebből kiindulva a képzés tartalmát a cigány gyerekek összetett problémáinak
megfelelően alakították ki. A módszerek megválasztásakor abból indultak ki, hogy a
hagyományos iskolamodell csak meghatározott előfeltételeket teljesítő gyerekeket tud
kezelni, másokhoz képtelen alkalmazkodni. Ha „alkalmazkodik”, akkor az a
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valóságban a szegregációban és a szisztematikusan alacsony szintű nevelésben
testesül meg.
A fő problémát abban határozták meg, hogy a cigányság hagyományos szóbeli
kultúrája és az oktatási rendszerben intézményesült polgári kultúra között nincs
átjárás. Amennyire nem érvényesül a cigány gyerekek sajátos tudása, ismeretanyaga
az iskolában, olyan végzetszerűen érvényesül sajátos tudáshiánya (magyar nyelvi
ismereteik hiánya, az absztrakciós készség hiánya stb.). Így a Tanoda egyfajta
hídként, összekötő kapocsként szolgált a cigányság kultúrája, hagyományai és a
közoktatásban intézményesült polgári kultúra között. Egyszerre szolgálta a cigány
gyökerek ápolását és a polgári kultúra alapjainak elsajátítását.
Az alapfilozófia fontos része volt még, hogy a képzés középpontjában a
sikerélmény biztosítása állt, a számonkérés, a képzés formai kereteinek kialakítása
mind ezt a célt szolgálta. Továbbá a Tanoda külön szabadidős programokat, évi
egyszeri táborozást, valamint fellépéseket szervezett diákjainak.
Részcélok és eszközök. A Tanoda végső célját, a diákok gimnáziumra való
felkészítését, részcélokra bontották. A Tanoda egyszerre biztosított a közismereti
tárgyakból felzárkóztató, korrepetáló foglalkozásokat és az általános fejlődést, a
kompetenciák fejlesztését szolgáló önismereti, beszédkészség-fejlesztő, kulturális,
művészeti és hagyományismereti programokat. A felzárkóztató, korrepetáló
foglalkozások megtartására öt helyiséget alakítottak ki, ahol kicsi, maximum 9 fős
csoportokban foglalkoztak a gyerekekkel. Ezen kívül volt még két nagyobb terme a
Tanodának, az egyik a könyvtár, a másik a színházterem, amely a közös
programoknak, a kevésbé kötött foglalkozásoknak adott helyet.
A Tanodában az első évben 56 általános iskolában tanuló gyerek, valamint 10
középiskolába járó fiatal számára biztosítottak foglalkozásokat. A Tanodának
csúcsidőszakában közel 100 növendéke volt, de azok száma, akikkel állandó
rendszerességgel foglalkoztak, 50 fő körül ingadozott.
Minden tanévkezdet alkalmával az arra kijelölt 3-4 fős szakértő csoport tagjai
egyenként elbeszélgettek a Tanodába jelentkező diákokkal, hogy megismerjék azok
Tanodával kapcsolatos nézeteit, elvárásait. Ezen túlmenően a jelentkezőkkel
képességfelmérő pszichológiai teszteket töltetettek ki. Az oktatási módszereket és a
tanmenetet az interjúkra és tesztek eredményeire alapozva személyre szabottan
alakították ki. Váradi Gábor szavaival élve a lényeg az volt, hogy a diákokat
„asztalhoz és könyvhöz kössék, de szabadabban, mint a hagyományos iskolai
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képzésben”. „Ha csak 15 percet tudott egyhuzamban tanulni a gyerek, akkor csak
annyit kellett tanulnia.” A foglalkozásokat az előzetes tanrend mellett az éppen
aktuális kihívások is alakították. A diákok 14 órára érkeztek, és az első dolguk az volt,
hogy bemutassák a leckekönyvüket, amelyből kiderült, hogy aznap milyen
érdemjegyeket szereztek. 14 és 17 óra között került sor a kötött foglalkozásokra. A
diákokat az érdemjegyeik alapján beosztották abba a csoportba, amelynek ismereteire
a legnagyobb szükségük volt. Ugyanakkor arra mindig ügyeltek, hogy senki ne
maradjon középtávon egyetlen közismereti tárgyból se felügyelet, segítség nélkül: egy
héten belül minden tantárgyból legalább egyszer felelni kellett a tanárok előtt. 17-18
óra között volt az uzsonna/vacsoraidő, 18 órától pedig szabad foglalkozásokon
vehettek részt a diákok. Azzal a diákkal, akinek még szüksége volt rá, külön
foglalkoztak a tanárok. Sokszor 21 óráig is bent maradtak a pedagógusok, hogy a
tanulókat felkészítsék következő napi feladataikra. Váradi Gábor elmondása szerint a
kisebb gyerekek vacsoraidő után is szívesen maradtak bent agyagozni, verset
mondani, olvasni.
A Tanoda hétvégén is nyitva állt a gyerekek előtt, és inger-gazdag,
intellektuális közösségi térként funkcionált. A diákoknak filmklubot szerveztek,
amelynek keretében a cigányság életével kapcsolatos vagy cigány rendezők által
készített filmeket vetítettek. Ezen kívül agyagozásra, festészetre, verselésre, zenélésre,
tánctanulásra, olvasásra és számítógép használatra is biztosítottak lehetőséget,
valamint fellépéseket szerveztek. Havi egyszeri alkalommal író-olvasó találkozót
szerveztek. Az irodalmi élet illusztris személyiségei, költők, humanisták vállalták
ingyen a részvételt, meséltek életükről, munkásságukról és lehetett tőlük kérdezni is.
A Tanodának folyamatosan összesen mintegy tizennégy pedagógusa volt,
ebből hat állt állandó alkalmazásban. A pedagógusok többnyire a környező általános
iskolák pedagógusai közül kerültek ki, így már korábbról ismerték a gyerekeket. Az
új diákok bevonzásában az ő szerepük mellett jelentős volt, hogy a gyerekek és
szüleik egymásnak ajánlották a Tanodát. Az első években az összefogás légköre
lengte körül a Tanoda működését. A tanárok ingyen tanítottak és később is havi
csupán 10-15 ezer forintos32 kiegészítésért vállalták tanodabeli tevékenységüket.
A Tanoda éves költségvetése egyik évben sem haladta meg a 10 millió
forintot, az éves költségvetés mindvégig 3,7-10 millió forint között mozgott. A
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A 10-15 ezer Ft 50-75 USD-nek felel meg. Viszonyításképpen a 2005-ös minimálbér
Magyarországon 53 ezer Ft volt, ami megközelítőleg 270 USD.
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működést az alapító hozzájárulásaiból, pályázati pénzekből és tárgyi adományokból
biztosították. A Tanoda működését támogató pályázati környezet jellemezte a
kormányzat és az EU részéről. Minden tíz beadott pályázatból nyolc esetében sikerrel
jártak. A legnagyobb méretű adomány az Amerikai Kereskedelmi Kamarától
(AmCham) érkezett 2004 novemberében. Az adománynak köszönhetően mintegy két
kamionnyi ruhaneművel, tanszerrel, számítógéppel és laptoppal gazdagodott a
Tanoda. A szerény éves költségvetésből arra is futotta, hogy tanévkezdéskor a
szükséges tankönyveket, tanszereket (iskolatáskát, íróeszközöket stb.) megvásárolják
a Tanoda diákjai számára. Természetesen a tankönyvek a Tanoda tulajdonát
képezték.33
A tanodai oktatás során elért eredmények
Eredmények. A Tanoda a pedagógusok visszajelzései alapján jelentős
részsikereket ért el működése során. A Tanodába járó diákok nem morzsolódtak le az
általános iskola felső tagozatában, csökkentek a hiányzások, sikerélményt jelentett
számukra az iskola, megnőtt az önbizalmuk, aktívabbak és kommunikatívabbak
lettek, gyakrabban jelentkeztek az órákon, érdemjegyeik javultak. Nagyon fontos,
hogy a részsikerek alapján arra következtethetünk, hogy a Tanodának sikerült
betöltenie a híd szerepet a cigányság kultúrája és a közoktatásban intézményesült
polgári kultúra között.
Az is jelentős eredménynek számít, hogy a Tanodába járó fiúk jelentős része
szakmunkásképző iskolákban folytatta tanulmányait. Alapvető kudarc ugyanakkor,
hogy a Tanoda egyetlen diákja sem tanult tovább gimnáziumban. Ez annak tükrében
különösen aggasztó, hogy az ózdi Ady Endre Kollégium az Arany János Kollégiumi
Program keretében 2002 óta tárt karokkal várja a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek jelentkezését. Holló Vendel, a kollégium igazgatója arról számolt
be, hogy bár három megye (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád) hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekei közül meríthetnek, ami több ezer főt
jelent, de 2002-es indulásuk óta egyik évben sem tudták feltölteni az állam által
finanszírozott évfolyamonkénti 25 fős keretüket. Személyes közbenjárással,
konzultálva a régió általános iskoláinak igazgatóival, pedagógusaival, azután
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Éves szinten az OECD-nek megküldött statisztikák szerint Magyarországon az egy általános és
középiskolai diákra fordított összeg 4.328 USD vásárlóerőparitáson átszámolva. Számolhatunk úgy,
hogy a Tanodának 50 állandó és közel 50 időszakos tanulója volt. Ha csak az állandó tnaulókat
vesszük, akkor az egy főre jutó keret 200.000 Ft, ami folyó dollárban számolva közel 1.000 USD.
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felkeresve

a

diákokat

és

szüleiket,

sikerül

évente

közel

40

jelentkezőt

összegyűjteniük. Ebből a legtehetségesebbnek ítélt 25 főt íratják be. A tanévnyitóra az
évek átlagában már csak tízen jönnek el, amelyből átlagban négyen lemorzsolódnak
vagy idővel elmaradnak. A kollégium így az elmúlt évek átlagában 30 tanulót képzett
az öt évfolyamon 2002-2010 között, a maximálisan lehetséges százhuszonöttel
szemben. Holló Vendel szavaival élve „egyszerűen nem sikerül megtalálni azokat a
gyerekeket, akikben van kellő belső motiváció”.
Az Arany János nevével fémjelzett, kifejezetten a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetűek felzárkóztatására kiírt kollégiumi program (AJKP) bővelkedik
anyagiakban az általános kollégiumokhoz képest. Míg a kollégiumok normatív állami
támogatását a 2004 előtti 330.000 Ft-ról 280-290.000 Ft-ra csökkentették34, addig az
AJKP normatív állami támogatása 987.000 Ft-ról 917.000 Ft-ra csökkent.35 Még
ebből a csökkentett normatív támogatásból is tudják fedezni a bentlakás teljes
költségét, a neveltetés-oktatás költségeit, sőt a kollégium diákjainak ruháztatását és
gyógyszereit is, a nyelvvizsgák költségeit és amennyiben igény mutatkozik rá, a
jogosítvány megszerzésének költségeit, valamint szabadidős, kulturális programokat
(színház, balett, opera és komolyzenei előadások).
A felkínált oktatási lehetőségek kihasználatlanságának jelensége nagyon
hasonlít a Milwaukee-i voucher kísérlethez, amelyet Ladd (2002) dokumentált. A
kísérlet keretében véletlenszerűen kiválasztott hátrányos helyzetű önkéntes szülők
vouchereket kaptak gyermekeik oktatási költségeinek finanszírozására. Ugyanakkor a
kiválasztott önkéntes-családoknak csak kevesebb mint a fele élt a felkínálkozó
lehetőséggel, és közülük is többnyire a jobb társadalmi-gazdasági helyzetben lévők.
Említésre méltó a Tanoda utólag talán legfontosabb, de előre nem tervezett,
járulékos eredménye. Bár az első ilyen célú tanodát Budapesten dr. Szőke Judit
alapította Józsefvárosi Tanoda néven, az ózdi az elsők között volt a vidéki tanodák
sorában, amelynek pályázati anyagai, és a működése során felhalmozott tapasztalatok
a szécsényi tanoda alapításakor felhasználásra kerültek.
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Az állami normatíva, ha erről másképpen nem rendelkezik a jogszabály, az intézmény
költségvetésének megközelítőleg a felét fedezi. A másik felét a helyi önkormányzatok, vagy civil
szervezetek, mint létesítmény fenntartók kötelesek biztosítani saját forrásból. A speciális kollégiumok
és egyházi fenntartású oktatási intézmények esetében az alap normatíva a teljes költségvetést fedezi.
35
Forrás: az ózdi Arany János Kollégiumi Program költségvetése illetve OKM jogszabályok
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A Tanoda bezárásához vezető körülmények
A bezárás okait két csoportba sorolhatjuk: a szociális-gazdasági környezet
terhére írható kihívások és menedzsment-jellegű problémák egyaránt nehezítették a
Tanoda működését.
Vegyük az elsőt. Ózd a rendszerváltozás előtt a nehézipar egyik
magyarországi fellegvárának számított. A rendszerváltozás után a hatékonyság
jegyében a már akkoriban is jelentős részaránnyal bíró cigányságnak munkát adó
vasgyártást felszámolták és a hozzá kapcsolódó bányákat bezárták. Kőfalusi György
véleménye szerint modernizálással, racionalizálással el lehetett volna kerülni a gyár
teljes lepusztulását, amelynek eredményeképpen közel 10 000 ember maradt munka
nélkül. A korábban a foglalkoztatottsággal kapcsolatos fejezetben említett jelenséget
felidézve, a vállalati hatékonyság növekedett ugyan – amennyiben egy iparág teljes
felszámolását hatékonyságnövekedésnek foghatjuk fel – össztársadalmi szinten
viszont néhány év leforgása alatt a szociális ellátórendszerre kapcsolódott közel
tízezer munkaképes korú és azok családjai. Akinek nem volt munkája és tehette,
elköltözött a térségből. (Az 1981-es 48.636 fős népességi rekordnál 12 ezerrel
kevesebben laknak jelenleg Ózdon.) Bár már 1949-ben jelentős roma közösség élt
Ózdon, a lakosság 8%-a volt akkoriban roma származású, Berki Lajos, az ózdi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat vezetője szerint napjainkra a város lakóinak legalább 33%a – mintegy 13 ezer fő – roma. Ebből 2.200-2.500 az általános iskolai tanuló. Mivel a
munkanélküliség 80-90%-os és már a második generáció nő fel úgy Ózdon, hogy a
szüleinek nincsen munkája, a tanulók közel 90%-a hátrányos illetve halmozottan
hátrányos helyzetű. Ebben a környezetben kell elképzelnünk a Tanoda működését. A
Tanoda csúcsra járatott időszakában az általános iskolások mintegy 2,5%-át (50 főt)
volt képes foglalkoztatni állandó jelleggel, vagyis ha csak a felső tagozatosokat
(egészen pontosan a 6-8. osztályosokat) vesszük, közel 20 tanodára lett volna szükség
ahhoz, hogy minden hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma diák hasonló
külön-oktatásban részesüljön.
Ebben a szociális-gazdasági környezetben kellett fenntartani a Tanodát. 2005ig, a működés első 5 évében évi 2-3 alkalommal törtek be a Tanodába. A betörések
alkalmával mindent elvittek, ami mozdítható és még azt is, ami nem. (Iskolaszerek,
könyvek, TV, konyhai felszerelések, számítógépek, vasrácsok az ablakokról, ajtókról,
réz fűtéscsövek, radiátorok, villanyvezetékek a falból mind eltűntek.) Az egyik
alkalommal az alapító által felszerelt vizesblokk csapját is kiszerelték a falból. Ez
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után a korábban „közfürdőként” is szolgáló intézménybe már nem szerelték vissza a
csapot. Az iskolaigazgató – elmondása szerint – családlátogatásai alkalmával
viszontlátta a Tanoda megkülönböztető jelzésével ellátott konyhai eszközöket a
halmozottan hátrányos helyzetű családoknál. Az évi 2-3 alkalommal megismétlődő
„spontán betörések” 2005 után átalakultak havi-kéthavi rendszerességgel elkövetett
tudatos betörésekké. A Tanoda fennállása során a rendőrség összesen huszonöt
betörést regisztrált. A bezárást követően a Tanoda épületét lebontották, még az
alapanyagokat is széthordták.
Az idő előrehaladtával és a szociális-gazdasági helyzet romlásával egyre
nagyobb extra terhet jelentett a Tanoda működésében a 17 órai uzsonna biztosítása.
Már nem csak a Tanoda növendékei, hanem a növendékek testvérei is betértek
uzsonnára, és senkinek nem volt szíve megvonni tőlük az élelmet.
Az iskola bezárásához vezető további szociális-gazdasági körülmények leírása
túlmutat az esettanulmány keretein, inkább egy Hollywood-i, gettó-iskoláról szóló
filmforgatókönyv cselekményszálába illeszkedik. A jelenséget érzékeltetendő
elegendő azt megjegyeznem, hogy a Tanoda, amíg működött, drogfüggővé váló
gyermekeknek nyújtott átmeneti menedéket, és amennyire tudta, megóvta a lányokat
az akaratukon kívüli korai felnőtté válás nem kívánt hatásaitól.
A bezárás második oka menedzsment-jellegű. A projektek utófinanszírozása,
ezen túlmenően a pályázati pénzek késedelmes utalása, a nem várt költségek
finanszírozása, a „lepapírozatlan” kiadások végül oda vezettek, hogy a pénzügyi
vizsgálatok során a Tanoda vezetője nem tudott maradéktalanul elszámolni egy, az
éves költségvetésének közel felét kitevő összeggel. Az is tény, hogy bár a hitelesség
jegyében a koncepció része volt, hogy az iskola igazgatója maga is roma származású
legyen, számtalan támadás érte a közösségen belülről és kívülről egyaránt. (A
támadások megalapozottságának eldöntése túlmutat a dolgozat keretein, mindenesetre
az interjúkból és a feldolgozott irodalomból annyi érzékelhető, hogy a
konfliktushelyzetek nem feltétlenül a problémák megoldására irányultak.) Egy
menedzsment-szemléletűbb vezető talán kevesebb támadási felületet hagyott volna, és
nagyobb oltalmazó erőt tudott volna felmutatni a támadásokkal szemben. Érezhetően
nehezen tudta viselni a rá háruló terheket, és megingásaival egyre több támadási
felületet teremtett.
Jelentős részben menedzsment-jellegű probléma, hogy a kezdeti helyi politikai
és civil támogatás is fokozatosan lankadni kezdett. A Tanoda székhelyéül szolgáló,
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nagy alapterületű, eredetileg romos állapotú épületet az Önkormányzat bocsátotta az
alapító rendelkezésére. (Mint fenntartó nem vett részt a Tanoda működésében.) A
pályázati pénzből kiépített központi fűtéshez szükséges gáz bekötése kapcsán is csak
kormányzati politikai nyomásra sikerült elérni, hogy a gázt végül az Önkormányzat
beköttesse.
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Kisebbségi

Önkormányzat

vezetője

is

jó

kezdeményezésnek tartotta a Tanodát, de más, általa hitelesnek tartott – de meg nem
nevezett – igazgatóval képzelte volna el annak működését.
Valójában
ellehetlenítenek
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menedzsment-jellegű konfliktusok pedig végérvényesen megpecsételték a Tanoda
sorsát. A Tanoda 2008. március 14-én végleg bezárta kapuit.
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MAGYAR&Akcióterv&
2012214

MALÁJ&teljesítmény2különbség&
csökketését&célzó&programok

"Adopt'a'Family'and'a'Youth'
Scheme"

AMP

"Giant'Trampoline'Project"

Clubilya

"MaxIOut'Programme"

1.'Gyermek'jólIlét'
területét'érintő'
feladatok

	
  

Szervezet

Ain'Society

"Project'Reach"

Clubilya

"Juz'Gurlz"

Clubilya

"Special'Malay'Bursary"

Mendaki

"Ready'for'School'Fund"

AMP

Programleírás
Olyan'teljeskörű'program,'amely'a'családokra'helyezi'a'
hangsúlyt.'Széleskörű'támogatást'biztosít'a'rászoruló,'hátrányos'
helyzetű'családoknak.'PénzügyiI,'oktatásiI'és'egyéb'szociális'
segítségen'keresztül.'A'családok'képzéseken'vesznek'részt,'hogy'
képesek'legyenek'saját'megélhetésüket'családi'vállalkozásokban'
biztosítani.'Az'iskoláskorú'gyerekek'számára'különórákat,'
felzárkóztató'programokat'biztosítanak.
http://www.amp.org.sg/subindex.asp?id=A018_10
Azon'veszélyeztetett,'"sikertelen"'fiatalok'számára'kialakított'
program,'akiket'a'szingapúri'rendőrség'választ'ki.'A'cél,'hogy'
oktatás'és'képességfejlesztő'képzéseken'keresztül'a'társadalom'
értékes'tagjaivá'váljanak.'(Juhari,'2011,'pp.'179)
Általános'iskolai'ill.'középfokú'tanulmányaik'során'lemorzsolódó'
fiatalok'jelentik'a'program'célcsoportját.'A'program'alapvető'
matematikai'készségek,'olvasásI'ill.'íráskészségek'fejlesztését'
tekinti'feladatána.k'Ezeken'a'fejlesztő'órákon'kívül'szakmai'
tanfolyamokat'és'más'alapvető'készségeket'fejlesztő'képzéseket'
is'kínál'a'program.'(Juhari,'2011,'pp.'177)
MegelőzőIfejlesztő'program'az'általánosI'és'középiskolás'
korosztály'részére.'Lényege'az'őket'érintő'problémák,'és'az'
azokra'adható'válaszok'bemutatása'annak'érdekében,'hogy'a'
diákok'megfontolt'döntéseket'hozhassanak'a'rájuk'váró'
problémákra.'(Juhari,'2011'pp.'173)
MegelőzőIfejlesztő'program'kifejezetten'a'fiatal,'10I14'éves'
lányok'részére.'Célja,'hogy'felkészítse'őket'a'rájuk'váró'
nehézségekre'és'motiválja'őket'a'megfontolt'döntéshozatalra'a'
párválasztás,'házasság'és'gyermekvállalás'terén.'(Juhari,'2011,'
pp.'179)
A'szingapúri'felsőfokú'intézményekben'tanuló'maláj'
hallgatóknak'kínált'ösztöndíj.'A'támogatott'diákoknak'jó'
eredményekkel'kell'végezni'a'GCE''O''és'a'GCE''A''vizsgákon,'
vagy''kitünő'eredménnyel'kell'megszerezni'a'"Polytechnic'
Diploma"It'és'vállalniuk'kell,'hogy'részt'vesznek'társadalmi'
munkában'a'felzárkozó'programok'megvalósításában.
http://www.mendaki.org.sg/scholarships/specialImalayIbursaryI
university.aspx?key=7c85473139cb4Oe29dd7b6c96
Az'összes'alacsony'jövedelmű'családból'származó'iskolás'gyerek'
támogatása,'akik'az'AMP'"Adopt'a'Family'and'Youth'Sheme"'
programjában'vesznek'részt.
http://www.amp.org.sg/subindex.asp?id=A027_10&keyword=re
ady%20for
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MAGYAR&Akcióterv&
2012214

2.)Az)oktatás)területét)
érintő)feladatok

	
  

MALÁJ&teljesítmény2különbség&
csökketését&célzó&programok

Szervezet

Programleírás

"Mendaki)Tuition)Scheme"

Mendaki

Kiegészítő)felkészítés)a)diákok)eredményesebb)iskolai)teljesítésének)
érdekében)az)angol)nyelv,)a)matematika)és)a)természettudományos)
tárgyak)területén.
http://www.mendaki.org.sg/eduHtrustHfund/educationHreseources.aspx

"Success)in)PSLE)Mathematics)Seminar"

Mendaki

"Youth)Education)Programme"

AMP

"Mathematics)@)Home)Learning)Kit"

AMP

"Big)Brother)Scheme"

Mendaki

"Exam)Ready)Campaign"

Mendaki

"Giant)Trampoline)Project"

Clubilya

"MaxHOut)Programme"

Ain)Society

"Cahaya)M"

Mendaki

"Special)Malay)Bursary"

Mendaki

"Mendaki)Scholarship"

Mendaki

"Adopt)a)Family)and)a)Youth)Scheme"

AMP

"Young)Minds)Cub"

Mendaki)Club

A)cél)a))"PSLE")általános)iskolai)záróvizsgán)a)matematika)eredmények)
javulásának)elérése.
Http://www.mendaki.org.sg/eduHtrustHfund/educationHreseources.aspx
Holisztikus)és)pozitív)szemléletű)program,)mely)az)angol)és)a)
matematika)mellett))segít)a)motiváció)kialakításában)és)a)diákok)
bátorításában.)Segít)annak)előmozdításában,)hogy)minél)több)diák)
tanuljon)tovább.)(Juhari,)2011,)pp.)172)
Az)AMP)kutatásainak)eredményeként)kialakított)csomag,)amely)a)
matematika)tanulását)segíti)elő,)és)a)szülők)részvételére,)valamint)az)
otthoni)közös)tanulásra)motivál.)(Kassim,)2006,)pp.)101.)
A)program)keretén)belül)a)jól)tanuló)diákok)mellé)szakembereket)
jelölnek)ki)mentornak,)akik)feladata)figyelemmel)kísérni)fejlődésüket)és)
motiválni)őket)a)még)jobb)eredmények)elérésére.)(Kassim,)2006.,)pp.)
94.)
A)szülők)felkészítését)célozza,)hogy)minél)hatékonyabban)segíthessék)
iskolás)gyerekeiket)a)vizsgákra)való)felkészülésben.)(Kassim,)2006,)pp.)
99.)
Azon)veszélyeztetett,)"sikertelen")fiatalok)számára)kialakított)program,)
akiket)a)szingapúri)rendőrség)választ)ki.)A)cél,)hogy)oktatás)és)
képességfejlesztő)képzéseken)keresztül)a)társadalom)értékes)tagjaivá)
váljanak.)(Juhari,)2011,)pp.)179)
Általános)iskolai)ill.)középfokú)tanulmányaik)során)lemorzsolódó)
fiatalok)jelentik)a)program)célcsoportját.)A)program)alapvető)
matematikai)készségek,)olvasásH)ill.)íráskészségek)fejlesztését)tekinti)
feladatána.k)Ezeken)a)fejlesztő)órákon)kívül)szakmai)tanfolyamokat)és)
más)alapvető)készségeket)fejlesztő)képzéseket)is)kínál)a)program.)
(Juhari,)2011,)pp.)177)
Az)alacsony)jövedelmű)családokból)érkező)iskolás)korú)gyerekek)és)
szüleik)önbecsülésének)javítása,)valamint)a)diákok)olvasásH)és)
íráskészségének,)matematikai)tudásának))elmélyítése,)és)a)kritikai)
gondolkodás)elősegítése)a)cél.
http://www.mendaki.org.sg/eduHtrustHfund/educationHreseources.aspx
A)szingapúri)felsőfokú)intézményekben)tanuló)maláj)hallgatóknak)kínált)
ösztöndíj.)A)támogatott)diákoknak)jó)eredményekkel)kell)végezni)a)GCE)
'O')és)a)GCE)'A')vizsgákon,)vagy))kitünő)eredménnyel)kell)megszerezni)a)
"Polytechnic)Diploma"Ht)és)vállalniuk)kell,)hogy)részt)vesznek)társadalmi)
munkában)a)felzárkozó)programok)megvalósításában.
http://www.mendaki.org.sg/scholarships/specialHmalayHbursaryH
university.aspx?key=7c85473139cb4Oe29dd7b6c96
A)diákok)ösztönzését)célozza)a)további)jó)eredmények)elérésére.
http://www.mendaki.org.sg/scholarsips/mendakiHscholarshipH
university.aspx?key=7c85473139cb40e29dd7b6c96
Olyan)teljeskörű)program,)amely)a)családokra)helyezi)a)hangsúlyt.)
Széleskörű)támogatást)biztosít)a)rászoruló,)hátrányos)helyzetű)
családoknak.)PénzügyiH,)oktatásiH)és)egyéb)szociális)segítségen)
keresztül.)A)családok)képzéseken)vesznek)részt,)hogy)képesek)legyenek)
saját)megélhetésüket)családi)vállalkozásokban)biztosítani.)Az)
iskoláskorú)gyerekek)számára)különórákat,)felzárkóztató)programokat)
biztosítanak.
http://www.amp.org.sg/subindex.asp?id=A018_10
Középiskolás)diákoknak)kialakított)központ,)ahol)különböző)
programokat)szerveznek,)úgy)mint)teljeskörű)életvezetési)tanácsadás,)
képességfejlesztés,)személyi)fejlődés)elősegítését)célzó)kurzusok.
http://www.mendakiclub.org.sg/ourHprogrammes/youngHmindsHclub/
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MAGYAR&Akcióterv&
2012214

MALÁJ&teljesítmény2különbség&
csökketését&célzó&programok

Szervezet

"Skills'Training-Center"

Ain-Society

"Employability-Skills-Series"

Mendaki-SENSE

"Maintain-Professional-image"

Mendaki-SENSE

"Adopt-a-Family-and-a-Youth-Scheme"

AMP

"Certified-Service-Professional"

Mendaki-SENSE

"Workplace-Numeracy-&-Literacy"

Mendaki-SENSE

3.-A-foglalkoztatással,képzéssel-összefüggőfeladatok

MAGYAR&Akcióterv&
2012214

5.#A#lakhatással#
összefüggő#feladatok

MAGYAR&Akcióterv&
2012214

MALÁJ&teljesítmény2különbség&
csökketését&célzó&programok

"Home#Ownership#Scheme"

Housing#Development#Board

MALÁJ&teljesítmény2különbség&csökketését&
célzó&programok

Szervezet

"Action(Parent(Learning(Useful(Strategies"

Mendaki

"ANPlus"

Mendaki

"Conference(on(Family(as(the(Main(Factor(in(
Developing(a(Child's(Potential"

(N(

"Early(Childhood(and(Family(Education(
Program"

Mendaki

"Students'(Siblings(Scheme"

Mendaki

"Giant(Trampoline(Project"
6.(A(bevonással,(
szemléletformálással,(és(
a(közbiztonság(
"a.L.I.V.E((Learning(Islamic(Values(Everyday)"
javításával(kapcsolatos(
feladatok

	
  

Szervezet

Clubilya

MUIS

"Project(Reach"

Clubilya

"Microbusiness(Program"

AMP

"Graduates'(Tea"

Mendaki(Club

"Ministerial(Forum"

Mendaki(Club

"Mclub(Conversations"

Mendaki(Club

Programleírás
A-háztartásban,-a-ház-körüli-teendők-területén-történőmunkalehetőség'teremtés-áll-központban-a-munkanélküli-vagyalacsony-jövedelmű-maláj/muszlim-családok-számárahttp://www.ainsociety.org.sg/serices/skills'based'cdurses
Alapvető-készségek-megszerzését-teszi-lehetővé-a-munkaerőversenyképessé-tételével-és-a-versenyképesség-megtartásával-atechnikai,-felügyelői-és-menedzseri-szinten.
http://mendaki'sense.com.sg/home.html
Célja-a-hosszú-időn-keresztül-munkanélküliek-vagy-inaktívakmunkába-történő-visszavezetése.
http://mendaki'sense.com.sg/home.html
Olyan-teljeskörű-program,-amely-a-családokra-helyezi-ahangsúlyt.-Széleskörű-támogatást-biztosít-a-rászoruló,-hátrányoshelyzetű-családoknak.-Pénzügyi',-oktatási'-és-egyéb-szociálissegítségen-keresztül.-A-családok-képzéseken-vesznek-részt,-hogyképesek-legyenek-saját-megélhetésüket-családi-vállalkozásokbanbiztosítani.-Az-iskoláskorú-gyerekek-számára-különórákat,felzárkóztató-programokat-biztosítanak.
http://www.amp.org.sg/subindex.asp?id=A018_10
A-szolgáltató-szektorban-való-elhelyezkedést-segíti-elő-aszolgáltatói-gondolkodásmód-és-készségek-kifejlesztésénkeresztül.-http://mendaki'sense.com.sg/home.html
Angol-nyelv-és-alapvető-matematikai-készségek-oktatása-amindennapi-munkahelyi-problémák-megoldására.http://www.mendaki'sense.sg/home.html

	
  

Programleírás
Az#1968H#ban#indított#program#célja,#hogy##a#Central#
Provident#Fund#(CPF)#társadalombiztosítási#rendszeren#
keresztül,#különböző#számlákon#összegyűjtött#pénzt#a#
Housing#Development#Board#által#kínált,#kedvező#árú#
lakások#vásárlására#fordíthassák.
(SimHYuHHan,#2002,#pp.#5.)

	
  

Programleírás
A(szülők(részvételének(elősegítése(az(iskoláskorú(gyerekeik(
tanulmányainak(segítésében.((Kassim,(2006,(pp.(98)
A(szülők(részvételének(elősegítése(az(iskoláskorú(gyerekeik(
tanulmányainak(segítésében.((Kassim,(2006,(pp.(98)
Egy(1989Nben(tartott(konferencianap,(melyen(800(szülő(vett(
részt(Szingapúr(több(pontján(a(mecsetekben(tartott(
előadásokon.(A(szakemberek(a(legújabb,(szülői(szereppel(
kapcsolatos(tudást((osztották(meg(a(résztvevőkkel.(
(Kassim,(2006,(pp.(98)(
Cél,(hogy(kialakuljon(a(szülők(azon("generációja"(,(amely(fel(
van(vértezve(a(technológiai(tudással(és(mindazon(
készségekkel(amelyekkel((gyermekeiket(felkészíthetik(a(21.(
század(kihívásaira.(Kassim,(2006,(pp.(99)
A(többgyermekes(családokat(célozza(a(program,(lényege(
hogy(a(szülők(a(fiatalabb(testvérekre(is(fordítsanak(több(
figyelmet,(mielőtt(azok(iskolába(kerülnek.((Kassim,(2006,(pp.(
101)
Azon(veszélyeztetett,("sikertelen"(fiatalok(számára(kialakított(
program,(akiket(a(szingapúri(rendőrség(választ(ki.(A(cél,(hogy(
oktatás(és(képességfejlesztő(képzéseken(keresztül(a(
társadalom(értékes(tagjaivá(váljanak.((Juhari,(2011,(pp.(179)
Az(iszlám(értékek(modern(kontextusba(helyezése(és(a(
vallásgyakorlás(hirdetése(a(cél.
Http://www.muis.gov.sg/cms/services/Islamic.aspx?id=117
MegelőzőNfejlesztő(program(az(általánosN(és(középiskolás(
korosztály(részére.(Lényege(az(őket(érintő(problémák,(és(az(
azokra(adható(válaszok(bemutatása(annak(érdekében,(hogy(a(
diákok(megfontolt(döntéseket(hozhassanak(a(rájuk(váró(
problémákra.((Juhari,(2011(pp.(173)
Támogatást(nyújt(saját(vállalkozoás(megalapítására(annak(
érdekében,(hogy(a(családok(képesek(legyenek(kiegészíteni(a(
háztartás(jövedelmét.(A(program(célja(a(vállalkozási(kedv(
kialakítása(mellett(a(résztvevők(felvértezése(a(szükséges(
ismeretekkel.((Juhari,(2011,(pp.(173)
Minden(évben(megrendezik(az(egyetemi(és(műszaki(főiskolák(
végzőseinek(megünneplésére.(http://mendakiclub.org.sg
A(fiatal(szakembereknek(lehetőségük(van(befolyásolni(
Szingapúr(és(egyben(a(maláj(közösség(jövőjét(a(fórumon(való(
részvétellel,(ahol(a(politikai(vezetőkkel(történő(
beszélgetéseken(megoszthatják(ötleteiket,(javaslataikat.
http://mendakiclub.org.sg
A(fiatalok(elismert(szakemberekkel(való(beszélgetéseken(
vehetnek(részt,(melyeket((sokféle(témakörben(szerveznek.(
Http://www.mendakiclub.org.sg
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7.*A*stratégia*
megvalósításának*
koordinációját*
szolgáló*intézkedések

	
  

MALÁJ&teljesítmény2különbség&
csökketését&célzó&programok

Szervezet

"Community*Leaders*Forum"

Mendaki,*
Maláj*parlamenti*tagok

"ConsultativeVParticipatory*Forward*
Planning*Exercises"

Mendaki

Konferenciák

különböző*szervezetek

Programleírás
Az*egyre*hatásosabb*megoldások*megtalálása*érdekében*
2003*óta*4*hálózat*alakult*meg:*Fiatalok,*Oktatás,*Család,*
Foglalkoztatás.*Maláj*parlamenti*tagok,*a*közösség*tagjai,*
aktivisták*vesznek*részt*és*dolgoznak*a*különböző*típusú*
stratégiákon.
www.mendaki.org.sg/upload_files/cuteeditor/Document/CL
F%20Report%202010.pdf
A*maláj*parlamenti*tagok,*a*Mendaki*tagjai*és*a*közösség*
fiatalabb*tagjai*vesznek*részt*a*szemináriumon,*melynek*
célja*a*strtégiák*meghatározása*a*különböző,*kijelölt*
területeken*(Fiatalok,*Oktatás,*Család,*Foglalkoztatás)
www.mendaki.org.sg/upload_files/cuteeditor/Document/CL
F%20Report%202010.pdf
A*"Strenghtening*Partnership*and*Relationship*Programme"*
keretén*belül*sok*különböző*konferenciát*rendeznek,*
különböző*témákban.*Ezek*a*konferenciák*képezik*a*
legfontosabb*kommunikációs*csatornákat*a*különböző*
szervezetek*közt.*(Mendaki*Annual*Report,*2009)
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