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Jelen tanulmány az MMIA 2.2.1/3-2016-00001 „Hogyan tovább?” című projekt 

keretében az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával 

megvalósuló kutatás adataira támaszkodik, annak támogatásával jött létre. A 

tanulmányban foglalt nézetek a szerzők nézetei, azok semmiképpen sem tekinthetők az 

Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalásának; sem az 

Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az abban 

foglaltakért. 

 

Elméleti és társadalmi háttér 

Bár a jelenség nem új Magyarországon sem, a migránsok beilleszkedésének folyamata 

az egyes területeken különböző változókkal, eltérő definíciókkal írható csak le. 

Tanulmányában Kováts András foglalja össze a szerteágazó megközelítéseket, értelmezi 

a jelenlegi terminológiai eltéréseket.  

  „Az Európai Unió harmadik országbeliek integrációjára vonatkozó alapelveinek 

meghatározásánál hangsúlyosan jelenik meg az integráció mérhetőségének kérdése, az 

integrációt ösztönző szakpolitikákat megalapozó adatok indikátorokként való 

felhasználásának igénye (Európai Bizottság 2005). Egységes, szubsztantív definíció 

hiányában az integráció meghatározásának központi eleme azon társadalmi alrendszerek 

és dimenziók kijelölése, amelyek vonatkozásában az integrációs folyamatban érintett 

társadalmi csoportok helyzetét leírjuk, illetve összehasonlítjuk.” (Kováts 2013: 9.) 

A fogalmak használata kapcsán az asszimiláció, integráció (szociológia, antropológia), 

akkulturalizáció (szociálpszichológia), a multikulturalizmus gondolata mind-mind más 

aspektusból írják le az új országban letelepedő egyének szerepét és jelenlétét a 

társadalomban. Kutatásunk során leginkább az integráció
1
 fogalmával dolgozunk, azon 

belül is különös figyelmet fordítva a jelenség különböző részegységeire, szereplő ire. A 

bevándorlás és letelepedés folyamata során ugyanis számos olyan, interkulturális aktus 

fordul elő, amelyet nem csak a migránsok, hanem a befogadó, többségi társadalom 

szereplői, valamint a különböző szakemberek (pedagógusok, segítők) támogatásával 

lehet zökkenő mentesebbé tenni. 

Jól mutatja az integráció interaktív, kétirányú jellegét, ha az egyén oldaláról 

megközelítve, az identitás alakulását vizsgálva írjuk le a folyamatokat. Ennek kapcsán 

Tajfel szociális identitás elméletét
2
 és Berry akkulturalizációs modelljét

3
 összevonva 

                                                             
1 Az integráció fogalmának szociológiai, társadalomelméleti meghatározása elsőként Durkheim 
munkáiban jelenik meg. A társadalom közös hiedelmei, normái által kialakított kollektív tudat által 
teremtett konszenzus és szolidaritás eredményezi a társadalmi integrációt, ami lehet mechanikus, itt a 
hasonlóság a meghatározó tényező, valamint organikus, ezt a munkamegosztás eredményezi (Durkheim 
2003).” – Kováts 2013 
2
 Az elmélet szerint az identitás a kategoriális azonosulások mentén szerveződik meg, amely a saját 

csoport javára történő torzítással jár. Ennek oka a pozitív önértékelés fenntartása, megerősítése. 
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dolgozta ki Orr saját kategorizációját, melyet izraeli etióp és orosz bevándorlók 

integrációs stratégiáin keresztül vizsgált.  

1. ábra: Orr kategorizációja 

Kiterjesztett identitás:  

Az egyén kompetensnek érzi magát az 

új társadalomban, és hajlandó 

elfogadni az új szimbólumokat 

Versenyző identitás:  

Az egyén hajlandó az erőforrásokért 

harcolni, míg a fogadó csoporttal 

elutasítja a kapcsolatot 

Elkülönülő identitás:  

Az egyén elkülöníti magát a 

társadalomtól 

Identitás vesztés:  

Integrálódni akar, de ez nem sikerül, 

így marginalizálódik 

 

Ebben az elméletben, a beilleszkedési folyamatban a többségi társadalom szerepe 

nagyobb hangsúlyt kap, amennyiben figyelembe vesszük Tajfel szociális identitás 

elméletét alátámasztó vizsgálatát színes bőrű bevándorlók tapasztalataira vonatkozóan. 

Tajfel ugyanis egyebek között azt találta, hogy a migránsok számára leginkább a pozitív 

diszkrimináció helyett az egyéni interakciók gyakoriságának növelése lenne az 

integrációjukat elősegítő folyamat (Tajfel 1981) 

Ennek alapján különösen fontos az elmúlt években tapasztalható xenofóbia erősödése 

(2016-ban a valaha mért legmagasabb volt az elutasítás aránya a magyar társadalom 

körében).
4
 Természetesen ez a fajta elutasítás, idegenkedés az oktatás különböző 

szintjeire is beszűrődik, mind a pedagógusok mind pedig a szülők végül pedig a 

gyerekek oldaláról fontos figyelembe venni a tágabb környezeti adottságokat.  

Kutatásunk nem tért ki külön a xenofóbia előfordulásának és mértékének vizsgálatára, 

azonban az elbizonytalanodás kétségkívül megjelenik a vizsgált projektek záró 

beszámolóiban is: 

„A politikában, s ezáltal a közbeszédben és a médiában 2015 januárjában megjelenő és 

folyamatosan erősödő bevándorlás ellenes hangok miatt az együttműködő 

intézményekben dolgozó pedagógusokban és intézményvezetőkben érezhetően 

feszültség és bizonytalanság alakult ki a migrációt és a kulturális sokszínűséget 

értékként megmutató projekt iskolai legitimitásával kapcsolatban. Bár a legtöbb esetben 

az intézményvezetők, pedagógusok támogatták a projektet, az egyre szűkebb 

pedagógusi és intézményvezetői autonómia, és a valós vagy vélt társadalmi nyomás 

hatására olyan visszajelzéseket kaptunk, mely bizonytalan helyzeteket teremtett a 

                                                                                                                                                                                   
3 Berry elméletében négy kategóriába sorolta a bevándorlók beilleszkedési folyamatát, illetve annak 
eredményeit: integráció, asszimiláció, szegregáció vagy szeparáció és marginalizáció.  
4 lásd: Simonovits-Bernát: The social aspects of the 2015 migration crisis in Hungary, 2016, TÁRKI  
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projektmegvalósításban. Az esetek legnagyobb részében azonban a személyes és 

szakmai beszélgetésekkel, a nyílt, elfogadó és megerősítő kommunikációval sikerült 

feloldani ezeket a helyzeteket és folytatni az együttműködést a bevont 

intézményekkel.”
5
 

Azzal a kérdéssel kapcsolatosan, hogy az oktatási rendszer számára mennyire jelent 

növekvő kihívást a migráns tanulók integrációja, érdemes megvizsgálni a tartósan 

Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok létszámának alakulását. A KSH 

2017-es adatai alapján, a számuk a 2004-es Uniós csatlakozás után 2011-ig növekedett, 

ami első sorban a környező országokból – főként Romániából – való bevándorló 

népességnek volt köszönhető.  Az elmúlt években ezek az arányok azonban 

megváltoztak, mert az itt tartózkodó európaiak száma összességében csökkenő 

tendenciát mutat, növekszik azonban az Európán kívüli állampolgárok száma. 

Összességében így nem lehet növekedésről beszélni az itt tartózkodó külföldi 

állampolgárok számának tekintetében (a 2017-es az itt élő külföldiek összlétszáma 

alulmúlja a 10 évvel ezelőtti számadatokat). Az azonban látható, hogy az itt tartózkodó 

külföldi népességen belüli arányok megváltoztak: míg 10 évvel ezelőtt csupán az itt 

tartózkodó külföldiek 15 százaléka érkezett Európán kívülről, addig a KSH adatok 

alapján 2017-re ez az arány 35 százalék körül van.   

1. táblázat: Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok földrészek szerint 

– KSH-2017 

  Európa  Ázsia Amerika Afrika 
Ausztrália 

és Óceánia 
Összesen 

2004 110 915 14 715 2 535 1 455 489 130 109 

2005 122 261 15 121 2 667 1 556 548 142 153 

2006 130 535 18 543 2 989 1 800 563 154 430 

2007 140 827 19 733 3 075 1 783 612 166 030 

2008 146 145 22 356 3 557 1 913 726 174 697 

2009 154 352 23 521 3 617 1 998 870 184 358 

2010 164 744 25 127 4 787 2 513 648 197 819 

2011 171 916 26 295 5 083 2 779 836 206 909 

2012 110 122 24 733 4 713 3 284 509 143 361 

2013 104 963 27 037 4 899 3 850 608 141 357 

2014 101 538 28 832 5 102 4 492 572 140 536 

2015 100 501 33 868 6 008 4 985 606 145 968 

2016 105 825 39 238 5 408 5 513 622 156 606 

2017 99 194 39 937 5 397 5 985 619 151 132 

 

                                                             
5 Részlet egy, társadalmi érzékenyítést célzó, 2015-ben zárult projekt záró beszámolójából. 
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A Magyarországon tanuló külföldiek tekintetében a Köznevelési Statisztikai Évkönyv a 

legfrissebb szabadon elérhető forrás a témában. Az ebben közölt adatokkal azonban az a 

probléma, hogy a környező országok állampolgáraira vonatkozóan részletes bontásban, 

minden más külföldi állampolgárról azonban egy összesítő kategóriában mutatja be az 

számadatokat, melyek így számunkra nem bírnak kellő relevanciával.  

2. táblázat: Külföldi állampolgárságú óvodások, tanulók száma összesen (fő) – 

Köznevelési Statisztikai Évkönyv 2015/2016  

Tanév Óvoda Általános iskola Szakiskola Középiskola Összesen 

2003/2004 1538 4761 911 5365 12575 

2004/2005 1608 4577 882 5353 12420 

2005/2006 1683 4515 717 5152 12067 

2006/2007 1584 4496 741 4921 11742 

2007/2008 1603 4399 633 4281 10916 

2008/2009 1629 4224 448 4075 10376 

2009/2010 1516 4200 462 3667 9845 

2010/2011 1701 4288 487 3659 10135 

2011/2012 2366 5954 520 4190 13030 

2012/2013 2696 6310 450 4381 13837 

2013/2014 2851 6561 302 4266 13980 

2014/2015 2979 6943 364 4366 14652 

2015/2016 3078 7384 343 4346 15151 

 

Az adatok azt mutatják, hogy az óvodában, és az általános iskolában 2010 óta fokozatos 

növekedés figyelhető meg a külföldi állampolgárságú tanulók számában. Ha a diákok 

teljes köréhez viszonyítva vizsgáljuk az arányokat, akkor azt láthatjuk, hogy a 

középiskolások, és a szakiskolások körében ezek az arányok lényegében nem változtak, 

míg az óvodákban, és az általános iskolákban megduplázódtak. 2016-ban a Köznevelési 

Statisztikai Évkönyv szerint minden képzési szinten 1 százalék körül volt a külföldi 

állampolgárságú tanulók, illetve óvodások aránya, ez alól kivételt egyedül a szakiskolák 

jelentettek, ahol arányuk nem érte el a fél százalékot.   

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a közoktatás területén a külföldi 

állampolgárok száma továbbra sem jelentős. Növekvő arányuk az óvodák, és az 

általános iskolák körében, valamint a Magyarországon tartózkodó külföldi népesség 

összetételének változása azonban azt mutatja, hogy a köznevelés területén a külföldi 

diákok integrációját segítő szakpolitikai intézkedések, illetve az ezen a téren kidolgozott 

fejlesztések jelentősége folyamatosan nő.  

A szakpolitikai intézkedések tervezéséhez köthetően a statisztikai adatgyűjtés alapvető 

problémája, hogy az állampolgársági kategóriákon kívül nem tartalmaz más, az 

integráció szempontjából releváns adatokat. Az állampolgárság ugyanis kevés 
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információval szolgál a diákok integrációjának tekintetében, hiszen egy magyarul 

beszélő külföldi állampolgár iskolai integrációjában más jellegű elsődleges kihívások 

mutatkoznak, mint például egy magyar állampolgárságú, de magyar nyelvtudással nem, 

vagy csupán mérsékelt szinten bíró diák esetében. Nagy jelentőséggel bírnának a 

magyar nyelvtudásra vonatkozó adatok a külföldről származó diákok esetében, mert ez 

mutatná a nyelvi integráció iránti szükségletek mértékét. Ehhez azonban szüksége lenne 

egy egységes standardizált bemeneti mérési rendszerre
6
 a magyar nyelvi 

kompetenciákra vonatkozóan. Ez jelen pillanatban nem elérhető a magyar 

közoktatásban. Az ezzel a területtel kapcsolatos statisztikák és mérési módszerek 

hiányosságaira és problémáira több korábbi tanulmány is felhívja a figyelmet.
7
 

Az általunk végzett kutatás fókuszában a harmadik országból érkezett (nem magyar és 

nem EU-s) állampolgárok közoktatásban való integrációja áll. A számukra vonatkozóan 

utoljára a DARTKE Kutatási Egyesület által publikált kutatási zárójelentésében 

közölnek adatot (Schumann et al. 2012).
8
 Ezek azonban 5 év távlatában jelentősen 

változhattak, így a konkrét adatok helyett az akkor tapasztalt tendenciák bírhatnak 

relevanciával a jelen helyzetben:  

- Területi megoszlás tekintetében a harmadik országból érkezett diákok, valamivel 

több, mint 60 százaléka Budapesten, és közel háromnegyedük a Közép-

Magyarországi Régióban jár iskolába.  

- A harmadik országból érkezett diákok megoszlása az intézmények közt, még 

Budapesten belül sem egyenletes.
9
 Bizonyos intézményekben felülreprezentált 

létszámban vannak jelen harmadik országból érkezett tanulók, ami egyrészről 

köszönhető a Magyarországon élő külföldi diaszpórákon belüli 

tudásmegosztásnak, területi elrendeződésnek, másfelől az intézmények 

integráció irányába való nyitottságának.   

Ezek az arányok feltehetően lényegesen azóta sem változtak, és azt mutatják, hogy a 

harmadik országból érkezett diákok integrációjával járó kihívások nem általánosságban 

érintik a közoktatási rendszer minden szegmensét. Vannak olyan intézmények, ahol már 

évtizedek óta felismerték a pedagógusok az iskolában mutatkozó ilyen irányú 

szükségleteket, és kidolgozott módszertanok működnek a migráns tanulók 

beilleszkedésének elősegítésére. Kutatásunk során találkoztunk azonban olyan 

intézményekkel is, akinél ezek a kihívások az elmúlt években jelentek meg, és szinte 

nulláról, külső segítség nélkül, a már meglévő – például hátrányos helyzetű diákokra 

                                                             
6
 Erre a problémára a kutatásunk során 2017 őszén megkérdezett magyar, mint idegen nyelv tanárok is 

kitértek.    
7 Bukus, 2011.; Illés és Medgyesi, 2009.; Schumann, 2013 
8 A DARTKE kutatás esetében az elemzők a 2012-es Köznevelési Statisztikai évkönyv, a Közoktatási 
Információs Rendszer, valamint saját adatgyűjtésük eredményeire tudtak támaszkodni. 
9 DARTKE kutatás szerint a 2012-es KIR adatok alapján 44 iskolai telephelyen tömörül a 3. országból 
érkezett tanulók 45%-a. Ez a 4100 feladat ellátási hely mellett azt jelenti, hogy a harmadik országból 
érkezett tanulók közel fele az összes feladat ellátási hely 1%-ban tanul. 
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kidolgozott - integrációs stratégiáikra hagyatkozva próbálnak megoldást keresni a 

mutatkozó új kihívásokra.   

A migráció jelenségének az oktatási rendszerbe való implementálása hosszú folyamat, 

amely folyamatos munkát kíván. Kutatásunkban annak jártunk utána, hogy a 

szakpolitikai intézkedések, milyen iránymutatást nyújtanak ehhez rendszer szinten, 

illetve milyen célzott fejlesztésekre került sor az EIA
10

 és EMA
11

 projektek keretében a 

szakpolitikai irányelvek megvalósításának érdekében. Ehhez elemeztük az adott 

projektekben készült háttéranyagokat, a projektzáró jelentéseket, valamint az 

projektekkel kapcsolatos on-line tartalmakat. Ahhoz kapcsolódóan, hogy ezek a 

fejlesztések hogyan hasznosultak a közoktatás területén az intézmények szintjén, egy 

szűk körű adatgyűjtést végeztünk, melybe a köznevelés-közoktatás minden szintjéről 

vontunk be intézményeket. 

Az alábbiakban elsőként a megvalósult projektek ex-post értékelését mutatjuk be, majd 

ehhez kapcsolódóan az empirikus adatokat elemezzük. 

 

A 2007 és 2014 között Európai Integrációs Alap, valamint az Európai Migrációs 

Alap támogatásában megvalósult iskolai integrációt támogató projektek ex-post 

értékelése  

 Általános adatok 

Az MMIA2.2.1/3 - 2016 - 00001 projekt keretében, az elmúlt években 

megvalósult, közoktatásban hasznosult, Európai Integrációs Alap (EIA), és 

Európai Migrációs Alap (EMA) által támogatott projektek ex-post elemzését 

végeztük el.  

Az EIA és az EMA a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” – azaz 

Szolidaritási Alapok – általános program alprogramjai. A program célja a 

migrációs áramlások sikeres igazgatása az Európai Unióban, illetve a szolidaritás 

erősítése a tagállamok között. A Szolid Alapok 2007–2013 program a tagországok 

számára anyagi forrásokat biztosít a migráció kezelésének, többek között a 

migránsok integrációjának, illetve a menekültek támogatásának elősegítésére.  

Az EIA a harmadik országok állampolgárainak – azaz a nem európai uniós 

országok állampolgárainak – beilleszkedését segítő európai alap. Támogatást 

nyújt ahhoz, hogy a különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és 

etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését megkönnyítse 

                                                             
10

 Európai Integrációs Alap 
11 Európai Menekültügyi Alap 
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az európai társadalmakba. Az EIA-ról bővebb információk itt találhatók: 

http://solidalapok.hu/?q=pa_eia  

Az EMA célja a menekültek, oltalmazottak, menedékesek és menedékkérők 

helyzetének javítása, a migrációs áramlások hatékonyabb kezelésére irányuló 

célkitűzések elősegítése, a befogadási feltételek fokozatos fejlesztése, a 

menekültügyi eljárások hatékonyságának és minőségének javítása érdekében 

tervezett lépések támogatása. Az EMA-ról bővebb információk itt találhatók: 

http://solidalapok.hu/?q=pa_ema 
12

 

Összesen 26 darab projekt tartalomelemzését készítettük el. 
13

 Az elemzéssel 

célunk volt, hogy átfogó képet kapjunk az elmúlt években, a migránsok 

közoktatásba való bevonásának területén megvalósult fejlesztésekről. Érdekelt 

minket, hogy mennyire szerteágazóak azok a célok, amelyeket a projektek 

résztvevői kitűztek maguknak, milyen módszereket alkalmaznak ezek elérésére és 

természetesen, hogy valójában milyen mértékben sikerült megvalósítani, és 

fenntartani az elképzeléseket. 

Fontos szempont, és külön ki is emeltük az elemzés során a projektek 

megvalósításában szerepet játszó nehézségek és segítségek vizsgálatát, valamint 

az ehhez kapcsolódó újszerű ötletek bevonását. Ezek azok a kategóriák, 

amelyekből a későbbiekben a gyakorlati megvalósítás során értékes információt 

nyerhetünk. Elemzésünkben felhívjuk a figyelmet arra, hogy melyek azok az 

elemek, amelyek a megvalósítás évében (5-10 éve) még újszerűnek számítottak, 

ma azonban már elterjedt módszerek a harmadik országból érkezettek 

integrációjának támogatására. (Ilyen például az interkulturális közvetítő 

alkalmazása.) 

A munka elvégzéséhez a Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs Főosztálya 

rendelkezésünkre bocsájtotta az érintett projektek záró beszámolóit, melyek jó 

kiindulási alapot szolgáltattak munkánkhoz. Ezen túlmenően megkaptuk a 

projektek teljesítéshez kapcsolódó írásos dokumentumokat: kiadványokat, 

tanulmányokat, előadások anyagait. A Menedék Egyesület munkatársai 

megosztották velünk a TÁMOP – 3.4.1.B-11/1-2012-005 projekt keretében 

készült - „Tehát egymástól tanulni nagyon-nagyon sok mindent lehet.” Hazai és 

Európai jó gyakorlatok az interkulturális pedagógia és a migráns gyerekek 

integrációja területén
14

 - című 2013-ban készült tanulmányt. Ez a munka a 

projektek szakmai vezetőivel készült szakértői interjúk, és fókuszcsoportok 

                                                             
12 Idézet a „Hazai és Európai jó gyakorlatok az interkulturális pedagógia és migráns gyerekek integrációja 
területén” tanulmányból – 2013. Menedék Egyesület, TÁMOP – 3.4.1.B – 11/1-2012-005 
13 A projektek listája, valamint a rövidítések az 1. sz. mellékletben találhatóak 
14

 http://tudastar.menedek.hu/hirek/20131220/menedek-egyesulet-uj-tanulmanya-hazai-es-europai-jo-
gyakorlatok-az-interkulturalis 
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eredmények alapján, a Magyarországon megvalósuló interkulturális pedagógiai 

gyakorlatok, kezdeményezések közül azokat mutatja be, amelyek a migráns 

tanulók sikeres integrációját, valamint a befogadóbb iskolai környezet, a 

befogadóbb társadalom létrejöttének elősegítését célozzák. A tanulmányban 

bemutatott jó gyakorlatok 60%-ban lefedik az általunk vizsgált projekteket, így 

hasznos információkkal szolgáltak jelen kutatás elvégzéséhez. Jó gyakorlatokról 

lévén szó, annak a projektnek a célja, elsősorban konkrét példák, sikeres projektek 

bemutatása volt. Jelen kutatás keretei között átfogó képet kívánunk adni az 

általunk vizsgált projektekről, tendenciákat kívánunk megragadni, mind a kijelö lt 

célok, mutatkozó nehézségek, mind megoldási javaslatok terén.  

A háttéranyagokból, másodelemzésekből nyert tapasztalatokat, a későbbiekben 

kiegészítünk az általunk készített interjúkkal, empirikus vizsgálatból nyert 

eredményekkel. 

Célok 

Az EIA-s és EMA-s programok vizsgálata során alapvető kritériumként határoztuk meg, 

hogy csak a közoktatás keretein belül megvalósuló, vagy szervesen ahhoz kapcsolódó, 

integrációs célú projekteket vizsgálunk. Ezen belül a különböző projektekben nevesített 

célkitűzéseket az alapján osztottuk további kategóriákba, hogy milyen célcsoportra 

vonatkoztatva kívánták megvalósítani a programgazdák. Ez alapján három fő kategóriát 

különítettünk el:  

- Elsőként azokat a projekteket gyűjtöttük össze, melyek 

közvetlenül a harmadik országból érkezetteket kívánták 

támogatni valamilyen módon.  

- A második csoportot azok a projektek képezték, ahol a 

többségi társadalom szereplői jelentették az elsődleges 

célcsoportot, így ezeknek a projekteknek közvetett módon 

volt hatása a harmadik országból érkezettek integrációjára.  

- A harmadik csoportba azok a projektek kerültek, amelyek 

azokat a segítő személyeket támogatták, akiknek szerepükből 

adódóan közvetlen hatásuk lehet a harmadik országból 

érkezettek integrációjára, ugyanakkor a többségi környezet 

érzékenyítésére, befogadóbbá tételére is: pedagógusok, 

szociális segítő szakemberek.  
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2. ábra: Célcsoportok kategóriái (az egyes kategóriákba sorolt projektek 

darabszáma) 

 

Az első kategóriába felosztásunk alapján 12 projekt került: Az Agóra Alapítvány 

„Mentorprogrammal az integrációért” 3 darab projektje, a Református Misszió Központ 

5 darab projektje „Iskolai integrációs program” néven, a Than Károly Ökoiskola 

„Interkulturális iskolai programja” és ehhez kapcsolódóan az OFI „Migráns Oktató 

Központ” modellprogramja, a Pósa Utcai Óvoda „Segítők és Barátok között” című 

projektje, valamint a Menedék Egyesület oktatási tájékoztatója migránsoknak.  

A második kategóriába 7 projektet soroltunk: a Menedék Egyesület „Ismerős 

ismeretlenek”, „Mindenki másképp egyforma”, „Migrációról iskolásoknak”, 

„Sokszínvilág” projektjeit; a Luther Passage a Kultúráért Egyesület „Játék a Föld körül” 

óvodásoknak szóló programját, valamint az EIA által támogatott ColourSchool 1-2. 

címen megvalósuló filmes projekteket (az Odeon Video Kiadó- és Kölcsönző Kft., és a 

Budapest Film Zrt. projektjeit).     

A Menedék Egyesület – „Migrációról iskolásoknak”, a Luther Passage a Kultúráért 

Egyesület „Játék a föld körül” programjai egyszerre tűzték ki célul a harmadik 

országból érkezettek integrációját, és a többségi társadalom érzékenyítését. Ebből a 

szempontból ezek átfedést mutatnak az első kategóriával. 

A harmadik kategóriába 7 darab projekt került, ezek a Miskolci Egyetem 

„Együtthaladó” programja (5 projekt), a Palantír Film Vizuális Antropológiai 

Alapítvány „Idegenek a kertemben” projektje és a Menedék Egyesület „Migráns 

gyerekekről pedagógusoknak” című projektje. Ezeknek elsősorban pedagógusok 

képzése volt a célja. Ugyanakkor az OFI Migráns Oktató Központ modellprogramja is a 

Pedagógusok, 
szakemberek 

Fogadó 
társadalom 

Migránsok 

4 

1 

4 

8 

7 

1 

1 

Menedék_EIA2010/2011

/2013 

Budapest Film_EIA2013 

Református_EMA2008/

2009/2011/2012/2013 

Pósa utca_EMA2009 

Than Károly_EMA2010 

Menedék_EIA2009 

Menedék_EIA2012 

Odeon_EIA2012 

Luther_EIA2010 

Agora_EIA2011-2013 

 Oktatáskutató_EMA2011 

Miskolci Egyetem EIA2009-2013 

Menedék_EIA2008 

Palantír_EIA2009 
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tanárok munkáját támogató segédanyagok fejlesztését tűzte ki célul, az Agóra 

Alapítvány minden projektjében szerepet játszott a mentorképzés, a Menedék Egyesület 

további négy programjában pedig (Ismerős ismeretlenek, Mindenki másképp egyforma, 

Migrációról iskolásoknak, Sokszínvilág) szerepelt az a célkitűzés, hogy a pedagógusok 

motiválttá váljanak a „migrációval kapcsolatos társadalmi tudatosság és érzékenység 

növelése, az interkulturális és szociális kompetenciák fejlesztése, a nyitottság és 

befogadás erősítésére”, és képessé váljanak a téma önálló feldolgozására. Végezetül a 

Budapest Film Zrt. projektjében (ColourSchool2) tanár workshop valósult meg. Ezekkel 

együtt a célkitűzések közt 16 projektben szerepelt pedagógusok, integrációt segítő 

szakemberek vagy önkéntesek képzése.
15

  

Az ábrán vázolt kategóriák közti megoszlások alapján jól látszik, hogy a harmadik 

országból származó tanulók iskolai integrációját szolgáló projektek között aránylag 

nagy figyelem fordult a migránsok iskoláztatására, és ezzel kapcsolatosan a tanárok 

felkészítésére is voltak kezdeményezések, fejlesztések. Ugyanakkor az iskolai 

környeztet befogadóvá tételére, valamint a pedagógusok ilyen irányú képzése 

érdekében megvalósított pályázatok kisebb arányban voltak jelen. 

Mindez kérdéseket vet fel az integráció folyamatának kétoldalúsága szempontjából, 

hiszen önmagában a letelepedni vágyók integrációs törekvései kudarcra vannak ítélve 

befogadó társadalmi közeg híján. A migrációval kapcsolatos társadalmi tudatosság 

erősítése, ismertek bővítése, valamint a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése 

alapvető fontosságú a befogadó környezet előkészítéséhez. A projekt beszámolók is 

azt mutatták, hogy 2015-ös nagy migrációs hullám bizonytalanságot szült az 

intézmények vezetőiben, illetve az ott dolgozókban, valamint a közvélekedésben 

egyaránt, így az ilyen irányú projektek jelentősége megnőtt
16

. 

 

 A harmadik országbeli fiatalok integrációja 

A harmadik országbeli fiatalokat támogató projektek legnagyobb részében az elsődleges 

cél a közoktatás rendszerébe történő integráció, az erre való felkészítés, a nyelvi és 

egyéb hátránnyal induló külföldi fiatalok segítése az oktatási rendszerben való 

tájékozódásban, a rendszerhez való hozzáférésben, valamint a rendszerben való minél 

jobb teljesítmény elérésében.  

A fenti célok hatékonyabb megvalósítását szolgálta a legtöbb esetben az oktatási 

tevékenységet kiegészítő szociális munka, melynek egyik fő fókusza a szülőkkel való 

kapcsolattartás volt, melyet nagyban segített az interkulturális mediáció (amennyiben 

nyílt erre lehetőség). A Református Misszió Központ négy projektjében a szociális 

                                                             
15 A továbbiakban a projektekre való hivatkozásoknál a projektgazda nevét, a támogatási forrást, és a 
pályázás évét tűntetjük fel a pontos beazonosíthatóság kedvéért. 
16 Erre a jelenségre konkrétabban a „Nehézségek” fejezetben térünk ki.  
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munka egyik fontos elemeként a középiskolás migráns fiatalok esetében a munkaerő-

piaci felkészítés is megjelent.   

3. táblázat: migránsok integrációját közvetlenül érintő célok 

cél megnevezése N projektek címe célcsoport 

Magyar nyelvi készségek 

fejlesztése 

11 Agora_EIA2011/2012/2

013 

Református_EMA2008/2

009/2011/2012/2013 

Pósa utca_EMA2009 

Than Károly_EMA2010 

Oktatáskutató_EMA201

1 

Migráns fiatalok 

Szülők és pedagógusok közötti 

kapcsolat támogatása 

7 Agora_EIA2011/2012/2

013 

Református_EMA2012/2

013 

Pósa utca_EMA2009 

Menedék_EIA2008 

Migráns fiatalok és 

szüleik 

Munkaerő-piaci felkészítés, 

szakmai gyakorlat támogatása 

4 Református_EMA2009/2

011/2012/2013 

Középiskolás 

migráns fiatalok 

Kommunikáció, önérvényesítés 

és önkifejezés erősítése, a 

kultúrák közötti párbeszéd 

elősegítése 

1 Menedék_EIA2012 harmadik 

országból érkezett 

és többségi diákok 

Tájékoztatás a hazai közoktatás 

rendszerről  

1 Menedék_EIA2008 Migráns fiatalok, 

és szüleik 

 

A harmadik országból érkezett fiataloknak szóló programok esetében a Than 

Károly_EMA2010 programban találtuk a legáltalánosabb célkitűzést: „menekült és 

oltalmazott fiatalok integrációját célozta a projekt”. Egy évvel később az ugyan ebben 

az intézményben, de már külső segítség, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

bevonásával megvalósuló „Migráns Oktató Központ” modellprogramban már jelentősen 

konkrétabb célkitűzéssé módosult: „A Magyarországon élő menekültek, oltalmazottak 

számára, olyan speciális pedagógiai programot hozzon létre, mely elősegíti a célcsoport 

beilleszkedését a közoktatási rendszerbe.  A projekt célkitűzései szerint a MOK keretei 

között 20 menekült és/vagy oltalmazott folytathatta volna tanulmányait, s közülük 

legalább 16-an sikeres osztályozó vizsgát kellett, hogy tegyenek.” Hasonló képen a 

Református_EMA2008 projektben még a „9-18 év közötti menekült, befogadott és 

oltalmazott státuszú gyerekek iskolai integrációja” volt a cél, ami 6 évvel később, és 5 
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projekt megvalósítása után sokkal részletesebb, konkrétabb, és egyben komplexebb is 

lett: „A projekt célja: 6-25 év közötti menekült, oltalmazott fiatalok érdemi - részvétel 

alapú iskolai integrációja.  A projekt fő részcéljai: a magyar nyelv gyakorlati 

használatának fejlesztése funkcionális szemléletű oktatással, tanulástechnika, általános 

műveltség kulturális alapjai, kiegészítő szaknyelvoktatás, felzárkóztató 

szaktárgyoktatás, ország és kultúraismeret tanítás, szociális munka: kulturális 

különbségek áthidalása, beilleszkedés, gyerekek pszicho-szociális állapotának kezelése, 

konfliktusok kezelése, ellátásbeli ügyintézés, életvezetés segítése. Végzős, szakmát 

tanuló diákok számára szakmai gyakorlat biztosítása kisvállalkozásoknál.„ 

(Református_EMA2013) Ebből a leírásból egyértelműen látható, hogy a projekt gazdák 

a kiinduló nullponttól (magyar nyelv gyakorlati használatának fejlesztése, kulturális 

különbségek áthidalása), szerteágazó részterületek fejlesztésével (tanulástechnika, 

szaknyelvoktatás, pszicho-szociális állapot kezelés, életvezetés segítés) jut el egy a 

hosszú távú cél (munkaerőpiacra való felkészítés) megvalósításáig.  

A hosszabb távú programok esetében, egyértelműen látható a kijelölt projektcélok 

konkrétabbá, és egyszerre sokrétűbbé válása. Mindez azt mutatja, hogy a 

felhalmozott tapasztalati tudásból adódóan, a projektek egyre inkább képesek 

voltak konkrét igényekre, és a hozzájuk kapcsolódó összetett szükségletekre 

komplex válaszokat adni.     

 

Többségi érzékenyítés 

A második kategóriába került projekteknél az elsődleges cél a migrációval kapcsolatos 

ismeretek bővítése, valamint a tudatosság és érzékenység növelése volt. Ezekhez 

kapcsolódóan további célként került elő a szociális és interkulturális 

kompetenciafejlesztés, nyitottság és elfogadás erősítése a többségi társadalom tagjai, 

ezen belül is elsősorban a diákság körében. Az idősebb korosztályt (középiskolásokat) 

érintően a már kialakult idegenellenesség, valamint előítéletek lebontása, illetve a 

kultúrák közötti párbeszéd elősegítése is csak egy esetben jelent meg célként.  

4. táblázat: Célok a többségi érzékenyítés terén 

cél megnevezése N projektek címe célcsoport 

migrációval kapcsolatos 

társadalmi tudatosság, 

ismertek bővítése és 

érzékenység növelése 

5 Menedék_EIA20

10/2011/2013 

Odeon_EIA2012  

Budapest 

Film_EIA2013 

óvodások, általános 

iskolás tanulók, 

középiskolás tanulók, 

szülők, többségi 

társadalom 

interkulturális, szociális 

kompetenciafejlesztés 

4 Menedék_EIA20

10/2011/2012  

Luther_EIA2010 

óvodások, általános 

iskolás tanulók  
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idegenellenesség megelőzése 

előítéletek-lebontása 

1 Budapest 

Film_EIA2013 

középiskolás tanulók 

befogadó környezet 

előkészítése, szakmai 

támogatása 

2 Református_EM

A2008/2009 

általános iskolás tanulók 

(felső tagozat) középiskola 

kultúrák közötti párbeszéd 

elősegítése és az iskolai 

közösségek fejlesztése 

1 Menedék_EIA20

12 

általános és középiskolás 

tanulók 

 

A többségi társadalomban a migrációval kapcsolatos tudatosság növelését szolgáló 

projektek célkitűzései között egyre inkább előtérbe kerültek a többségi társadalom 

és a harmadik országból érkezett csoportokat egyszerre célzó programok és 

módszerek, melyek – a tapasztalatok alapján - hatékonyan tudják segíteni az 

integráció kétirányú folyamatát. 

Jól megfigyelhető ez a Menedék_EIA2010 projekt céljai, valamint az azonos projekt 

gazda két évvel későbbi Menedék_EIA2012 projektjének célkitűzései között. A 2010-es 

projektben a célok meghatározása egyértelműen a többségi társadalom érzékenyítésére 

vonatkozik:  „A projekt célkitűzése, hogy alsó tagozatos általános iskolás gyerekeket 

interaktív, játékos, informatív foglalkozásokon keresztül érzékenyebbé tegye a 

bevándorlás témája iránt, interkulturális-, szociális kompetenciáik fejlődjenek, 

elfogadóbbakká váljanak.  A projekt hosszú távú célja a migrációval kapcsolatos 

társadalmi tudatosság és a befogadás növelése.”. A 2012-es projektben azonban a 

célcsoport is és a célkitűzések is komplexebbé válnak: „A különböző nemzetiségű és 

kulturális háttérrel rendelkező, magyar és harmadik országbeli tanulók 

kommunikációjának, önérvényesítésének és önkifejezésének erősítése, a kultúrák közötti 

párbeszéd elősegítése és az iskolai közösségek fejlesztése.”  

 

Pedagógusok, szakemberek, és segítők támogatása 

Az ide tartozó projektek céljai egységesek abban a tekintetben, hogy a pedagógusok és 

mentorok felkészülését és munkáját kívánják támogatni az integráció elősegítésében. 

Abból a szempontból azonban kettősség jellemzi őket, hogy a migráns gyerekek 

felkészítése, vagy a többségi társadalomhoz tartozó diákok tájékoztatása, érzékenyítése 

a cél.  Az előbbi célkitűzés érdekében kétszer annyi (10) projekt valósult meg, mint a 

többségi diákok érzékenyítését célzó felkészítés érdekében (5). Mindezek mellett két 

további részcél is megfogalmazódik: az egyik a pedagógus képzés fejlesztésére 

vonatkozik a hallgatók motivációja, attitűdje szempontjából, illetve a másik a mentorok 

munkájának támogatását célozza szupervízió módszerével. A pedagógusok támogatása 

esetében sem a szupervízió, sem a mentorállás nem került elő a célok közt. 
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5. táblázat: Célok a pedagógusukat, segítő szakembereket érintően 

cél megnevezése N projektek címe célcsoport 

pedagógus hallgatók 

motivációjának, attitűdjének 

javítása 

1 Miskolci 

Egyetem_EIA2012 

pedagógus hallgatók 

tájékoztatás migráció témájával 

kapcsolatosan  

1 Budapest 

Film_EIA2013 

pedagógusok 

képessé és motiválttá tétel a 

diákok migráció témában való 

érzékenyítésére, a témakör 

önálló feldolgozására 

4 Menedék_EIA2010/20

11/2012/2013 

pedagógusok 

szakmai képzésének 

akkreditációja a migráns 

gyerekek oktatása, nevelése 

témában  

2 Menedék_EIA2008 

Oktatáskutató_EMA20

11 

pedagógusok 

tanítási segédanyagok 

fejlesztése, kipróbálása, 

eredmények megismertetése 

5 Miskolci 

Egyetem_EIA2009/201

0/2011/2012/2013 

pedagógusok, 

szakmai-

tudományos 

közösség 

mentorok felkészítése és 

szupervíziója 

3 Agora_EIA2011/2012/

2013 

mentorok 

konfliktusok oldása, megelőzése 1 Palantír_EIA2009 a harmadik 

országokból érkezők 

és a kevéssé 

elfogadó hazai 

társadalom 

 

A pedagógusok, és egyéb segítő szakemberek, mint célcsoport, több szempontból válik 

fontossá a kutatásban. Ők azok, akik az interkulturális közvetítőkhöz hasonlóan a két 

terület között mozognak, és egyszerre játszhatnak szerepet a harmadik országból 

érkezettek nyelvi kompetenciáinak, és kulturális ismereteinek bővítésében, valamint a 

többségi diákság interkulturális és szociális kompetenciáinak fejlesztésében. 

Projekt célok teljesülése 

A záró beszámolók szerint a vizsgált 26 esetből a kitűzött projekt célok – az 

indikátorok alapján - 23 projekt esetében teljes mértékben megvalósultak, 3 

esetben pedig részben valósultak meg. Tehát az indikátor mutatók alapján 

sikeresnek könyvelhetjük el a vizsgált projektek túlnyomó többségét. Ez azonban 

nem jelenti azt, hogy a megvalósítás során ne jelentkeztek volna problémák, a 
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megvalósítók ne ütköztek volna nehézségekbe. Ezekre részletesebben 

„Nehézségek” fejezetben térünk ki. 

Módszerek 

A célcsoportoknak megfelelően osztályoztuk a megvalósítási módszereket. Itt is 

három nagy egységet különítettünk el, a migránsokat, a többségi társadalmat és a 

pedagógusokat, segítőket célzó tevékenységeket. Egyes módszereknél (például 

interkulturális közvetítő alkalmazása) mindhárom kategória érintett lehet.  

Migránsokat célzó projektelemek, módszerek 

A kifejezetten harmadik országbelieket támogató intézkedéseknél alapvetően két 

irány, a tanulmányi és szociális típusú segítségnyújtás jelent meg. Ezek a 

kategóriák azonban nem vegytisztán fordulnak elő, ezért kisebb egységekre 

osztottuk a migránsokra vonatkozó, közvetlenül velük megvalósuló és rájuk ható 

különböző típusú módszereket. Ezek összesen 54 alkalommal kerültek elő 

(összehasonlításképpen a többségi társadalmat célzó módszerekből 33-at, a 

pedagógusok, segítő szakembereket segítő projektelemek pedig 38-at számoltunk 

össze).  

Az 54 elemet több alkategóriába soroltuk be, hogy világosan elkülöníthetőek 

legyenek a különböző tevékenységek, amelyek a következők voltak: 

Interkulturális közvetítő alkalmazása a projekt során: összesen 4 alkalommal 

találkozhattunk a 26 beszámolóban ilyen típusú tevékenységgel. (A Budapest 

Film_EIA2013 (ennél a projektnél különösen érdekes, hiszen a projektben 

közvetlen célcsoportja itt a többségi társadalom volt, de ezen a módszer 

alkalmazásával elérték a harmadik országbeliek bevonását is), a 

Református_EMA2009, a Református_EMA2012 és a Pósa utca_EMA2009 

projektben volt jelen interkulturális típusú segítő.) Érdekes szempont, hogy „az 

arab anyanyelvű szociális asszisztens rendkívüli hozzáadott értéket jelentett a 

projektben, kulturális közvetítők nélkül nem érdemes ilyen jellegű programokat 

működtetni” – jelenik meg a Református_EMA2012 projektben, azonban az 

általuk megvalósított 5 projektből is csak kettőben említik meg a közvetítők, 

tolmácsok, migráns hátterű segítők jelenlétét.  

A következő három nagyobb kategória kisebb átfedésekben van egymással, a 

korrepetálás, vagy felzárkóztatás, a mentorálás és a szakmai gyakorlatokhoz 

kapcsolódó tevékenységek (hely biztosítása, felkészítés) összesen 21 alkalommal 

kerül elő. Ezek közül a leggyakoribb a korrepetálás, amely konkrét tanulmányi 

támogatást, együtt tanulást jelent. A 21-ből 12 alkalommal került elő ez a 

módszer, ami azt mutatja, hogy a projektek többségében a közoktatás keretein 

belül, a formális oktatás irányába orientálódnak. A mentorálás (7) egyfajta 

átmenetet képez a szociális típusú, akár munkaügyekkel kapcsolatos (lásd szakmai 
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gyakorlat) tevékenységben, ugyanakkor magában foglalja a tanulmányokhoz is 

köthető (például tehetséggondozás) folyamatokat.  

A szociális típusú tevékenységeken belül a szociális munkát, konkrét segítséget, 

ügyintézést, vagy programelemet, foglalkozásokat (workshopokat), tematikus 

napokat, táborokat, tájékoztatókat vettük számba. 

Rendezvények 

Ebben az alkategóriába a tematikus napokat (2) soroltuk, melyeket a Menedék 

Egyesület rendezett. Ezek a napok leginkább a többségi társadalom 

érzékenyítését, a migránsokról való információk növelését célozzák meg, azonban 

a migráns hátterűek számára is pozitívan hathatnak a kapcsolatok teremtésével, 

illetve az identitás erősítésével.
17

 

Foglalkozások, workshopok 5 projektben kerültek elő, ahol szabadidős 

programokat (Than Károly), közösségi-kulturális programokat, fejlesztéseket 

(Református Misszió) és játék- és művészetterápiás foglalkozásokat (Református 

Misszió) soroltak fel a projektbeszámolókban. 

Ezen túlmenően a táborok, egy napos kirándulások szolgáltak még a migráns 

hátterű fiatalok beilleszkedésének támogatására. Az ilyen típusú rendezvényekből 

összesen 7, projektek szerinti bontásban 2-2 az Agora, 2 a Református Misszió, 1 

pedig a Than Károly projektjeiben valósultak meg. (A konkrét rendezvények 

száma ettől eltérő lehet, mivel itt alapvetően a módszerek előfordulását 

vizsgáltuk.) 

Segítségnyújtás  

Ide soroltuk azokat a típusú támogatásokat, amelyek a tevékenységek 

megvalósításához járultak hozzá. Imaszoba létrehozása (Than Károly), gyermekek 

szállítása busszal az óvodába (Pósa utca), felnőttek szállítása busszal a szülői 

értekezletekre (Pósa utca), valamint fejlesztő és tárgyi eszközök vásárlása (Pósa 

utca) alkották a kategóriákat, melyek közül mindegyik egyszer fordult elő az 

elemzés során.  

Itt fontos megemlíteni a módszerek korosztálynak megfelelő változását is: 

imaszoba létrehozása nyilván a középiskolás korú fiatalok számára releváns, a 

menekült táborból óvodába történő szállítás megoldása pedig a távolság és az 

integráció alacsony foka miatt a kisgyermekek és a szülők számára segítheti elő a 

hiányzások csökkentését.  

A fejlesztő eszközök, játékok vásárlása azonban nem csak az óvodai nevelési 

szinten lehet fontos, hiszen iskolák számára is lehetséges lenne olyan tárgyak 

                                                             
17

 lsd: Mana, A., Orr, E., & Mana, Y. (2009). An integrated acculturation model of immigrants' social 
identity. The Journal of Social Psychology, 149(4), 450-473 
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biztosítása, melyekkel megkönnyíthető az együttműködés a migráns és a többségi 

társadalmi gyerekek, valamint pedagógusok között. Ennek fényében az egy 

említett eset a 26 vizsgált projekt közül kirívóan alacsonynak számít. 

Szintén kevés számossággal, két alkalommal találkoztunk a migránsok számára 

előállított tájékoztató kiadvánnyal. Ezek közül az egyik a Menedék Egyesület 

projektjének keretein belül mutatja be „a hazai oktatási rendszert az itt élő 

migráns gyermekek szüleinek és harmadik országbeli állampolgár fiatal 

felnőtteknek.” Emellett a Miskolci Egyetem szentelt még arra egy projektet, hogy 

pályaorientációs segédanyagot hozzon létre a migráns fiatalok számára. 

Többségi társadalmat célzó projektelemek, módszerek 

A többségi társadalomra közvetlenül vonatkozó módszerekhez az infotainment 

típusú foglalkozások (pl filmvetítések) és a konferencia részvételek, szervezések 

kerültek.  

Az interkulturális közvetítők alkalmazását már korábban említettük, azonban 

mivel több irányba tudnak hozzáadott értéket biztosítani, itt is, és a pedagógus 

célcsoportnál is fontos megemlíteni alkalmazásukat.  

 

2. ábra: Interkulturális közvetítők szerepe 

 

 

Ezen kívül öt olyan kategóriát alkottunk meg, amelyek különböző módszerekkel 

igyekeznek a többségi társadalom számára többlet információt, illetve 

tudatosságnövelést biztosítani. 

Foglalkozások 

Az infotainment (szórakoztatva tanulás) kategóriájába tartoznak a filmes 

projektek, ebből összesen 3 darab volt (Colourschool 1-2 és az Idegenek a 

Pedagógusok, 
szakemberek 

Fogadó 
társadalom 

Migránsok 
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kertemben projektek). Ezek a programok szinte a teljes projekteket lefedik, 

elsődleges programelemként meghatározva az információ ilyen típusú 

közvetítését. 

A következő kategóriában, a tájékoztató- érzékenyítő foglalkozások pontok alatt 

összesen 20 darab elemet találtunk. Ebből 6 db a Menedék Egyesület 

programsorozatában összegződik, amely különböző oktatási és életkori szinteken 

igyekeztek a meghatározott célokat elérni. A foglalkozások során kézműves 

tevékenységekkel, családi napok játékokkal, művészeti fesztiválokkal, esetleg 

közös táborokkal valósították meg az érzékenyítést. Ezeken kívül tematikus 

napok, a médiaprogramok, tájékoztató események gazdagították a módszertani 

palettát. 

Konferenciák, disszemináció18 

Szintén bevonható ebbe a logikai egységbe a konferenciák szervezése, vagy az 

azokon való részvétel. A rendezvény szakmai szempontjain túl is hozzájárulhat a 

befogadó társadalom érzékenyítéséhez, tudatosságának növeléséhez. Ezen 

túlmenően a Facebook elérések, blogok, különböző média felületeken való 

információk szintén bírnak releváns hatásokkal, azonban, mivel elsődleges 

módszerként nem jelentek meg a projektekben, így csak közvetett hatásait 

említjük itt meg. Fontos szempont ugyanis az internetes kommunikációnál a 

„spectacular” –jelenség, amely a kommentelőket, illetve a passzív olvasókat írja 

le. Tudatosan kezelve ezt a jelenséget ugyanis szintén felhasználható a közönség, 

a többségi társadalom érzékenyítésére szolgáló üzenetek eljuttatására.
19

 

Pedagógusokat, szakembereket célzó projektelemek 

A pedagógusok, és egyéb segítő szakemberek, mint célcsoport, több szempontból 

válnak fontossá a kutatásban. Ők azok, akik az interkulturális közvetítőkhöz 

hasonlóan a két terület között mozognak, azonban az elemzés szempontjából úgy 

láttuk, hogy mivel a többségi társadalom klasszikus kereteit túllépik, így a 

pedagógusokkal foglalkozó módszerek, valamint a mentorok képzése, és a 

szupervíziók, az önkéntesek bevonása mind ebben a részben kapott helyet. 

A pedagógusoknál alapvetően három csoportot különítettünk el. Mindhárom 

kategória az ő konkrét támogatásukra irányul, különböző megközelítésekkel.  

A pedagógusok oktatása: ebbe a kategóriába azokat a továbbképzéseket, 

tanfolyamokat és tevékenységeket soroltuk, amelyek a pedagógusok számára, az ő 

szakmai fejlődésük érdekében készültek. Itt tehát arról van szó, hogy a 

gyerekekkel dolgozó felnőtteket érzékenyítik, informálják. Ebbe a kategóriába 9 

                                                             
18 A konferenciákról és az online- és média megjelenésekről, illetve azok hatásairól részletesebben a 
Disszemináció rész alatt lesz szó. 
19 A tanulmány végén, a Fenntarthatóság, valamint az Adaptáció részeknél még visszatérünk a témára. 



   
 

23 
 

projekt, összesen 10 tevékenységet sorolt. Ezek közül több a készülő 

segédanyagok kipróbálása, illetve pedagógus továbbképzések voltak, valamint a 

pedagógusok nyelvi képzése is megjelent egy helyen (Pósa utca Óvoda) 

A pedagógusok képzése: nem túl éles a határvonal, de fontosnak tartottuk 

megkülönböztetni az olyan típusú, pedagógusokat célzó tevékenységeket, 

amelyek arra fókuszálnak, hogy a pedagógusokat képessé tegyék a csoporton 

belüli tudások és érzékenyítések átadására, illetve a tudását más kollégákkal is 

megossza. Ezekből a típusú folyamatokból kilencet számoltunk össze. Ilyenek 

volt például a Menedék Egyesület projektjei: „célja volt, hogy a résztvevő 

pedagógusok motiválttá és képessé váljanak a kultúrák sokszínűségét értékként 

bemutató foglalkozások megtartására, a téma önálló feldolgozására.” 

A pedagógusképzésen belül fontos elem, az egyetemi képzésbe való beemelés 

módszertana is, 3 helyen jelent meg a projektbeszámolók során, illetve a Miskolci 

Egyetem Együtthaladó programja kapcsán szakdolgozat is született a témában, 

kiterjesztve a lehetőségeket.  Ez azért releváns, mert itt a megalkotott módszertan 

és gyakorlat intézményesülése zajlik, amely a projekt hatásainak, 

fenntarthatóságának rendkívül erős példájául szolgál. 

A mentorok, önkéntesek bevonása és alkalmazása 3-3 alkalommal került elő a 

projektekben. Itt az önkéntesek, mentorok kiválasztására, felkészítésére, esetleges 

szupervíziójára vonatkozott a beszámoló.  

A 26 projekt közül 9 projektben, összesen 19 féle pedagógiai segédletet találtunk 

az adatok vizsgálata során. A Miskolci Egyetem összesen 14 pedagógiai 

segédletet fejlesztett ki öt projektjük megvalósítása során, projektleírásukban is 

kifejezett célként tüntették fel ezt. Rajtuk kívül a Menedék_EIA2010 (4) és 3 

Református projektben (Református_EMA2008, Református_EMA2009, 

Református_EMA2011) jelentek meg ezek a módszerek. A pedagógiai segédletek 

közé a szótanuló kártyát, grammatikai, lexikai mátrixok, és más, nyelvoktatást és 

tanulást segítő dokumentumokat soroltunk. 

A konferenciák, szakmai napok minimális átfedésben lehetnek a pedagógiai 

oktatással-képzéssel, és disszeminációs szempontból is relevánsnak számítanak, 

azonban itt mégis a pedagógusokat érintő, egyéb típusú informálásként, 

módszerként tekintünk rájuk. Saját szervezésű, illetve vendégelőadós konferencia 

szinte minden projektben jelen van, a legtöbb konferencia azonban mégis az 

akadémiai megvalósítókhoz, a Miskolci Egyetemhez köthető. (Ennek számosságát 

nem vizsgáltuk, módszer szempontból maga a műfaj jelenléte releváns 

számunkra.) 
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Nehézségek 

Az EIA és EMA alapok támogatásában megvalósult iskolai integrációs projektek 

vizsgálatában tanulságosnak tartottuk megvizsgálni, hogy a projektbeszámolók 

során milyen nehézségeket, problémákat említenek a programok megvalósítói. 

Vannak-e bizonyos célcsoportok estében megfigyelhető tipikus problémák, 

melyekre a későbbi projektek előzetes tervezésénél is érdemes odafigyelni, illetve 

ezekre a tipikus nehézségekre érkeztek-e példaértékű megoldások, melyek mintául 

szolgálhatnak jövőbeni projektek tervezésekor. (Mivel a kutatás fókuszában 

elsősorban a harmadik országból érkezettek integrációjának szakmai támogatása 

áll, így a projekt-menedzsmenttel kapcsolatos adminisztratív problémákra az 

elemzésben külön témakörként nem térünk ki.) 

A vizsgált 26 projekt közül 7 eset volt, ahol a megvalósítók a projektzáró 

jelentésben nem számoltak be problémákról. Jellemzően ezek olyan projektek 

voltak, amelyek már ráépültek korábbi projektek tapasztalataira, illetve 

eredményeire, ebből adódhatott ezekben az esetekben az alaposabb tervezés, 

illetve az esetlegesen felmerülő problémák gördülékenyebb kezelése. (Nem merült 

fel probléma: az Agora_EIA2012 és Agora_EIA2013 projektekben, a 

Menedek_EIA2008, Menedek_EIA2010, Menedek_EIA2011, Menedek_EIA2012 

projektjekben, valamint a Miskolci Egyetem_EIA2011 projektjének záró 

beszámolójában.) 19 program megvalósítása során azonban jeleztek nehézségeket 

a megvalósítók, a következőkben ezeket próbáljuk hasonlóságuk alapján 

kategóriákba rendezni, és célcsoportonként elkülöníteni. 

Problémák a harmadik országból érkezetteket érintően 

Változó létszám: Ezt összesen 5 projekt zárójelentésében jelezték problémaként a 

megvalósítók a 12 közvetlenül migránsokat támogató projektből. Az egyik ok a 

harmadik országból érkezett gyerekek programokból való lemorzsolódására a 

migráns létből adódó mobil helyzet. A nyugat-európai munkaerő-piac és 

életszínvonal nem csupán a magyar munkavállalók körében kínál vonzó 

alternatívát, de azok számára a migráns családok, illetve fiatalok számára is, akik 

még nem eresztettek gyökeret hazánkban. Éppen ezért a frissen érkezett 

migránsok körében a fluktuáció aránya igen magas. Mindez sok esetben nehezen 

tervezhetővé teszi hosszú távú hatások mérését, illetve fix csoportlétszám 

biztosítását a programok megvalósítása során. (Pósa utca_EMA2009). 

A programok nehéz tervezhetőségét két esetben a projekt megvalósítok a 

harmadik országból érkezettek alulmotiváltságára, passzivitására vezették vissza, 

melyet a migráns gyerekek zárkózottságával indokoltak. A megvalósítók 

elmondásuk alapján mindezt a koordinátor nagyobb aktivitásával ellensúlyozták. 

(Than Károly_EMA2010, Luther_EIA2010) 
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A tanulásban való alulmotiváltság a tanulmányok melletti munkavállalással is 

sokszor együtt jár a Református Misszió Központ beszámolói alapján. Kiemelten 

érinti ez a menekült hátterű fiatalokat, hiszen az ő esetükben az anyagi biztonság 

megteremtése sürgetőbb egzisztenciális kényszerként jelentkezik.  

„Nehéz egyensúlyban tartani a rendszeres iskolába járást a munkavállalással. A 

program munkatársai számára állandó kihívás, hogy a fiatalok tanulás iránti 

motivációját fenntartsa, és a megfelelő tanulási és szakmai lehetőségeket 

számukra megtalálja.” (Református_EMA2008) 

Az Európai Integrációs Alap, és az Európai Migrációs Alap célcsoportjainak 

elkülönítéséből is adódtak problémák, illetve visszás helyzetek. Ez részben a 

Református Misszió beszámolójából, részben az iskolák visszajelzéséből derült ki 

olyan esetekben, ahol a harmadik országból érkezett migráns gyerekek együtt 

tanultak a menekült hátterű gyerekekkel. A két célcsoportnak az integráció 

szempontjából az iskolai közegben sok esetben találkoznak az igényei, de a 

projekt kiírásokból adóan nem vehettek részt ugyan azokon a programokon. Az 

előbb említett problémára megoldást jelent, hogy az új pályázati ciklusban a 

Menekültügy, Migrációs és Integrációs Alap az esetek többségében a támogatható 

célcsoport tekintetében a menekültek, és migránsok integrációjának 

megsegítésénél nem húz éles határvonalat a két csoport közé.   

A programba bevontak körében az is problémát jelentett, ha valaki 

állampolgárságot kapott, hiszen egyrészről jogilag kikerült a támogatottak 

köréből, másrészről viszont a papír megszerzése nem jelent teljes nyelvi, és 

szociális integrációt, és nem jár együtt a tanulási nehézségek megszűntével. Erre a 

problémára azonban rendszer szinten még nem született megoldás. Az adott 

programban így újabb résztvevők bevonásával orvosolták mindezt. 

(Agora_EIA2011)  

Nyelvismeret hiánya, illetve eltérő tudásszint: A harmadik országból érkezettek 

esetében az integráció egyik elsődleges gátja a nyelvtudás hiánya. Különösen igaz 

ez a formális oktatás keretei közt való részvétel, illetve előrejutás esetén. Erre 

mutat rá, hogy a 12 migránsok számára közvetlen segítséget nyújtó projektből 7 

projektben jeleztek ezzel kapcsolatosan problémákat. (Református_EMA2008-

2013, Than Károly_EMA2010, Oktatáskutató_EMA2011)  

Óvodai keretek közt, ahol a tanulás nagy része játékos formában zajlik, a magyar 

anyanyelvűekkel együtt végzett csoportos tevékenységek általában a nyelv gyors 

elsajátítása mellett nem járnak együtt más területen való lemaradással.  

Az írott nyelv megértése értő olvasás révén, valamint az írásban való 

kommunikáció – a kötött nyelvi struktúráknak a megértés szerepében játszott 

fontossága, illetve a non-verbális kommunikáció korlátozott jellegéből adódóan – 
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komoly kihívást jelent a migráns gyerekek számára. Az értő olvasás hiánya 

sokszor gátja a tanulmányokban való előrehaladásnak. Annál erősebben 

jelentkezik ez a probléma, minél magasabb életkorban került bele az adott fiatal a 

hazai oktatási rendszerbe. Mindez kiemelt szerepet kap a szaktantárgyak 

elsajátításában.  

Az iskolai oktatás formális keretei között, hangsúly helyeződik a szaktantárgyak 

oktatására is. A harmadik országból érkezett diákok a szaktantárgyak 

tananyagának elsajátításában azonban a közvetítő nyelv hiányában, legtöbb 

esetben lemaradnak. Jellemzően, azon túl, hogy bent ülnek az órákon, lényegében 

nem tudnak becsatlakozni az órák menetébe. Erre a problémára válaszként a 

rendszeres szaktárgyi korrepetálást is megjelent a MID tanítás mellett, mely 

pozitív eredményekkel szolgált.  

„A diákoktól és a szaktanároktól érkező pozitív visszajelzések igazolták, hogy a 

diákok nemcsak a lemaradásokat tudják könnyebben pótolni, hanem az órán 

leadott anyag követése és megértése is javul ez által.” (Református_EMA2008) 

A Than Károly Ökoiskola ezekre a tapasztalatokra építve, a nyelvi problémák 

lehető leggyorsabb áthidalására intenzív nyelvi felkészítő osztályt hirdetett. 

Ezekben az osztályokban azonban továbbra is nehézséget jelent a migráns tanulók 

eltérő magyar nyelvtudás szintjének megfelelő, személyre szabott oktatás 

megvalósítása.  

„A nyelvi felzárkóztatás is problémás, hiszen egy MID tanár foglalkozik a 20 fős 

osztállyal, ahol legalább 4-5 különböző szintre lehetne besorolni a diákokat, 

nehéz a differenciált, személyre szabott oktatás.” (Református_EMA2009) 

Másrészről komoly problémaként merült fel a szegregáció jelensége. Így ez a 

kezdeményezés hosszú távon sem a gyors ütemű nyelvi fejlődést, sem a többségi 

társadalomba való szociális integrációt nem segítette. (Oktatáskutató_EMA2011; 

Református_EMA2009.) 

A projekt tapasztalatok, valamint az iskolai visszajelzések alapján a felvetődő 

lehetőségek közül a nyelvismeretben való dinamikus fejlődést, valamint a 

szociális kapcsolatok kialakulását is a többségi osztályokban való integráció 

segítheti leginkább, főleg, ha ezt egyéni fejlesztés (illetve kiscsoportos 

felzárkóztatás) is segíti. A szaktantárgyak tananyagának könnyebb megértését 

kívánta segíteni a Miskolci Egyetem „Együtthaladó” programsorozatának 

bizonyos fejlesztéseivel, melyekről a szaktanárok a kipróbálás során pozitív 

véleménnyel voltak.        

Infrastrukturális nehézségek: Három, menekült hátterű gyerekkel és fiatalokkal 

kapcsolatos projektben olyan infrastrukturális nehézségeket említettek, melyeket a 

projektfinanszírozásból kellett áthidalniuk ahhoz, hogy a program meg tudjon 
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valósulni (Pósa utca_EMA2009, Oktatáskutató_EMA2011, 

Református_EMA2011). Konkrétan a gyerekek és fiatalok utaztatását kellett 

megoldani ehhez, mert anyagi helyzetük nem tette lehetővé, hogy ezeket a 

költségeket önállóan finanszírozzák. Különböző programelemekhez kapcsolódó 

útiköltségek elszámolásának problémája más projektbeszámolóban is megjelent 

problémaként, így a későbbiek során a tervezési szakaszban érdemes lehet a 

megvalósítók figyelmét felhívni arra, hogy a fiatalok utaztatásával kapcsolatban 

körültekintőbben kalkuláljanak. 

Az Református_EMA2011 projektben vetették fel a megvalósítók a diákmunka 

lehetőségét a fiatalok esetében a rossz anyagi helyzet ellensúlyozásaként. Ez a 

megoldás azon túlmenően, hogy némi költőpénzhez juttatja a munkavállalót, a 

szociális integráció szempontjából, illetve a munka világára való felkészítés 

szempontjából is előnyökkel járhat. A Református Misszió Központ projektjeiben 

külön hangsúlyt helyeztek a szakmai gyakorlati helyek megszervezésére is, mely 

hasonló célokat szolgált. Ugyanakkor, mint azt már jeleztük, a munkavállalás a 

fiatalok körében sok esetben visszavetette a tanulási kedvet.  

Problémák az alvállalkozók, bevont munkatársak, partnerszervezetek kapcsán 

Projektműködés, és tervezhetőség: Bizonyos esetekben 

(Református_EMA2009) a projektalapú működés nehézkessé tette a 

programokban megvalósuló fejlesztések hosszú távú tervezhetőségét, illetve 

hozzájárult a projektmunkatársak nagyfokú fluktuációjához, ami a tapasztalat 

felhalmozást, szakértő segítségnyújtást nehezíti. Mindez a programcélokat is 

érinti, hiszen ilyen körülmények között a célcsoport számára a stabil háttér 

megteremtése sokkal nehézkesebbé válik. 

Igény a megfelelő ismeretekkel, tudással rendelkező szakmai segítők iránt: 

közhely, de igaz, hogy a megfelelő szaktudással, ismeretekkel rendelkező 

munkatársak megtalálása alapvetően befolyásolhatja a projekt sikerességét. 

Kiemelten nehéz feladat ez az olyan speciális szaktudással rendelkező 

személyeknél, mint az interkulturális közvetítők. A Református Misszió 

Központ több egymásra épülő projektjében is kiemelték, hogy integrációs 

programjuk sikerességéhez milyen nagymértékben járult hozzá a megfelelő segítő 

kiválasztása. A Pósa Utcai Óvoda projektjében azonban a szülőkoordinátori 

feladatokra nem tudtak megfelelő munkaerőt szerződtetni:  „A szülőkoordinátor 

foglalkoztatása a tervezett 12 hónap helyett 4 hónapig történt, mert az 

alkalmazási feltételeknek megfelelő személyt nem találtunk. A szülőkkel való 

kapcsolattartás és tolmácsolás a Befogadó Állomás alkalmazottainak segítségével 

történt. A többi időszakban a gyermekek szállítás közbeni felügyeletét 

intézményünk alkalmazottai és közhasznú alkalmazottak látták el.” Mindez jól 

mutatja, hogy plusz erőforrások bevonásával áthidalhatóak voltak a 

projektmegvalósítást veszélyeztető problémák, azonban a szakmai színvonalat 
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nagymértékbe befolyásolja a megfelelő kompetenciákkal rendelkező személyek 

megtalálása, illetve hosszabb távú projekt esetében a segítők megfelelő 

felkészítése.  

Együttműködések nehézségei: Bár az együttműködésekkel kapcsolatban a 

legtöbb program kapcsán pozitívan nyilatkoztak a megvalósítók, egyes esetekben 

mégis felmerültek ezzel kapcsolatosan problémák. Ezeket két csoportra lehetett 

osztani. Az egyik csoportba azok tartoztak, melyek a szervezetek vagy 

intézmények közötti kommunikációból adódtak: előfordult például olyan eset is, 

amikor a segítő szervezet közötti hiányos kommunikáció miatt két migránsoknak 

szóló program egy időben valósult meg, így a gyerekek „önhibájukon kívül” nem 

tudtak részt venni egy számukra szervezett programon (Református_EMA2012). 

Ezeknek a problémáknak az áthidalásához – értelem szerűen - a migránsokat 

segítő különböző szervezetek közötti kommunikáció és együttműködés 

fejlesztésére van szükség. Az együttműködésekben megjelenő másik 

problématípus az infrastruktúra hiányából adódott: „Az iskolák együttműködési 

szándéka ellenére sem tudtak sok esetben az iskola épületén belül szabad termet 

biztosítani a Program számára, amely részben köszönhető a délután 4-ig elhúzódó 

kötelező tanításnak is.” (Református_EMA2012) 

Többségi társadalom számára tervezett projektek nehézségei 

A többségi társadalom számára tervezett projektekben az elsődleges cél a 

nyitottság és elfogadás erősítése volt a többségi társadalom tagjai, ezen belül is 

elsősorban a diákság körében. Az itt jelentkező elsődleges probléma az 

érdeklődés hiánya, és a passzivitás voltak, melyekről a ColourSchool I-II. című 

filmes projektben számoltak be: „A diákok passzivitása, egyrészt a Facebook-

aktivitásban, másrészt az elkészült diákmunkák számában és minőségében volt 

tetten érhető” (Odeon_EIA2012).  

Az aktív részvétel elősegítésére a projektbeszámolóban a következő lehetőségek 

merültek fel:  

„Világossá vált, hogy a programösszetevők aránya kulcsfontosságú: esetünkben 

több migráns-specifikus információ elhangzása, több bevándorló-vendég 

meghívása és kevesebb drámapedagógiát alkalmazó gyakorlat indokolt; valamint 

többszöri, de rövidebb találkozás a résztvevő osztályokkal - esetleg kiscsoportos 

foglalkozások megtartása és a diákmunkák folyamatos mentorálása, 

menedzselése.” (Odeon_EIA2012) 

A második filmes projekt során készített hatásvizsgálat eredményeivel 

kapcsolatban kifejezetten egy módszert emeltek ki a megvalósítók: 

„A második foglalkozáson a meghívott bevándorlóval folytatott beszélgetést 

élvezték leginkább a diákok.” (Budapest Film_EIA2013) 



   
 

29 
 

Ez az eredmény a közvetlen tapasztalatok fontosságát emeli ki a migránsokkal 

kapcsolatban, és ismételten az interkulturális közvetítők fontos szerepét 

hangsúlyozza, akik saját személyükkel tudnak hidat képezni különböző kultúrák 

közt. 

Az említett projektekben tapasztalt passzivitás ellenpontozásaként a magyar 

diákok számára készült programok másik csoportja, melyet a Menedék Egyesület 

dolgozott ki, igen nagy érdeklődésre tartott számot mind a pedagógusok, mind a 

résztvevő diákok körében. 

„Az iskolák, a pedagógusok és a gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták a projektet, 

így az „Iskolai foglalkozásokon résztvevő gyermekek száma” indikátor 27,5 %-kal 

meghaladta a tervezettet. A gyerekek nagy örömmel jártak a foglalkozásokra és 

egymás között is terjesztették a hírét, a résztvevő iskolák pedig a későbbiekben is 

szívesen vesznek részt hasonló projektekben.” (Menedek_EIA2010) 

„A pedagógusok és a résztvevő tanulók visszajelzései alapján ezek a programok 

nagyon élményszerűek voltak számukra, és valóban alkalmasak arra, hogy 

ismereteik, tapasztalataik bővüljenek, nyitottságuk erősödjön.” 

(Menedek_EIA2011) 

Mindez adódhat abból, hogy a Menedék Egyesület foglalkozássorozatában 

mindazok az elemek megvalósultak, melyek az Odeon_EIA2012 projekt 

beszámolójában csupán a felmerült nehézségek kezelésére, utólagosan, mintegy 

lehetőségként jelentek meg. Ennek elemzéséhez azonban mind két projekt 

mélyreható hatásvizsgálatára lenne szükség, amire ilyen időtávból már nincs 

lehetőség. 

Az azonban tény, hogy a Menedék Egyesület kifejezetten többségi diákok 

számára szóló foglalkozásaiban is, hosszú távon, egyre inkább szerepet kaptak az 

interkulturális közvetítők, illetve a migráns és magyar gyerekeknek szóló közös 

programok, melyek egyszerre két célt is szolgálnak: a harmadik országból érkezett 

gyerekek integrációját, valamint a többségi diákság nyitottságának erősítését.  

Problémák a pedagógusokat érintően 

A pedagógusokat érintően kevés esetben számoltak be a projektmegvalósítók 

problémákról. Az esetek többségében a pedagógusok együttműködési készségét, 

és motiváltságát emelték ki, mint a projektek megvalósítását segítő tényezőket 

(szám szerint 7 projekt záró beszámolóban). Ez jellemző volt a Menedék 

Egyesület 2015 előtti projektjeire, és a Miskolci Egyetem „Együtthaladó” 

programsorozatára is. Ez utóbbi projekteknél a tananyag kipróbálásával 

kapcsolatban nehézségként került elő, hogy a pedagógusok nem voltak 

számlaképesek.  
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Ebben a kérdésben is a Colourschool projekt beszámolójában számoltak be 

negatív tapasztalatokról: 

„Az osztályfőnökök és kapcsolattartó pedagógusok passzivitása (különös 

tekintettel a vidéki iskolákra), ami rányomta bélyegét a diákokkal való 

kapcsolattartásra/ kommunikációra is.” (Odeon_EIA2012) 

Ugyanakkor a 2015-ös év változást hozott a korábbi együttműködésekben, illetve 

az iskolák nyitottságában; mint ahogy a Menedék_EIA2013 projekt záró 

beszámolójában olvasható: 

„A projekt végrehajtásában együttműködő oktatási intézményekkel az 

együttműködés sikeres volt. Az évek óta megvalósított iskolai projektek 

tapasztalatai alapján az idei évben azonban különösen észleltük, hogy az 

intézmények (pedagógusok és intézményvezetők) autonómiája egyre szűkül: az 

amúgy nyitott és együttműködő vezetők lehetőségei egyre korlátozottabbak abban, 

hogy döntsenek külső programok és projektek iskolai megvalósulásáról. … A 

politikában, s ezáltal a közbeszédben és a médiában 2015 januárjában megjelenő 

és folyamatosan erősödő bevándorlás ellenes hangok miatt az együttműködő 

intézményekben dolgozó pedagógusokban és intézményvezetőkben érezhetően 

feszültség és bizonytalanság alakult ki a migrációt és a kulturális sokszínűséget 

értékként megmutató projekt iskolai legitimitásával kapcsolatban.” 

(Menedek_EIA2013) 

Segítségek  

A nehézségek mellett érdemesnek láttuk kitérni mindazokra a projektek 

megvalósítását segítő tényezőkre is, melyeket a projektzáró beszámolókban 

említettek a megvalósítók, hiszen ezek között is lehet olyasmi, ami a későbbiek 

során hasznos tapasztalatként segíthet a projektek sikeres tervezésében. 

Korábbi tapasztalatok 

Az egyik elsőszámú tényezőként a korábbi tapasztalatok felhasználását emelték 

ki mindazok a megvalósítók, akik több alkalommal pályáztak sikeresen (pl.: 

Agora Alapítvány, Menedék Egyesület, Református Misszió Központ, Miskolci 

Egyetem). Ugyanakkor mindamellett, hogy támaszkodhattak saját korábbi 

tapasztalataikra, azt is több esetben hasznosnak ítélték, hogy más projektek 

munkájába is bepillantást nyerhettek:  

„Ebben az évben az EIA nyertes projektek megvalósítói (a Felelős Hatóság 

szervezésében, közvetítésével) egymás szakmai tevékenységét megismerhették, s 

akár együttműködést alakíthattak ki, s ezáltal olyan ismeretek, kiadványok 

birtokába kerülhettünk, melyek segítették munkánkat.” (Miskolci 

Egyetem_EIA2010) 
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Együttműködés más szervezetekkel  

A korábbi, illetve más projektek tapasztalatai mellett a más szervezetekkel való 

együttműködés is több projekt megvalósításában játszott kedvező szerepet. 

Értelemszerűen meghatározza ez a projekt sikerességét abban az esetben, ha olyan 

partner intézményekről van szó, akik az adott célcsoport életében kulcs szerepet 

játszanak (pl.: gyermekotthon). Ebbe a kategóriába tartoznak az iskolák is, a velük 

való együttműködésekre már az előző fejezetben kitértünk. Mindemellett 

hatékonyabbá teheti az esetkezelést minden olyan segítő szervezettel való 

partnerség, akik azonos célcsoporttal végeznek munkát. Ebben a 

tudásmegosztásnak alapvető szerepe van. Ezt elsősorban a Református Misszió 

Központ tűntette fel projektjei során, mint segítő tényezőt. Csak úgy, mint a 

külföldi partnerek bevonását is, mely két szempontból is segítséget jelentett: 

egyrészt saját tapasztalattal tudnak hozzájárulni a hazai problémák kezeléséhez, 

másrészt segíteni tudnak az erőforrás kapacitásnövelésben: pl.: külföldi 

önkéntesek bevonása a nyári szünidőben angol tanítás céljából.  

A Menedék_EIA2011/2013 projektek a partnerség terén abban mutattak 

újdonságot, hogy olyan szervezetekkel való együttműködést valósítottak meg, 

amelyek közvetlenül nem voltak érintettek a migránsok segítésében. Az 

együttműködés révén azonban a külső szervezetek színesebbé tudtak tenni egy 

általuk tervezett rendezvényt, a projektmegvalósító pedig nagyobb nyilvánosságot 

tudott az együttműködés révén biztosítani saját programjának: 

„Nagyszabású rendezvényünket a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal 

együttműködésben a Fővárosi Önkormányzattal közösen megrendezett „23. 

Városligeti Gyermeknap” keretében a Városligetben a Napozóréten, a „Nemzetek 

Utcája” mellett rendeztük meg. Az együttműködés lehetővé tette, hogy az 

eredetileg tervezettnél sokkal több családhoz jusson el a program, a 

legkülönbözőbb háttérrel rendelkező családok vegyenek részt rajta, és 

ismerkedjenek ezáltal a harmadik országbeli bevándorlók hozott értékeivel, 

kultúrájával, helyzetével.” (Menedék_EIA2011)  

Önkéntesek alkalmazása 

A projektek harmadánál számoltak be arról, hogy foglalkoztattak önkénteseket, 

ami hozzájárult a projektek sikerességéhez. Legnagyobb számban a migránsokat 

közvetlenül érintő projektek esetében volt ez jellemző, ahol a közösségi 

programok lebonyolításában segítettek, vagy korrepetitori feladatokat láttak el az 

önkéntesek (pl.: a Református Misszió Központ projektjeiben). A többségi 

diákoknak szóló programok során a Menedék Egyesület foglalkoztatott 

önkénteseket foglalkozásvezető asszisztensként, illetve a családi programok 

lebonyolítása során.  
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Rövid és hosszú távú hatások  

A projektek kapcsán fontos szemponttá válik, hogy a finanszírozás lejártával 

hogyan biztosítható a folytonosság és a támogató háttér jelenléte.  

 Disszemináció 

A disszemináció a projektek fenntartásában, fenntarthatóságában több szempont is 

relevanciával bír. A láthatóság megteremtése kötelező projektelem, ráadásul 

nagyban meg is növeli a projektek adaptálhatóságát, és a projektidőszak letelte 

után is segíti az érdeklődők számára az eligazodást. A disszemináció kategóriája 

alá az alábbi egységeket soroltuk: 

Internetelérés: 21 esetben adták meg a megvalósítók honlapjuk címét, mint a 

projekt elérésére való hivatkozást; ezen felül több olyan, egyéb online 

elérhetőséget (11) (pl: facebook, youtube csatorna, projekt kapcsán létrehozott 

weboldal) is említettek, amelyen a projektekről releváns információt szerezhetnek 

az érdeklődők.  

Szakmai kiadványok: 18 kiadványt (ebből 2 korábbi projektekben megvalósult 

kiadványok újranyomását jelenti) számoltunk össze a projektbeszámolókban. A 

kiadványok darabszámát nem vizsgáltuk, több helyen említették, hogy lehetőség 

szerint a későbbiekben újranyomtathatóak a projektekről készült írások, valamint 

online is elérhetőek az elkészült anyagok. 

Konferenciák: (25) ebben a kategóriában a részvételt számoltuk, a saját rendezésű 

konferenciákat is belevéve. Fontos kiemelni és megemlíteni a Miskolci Egyetem 

nagyarányú szerepvállalását ezen a területen. A 2009-2013 között megvalósult 

projektek folytonosságával, valamint a magas szintű szakmai érdeklődésnek 

köszönhetően több külföldi konferencián is részt vettek, melyekre a projekt 

kapcsán kaptak meghívást. 

Médiamegjelenések: (12) A projektbeszámolókban leírt, elsődleges 

megjelenéseket (cikkek, interjúk stb) vizsgáltuk. Több projektnél (főként a 

Református Misszió programjai) a konferenciák és a média megjelenések is 

kötődnek egy-egy speciális csoporthoz, jelen esetben az egyházhoz köthető 

események jelennek meg nagyobb számban. 

Tájékoztató kiadványok: Magát a  projektet bemutató kiadvány 3 esetben készült. 

A projektbeszámolók alapján magas számban lehet olyan felületeket találni, 

amelyeken az adott projektről tájékozódhat az érdeklődő.  
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3. ábra: Disszeminációs felületek előfordulása (esetszám) 

 

 

A 26 vizsgált projekt közül 7 esetben nem találtunk a szervezet honlapján összefoglaló 

leírást a megvalósult projektekről. Ez egyrészről abból fakadt, hogy volt olyan szervezet 

(óvoda), aminek nem volt önálló honlapja (ebben az esetben a megyei újságok közöltek 

összefoglalókat a programról), illetve volt olyan eset, amikor egy nagy szervezeten 

belüli kisebb közösség szerződött az adott feladatra, aminek aktivitása a menekültügy 

területén a projektek megszűntével csökkent, illetve az ezen a területen tevékeny 

kollégák egy új szervezetben kezdtek dolgozni. (Református Misszió Központ – 

Kalunba Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.) 

Az említett 16 szakmai kiadványból 10 esetében találtunk online elérhetőséget, illetve 2 

oktatási intézmény esetében (Pósa utca óvoda, Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola és Szakiskola) a pedagógiai program részeként jelet meg új szakmai 

tartalom. A 10 letölthető kiadvány felét a Miskolci Egyetem „Együtthaladó” projektek 

keretein belül fejlesztett - vízjelezve közzé tett - tantárgyának tankönyvei, illetve a 

mátrixokról, útmutatásokról készült rövid leírások adják (a honlapon található kiírás 

szerint azok eléréséhez az egyetemmel kell felvenni a kapcsolatot). Ezen felül elérhetők 

még az „idegenek a kertemben” filmes projekthez készült módszertani kézikönyv, 

valamint a ColourSchool 1-2. projektekről készült hatásvizsgálatok eredményei. 

Valamint a Mendék Egyesület honlapján a „Migráns gyerekekről pedagógusoknak” 

projekt keretében készült kézikönyv, illetve az „Oktatási tájékoztató migránsoknak” 

projekt tájékoztatófüzete.   

Az elérhetőségeknél fontos szempont a naprakészség: az utolsó frissítések dátuma nem 

mindig egyértelműen látható az oldalakon, az azonban világos: a projektek lezárultával 

kevés alkalommal frissülnek kapcsolódó tartalommal a honlapok. Ennek egyrészt 

érthető módon az aktualitás hiánya lehet az oka, másrészt azonban felvetődik a 

fenntarthatóság kérdése, amelyről a későbbiekben lesz szó. 

A honlapok mellett, összesen 2 átfogó programhoz (Együtthaladó és Colourschool), és 

ezen belül 7 projekthez kapcsolódóan találtunk önálló Facebook profilt. Az projektek 
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számára készült profilok közül a Colourschool projektjeit 452 fő kedvelik, míg a 

Miskolci Egyetem fejlesztéseit a közösségi oldalukon „csak” 94-en lájkolták. Esetükben 

mindez azért meglepő szám, mert a konferenciák és tudományos élet területén igen 

nagy érdeklődésről, és aktív megjelenésekről számoltak be. A konkrétan projektek 

számára létrehozott Facebook profilok mellett inkább az volt jellemző, hogy a 

programot megvalósító szervezetnek van Facebook elérése. Ez volt megfigyelhető az 

Agora Alapítvány, a Menedék Egyesület, a Luther Passage a Kultúráért Egyesület, az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint a Than Károly Ökoiskola esetében.  

A Facebook oldalak kapcsán értelemszerűen az elsődleges cél nem a szakmai tartalmak 

közlése, sokkal inkább a láthatóság, on-line jelenlét biztosítása, ami a szélesebb körű 

közönség eléréséhez viszont kétségtelenül nagyobb mértékben tud hozzájárulni. 

Mindezt biztosíthatja, a projekt idején a folyamatos információáramlás on-line 

felületeken, közösségi oldalakon, ami a projektek végeztével további aktivitásra ad 

lehetőséget a témában releváns, kapcsolódó cikkek megosztásával, így hozzájárulva a 

korábbi eredmények szélesebb eléréséhez is. Ennek természetesen alapfeltétele az aktív 

szervezeti háttér, amely téma a projekt fenntarthatóságával is összefügg.  

Fenntarthatóság 

Egy-egy projekt megvalósítása kapcsán nagy kérdés, hogy a projektidőszak 

végével mi történik az elkezdett folyamatokkal, a szakmai kapcsolatoktól kezdve, 

a segítő kapcsolatokon át, a tanév-projektidőszak megfelelő összehangolásáig. A 

projektbeszámolók alapján azt láttuk, hogy alapvetően két típusba sorolhatóak a 

projektek fenntarthatóságának lehetőségei: további anyagi támogatással (25), 

illetve projekttámogatás nélkül (8). Utóbbinál főleg olyan szempontok jöttek elő, 

amelyek a projekt hatásaihoz sorolhatók, leginkább a korábban elvégzett munka 

kapcsán épülnek be a mindennapokba. „A projektben résztvevő pedagógusok a 

következő tanévben várhatóan újabb gyerekekkel dolgozzák fel a témát, és olyan 

pedagógusok is elkezdenek a témával foglalkozni, akik közvetlenül nem vettek 

részt a projektben.” – írja például a Menedék_EIA2012 projektbeszámolója. 

A további anyagi támogatásra épülő projekt fenntartásnál az aktuális folyamatok 

(tanítás, korrepetálás, érzékenyítés stb) mellett a kiadványok újranyomása, vagy a 

projektek bővítése, további fejlesztése jelenik meg elsődlegesen. „A projekt 

keretében elkészült foglalkoztató füzeteket új pályázati forrásból újranyomjuk és 

vidéki iskolákban osztjuk szét” -  Menedék_EIA2010, „Az új munkatárs bevonását 

további EMA támogatásból kívánjuk finanszírozni.” - Református_EMA2008. 

Hatások: a projektek hosszútávon várható, még nem körvonalazódott hatásait 

sorolják fel az érintettek, amelyek leginkább az önkéntesek munkájával (2), 

kapcsolati tőkével (1), a kiadványok hatásával (3), pedagógusok, gyerekek 

elérésével, attitűdváltással (6), online eléréssel (1), konferencia részvételekkel (2), 

intézményesedéssel (egyetemi kurzus létrehozása, 1) illetve eszköz- és 
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tanmenetfejlesztésekkel (5) függ össze. Összesen 21, a fentieknek megfelelő 

hatást találtunk. Ez a szám azt mutatja, hogy a projektek többségében önmagukon 

túlmutató, hosszabb távon is eredményeket felmutató folyamatok valósultak meg. 

Újszerű megoldásoknak a beszámolókban 16 elemet soroltak fel az érintettek. 

Ezek között vannak olyan, mára már elterjedtebbé vált gyakorlatok, mint az 

interkulturális foglalkozások (Agora_EIA2011), a non-formális tanítási 

módszerek alkalmazása (Budapest Film_EIA2013), illetve a nyelvtanításra 

vonatkozó intézményesítések folyamata (Református_EMA2008). A felsoroltakon 

túl a témában született szakdolgozatok, a migránsok pedagógiai képzésbe való 

bevonása, valamint a létrejött metódusok más csoportokra való adaptálása 

(szórvány magyarság, roma kisebbség) is megjelent az újítások között. Technikai 

szempontból a teremhiányra való reagálás, a fejlesztő tárgyi eszközök 

alkalmazása, valamint a tankönyv helyett bővíthető dosszié alkalmazása kerültek 

elő a megvalósítók kreativitását fejlesztve. 

Tervezett fejlesztéseknél a megfogalmazott, konkrétan végiggondolt ötleteket 

vizsgáltuk. Ezeknek a megvalósulásának nyomon követését sajnos nem áll 

módunkban elvégezni, azonban egy későbbi vizsgálat, illetve a további 

fejlesztések szempontjából tanulsággal szolgálhatnak. 24 ilyen típusú elképzelést 

regisztráltunk. Itt leginkább a továbbképzések, a módszertani tökéletesítések, 

különböző kiadványok, segédanyagok kiadása, szakmai együttműködések, 

módszertani adaptálások jelentek meg és feltűnt egy külföldi együttműködés is, 

mint a projektből kiinduló, tervezett további lépés. „Erasmus+ szerződéstervezetet 

kötöttünk a bécsi székhelyű Ausztriai Magyar Pedagógusok szervezetével, 

amelyben módszertani-szakmai közreműködést tervezünk megvalósítani a 

„Auserschulische ganzheitliche Förderung für Migraten- und Minderheitenkinder 

mit Einbeziehung und Förderung der Mutter- und Herkunftssprache Ungarisch” 

című projektben.” Miskolci Egyetem_EIA2012 

A fenntarthatóságra, a jövőre vonatkozó itemekből 108 darabot számoltunk össze 

a projektbeszámolókban, amelyek igen biztatóan hatnak az eredményesség, és a 

lehetséges adaptáció szempontjából. 

A célcsoportoknál megadott, 3 fő kategória mentén válnak el leginkább a 

módszertanok és a fejlesztési irányok is. A pedagógusok, segítő szakemberek 

számára a kiadványok, képzések, az intézményesítés a leginkább jelenlevő 

irányvonal. A többségi társadalom számára a tudatosság növelése (minimális 

szinten a migrációval kapcsolatos információk átadása), illetve a harmadik 

országbelieknél a nyelvtanulás és a beilleszkedés hatékonyságának növelése 

jelenik meg igényként. 
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Empirikus adatgyűjtés eredményei 

A megvalósult programok másodelemzése során kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon 

a szakpolitika által kijelölt irányok, már megvalósult jó gyakorlatok, és uniós 

forrásokból támogatott fejlesztések során nyert tapasztalatok mennyiben hasznosultak a 

gyakorlatban, a projekt időszak lejárta után mi történik, hogyan rendeződik az 

intézményi keretek közé az előzőleg támogatással megvalósított egy-egy program elem. 

Éppen ezért egy szűk körű adatfelvétel során olyan nevelési-oktatási intézményeket 

kerestünk fel, ahol találkoztak már a migráció jelenségéből adódó kihívásokkal, tehát az 

adott intézménybe járnak harmadik országból érkezett gyerekek, és az adott 

intézményben dolgozó pedagógusok és intézményvezető rendelkezzenek 

tapasztalatokkal a harmadik országból érkezett diákok integrációja területén. A külföldi 

diákok köznevelésbe-közoktatásba való integrációja egy hosszú távú folyamat, mely 

optimális esetben rendszerszinten az óvodában kezdődik, és végigkíséri a 

tanulmányaikat, ezért a köznevelési-közoktatási rendszer mind három lépcsőjéről 

vontunk be intézményeket (óvoda, általános iskola, középiskola). A megvalósult 

fejlesztések vizsgálatához fontos volt számunkra az is, hogy egyfajta kontrollként olyan 

intézmények is részt vegyenek a kutatásban, ahol az intézmény nem hajtott végre 

integrációt támogató fejlesztést. Így összesen hat intézménnyel (két óvoda, két általános 

és két középiskola)
 

vettük fel a kapcsolatot, és készítettünk interjúkat, 

fókuszcsoportokat illetve résztvevő megfigyelést.  

A következő fejezetek során iskolafokonként (óvoda, általános iskola, középiskola) 

fogjuk számba venni, és leírni mindazon eredményeket, melyeket az általunk végzett 

empirikus kutatás tapasztalatai támasztanak alá. A vizsgálati keret szűkössége nem teszi 

lehetővé, hogy általános érvényű következtetéseket vonjunk le a közoktatás teljes 

spektrumára vonatkozóan, ugyanakkor a korábbi – szélesebb társadalmi mintán végzett 

– kutatási
20

 eredmények is hasonló anomáliákra, rendszerhiányokra hívják fel a 

figyelmet, mely problémákra kutatási tapasztalataink alapján azóta sem sikerült 

hathatós, és egységes megoldásokat találni. Az általunk vizsgált dimenziók egyike a 

migráns diákok integrációja területén az intézmények felkészültsége, előképzettsége, 

programokkal való támogatása volt. Ennek kapcsán minden esetben próbálunk 

rámutatni, azokra a jó gyakorlatokra, működő megoldási javaslatokra melyek 

intézményi szinten elő tudták segíteni a diákok sikeres előmenetelét, beilleszkedését, 

társadalmi integrációját. Annyi azonban előre bocsátható, hogy a terület egységes, 

szakpolitikai szintű támogatására még a legfelkészültebb intézmények esetében is igen 

nagy szükség lenne, hiszen ezek jelenthetnék a hosszú távú, és fenntartható fejlesztések 

alapjait.  

A kapott tapasztalatokat iskolafokonkénti bontásban, három fő téma alapján elemeztük:  

                                                             
20

 pl.: Feischmidt, Nyírő: Nem kívánt gyerekek?,  Medgyesi – Migráns gyerekek oktatása, Menedék, 
Dartke  
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1. Az adott iskolafokra való belépés útja, feltételei, jogszabályi háttere 

2. A legjellemzőbb kihívások, melyek az adott környezetben az intézményeket, 

gyerekeket, és szülőket érik, illetve azok a megküzdési stratégiák, melyekkel 

találkoztunk ezek megoldására. 

3. A továbblépés kapcsán az oktatási rendszer struktúrájában való tájékozódás, a 

migráns diákok és szüleik számára elérhető segítségek, valamint tipikus 

pályaválasztási utak, és stratégiák vizsgálata, és a tapasztalatok, valamint a 

mutatkozó hiányosságok és igények bemutatása.    

Az iskolafokonkénti bontást – bár konvencionális megközelítési módnak tűnhet - azért 

tartjuk relevánsnak, mert: 

1. Az eltérő életkorú fiatalok esetében az integráció során más és más kihívások, 

nehézségek, illetve integrációs célok kerülnek előtérbe. 

2. A különböző életkorú gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézmények 

lehetőségei, mind a fenntartói elvárások és segítségnyújtás, mind pedagógiai 

módszertan, mind a kimeneti oldalon mutatkozó elvárások tekintetében 

különböznek egymástól. 

3. Az intézményekbe való belépés, és intézményekből való továbblépés 

jogszabályi feltételei iskolafokonként nagyon eltérőek. 

Ezzel a struktúrával kívánjuk segíteni mindazon pedagógusok tájékozódását a vizsgálati 

anyagban, akik elsősorban a saját szakterületükhöz, az általuk tanított életkori 

csoportokhoz kapcsolódóan kívánnak tájékozódni. Ugyanakkor az elemzés során látható 

lesz, hogy a mutatkozó kihívások terén sok esetben vannak átfedések az iskolafokok 

között (legjobb példa erre a magyar nyelvben való hiányosságok kezelése, mely minden 

iskolafokon elsődleges problémaként mutatkozik meg), illetve olyan anomáliák 

melyeket a különböző iskolafokok közti átmenet során a diák halmozódó 

problémagócokként görgetnek maguk előtt (erre lehetnek jó példák, a nevelési 

tanácsadói rendszer területén mutatkozó hiányosságok). Éppen ezért a szakpolitikai 

fejlesztéseket elősegítendő a tanulmány zárásaként egy problémaközpontú összegzést 

kívánunk adni, mely a köznevelési-közoktatási struktúrában rendszer szinten kíván 

rávilágítani a kihívásokra.  

Oktatáshoz való hozzáférés, előmenetel, pályaorientáció 

A következőkben azt kívánjuk bemutatni, hogy a Magyarországon hatályos jogszabályi 

környezet milyen jogokat, és lehetőségeket biztosít a migráns gyerekek számára a 

köznevelésben-közoktatásban való részvételre. Mindezt párhuzamba állítva a kutatási 

tapasztalatokkal, arra kívánunk rámutatni, hogy milyen nehézségek mutatkoznak az 

intézménybe kerülés, illetve az oktatási rendszerben való előmenetel, pályaorientáció 

terén a harmadik országból érkezet gyermekek és fiatalok körében.  
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Jogszabályi kötelezettségek, és lehetőségek 

Az ENSZ 1989-es Gyermekjogi Egyezménye – melyet hazánk is aláírt – az alapjogok 

közt rögzíti az alapfokú oktatás minden gyermek számára történő biztosítását. 

(Gyermekjogi Egyezmény, 1991). Ezzel összhangban a hatályos nemzeti köznevelésről 

szóló törvény (2011. évi CXC. törvény 92. §-a) alapján, Magyarországon "óvodai 

nevelésre jogosult" és tanköteles az a személy, aki:  

- uniós polgár, vagy annak családtagja és a magyar állampolgár családtagja, 

akinek regisztrációs igazolása, tartózkodási kártyája, vagy állandó tartózkodási 

kártyája van, 

- letelepedett, és minden harmadik országbeli állampolgár, aki "tartózkodásra jogosító 

engedéllyel rendelkezik",
21

  

- menekült, oltalmazott, menedékes, befogadott státuszt kérelmező, már a kérelem 

benyújtásának időpontjától.
22

 

 

Mindezek a személyek: 

- az óvodai nevelést,  

- a kollégiumi ellátást,  

- a pedagógiai szakszolgálatokat,  

- az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik 

életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig 

 

a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe. 

Mindez tehát azt mutatja, hogy a migráns gyerekek körében a közneveléshez-

közoktatáshoz való hozzáférés ugyanolyan alapjogként biztosított, mint a hazánkban 

születettek számára. Ez azonban csak jogi szinten van így, hiszen, mint a gyerekek, a 

szülők, és a pedagógusok beszámolójából is kitűnik, a köznevelés-közoktatás 

lépcsőfokain előre haladva egyre inkább romlanak a külföldi gyerekek előrejutási 

esélyei a magyarokhoz képest. Mindez alapvetően adódik az értékelési és felvételi 

rendszerek magyar nyelv központúságából. A következőkben ezt a problémakört járjuk 

körbe a köznevelési-közoktatási rendszer különböző lépcsőfokain.   

 

                                                             
21 A rendelkezés – a vízumon kívül – minden tartózkodási engedéllyel, letelepedési engedéllyel rendelkező személy 
esetében érvényes, még a humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkezők esetén is. A vízumot azért nem, mert 
három hónapnál hosszabb tartózkodási engedélyt ír elő. 
22 A kérelem elbírását megelőző időszakban való jogosultságot azonban ellehetetleníti a"tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetre” vonatkozó szabályozás (a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/A. §, és 80/H-K. §-ai), 
mely a tranzitzónákat tette meg fő tartózkodási hellyé és elvette a tartózkodás jogát (ezzel a humanitárius tartózkodási 
engedélyt is) a menedékkérőktől.  
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Óvoda 

Bekerülés az intézményi oldalról 

Az általunk közvetlen módon vizsgált első köznevelési lépcsőfok az óvodai ellátás 

volt.
23

 Az óvodába való bekerülés folyamatának aránylag kevés kritériuma van, mivel 

az óvoda a gyermek három éves korától (a gyermek kompetenciáitól függetlenül) 

köteles felvenni a körzethatárán belülről jelentkező gyerekeket. Ahogy az előzőekben 

említettük ez állampolgárságra való tekintet nélkül minden olyan gyermekre igaz, 

akinek a lakcíme az adott óvoda körzethatárán belülre esik, ami azt is feltételezi, hogy a 

gyermek rendelkezik hivatalos lakcímmel Magyarországon. 

 „Aki lakcímkártya birtokában van, ami ide szól, és betöltötte 3 életévét, azt nekünk föl 

kell vennünk. … A külföldieknél mi látjuk el a jegyzői feladatokat is, tehát be kell 

kérnünk, és lefénymásolnunk a papírokat: tartózkodási engedélyt és lakcímkártyát, és 

nekünk kell figyelmeztetni, ha lejár.” Óvodavezető 

Mindez azt is jelenti, hogy a gyerekek szelekciójára a köznevelésnek ezen a lépcsőfokán 

nincs mód, illetve az óvodának abban az esetben van lehetősége mérlegelésre, hogyha a 

körzethatáron kívülről jelentkezik egy gyermek az óvodában szabadon maradt helyekre 

(ez egyaránt igaz a belföldön született, illetve külföldről érkezett gyermekek esetén).  A 

pedagógusok azt is elmondták, hogy a szülők általában egymásnak ajánlják az 

óvodákat, illetve jellemző, hogyha valahová már járt egy idősebb gyerek, oda jár a 

fiatalabb is. A szülők elsősorban akkor kerültek szembe nehézségekkel, ha ajánlásra 

mentek egy óvodába, aminek kívül estek a körzethatárán, illetve ha a gyermek 

bölcsödébe is járt, és az ott szövődő barátságok mentén kívántak óvodát választani, ezt 

azonban felülírták a körzethatárok (ez a nehézség azonban a belföldön született 

gyermekek esetében is fenn áll).  

„A bölcsödével van egy szóbeli megállapodásunk, ami alapján május környékén 

ellátogatunk a bölcsödében szervezett szülői értekezletre. Itt az óvodák 

bemutatkozhatnak, elmondhatják, hogy milyen a pedagógiai program, milyenek a 

feltételek, kik lesznek az óvónők. Ebben sokat számít az óvodavezető személyisége. A 

kínai (és vietnámi) gyerekek is bölcsödéből kerülnek át, mert ahogyan lehet, ők 

intézménybe adják a gyereküket. Az egyéb országból érkezőkre ez nem jellemző. A 

                                                             
23

A bölcsődei ellátás a nem kötelező volta miatt került ki a mintánkból. Mindemellett az óvodai lekérdezések 

alkalmával a szülők, és az óvodavezetők körében erre a területre vonatkozóan is tettünk fel kérdéseket. A szülők 

oldaláról kiderült, hogy elsősorban gyermek megőrzés céljából veszik igénybe a bölcsődéket, főként azok a távol-

keleti szülők, akik a gyermek otthoni ellátását munkájuk miatt nem tartják megoldhatónak. Problémájuk volt, hogy 

beteg gyereket a bölcsődék nem fogadnak, így az ilyen időszakban kénytelenek bébiszittert megfizetni erre a 

feladatra. Pedagógiai funkciót az általunk kérdezett szülők nem tulajdonítottak a bölcsödének. Az 

óvodapedagógusok viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy akár a magyar anyanyelvű bébiszitternek, de még 

inkább a bölcsődének a nyelvi fejlesztésben nagyon fontos szerepe van, és a bölcsődei szocializáció az óvodai 

beilleszkedést nagyban megkönnyíti.   
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szülők közötti kapcsolat is számít. Ha bölcsibe együtt járatták a gyereket, akkor sokszor 

oviba is együtt akarják.” Óvodavezető 

 

Bekerülés a szülői oldalról 

Az intézményválasztással kapcsolatban a megkérdezett szülők nem jeleztek 

nehézségeket. Általában elsődleges szempontként a kedvező elhelyezkedést említették, 

ami egybecseng a körzethatár adta lehetőségekkel. Ugyanakkor az iménti idézet 

kapcsán az óvodavezetőtől azt is megtudtuk, hogy a bölcsődékben a tájékoztatás magyar 

nyelven folyik, ami már ezen a szinten rámutat a szülők, és az intézmények 

kapcsolatában problémaként a kommunikáció korlátoltsága. Mindez már a külföldi 

szülők számára beszerezhető információk körében is megmutatkozik. Bár a 

kutatásunkba bevont egyik óvoda saját házirendjét, és pedagógiai programját közzéteszi 

a honlapján a legnagyobb számban jelenlévő migráns családok nyelvein is, ez 

egyedülállónak mondható. Ha az óvodáknak van is honlapja, az ezen található 

információk leginkább magyar nyelven érhetőek el.   

A bekerülés kapcsán rákérdeztünk egyéb szempontokra is az intézmény kedvező 

elhelyezkedése mellett. Általában az óvoda pedagógiai színvonala nem játszott szerepet 

az intézményválasztásban közvetlenül, ahogy arról sem igen rendelkeztek információval 

a szülők, hogy működik-e integrációt segítő program az adott intézményben. 

Ugyanakkor a tájékozódás során az intézmény ajánlásába, népszerűségébe ezek a 

dimenziók közvetett módon mégis belejátszhatnak.  

Évközbeni bekerülés 

Az évközben érkező gyermekek felvétele a köznevelésnek ezen a lépcsőfokán jelent 

talán a legkevésbé problémát. A magyar gyerekek körében is létező gyakorlat, hogy 

amint a gyermek betölti a harmadik életévét, egyből óvodába kerül, ami az év bármelyik 

szakaszában lehet. Abban az esetben, ha a külföldről érkezett gyermek három évesnél 

idősebb korában kerül beíratásra, az általunk vizsgált intézményekben az életkorának 

megfelelő csoportba sorolják (aminek értelemszerűen csak akkor van relevanciája, ha 

nem vegyes csoportok működnek az óvodában). A probléma ebben az esetben az 

iskolába való tovább menetellel kapcsolatban adódhat, amennyiben a gyermek 

életkorilag már iskola érett, de a nyelvi képességei ezt még nem teszik lehetővé. 

Továbblépés az iskolába 

Az iskolába való továbblépés alapvető kritériuma, hogy az óvoda megállapítsa az 

iskolaérettséget, tehát kiadja a gyermek részére az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség elérését tanúsító igazolást. Azokban az esetekben azonban, amikor a gyermek 

magyar nyelvi fejlettsége nem éri el az iskolakezdéshez szükséges standardokat, az 

óvodapedagógusok szembekerülhetnek azzal a dilemmával, hogy vajon a probléma a 

gyermek nyelvi kompetenciáiban van, vagy a magyar nyelvismeret hiányában. Ennek 
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megítélésében esetenként szakemberek segítségét kérik, mely nem mindig vezet 

eredményre, így jellemzően ilyen esetben még egy évet marasztalják a gyermeket az 

óvodában.   

„Rengeteg gyerek bekerült a nevelési tanácsadóba tavaly. A beszéd fejlesztőben 

megjelentek az ázsiai gyerekek vizsgálatokon tömegével. De az ott dolgozók ugyan úgy 

nem tudták, hogy mit beszélnek, mint bárki más. Mert az alap probléma, hogy nem tud 

magyarul. De az óvó néni nem tudta iskolába engedni a gyereket csak úgy, hiszen az 

óvodai foglalkozásokban a nyelvi hátrányai miatt nem tudott úgy bekapcsolódni a 

gyerek, ezért óvatosságból - a gyerek érdekében - elküldi a vizsgálatra. Ez egy 

tendencia volt. A Nevelési tanácsadó pedig visszaküldte a gyereket, hogy nem tud 

magyarul, és óvodát ismételtettek vele. … Ez sem tartalmazza azt a fajta kimenetet, amit 

Magyarország valamennyi óvodájában kellene egy idegenajkú gyerek magyar 

tudásában elvárni. Ez még mindig hiányzik a kormányrendeletből, mint szabályozó 

rendszerből.” Fejlesztő és óvodapedagógus 

Ahogy az idézet is utal rá, szükség lenne a többnyelvű gyermekek nyelvi 

kompetenciáinak méréséhez kialakított eszközökre, módszerekre, és standardokra.   

Az óvodából való továbblépésben nincs kialakult tájékoztatási forma kifejezetten a 

harmadik országból érkezett szülők számára.  

„Az iskolai beiratkozások – mindegy, hogy magyar, vagy migráns – április környékén 

vannak. Február környékén minden óvoda tart egy olyan szülői értekezletet, ahol 

minden iskolának a képviselői jelen vannak. Van, amikor az igazgató, vagy tanító nők 

jönnek. Ott be tudnak mutatkozni az iskolák.” Óvodavezető  

A probléma ezeken a szülői értekezleteken, hogy az összes információ magyar nyelven 

hangzik el, amire áthidaló megoldás, hogy a szülők vagy visz magával tolmácsot, vagy 

a bébiszitter küldi el, vagy begyűjtik az intézmények szóró anyagait - amennyiben van 

ilyen -, és azt otthon lefordíttatják. Az iskolák honlapjai is fontos tájékozódási pontot 

jelenthetnek, ha az információ nem csak magyarul érhető el.  

Ebből látszik, hogy elsősorban a szülők felkészültségétől, motivációitól, 

kommunikációs képességétől függ, hogy mennyire tudnak tájékozódni az adott 

területen. Ebben természetesen a ismeretségi körük kiterjedtsége, és a magyar nyelvi 

kompetenciáik is meghatározó szerepet játszanak.  

 „Már annyira tudatosak a kínai szülők is, hogy nem csak a körzetes iskolába beíratják, 

hanem kikérik nyilván a pedagógusok véleményét, sőt segítséget kérnek hozzá, hogy 

akkor melyik iskolába hogyan, ugye nyilván itt is vannak nyílt napok és viszik is a 

gyerekeket, tehát hogy tudjuk konkrétan, hogy mennek ők is ezekre a nyílt napokra, 

nekik sem mindegy, hogy hogyan folytatják a gyerekek az itt megkezdett utat.” 

Óvodavezető 
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Az óvodás gyerekek szülei több esetben, a magas színvonalú angoltanítást tekintették 

vonzónak a továbbtanulási szempontok között, hangsúlyozva az angol nyelv 

fontosságát, illetve a régebb óta Magyarországon élő többgyermekes családoknál az 

idősebb testvérek iskoláztatása ebben az esetben is példaadó. 

Általános iskola 

Iskolai bekerülés: 

Jogi vonatkozások tekintetében az általános iskolába kerülés nagyon hasonló az 

óvodába kerüléshez, hiszen a tanköteles korú migráns – csak úgy, mint a magyar - 

gyermek bekerülésével kapcsolatban a körzetes iskola nem támaszthat a feltételeket.
24

 

Az iskolaérettség megállapítása az óvoda hatáskörébe tartozó feladat, ezzel az általunk 

vizsgált iskolákban tisztában is voltak. 

„A magyar törvényeknek megfelelő kritériumok: tehát hogyha az a gyerek tartózkodási 

hellyel rendelkezik, ez egy alapvetőség. Nem kell, hogy állandó lakcíme legyen. Ha már 

valahol iskolába járt, akkor nekünk szükségünk van arra a hivatalos fordítású 

előmenetelre, aminek alapján mi egyáltalán el tudjuk dönteni, hogy hanyadikos az a 

gyerek. De sem a nyelvismeret, sem semmi nem feltétel a beiratkozásnál.” - általános 

iskolai intézményvezető 

Mint az idézetből is látszik, probléma elsősorban akkor mutatkozik, ha a gyermek 

iskolás korában kerül be a magyar közoktatás keretei közé. Ilyenkor elsődleges dilemma 

a gyermek évfolyamba sorolása. Az általunk tapasztalt esetekben a migrációval járó 

iskolaváltás minimum egy év visszalépést jelent, akkor is, ha rendelkezik a diák 

bizonyítvánnyal. Munkánk során hallottunk azonban olyan intézményről is, ahol 

azoknak a gyerekeknek az esetében, akik nem ismerték a latin abc-t, az iskola életkortól 

függetlenül az első, vagy második évfolyamba való beiratkozást tette lehetővé. Ez 

azonban komoly problémát vet fel az életkori sajátosságok, és a kortárs csoportban való 

szocializáció iránti igény tekintetében.  

A beíratás folyamatát a nyelvi különbségek ezen az iskolafokon sem teszik könnyebbé, 

és a hivatalos dokumentumok beszerzésének elhúzódása miatt is csúszhat a gyermek 

osztályba kerülése. Az évközbeni bekerülés pedig az iskolában jelentősen több 
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 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) rendelet  22.§- a értelmében: Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a 
szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett 
időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a 
gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára. 
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt (ennek megfelel a lakcímkártya), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást.  
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nehézséggel jár, mint az óvodai közegben (a kihívások fejezetben erre részletesen 

kitérünk).      

 „A beiskolázáskor az elsődleges nehézség szokott lenni, hogy a szülő nem tud 

magyarul, ezért mindig kell a titkárságra rángatni valami angol tanárt, hogy segítsen 

tolmácsolni, hogy milyen papírokat kell behozni. A következő nehézség, hogy mire 

behozzák az összes papírt, a lakcím kártyától kezdve az oltási könyvig, meg a 

tartózkodási engedélyig, az elég komoly idő. Ez főleg évközben probléma.” Általános 

iskolai pedagógus 

Bár kutatásunk során nem jutottunk be ilyen intézményekbe, tudomásunk van olyan 

helyekről is, ahol az iskola beiskolázási körzetéből adódó kötelezettségei alól úgy kíván 

kibújni, hogy rábeszéli a harmadik országból érkezett szülőket, hogy gyermekük legyen 

magántanuló, ezzel kerülve el a gyermek integrációjával járó kihívásokat. Esélyt sem 

adva a gyermek számára a beilleszkedésre. 

Vonzerő 

Az iskolák különböző mértékű nyitottsága, és felkészültsége a szülők számára 

felértékeli azokat a helyeket, ahol befogadó szemléletű az iskolavezetés, ahol tudnak 

külön hangsúlyt fektetni a gyermek magyar nyelvi vagy kétnyelvű fejlesztésére, illetve 

ahol valamilyen személyes ismeretség, vagy kapcsolat révén segítségre számíthatnak. 

Ebből adódóan az iskolaválasztás során is fontos szerep jut a szülők közti 

információáramlásnak, illetve az iskola honlapján elérhető információknak.  

„Az általános iskolai rész kéttannyelvűsége volt kezdetben vonzó a külföldiek számára, 

ezért kezdtek el ide járni a 90-es években. Azóta beindult a magyar, mint idegen nyelv 

oktatás is. - általános iskolai intézményvezető  

Miért vannak itt az ukránok? Nagyon egyszerű, mert az egyik angol tanár az ukrán 

anyanyelvű hölgy, nyilvánvaló egyszer segített valakinek, innentől a legjobb 

reklámanyag megy körbe, amikor az adott körben fut végig. Figyel,j menj oda, ott van 

egy, aki ebben tud segíteni, anyanyelven tud segíteni, ezek ilyenek miatt vannak. Nem 

mondom, hogy ez a világ szenzációja, de ezek a dolgok ilyenen múlnak. Mi csak nem 

csukjuk be a kaput. - általános iskolai intézményvezető 

A kérdezett diákok körében számos olyan fiatallal találkoztunk, aki már más iskolát is 

megjárt, mielőtt az általunk vizsgált intézménybe került. Ez egyaránt igaz belföldi, és 

külföldi intézményekre, és ennek jellemző oka, a migráns családok nagyfokú 

mobilitása, mely sok esetben a szülők munkájával van összefüggésben. E mellett más 

okokra is találtunk példát: volt, aki itt tartózkodása első évében a körzetes iskolába 

került, de ott év végén valami okból nem kapott bizonyítványt, ezért a szülők tudatosan 

kerestek új helyet a gyermekük számára. Olyan több esetben is előfordult, hogy valaki 

azért váltott Magyarországon belül iskolát, mert nem érezte befogadónak a közeget. 

Kifejezetten a kutatásunkba került kínai gyerekek esetében volt jellemző, hogy 
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Magyarországra kerülésükkor jártak egy-két évet a Kínai-Magyar Kéttanításinyelvű 

Általános Iskolába, ahol támaszkodhattak a hozott nyelvtudásukra, és e mellett 

intenzíven tanultak magyarul, majd átiratkoztak egy teljesen magyar nyelvű általános 

iskolába.  

Ugyanakkor az intézmények felkészültségében, nyitottságában mutatkozó eltérésekből 

adódóan a népszerűbb intézmények esetén felmerülhetnek az iskola befogadó 

kapacitásaiból adódó nehézségek, melyek a körzethatáron kívülről érkezők számára a 

kiszorulást jelenthetik. 

Továbbtanulás és értékelés 

A diákokkal készült fókuszcsoportos interjúk során rákérdeztünk arra is, hogy mi a 

kedvenc tantárgyuk az iskolában, illetve, hogy mi megy nekik legkönnyebben, és 

melyik tantárgy jelenti a legnagyobb kihívást. Jellemzően a magyar nyelvközpontú 

tárgyakat említették, a nagyobb kihívást jelentő tárgyak közt, különösen ahol a 

szaknyelv elsajátítása is plusz feladatot jelentett a tananyag megértésében. Az 

számonkérések során az elsődleges problémaként merült fel a magyar szövegértésben 

mutatkozó hiányosságok, főleg azoknak a diákoknak az esetében, akik hazánkban 

ismerkedtek meg a latin abc-vel.  

„Kicsit nehéz, mert amikor dolgozat van, le van írva mondatba, és nem nagyon lehet 

érteni, hogy mi van írva, mit kell csinálni.” - általános iskolás diák 

Ezt a problémát bizonyos esetekben áthidalhatóvá teszi a szóban való számonkérés, 

illetve a különböző vizuális elemekre épülő számonkérési fajták. A diákok válaszaiból 

azonban az tűnik ki, hogy az őket tanító tanárok nem mindig fektetnek erre energiát. 

Így, még ha birtokában vannak a megfelelő ismereteknek és tudásnak, akkor sem derül 

ez ki a tanár számára. Mindez természetesen a központi felvételik során kerül elő 

legnagyobb problémaként, hiszen itt az írásbeliségnek alapvető szerepe van. 

„A központi felvételi miatt nem könnyű a bejutás, mivel a magyar nyelvet nem tudják 

nagyon jól, így a központi írásbelin gyengébben tudnak teljesíteni, mint mondjuk egy 

hasonló képességű magyar anyanyelvű tanuló, ezért helyzeti hátrányban is vannak ezek 

a külföldi tanulók.” - általános iskolai intézményvezető 

Míg az érettségi során a magyar nyelv alternatívájaként egyes kéttannyelvű iskolákban 

lehetőség van a közismereti tárgyakból más nyelven való számonkérésére, illetve a 

magyar, mint idegen nyelv érettségi tantárgyként való választására (ahogy a 

következőkben erről szó lesz), addig a középiskolákba való bekerülés kapcsán ilyesmire 

nincs mód. 

„Legtöbben gimibe akarnak menni, amire van példa, hogy sikerül, de ez attól is függ, 

hogy mikor jön ide. Ha alsóban érkezik, nagyobb esélye van. A szülők figyelmét fel 

szoktuk hívni arra, hogy nyolcadikban mi várható. Ha hatodikban érkezik, akkor ne 

várja se tőlünk, se a gyerektől, hogy olyan perfekt lesz, hogy megírja azt a központit, 
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amit a magyarok sem tudnak megírni 20 pontnál többre általában. Azért néha elég nagy 

a kétségbe esés nyolcadikban, hogy most mi lesz. Volt már példa arra, hogy akkor 

fizetős gimi.” - általános iskolai pedagógus 

Pályaválasztás 

A középiskola választásába már a diákoknak is van beleszólásuk, bár a kérdezett diákok 

többsége azt mondta, hogy szüleikkel is meg szokta beszélni a kérdést. Mind e mellett a 

nyolcadik osztály elvégzésére ők maguk sokkal otthonosabban mozognak a magyar 

oktatás berkeiben, mint szüleik, és magyar nyelvi kompetenciáikból adódóan is az 

információszerzés feladata rájuk hárul. Tájékozódni hasonló csatornákon tudnak, mint 

magyar osztálytársaik. Jellemzően magyar nyelven. 

„A tájékozódást segítik a nyílt napok. Volt, hogy elmentek egy-két suliba, meg van, hogy 

el szoktunk menni együtt is, ilyen iskola börzére. A vezetőség szervezi, ez ilyen fővárosi: 

a Hungexpo-n volt tavaly. Már hetedikben elkezdünk járkálni ilyen helyekre.” - 

általános iskolai pedagógus 

Az általunk vizsgált iskolákban külön migráns gyerekeknek szóló pályaválasztási 

tájékoztatóra nem láttunk példát. Jellemzően az osztályfőnök, illetve ha van, akkor a 

magyar, mint idegen nyelvtanár vállalják ezeket a feladatokat a kompetencia határaikon 

belül. 

 „Általában nekünk kell javasolni intézményt (ami nagy felelősség), mert nekik 

nincsenek kialakult elképzeléseik. … Én szoktam mondani, hogy kérjen külső segítséget. 

Vannak ezek a pályaválasztási intézmények. Volt is gyerekem tavaly. Egy kínai lány 

volt, és vittek tolmácsot. Ezt a részt nekik kellene megoldani már. Én nem tudok 

felelősséget vállalni a jövőjéért.” - általános iskolai pedagógus  

Középiskola 

Az általunk meglátogatott középiskolák esetében a migráns gyerekek relatíve magas 

létszáma általában az iskolák földrajzi elhelyezkedéséből adódott, mivel sok esetben 

migránsok által nagyobb létszámban lakott területen helyezkedtek el. Az 

intézményvezetők az országos tendenciában, és kerületi szinten is megfigyelhető fogyó 

gyermeklétszám okán fontos szempontként jelölték meg, hogy ha nyitnak a migráns 

tanulók felé, akkor ez is biztosíthatja az iskolai férőhelyeik feltöltését.  

Bekerülés - központi felvételi és alternatív megoldások 

A bekerülés kapcsán már az általános iskolában is, de középiskolában még élesebben 

előkerült a migráns diákoknak két csoportra bontása: azokat a diákokat, akik az 

általános iskola alsó tagozatát, illetve az óvodát is itt járták, a pedagógusok és 

intézményvezetők élesen elkülönítették azoktól a diákoktól, akik csak felső tagozatban, 

vagy eleve a középiskolás képzésre érkeztek Magyarországra. Az előbbi csoportba 

sorolt diákok általában már felső tagozatban sem szorulnak a magyar diákoktól eltérő 

nyelvi fejlesztésre. Azok azonban, akik csak ezen az iskolafokon csatlakoznak be a 
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magyar közoktatásba, mint azt említettük, a központi felvételi eljárásban hiányos 

magyar nyelvtudásuk miatt hátrányból indulnak a magyar társaikhoz képest. Ennek a 

problémának az áthidalására különböző alternatívát láttunk az általunk vizsgált 

gimnázium és szakgimnázium esetében. 

1. gimnázium 

Eleve azt azért vegyük figyelembe, hogy a gimnáziumokban felvételi van.  Tehát a 

beiskolázás az nem egyszerű beiratkozással történik.  Na, most feltétezem, hogy azoknak 

a külföldi diákoknak az esetében, akik nem kiváló tanulók az általános iskolában, 

bármilyen ok miatt, ott eleve fel sem merül, mert a központi felvételi alól én nem 

mentesítem őket, nem is mentesíthetem, és nem tudják megcsinálni olyan százalékban, 

hogy ide bejussanak. Ez mondjuk már eleve egy nagyon kemény szűrő. De mindig voltak 

olyan gyerekek, itt a kerületben nagyszámú kínai meg egyéb külföldi diák van, nem egy 

olyan eset volt, amikor az általános iskola kifejezetten felhívta a figyelmemet arra, hogy 

egy tehetséges gyerekről van szó, aki természetesen nem tud annyira magyarul, még a 

matematika írásbelit sem tudja megírni, hiszen a szövegértéssel problémái vannak, 

hiába jó matekból, de nem tudja megírni a felvételit. Tehát a gyengébb felvételi 

teljesítmény ellenére adjak neki lehetőséget, hogy szóbelit csináljon, és akkor ilyen 

gyerekek be tudnak jutni. … A felvételről a jelenlegi törvények szerint is, meg régebben 

is, az iskola igazgatója dönt. Tehát hogyha egy nyolcadikos gyerek jelentkezik ide, aki 

akár nem magyar állampolgár, vagy az anyanyelvvel, a magyar anyanyelvvel van 

valami problémája, akkor általában a felvételi előtt ezt meg szoktuk beszélni a szülővel, 

és akkor a felvételinél nála nem a magyart vesszük figyelembe, hanem a matematikát 

duplázzuk például, és akkor úgy tudjuk a többi gyerekkel összehasonlítható 

pontszámmal besorolni. - gimnáziumi intézményvezető 

2. szakgimnázium 

Így, hogy központi felvételi van, így külföldieknek elég kicsi esélye van bekerülni. Így 

ebbe az osztályba nagyrészt a felvételi eljáráson kívül tudjuk felvenni a külföldi 

diákokat, mert ők nem tudnak egy magyar anyanyelvű tesztet olyan eredménnyel 

megírni. Ők a kéttanynelvű osztályba csak a fennmaradó helyek függvényében tudnak 

bekerülni. Nagyon kicsi azoknak a külföldieknek az aránya, akik központi felvételivel 

tudnak ebbe az osztályba bekerülni.  … A felvételi eljáráson kívül én viszonylag 

szabadon dönthetek arról, hogyha október 16.-án ide besétál valaki, hogy fölveszem-e 

vagy nem, az én mérlegelésemen múlik. … Az egyik meghatározó az életkor. Azért 

vannak ezek a határok, mert van egy felső határa annak, hogy meddig tehet érettségit. 

Mondjuk 20 évesen elkezdeni a 9. évfolyamot nappali rendszerben nem lehet. Ez az 

egyik. Mivel nem tudná végigcsinálni az egész képzést, ezért nem tudjuk fölvenni. A 

másik az pedagógiai ok: 20 és 14 éves diákok között oktatni nagyon nehéz pedagógiai 

feladat. A harmadik pedig, hogy mi nem migráns osztályokat, nem migráns iskolát 

működtetünk, és nincs is ez szándékunkban. Van egy egészséges arány egy osztályon 
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belül, amivel egy normális tanulási rendet, vagy haladást lehet követni. Ez mind a 

beiskolázás sikerétől függ. Ez úgy működik, hogy a jelentkezésüket beadják a diákok. 

Minden iskolának megvan a kerete, hogy hány osztályt szeretne indítani. Ha megtelt, 

akkor megtelt. 

Mint a két leírásból láthattuk, a középiskolába való felvétel igazgatói hatáskör. Így a 

központi felvételi magyar nyelv központúságát a mostani rendszerben csak az 

intézményvezetők jóindulata tudja ellensúlyozni. Ez azonban nem tekinthető legitim, 

átfogó érvényű megoldásnak. A szabályozás módosítására ebben az esetben 

mindenképpen szükség lenne. A középiskolai felvételivel kapcsolatban jogszabályban 

rögzített elvárás az elvégzett nyolc osztályt igazoló dokumentum megléte (illetve ennek 

hiteles magyar fordítása), amit az általunk kérdezett pedagógusok támogattak is, hiszen 

a középiskolába kerüléshez egy olyan standardot határoz meg, ami a középszintű 

oktatásban való részvételhez alapvető. 

„Az általános iskolához való belépésnél nincs ilyen feltétel, ott nem írják elő, hogy kell 

óvodai, vagy bölcsödei múlt. Tehát egy külföldről érkezett diákot általános iskolába 

minden további nélkül föl tudnak venni, csak az évfolyamba soroláson lehet vita. Az 

ilyen esetekre a legjobb megoldás az lenne, hogyha nem rendelkezik valaki papírral, 

akkor valamilyen különbözeti vizsgát az általános iskolában tegyen le, és máris meg van 

a 8. osztályos papírja. Erre megmondom, hogy miért van szükség: találkoztunk olyan 

harmadik országbeli diákkal, akinek alapvetően a matematikai fogalmai olyan szinten 

más rendszerűek voltak, hogy nem tudtunk vele mit kezdeni. Amikor megállunk ott, hogy 

mit jelent az, hogy szorzás, akkor tényleg nem tudunk vele mit kezdeni. Legalább egy 

általános iskolai igazolása legyen arról, hogy ő az általános iskolai alapjai meg 

vannak. Nem a nyelvi készségek terén. Azt tudjuk mi pótolni.” – középiskola 

intézményvezető 

Vonzerő: 

Az intézmény kiválasztásában a mi szűk körű mintánkon azt láttuk, hogy a gimnázium 

esetében nagyobb volt a jelentősége az oktatási színvonalnak, illetve konkrét 

tagozatoknak, melyek vonzók voltak a diákok számára (pl.: informatika, vagy sport 

tagozat, ahol a nyelvi különbségek kevésbé számítanak). A szakgimnáziumba kerülés 

során pedig az általános iskolai pedagógusok tanácsainak, útmutatásának volt nagyobb 

szerepe.  A kéttannyelvű tagozatok minden esetben vonzerővel bírnak, és a rokonok, 

barátok ajánlása is fontos még ebben az életkorban is. 

„Egyszerűen adódott az elhelyezkedésünkből. Realizáltuk azt, hogy egyre több diák 

jelentkezik hozzánk, és ők tanulmányi eredmény alapján kerültek be. Ide jártak 

valamelyik általános iskolába. … Ha akarjuk, ha nem akarjuk, hozzák egymást. Aki 

idejárt, annak biztos, hogy a kisebb testvére is ide fog jönni. … Most van egy sport 

ágazati osztályunk, és elég kézenfekvő, hogy oda elég sokan jelentkeztek, mert 

feltételezik, hogy erősen gyakorlati jellegű lesz a képzés, és nem jelentkeznek annyira a 
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nyelvi problémák. A másik, amit javasolni szoktunk a kéttannyelvű képzés. Ezt azért 

szoktuk javasolni a diákoknak, mert bár ez a legnehezebb képzésünk, itt mégis hasonló 

esélyekkel fognak indulni, mint a magyar gyerekek, mert itt a tanítási nyelv az mind a 

kettőjük számára idegen. Nincs olyan helyzeti előnye a magyar diákoknak, mint egy 

tisztán magyar nyelvű képzésben.” – középiskolai intézményvezető 

Hallottunk olyan esetről is, mikor az iskolának kiépült egyfajta kapcsolata a Kínai-

Magyar Kéttanításinyelvű Általános Iskolával, a jelentkezők nagy száma miatt. Erre 

reagálva az intézmény lefordítatott szóró anyagokat, tájékoztatókat kínai nyelvre ezzel 

segítve a diákok tájékozódását, illetve közvetlenül a beiratkozásuk mentét is. 

Érdekesség a dologban, hogy az iskolának erre elkülönített anyagi forrás a fordításra 

nem állt rendelkezésre, így ezt az ott tanuló diákok ifjúsági közösségi szolgálat 

keretében, vagy önkéntes munkában fordították.  

„Készültek az utóbbi időben szórólapok az iskoláról. Ennek diákok segítettek a 

lefordításában. Amikor jöttek beiratkozni júniusban, akkor nagyobb létszámban jöttek 

megint diákok a 9. évfolyamon, akkor tájékoztató készült számukra, ami le lett fordítva 

kínaira, arról, hogy milyen dokumentumok szükségesek, mit kell csinálni. Ilyennel 

próbáltuk őket segíteni. A tájékoztató beiratkozásnál csak most júniusban volt, de 

ismertetőnk volt már korábban is, olyan, ami a nyolcadikosoknak szól, és bemutatja az 

iskolát. Azt teljesen önkéntes alapon fordította le valaki.” - középiskolai pedagógus 

Iskolaelhagyás 

Iskolaelhagyás kérdésköre ezen az iskolafokon került elő jellemzőbb problémaként. Az 

általános iskolában még a tankötelezettség is megtartó erővel bír, így ott leginkább 

iskolák közti váltással találkoztunk, illetve a családok migráció stratégiájából adódó 

iskolaelhagyással.  A középiskolában ehhez képest lényegesen nagyobb számban 

említették a megkérdezett pedagógusok ezt a problémát.  

„A nagyobb arányú továbbtanulás jellemző azokra a diákokra, akiknek sikerül eljutni az 

érettségiig, de sajnos legalább akkora létszámban vannak azok, akik nem tudnak eljutni 

odáig.  

Legtöbbször ennek az volt az oka, - mint említettem is, - hogy életkorukból, családi 

helyzetükből adódóan a tanulás helyett inkább a munkát választották, akár saját, akár 

szülői elhatározásból.” – szakgimnáziumban tanító pedagógus 

Az iskolaelhagyás elsődleges okaként a munkába állást jelölték meg a pedagógusok, és 

ez egyaránt jellemző volt az általunk vizsgált gimnáziumban, és szakgimnáziumban is. 

A munkavállalás általában a családi vállalkozásban, esetenként tágabb rokoni 

kapcsolatok révén történik, és nem jár az iskolából való automatikus kilépéssel, inkább 

egyfajta motivációvesztést eredményez a tanulmányok terén, ami hosszú távon 

iskolaelhagyáshoz vezet.  
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„Ha a szülőknek olyan aktivitása van, kereskedelem, vendéglátói, akkor bizony ott a 

gyerekeknek sok esetben dolgozni kell.  Mi ezt nem tudjuk, hogy ő dolgozik, mert nem 

mondja el, csak a teljesítményén látjuk, hogy valami nem stimmel. Sokat hiányzik, 

fáradt, nem teljesít megfelelően, és sok esetben emögött az van, hogy dolgozik a családi 

vállalkozásban. A kimaradás is sokszor ennek a következménye, hogy annyira lemegy a 

tanulmányi eredmény, meg a gyerek sem lesz motivált, és akkor azt mondja, hogy 

inkább dolgozom, pénzt keresek, és akkor, ha a tankötelezettséget teljesítette, 16 éves 

kor után akkor sajnos kilép a rendszerből.” - középiskolai intézményvezető 

Ez a tendencia nemzetiségektől függetlenül előkerült a harmadik országból 

érkezetteknél. Ugyanakkor elsősorban a fiúk körében tartották jellemzőnek a 

pedagógusok. A lányok esetében hasonló eredményre vezethet a lányok férjhez 

menetele, mely elsősorban az afrikai, arab országbelieknél jellemző. Voltak 

pedagógusok, akik azt is megjegyezték, hogy a szülőkkel való kapcsolat hiányában a 

diákok az iskolaelhagyással során egyszerűen csak eltűnnek. 

„Jellemző rájuk, hogyha gond van, akkor úgy tűnnek el, hogy nem szólnak egy szót se. 

Nem hogy a bürokratikus dolgokra nem figyelnek, tehát, hogy kiiratkozás, hogy 

meglegyen a papírom, meg elviszem a bizonyítványom meg ilyesmi, hanem egyszerűen 

eltűnnek és kész. Bizonyítvány itt marad, nem lehet róluk semmit tudni, nem veszik fel a 

telefont, semmiféle kapcsolatot nem tartanak a régi osztálytársakkal, tehát hogyha 

elvágják a köteléket, akkor teljesen elvágják.” - középiskolai intézményvezető 

Érettségi 

A magyar érettségi rendszer lehetővé teszi a magyar, mint idegen nyelvből való 

érettségit, ami jelentős könnyítés a magyar nyelv és irodalom érettségi tárgyakhoz 

képest. Az ebből a tárgyból való érettségi vizsga letételére a következő feltételekkel van 

lehetőség, az Oktatási Hivatal által 2017-ben közreadott érettségi körlevél értelmében: 

„1.11 Ha a vizsgázó nem magyar állampolgár vagy a középiskolai tanulmányai 

befejezését megelőző négy tanév közül legalább hármat nem a magyar köznevelési 

rendszerben végzett, a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett magyarból, mint 

idegen nyelvből tehet kötelező érettségi vizsgát, a tanuló anyanyelvének vizsgálatára a 

jelentkezés elfogadásakor nincs szükség. Kettős állampolgárság esetén a vizsgázóra a 

magyar állampolgárokra érvényes szabályozás vonatkozik.  

1.12. A magyar nyelv és irodalom az Nkt. 6. §-a értelmében kötelező vizsgatárgy. A 

vizsgaszabályzat 6. § (5) bekezdése a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy választását 

az érettségin kizárólag abban az esetben engedélyezi, ha azt az arra jogosult személy a 

magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett választja. Ennek megfelelően a vizsgára 

bocsátás feltétele a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgára való jogosultság, azaz 

magyar nyelv és irodalomból a teljes képzési időre előírt év végi osztályzatok 

megszerzése. A magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy esetében a magyar nyelvtan és a 
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magyar irodalom tantárgyak követelményeit kell teljesíteni a vizsgára bocsátás 

feltételeként.” Oktatási Hivatal – Érettségi körlevél 2017, 2 p. 

A jogi szabályozás kapcsán ebben az estben is érvényes, hogy a jogszabály olyan 

normatív kategóriákat különít el állampolgárság alapján, ami nem feltétlenül esik egybe 

a nyelvtudás szintjével, illetve a kulturális ismeretekkel. Ezzel kapcsolatban az egyik 

általunk kérdezett intézményvezető a következő anomáliára világított rá. 

„Azért azt még elmondanám, hogy itt nem csak arról van szó, hogy kínai vagy vietnámi 

gyerekek jönnek, vagy esetleg afrikai származású gyerekek, hanem köztük rengeteg 

olyan van, aki magyar állampolgár, mindkét szülője magyar, csak valamennyi időt 

külföldön töltött, ott járt iskolába. Nekik, amikor visszajönnek, akkor  a magyar nyelvvel 

majdnem ugyanolyan problémáik vannak, mint egy külföldi diáknak, mert ha az 

általános iskolát nem itt végezte, akkor nem olvasta el a kötelező olvasmányokat, a 

magyar nyelvtudása az megrekedt a konyhanyelvi szinten, tehát az irodalmi magyar 

nyelvben nem fejlődött úgy, mint az az általános iskolás, aki nyolcadikig itt végzi az 

iskoláit, és elolvassa a kötelező olvasmányokat és verseket olvas, nekik ugyanolyan 

nehéz egy-egy mondjuk Zrínyi Szigeti veszedelem című művet értelmezni, mint egy 

afgán, mint egy kínai gyereknek, lehet, hogy a kínai gyerek, ha itt járt általános iskolába 

végig, könnyebben megérti. … A külföldi állampolgároknál nincs ilyen korlát. Tehát 

hogyha ő egész életében itt járt iskolába - ez egy súlyos anomália -, hogyha a külföldi 

állampolgár első elemitől itt végzi az iskolákat, ő akkor is tehet MID érettségi vizsgát, 

és nem kell neki magyar nyelv és irodalomból. - középiskolai intézményvezető   

Az, hogy a magyar, mint idegen nyelv érettségire bocsájtás nem nyelvtudásbeli, illetve 

kulturális ismeretekkel kapcsolatos kompetenciák függvénye, hanem az 

állampolgársághoz kötött normatív kereteken, két következménnyel jár: az egyik, hogy 

a külföldre származott magyar diákok kisebb valószínűséggel fognak hazatérni 

hazájukba, hogy itt végezzék a felsőoktatást. A másik, hogy a külföldi 

állampolgársággal rendelkező tanulók az közoktatás elvégzéséig kevésbé lesznek 

motiváltak az állampolgárság megszerzésében. 

„Nagyon sokan nem törekszenek arra, hogy magyar állampolgárságot szerezzenek, és 

akkor ők MID-ből érettségiznek, ennek csak egyetlen akadálya van, hogy a jelenlegi 

oktatási törvény, illetve az egyéb jogszabályok arra nem adnak lehetőséget egy 

iskolának, hogy ilyenkor korlátlanul nyújtson MID felkészítést ezeknek a diákoknak.” - 

középiskolai intézményvezető 

Az idézetben említett problémára, nevezetesen, hogy a magyar mint idegen nyelv 

érettségire való felkészítéshez a jelen jogszabályi környezet nem biztosít órakeretet, a 

kihívások résznél térünk ki részletesebben. Annyit még érdemes megjegyezni, hogy 

magyar mint idegen nyelvből emeltszintű érettségire nincs lehetőség, tehát ebből 

felvételi pontszámok tekintetében nem lehet helyzeti előnyt kovácsolni. 
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A magyar érettségi rendszerben a magyar mint idegen nyelv vizsgával kapcsolatos 

megkötések csak a probléma egyik szeletét mutatják. A jogszabály egyértelműen 

fogalmaz azzal kapcsolatban, a magyar mint idegen nyelv érettségire jogosult diákok 

csak a magyar nyelv és irdalom érettségi alól kaphatnak mentességet, minden más 

területen a magyar vizsgarendszernek megfelelően kell teljesíteniük.
25

 A többi 

közismereti tárgyból való érettségi letétele azonban olyan szaknyelvi készségeket 

kívánnak meg, melyek messze felülmúlják a magyar mint idegen nyelv vizsgán 

megkívánt nyelvtudás, és középiskolai szinten az ezekre a tárgyakra illetve az 

érettségire való felkészítésre nem készült módszertani segédanyag külföldi diákok 

számára.  

A kéttannyelvű iskolákban ugyan lehetőség van bizonyos közismereti, vagy 

szaktantárgyak magyartól eltérő nyelven való tanulására, illetve az adott nyelven való 

érettségire. Ez azonban egyrészről csak akkor segítség, ha a diák beszéli az adott 

nyelvet, másrészről ez a mi látókörünkbe került kéttanynelvű intézmények esetében 

nem terjed ki a kötelező érettségi tárgyak mindegyikére, így nem teszi megkerülhetővé 

a magyar nyelven való vizsgázást.  

A migráns diákok többnyelvűsége az érettséginél csak bizonyos esetekben jelenthet 

előnyt,
26

 hiszen az általa ismert nyelveken csak akkor tud érettségizni, ha valahol 

megszervezhetőm hogy a közoktatás kereteinek megfelelően osztályozó vizsgát tegyen 

a tananyagból, illetve ha az adott nyelvből a jogszabályok lehetőséget adnak az érettségi 

vizsgára. Sok esetben ezekről a lehetőségekről sem a diákok, sem a pedagógusok nem 

rendelkeznek információval. 

 „Maga a kínai érettségi megszervezése is nehéz volt, az egyik diák hozta a hírt, hogy az 

ő barátja kínaiból érettségizett, de ezt a vezetőségen is keresztül kellett nyomni, kellett a 

diákoknak rohamtempóban osztályozó vizsgát is tenniük, az egész procedúra sok 

ellenállásba ütközött. A lényeg az, hogy először osztályozó vizsgát kell tenni, mert ebben 

az iskolában nem tanulják, de kell négy évfolyamról év végi jegynek lennie. Ezt a 

Madách Imre gimnázium szervezi jelenleg. Ez a Konfucius intézetben van. Ezzel 

jelentkezhet az emeltszintű érettségire kínaiból.  Ez plusz pontokat jelent, mivel ez 

középfokú nyelvvizsgának felel meg, tehát nekik ez egy jó lehetőség. Nem minden diák 

tud ezzel a lehetőséggel élni, hisz például vietnámiból nincsen, arabból nincsen.  Ehhez 

persze kell az is, hogy jól beszéljen a gyerek az anyanyelvén, mert arra is van példa, 

                                                             
25 „A nem magyar állampolgárságú vizsgázóknak – a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyat kivéve – az érettségi 

bizonyítvány megszerzéséhez minden szempontból ugyanazt az érettségi vizsgát kell letenniük, mint a magyar 

állampolgárságú vizsgázóknak, azaz az Nkt. 6. §-ában meghatározott kötelező vizsgatárgyakból legalább elégséges 

osztályzatot szereznie.” - OH érettségi körlevél 2017, 1.14. 

26 „Az idegen nyelv vizsgatárgy lehet a vizsgázó anyanyelve is, ha ezt a nyelvet tanulta a középiskolai tanulmányai 

során, és teljesítette a vizsgára bocsátás követelményeit. A magyar mint idegen nyelv vizsgája nem helyettesítheti az 

idegen nyelv vizsgát. ” - OH érettségi körlevél 2017, 1.14. 

 



   
 

52 
 

hogyha nem használják a saját nyelvüket, akkor egy idő után jobban beszélnek 

magyarul.” – középiskolai pedagógus  

Az idézet átvezet egy másik problémakörre, a családban használt nyelv fejlesztésének 

fontosságára, és ennek feltételeire. Ezzel bővebben a kihívások résznél foglalkozunk.   

Pályaorientáció 

Külön a külföldieket segítő pályaorientációs stratégiával az általunk vizsgált 

középiskolákban nem találkoztunk, és az általunk vizsgált intézményekben is azt a 

visszajelzést kaptuk, hogy nem lehet jellemző továbbtanulási utakról beszélni. A 

fókuszcsoportos lekérdezések során azt tapasztaltuk, hogy az általunk kérdezett 

gimnáziumi diákok többsége külföldön tervezett tovább tanulni, de a pedagógusok 

beszámolói ezt nem minden esetben támasztották alá. Az intézményvezetők arra 

hivatkoztak, hogy a gyermekeknek rendelkezésre állnak a magyar diákok számára is 

adott lehetőségek, illetve az internet, amiről esetenként gyorsabban, és könnyebben 

szerzik az információkat, mint a pedagógusok. A pályaválasztást a legtöbb 

intézményben az osztályfőnök feladatkörébe sorolták. Opcióként megjelent az egyéni 

segítségnyújtási, abban az esetben, ha van olyan motivált pedagógus, aki segítse a hozzá 

forduló diákokat.   

„Külön nem, hát ha igény van, meg azért mondjuk ez a szaktanárokon keresztül, tavaly 

volt például olyan végzős gyerekünk, a rajztagozaton, aki kínai és nagyon tehetséges 

volt és hát a rajztanár akkor nem kevés energiát fektetett abba, hogy az ő 

továbbtanulását segítse.” - középiskolai intézményvezető 

„Speciálisan nincs, … de ez a végzős osztályokban mindig téma és általában az 

osztályfőnökök én azt tapasztalom, nagyon szívükön viselik ezeknek a gyerekeknek a 

sorsát. Szóval legalább annyira, de inkább jobban odafigyelnek rájuk, mint a 

magyarokra, akiknek aztán tényleg minden ott van a kezük ügyében.”  - középiskolai 

pedagógus 

„A külföldi diákok hozzám fordultak segítségért, így én beleástam magam a 

ponthatárok, felvételi rendszer kérdésébe. Volt, aki már tudta, hogy hová szeretne menni 

továbbtanulni. Akik nem azoknak a realitást, az eredményeiket figyelembe véve 

ajánlottam lehetőségeket. Ezt aztán együtt csináltuk esténként az óra kereten kívül. 

Régebben a vezetőség részéről volt felelőse a továbbtanulásnak, de azután megváltozott 

ez, és míg az érettségiről kapnak teljes körű tájékoztatást, addig a felvételivel 

kapcsolatos kérdések teljes egészében az osztályfőnökök hatáskörébe kerültek.” – 

középiskolai MID tanár 
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Kihívások, jó gyakorlatok 

Óvoda 

A három vizsgált iskolafok közül, mint azt látni fogjuk, az óvoda sok tekintetben 

speciális terület, mely a sokszínűség értékként való elfogadtatásától kezdve a közösségi 

minták közvetítésén át, hatékony szocializációs közeg lehet sok területen. Azonban az 

itt felszínre kerülő szociális problémák, és kompetencia fejlesztés terén mutatkozó 

nehézségek, sok esetben megfelelő szakmai segítségnyújtás hiányában könnyen tovább 

öröklődnek a köznevelés következő lépcsőfokára.  

Szülők és pedagógusok közti kommunikáció 

A pedagógusok és szülők közötti kommunikációra a köznevelésnek ezen a lépcsőfokán 

lenne igény a leggyakrabban (mind a pedagógusok, mind a szülők részéről), és itt jelent 

mindez a legnagyobb gondot is. Ahogy említettük, már a beíratás során jelentkeznek a 

nyelvi nehézségek, hiszen annak a harmadik országból érkezett szülőnek, aki saját 

ismerősei közt nem tájékozódott a gyermek beíratásához szükséges dokumentumokról, 

illetve adminisztratív teendőkről, közvetítő nyelv hiányában komoly nehézséget jelent 

elmagyarázni ezt a folyamatot.  

„Van, hogy hoznak magukkal tolmácsot, mondjuk egy nagynénit, aki régebben itt van. 

Ők sem tudnak teljesen magyarul, de azt megértik, hogy milyen papírokat kell hozni, 

hogy mint kell. Olyan is van, hogy valaki előre tájékozódik a több szülőtől, és hoz 

minden papírt már magával. A szülők egymás közötti kommunikációja is nagyon fontos 

ebben. Van, hogy szerencsés egybeesés, hogy a szülő és az óvó néni megértik egymást 

angolul, de olyan is van, hogy közvetítő nyelv egyáltalán nincs” VIII. vezető 

Az óvodák számára nem állnak rendelkezésre tolmácsok, nem találkoztunk olyan 

esettel, hogy a fenntartó külön keretet biztosított volna ilyen kiadásokra. Arra azonban 

volt példa, hogy az óvoda egy pályázat keretében forrást tudott teremteni arra, hogy a 

legnagyobb számban jelenlévő külföldi gyerekek nyelvére lefordítassa a releváns 

intézményi dokumentumokat. 

„Az óvodának házi rendje, illetve a pedagógiai program le van fordítva, ez a szülőknek 

segítség, vietnámira is meg kínaira is” X. kerületi óvodapedagógus 

Ugyanebben az óvodában előfordult olyan gyakorlat is, hogy az óvodavezető szervezett 

tolmácsot a szülői értekezletre, vagy pályázati pénzből, vagy egy integráció területén 

dolgozó civil szervezet támogatásával. Ám ez egyedi esetnek tekinthető. 

A kommunikáció iránti igény és ennek a nehézségei messze túlmutatnak a beíratás 

folyamatán. A gyermek életkorából adódó önállótlanság miatt, itt van a leggyakrabban 

szükség a szülők és a pedagógusok közti kommunikációra: kezdve az étkeztetésen, vagy 

a napi ruházkodási szükségleteken át (pl.: benti-kinti cipő megléte), egészen az 
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iskolaérettségi vizsgálatig, vagy kompetencia zavar gyanú esetén a nevelési 

tanácsadóval való kapcsolat felvételig.   

A szükségletekhez alkalmazkodva a megoldási módok palettája sem kevésbé színes:  

- Alapvető megoldás az okostelefon fordító programjának használata - az ebben 

rejlő félreértések, félrefordítások kockázatával.  

- Szintén az írásbeliséget előtérbe helyező módszer az üzenő füzet bevezetése a 

pedagógusok részéről. – Ebben az esetben is arra építenek a pedagógusok, hogy 

a szülő az otthoni vagy munka környezetében tud mit kezdeni a magyarul közölt 

információval, képes tolmácsot szerezni. 

- Másik gyakori megoldás a szülők részéről, hogy egy fizetett magyar bébiszitter 

hozza-viszi a gyermeket (esetenként extra gyermekfelügyelet keretében), aki 

próbál közvetíteni az óvoda, és a szülők közt (mint egyes szülők megjegyezték: 

vele többet kommunikálnak, így jobban megérti a magyar tudásukat).  

- Szülői értekezletek esetében hallottunk olyanról, hogy a tolmács feladatát a 

családi vállalkozásban foglalkoztatott magyar alkalmazott látja el egy közvetítő 

nyelven (pl. angolul).   

- A tolmácsolásnak egy másik alternatívája, amikor egy idősebb testvért vonnak 

be tolmácsként, aki már magasabb szinten beszéli a magyar nyelvet. Sok 

pedagógus említette, hogy az óvodások is fél év alatt eljutnak olyan szintre, 

hogy alap dolgokban tolmácsolni tudjanak a szülők, és a pedagógusok közt. 

Mindez azonban pedagógiai szempontból aggályos megoldás.   

- A kiemelt helyzetekben jellemző - mikor a szülő tudtára adják, hogy nagy 

horderejű döntésekről lesz szó a gyermekkel kapcsolatban -, hogy a szülők 

megfizetnek egy régebben itt élő magyarul, és saját nyelvűkön is beszélő 

„ismerőst”, hogy lássa el a tolmácsi feladatokat. 

Mint látható a megoldások szinte mindegyikénél jellemző, hogy a szülő feladata a 

nyelvi problémák elhárítása.  

A magyar nyelvtudás terén mutatkozó hátrányok és beszoktatás, beilleszkedés 

A nyelvi akadályok a mindennapok szintjén természetesen elsődlegesen a pedagógusok, 

és a gyerekek, illetve a gyermekek egymás közti kommunikációja során kerülnek elő.  

Mindez a beszoktatás kezdeti időszakában nehézséget jelent a csoport életébe való 

bekapcsolódás, a szociális kapcsolatok kialakítása terén.  

„Általában azt szoktuk tapasztalni, hogy ezek a kisgyerekek vagy nagyon 

visszahúzódóak, mert nem találják a helyüket, vagy pont ezért valahogy felhívják 

magukra a figyelmet. Ez a két szélsőség a jellemző, de inkább a visszahúzódó. Nem 

mindig készíti a szülő sem őket erre a helyzetre.” VIII. kerületi intézményvezető 

A beszoktatás folyamatában, mint ahogy az idézetből is látszik, a szülők jellemzően 

nem tudnak aktívan részt venni – ennek gátat jelentenek nyelvi kompetenciáik, és 
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elfoglaltságaik is. A folyamatot nehezítheti az állandó biztos közeg hiányában, ha a 

család ingázik a származási ország és Magyarország között. A pedagógusok elmondása 

alapján ez a szocializáció és a nyelvtanulás folyamatában is komoly törést jelenthet.  

Az általunk kérdezett óvodapedagógusok azon a véleményen voltak, hogy a nyelvi 

különbségek egy állandó környezet esetén az első negyed-fél évben jelentenek akadályt 

a csoport életébe való bekapcsolódásban. Vélekedésük szerint a passzív szókincs 

fejlődése nagyjából eddigre jut el arra a szintre, hogy a gyermek megérti a közösségi 

szabályokat, és képes aktívan részt venni a közösség életében, a csoportos feladatokban, 

közösségi aktivitásban. Mindezt nagyban segíti, hogy az óvodai környezetben a 

feladatok, játékok, csoportos tevékenységek során a verbalitás nincs annyira előtérbe 

helyezve, mint az oktatási rendszer későbbi lépcsőfokain. Az óvodapedagógusnak 

sokkal több lehetősége van a gyermek közösségi aktivitásokba való bevonására, illetve a 

mintaadásra, mivel a játékos – zenei, mozgásra épülő, vagy vizuális neveléshez 

kapcsolódó - fejlesztő tevékenységek non-verbális kapcsolódási lehetőségeket 

jelentenek a közösségi tevékenységek során. A nyelvi fejlesztést is alapvetően ilyen 

módszerekkel tartották leghatékonyabbnak a kérdezett óvodapedagógusok.    

„A zene, a ritmus, a mozgás, az ezekre a gyerekekre is ugyan olyan pozitívan hat, mint a 

magyar gyerekekre. Inkább hasonlított egy interaktív játékházra, minthogy egy 

nyelvoktató bármire. Ebben csak annyi volt a nyelvoktatás szerepe, hogy téma köré volt 

rendezve az adott nap.” VIII. kerületi fejlesztő és óvodapedagógus 

Mivel a beszédkészség kialakulásának időszaka is ez, így a második nyelv megtanulása 

is organikusabban megy végbe a folyamat, mint a későbbi életkorban bármikor. A 

nyelvi fejlesztéssel kapcsolatban az integrált nevelés fontosságát minden 

óvodapedagógus kiemelte. Eltérés abban volt, hogy a családban használt nyelven való 

kommunikáció mennyire megengedett a gyermekek közt. Jellemzően az általunk 

vizsgált csoportokban az udvaron a szabad játék során nincs tiltva a családi nyelv 

használata. Abban azonban mutatkozott eltérés, hogy a csoportszobában csak a magyar 

nyelven való kommunikáció megengedett, vagy itt sincsenek ezzel kapcsolatos 

kötöttségek. Mindkét általunk vizsgált óvodában hallottunk olyan esetről, hogy 

harmadik országból érkezett (főleg kínai) szülők ellenezték, hogy gyermekük velük 

azonos országból érkezett gyermekkel kerüljön egy csoportba, mondván, hogy ez 

visszaveti a magyar nyelvi fejlődését. Ugyanakkor a vizsgált óvodákban a harmadik 

országból érkezett óvodások nagy száma ezt nem tette lehetővé, illetve volt olyan 

intézmény, ahol ez szembe ment volna az óvoda befogadási tervében foglaltakkal. Itt az 

óvodapedagógusok a kezdeti biztonságérzet megteremtéséhez kifejezetten hasznosnak 

ítélik, ha vannak azonos kultúrából érkezett gyermekek a csoportba.   

 „Volt olyan gyerekünk, aki mondjuk egy évig úgy tiltakozott, hogy nem beszélt, tehát 

egyáltalán nem beszélt a kislány, és attól a pillanattól kezdve, hogy megjelentek a kínai 

társai, tehát addig csak bólogatott, metakommunikációs jelzéseket, tehát mi nagyon jól 
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tudtuk, hogy a passzív szókincse már megvan, hiszen ha mi azt mondtuk neki, hogy hozd 

ide a polcról a piros ollót akkor odahozta, de nem volt hajlandó megszólalni magyarul. 

És akkor egy év fejlesztő munka után, és amikor a kínai gyerekeket betettem abba a 

csoportba, onnantól kezdve a kislány egyszerűen elkezdett élni, megszólalt magyarul. 

Tehát nagyon sokat jelent nekik érzelmileg is az, hogy nem magányosak a csoportban, 

hanem, hogy ott van mondjuk egy másik kínai vagy vietnámi kisgyerek és én ezt 

fontosnak tartom.” 

A kortárs szociális kapcsolatok kiépülése szempontjából egybehangzó vélemény volt a 

pedagógusok körében, hogy az ehhez szükséges idő a gyermek személyiségétől függ 

elsősorban (csak úgy, mint a magyar gyermekek körében). Ugyanakkor, ha ez a 

folyamat beindult, akkor az elmondottak, és a résztvevő megfigyelésen tapasztaltak 

alapján nem lehet nemzetiségen alapuló határvonalakat tapasztalni a csoporton belül.  

„Nem érdekli őket. Akkor van egy kicsit probléma, hogyha nem értik, amit szeretne, 

akkor általában az azonos nemzetiségűek azonos nemzetiségűekkel játszanak, de 

egyébként szívesen. Tehát ugyanúgy játszanak a kínaiak a magyarokkal, a magyarok a 

kínaiakkal, tehát ez nem ettől függ, hanem hogy éppen most ki nekik a szimpatikus.” X. 

kerületi óvodapedagógus 

Mint azt kiemeltük már a pedagógusok a nyelvfejlesztésben az integrált oktatás szerepét 

elsődlegesnek tekintik, ugyanakkor fontosnak tartják a nem magyar anyanyelvű 

gyerekek esetében a kis létszámú csoportokban történő nyelvi fejlesztést is. Erre mind 

két általunk vizsgált óvodában volt gyakorlat (az egyik esetben pályázati, a másikban 

fenntartói finanszírozásból), ami önmagában különlegesnek tekinthető. Ugyanakkor a 

foglalkozások hatékonyságát nagyban befolyásolhatja a csoportméret, a magyar 

nyelvtudás eltérő szintje, és a csoportban résztvevők életkori különbsége is. Éppen ezért 

vált fontossá, hogy kialakuljon egy mérési rendszer, ami alapján csoportokba lehet 

osztani a magyar nyelvi fejlesztésben résztvevő óvodásokat. Ilyen mérési rendszer 

fejlesztésére láttunk példát az egyik vizsgált óvodában ugyanakkor nagy szükséges 

lenne ennek standard minden óvoda számára elérhető verziója is mind a bemeneti, mind 

a kimeneti oldalon. 

 „Ez (az alapprogram) sem tartalmazza azt a fajta kimenetet, amit Magyarország 

valamennyi óvodájában kellene egy idegenajkú gyerek magyar tudásában elvárni. Ez 

még mindig hiányzik a kormányrendeletből, mint szabályozó rendszerből.” VIII. kerületi 

fejlesztő és óvodapedagógus 

Képességzavarok felismerése és korai fejlesztés 

A legnagyobb problémák a fejlődési zavarok (részképesség zavar, pszichés fejlődési 

zavar) idejében való felismerése, illetve fejlesztése terén mutatkoznak. Mivel a szóbeli 

kommunikáció lassabb ütemben alakul ki a harmadik országból érkezett gyermek, és a 

pedagógus között, ezért a speciális fejlesztési igények is később realizálódnak. A 

folyamatot nehezíti, hogy a szakvélemény kiállítására jogosult nevelési tanácsadók sem 
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mindig képesek ezek feltérképezésére, az esetleges képességzavarok megállapítására, és 

közvetítő nyelv hiányában a kivárásra játszanak. Ezért sok esetben a fejlesztésre már 

nem lehet kellő hangsúlyt helyezni az óvodában.  

„Nagy gond volt, amit iskolákban a fejlesztő pedagógusokkal beszélgetve tapasztaltam - 

és nem csak a Józsefvárosban -, hogy a gyermeknek a nyelvi hátrányaiból adódóan nem 

mindig derül ki a gyerek értelmi képessége, és esetlegesen problémája a diszlexiával, 

diszkalkúliával. Rengeteg gyerek bekerült a nevelési tanácsadóba tavaly. A beszéd 

fejlesztőben megjelentek az ázsiai gyerekek vizsgálatokon tömegével. De az ott dolgozók 

ugyanúgy nem tudták, hogy mit beszélnek, mint bárki más. Mert az alap probléma, hogy 

nem tud magyarul. … Esetenként kiderülhetett, hogy pl. autisztikus, de ez sem derül ki 

egy ázsiai gyerekről időben: azért nem kommunikál, mert autista, vagy azért, mert nem 

tud magyarul… Az összes külföldire elmondható, hogy nagyon későn derül ki, ha valami 

probléma van. Ilyenkor itt korrekcióra már nincsen idő.” VIII. kerületi fejlesztő és 

óvodapedagógus 

Családban beszélt nyelv fejlesztése 

A származási nyelv megőrzésének fontosságával, az ezzel kapcsolatos lehetőségekkel 

kapcsolatban elsősorban a szülők körében tettünk fel kérdéseket. Körükben 

megoszlottak a válaszok: kisebbségben voltak azok, akik szerint elég, ha a gyerek a 

családi körben gyakorolja az anyanyelvét, a többség véleménye az volt, hogy hasznos 

lenne, ha a gyermeknek a családon kívül más fórum is rendelkezésre állna, hogy a 

családban használt nyelvet gyakorolja.  

Az általunk vizsgált harmadik országból érkezett bevándorló közösségek körében 

egyedül a kínaiak esetében elterjedt gyakorlat a gyermekek hétvégi iskolába járatása, 

ahol a családban használt nyelvben formális oktatás keretei közt van módjuk tovább 

fejlődni. Mindez azért meglepő, mert különböző kulturális háttérből érkező szülők 

körében is megfogalmazódott ez az igény, de vagy nem álltak rendelkezésre a megfelelő 

keretek, vagy a szülőknek nem volt idejük, és energiájuk foglalkozni ezzel. Érdekes 

tapasztalat volt ezzel kapcsolatban, hogy az egyik óvodában a fizetős délutáni angol 

foglalkozásokra szinte minden vietnámi szülő járatta a gyerekét (ami ebben az 

intézményben 10 főt jelentett), annak mégsem látták reális lehetőségét, hogy az 

óvodában szerveződjön fizetős vietnámi nyelvoktatás.  

A pedagógusokkal készült interjúkban csak abban az esetben került elő a téma, ha ők 

erre kitértek a pedagógiai céljaik részeként.    

„Ez benne is van a befogadási tervünkben is, magában a programunkban is, hogy a 

saját anyanyelvi kultúrájukat is őrizzék meg valamilyen szinten, tehát az sem baj, sőt, ez 

a tapasztalatunk, hogy a kínai gyerekek kínaiul is beszélnek egymással a csoporton 

belül, ami szerintem teljesen elfogadható, és rendjén való dolog, de nyilván azért 

próbáljuk arra ösztönözni őket, hogy magyarul válaszoljanak. De azt vettük észre, hogy 
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magában a beilleszkedésben, az érzelmi stabilitásban ez nagyon sokat jelent.” X. 

kerületi óvodavezető 

Mint látható, az intézményeknek igen korlátozott lehetőségeik vannak a családban 

használt nyelv fejlesztésére, ugyanakkor az, hogy ezt egy intézményben fontosnak 

tartják, és erre értékként tekintenek, azt is mutatja, hogy az integrációt nem egyirányú 

folyamatként képzelik el. A családban használt nyelv ebben a korai életszakaszban 

történő fejlesztésére az egyik kutatásban résztvevő tolmács külön felhívta a figyelmet, 

rávilágítva arra a tényre, hogy a gyerekek a származási ország nyelvét is törve 

beszélték. 

Saját kultúra megőrzése, és tudatosság növelése a többségi társadalom körében 

Az Oktatási Minisztérium által kiadott Útmutató a migráns fiatalok esetében a 

származási kultúra megőrzésének támogatását nemzetközi pedagógiai szakirodalmakra 

hivatkozva kiemelt területként kezeli.
27

 Azokban az intézményekben, ahol találkoztunk 

ilyen irányú törekvésekkel egyrészt az egészséges személyiségfejlődés során fontosnak 

tartották a származási kultúra értékként való megélését, másrészt az integráció 

kétirányúságát veszik alapul, mely szerint a befogadás sem egy passzív folyamat. A 

befogadó fél számára is tartalmaz kihívásokat az, hogy találkozik számára idegen 

kultúrákkal, melyek megértésében és elfogadásában a tudatosság erősítése, az ismeretek 

bővítése segíthet.  

A mindennapi óvodai életben a pedagógusok egyrészről a foglalkozások, közös játékok, 

és kézműves foglalkozások során tudtak ennek teret biztosítani, ha olyan játékokat, 

kézműves technikákat, díszítő motívumokat is beemeltek a foglalkozások menetébe, 

melyek a harmadik országból érkezett gyerekek származási kultúrájában fellelhetőek. 

(Ugyanakkor azt mind a két helyen megjegyezték, hogy ennek extra költségvonzata 

van, amire forrást kell biztosítani valahonnan.)   

„Soha annyi játékot nem tudtunk megvásárolni, fejlesztőjátékot, mint ez alatt a pár év 

alatt, ami plusz eszközként került be az óvodába, akár a fejlesztőjátékok, amit a 

programban használunk, akár a csoportszobában lévő migráns babák, van kínai 

babánk, afrikai babánk, tehát ilyen nagyon apró dolgokra is gondolok.” X. kerületi 

óvodavezető 

                                                             
27

„A migráns gyermekek oktatásával foglalkozó európai pedagógiai szakirodalom a sikeresség egyik 

fontos tényezőként határozza meg az anyanyelvtanulás lehetőségeinek biztosítását. Jelentőségét 

kulturális okok mellett pedagógiai, pszicholingvisztikai okokkal is hangsúlyozzák. … Sok olyan iskola van, 

ahol személyi és tárgyi feltételek hiányosságai miatt a külföldi tanuló anyanyelvét nem tudják tanítani. 

Lehet azonban úgy is foglalkozni egy nyelvvel, mint kulturális jelenséggel. Erre a tantárgyi keretek 

(földrajz, magyar nyelv és irodalom, történelem, stb.) és tanórán kívüli foglalkozások egyaránt 

alkalmasak.” – OM Útmutató 2005: 19 
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„A kínai anyák napjára beszereztem a Móra kiadó egy kiadványát, amiben kínai félkész 

figurák vannak. Ezt le is fénymásoltam, mondván, hogy kínai gyerek az anyukájának 

anyák napjára ne magyar anyafigurát készítsen. Ázsiai képet készítettek. … Olyan 

büszkék voltak erre a szülők is, hogy (anyák-napjára) ázsiai dolgok készültek. Nagyon 

pozitívan vették. … Ehhez viszont pénz is kell, ez nem a semmiből fog megteremtődni.” 

VIII. kerületi fejlesztő és óvoda pedagógus  

A több óvónő elmondásából az derült ki, hogy a harmadik országból érkezett családok 

sem minden esetben helyeznek hangsúlyt a saját kultúrájuk motívumainak 

közvetítésére.  

„Érdekes módon képileg nem ismerik a gyerekek a saját… (kultúrájukat). Nem érződik, 

hogy evidencia lenne számára, hogy felismerje azokat a jellemzőket. Olyan szempontból 

sem, hogy a díszítő elemeknél előtérbe helyezte volna a panda macit, vagy a sárkányt, 

ami nekik tradicionálisan, formailag mindenükben benne van. A gyerekek ezen 

korosztályára ez nem jellemző. Elfogadnak bármit.” VIII. kerületi fejlesztő és óvoda 

pedagógus  

Ugyanakkor, amennyiben ez a nyitottság valóban korosztályos jelenség, akkor ez azt is 

jelenti, hogy a többségi társadalomból érkező gyerekek is nyitottak ebben az életkorban 

a kulturális sokszínűség iránt. 

A szülők bevonására is irányuló jó gyakorlat a multikulturalitást fókuszba helyező 

projekt az óvoda életében, mely egyaránt szolgálhatja azt, hogy a különböző kulturális 

háttérből érkező emberek megmutathassák saját kultúrájuk jellegzetességeit, ezáltal 

értékként megélve azt, másrészről tájékozódási, ismeretszerzési és kapcsolódási 

lehetőséget teremthetnek egymás kultúrájához. Az egyik vizsgált óvodában ez éves 

szinten benne van a gyakorlatban „nemzetek hete” címmel, míg egy másik 

intézményben dolgozó fejlesztő és óvodapedagógus korábbi óvodavezetői tapasztalatai 

kapcsán számolt be az interjú során az általa megvalósított „nemziség hónapja” 

programról.      

„Nemzetiség hónapja: Ezen belül nem csak a magyarság jelképei kerültek elő, hanem 

más nemzetiségek is a szerepjáték részeként. A hónapon belül egy hétig volt a magyar, 

és mindegyik héten más kultúra volt. A játékok, a versválogatás, a zenei világ, az mind a 

csoportba járó gyerekek kultúráját is érintette. Ha még a szülő is vállalta, hogy bejön, 

akkor még ő is bejött. A nigériai származású apuka bejött, és térképen megmutatta, 

hogy honnét jött, beöltözött a népviseletbe az óvodában, és akkor az adott csoportban ő 

tárgyi eszközökkel mutatta be a kultúrát. Ez 1999-tól 2015-ig, az óvoda összevonásig 

működött.” VIII. kerületi fejlesztő és óvodapedagógus  

„Nemzetek hete: Kapcsolódtak hozzá kulturális tartalmak is, kínai mesét 

dramatizáltunk. … Jött az orosz anyuka, ukrán anyuka és akkor felöltözött egy népi 

viseletbe és ilyen kis népi körtáncot, körjátékot adtak elő. Tehát ezekben a szülők 
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abszolút partnerek. … Minden évben szoktunk kiállítást is rendezni, ami teljesen a 

szülőktől és az óvónéniktől behozott tárgyakból áll, és tényleg nagyon látványos. A 

kiállításon egy héten keresztül meg lehetett nézni a szamovárt, a kínai legyezőt, a kínai 

gyerekruhát, felnőtt ruhát, az arab öltözetet… Ebben nagy segítséget jelentettek a szülők 

és érdekessége volt ez is a dolognak.” X. kerületi óvodavezető 

Mint a beszámolókból is látható, jó alkalom lehet ez arra, hogy a harmadik országból 

érkezett szülők is bevonódjanak az óvoda életébe, ugyanakkor - ahogy azt a következő 

idézetek is mutatják - a többségi társadalom tagjai körében kiváló tudatosság formáló 

lehetőség a kulturális sokszínűséggel kapcsolatosan. 

„Maga a kulturális élmény, nem csak a kínai-vietnámi gyerekeknek meg a kínai-

vietnámi szülőknek szólt, hanem az összes, 96 gyereknek a szüleiknek meg a 

hozzátartozóiknak. Az első évben azért itt volt némi ellenállás, de ahogy tapasztalták a 

jó dolgokat is ebből, egyre többen kíváncsiak lettek, mert nyilván ezek mindegyike 

nyitott program. Volt, aki tiltakozásképpen nem is volt jelen azon az egy héten: 

tüntetőleg hazavonultak. Volt ilyen nehézség az elején, de most már azt mondhatom, 

hogy nem hallottam ilyen felhangokat. Tehát most már el is fogadták, hogy nálunk ez a 

program működik, és most már inkább a szülők, a magyar szülők, tehát inkább őket kell 

kicsit így nevelni erre, hogy ez a befogadás, hogy ez az elfogadás, hogy igenis 

tudomásul kell venni, hogy itt vannak a kínai-vietnámi szülők is, hogy ők is ide járatják 

a gyermekeiket” X. kerületi óvodavezető 

Azzal kapcsolatban, hogy a migráns gyerekek jelenléte az óvodában mennyire tántorítja 

el kerületben lakó többségi társadalomhoz tartozó szülőket attól, hogy az adott óvodába 

írassák gyermeküket, nem rendelkezünk adatokkal, de a pedagógusok tapasztalatai azt 

mutatták, hogy olyan szülő nem volt, aki ezért vitte volna el az óvodából a gyermekét: 

 „Általában véve nincs ezzel problémájuk, én úgy gondolom. Nem vettek ki gyereket 

csoportból sem, azért mert ott török vagy kínai gyerek van.” VIII. kerületi 

óvodapedagógus  

A befogadó környezet szempontjából mintaadó szerepe van a pedagógusnak, csak úgy 

mint az óvodában dolgozó más felnőtteknek. 

„Ez nagyon-nagyon sokat számít, hogy a közösség hogy fogadja. Befogadó közeg kell, 

ha az óvó néni nem befogadó, akkor nem ezt fogja sugározni. Ebben a dadus néninek a 

szerepe is fontos. Mert ha ő türelmetlen a kicsivel, az legalább olyan ártalmas, mintha 

az óvónő lenne az. Az óvodának egészében befogadónak kell lenni.” VIII. kerületi 

óvodavezető  

Éppen ezért a szemléletformálás egy másik eleme lehet, ha nem csupán a gyerekek 

között vannak egy intézményben harmadik országból érkezettek, de az a felnőtt 

alkalmazottak körében is. Ez mutat rá a befogadó környezet sokrétűségére, hiszen az 

intézményvezető, illetve az óvoda pedagógusok nyitottsága mellett nagyon fontos, hogy 
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az óvoda minden dolgozója befogadó szemlélettel legyen jelen az óvoda életében, és az 

intézménynek tudnia kell kiszolgálnia kulturális különbözőségekből adódó (pl.: az 

étkezési tilalmakra vonatkozó) speciális igényeket is. Az egyik volt óvodavezető az 

általa vezetett óvoda életéből hozott erre korábbi példát: 

 „Kimondottan a dajkák képzésében voltunk benne, 16 különböző afrikai országból 

érkezett muszlim asszony volt benne. … A dajkáknak a szakmai gyakorlat elvégzéséhez 

gyakorlati helyek kelletek. … Nyitott óvodákat kerestek. Ezek az asszonyok be voltak 

hidzsábba öltözve, és el kellett fogadtatnom a szülőkkel, hogy itt különböző szín-

összeállítású ruhákban mennek a gyerekek között. Ezt el is fogadták. … Nekik (a 

dajkáknak) már magyarul kellett vizsgázni, így a közös nyelv bizonyos szinten adva volt. 

A levizsgázott dajkáknak munkahelyet is biztosítani próbáltak, így került nálunk a 

konyhára egy ott végzett dajka
28

. Aki nálunk dolgozott, ő tartotta munka közben is a 

napi öt imát, Ramadant, és nem volt ebből gond. A többi kolléga részéről az elfogadási 

szintek eltérőek voltak.” VIII. kerületi fejlesztő és óvodapedagógus 

Tudásmegosztás 

Az általunk megkérdezett pedagógusok és intézményvezetők tapasztalati egyértelműen 

azt mutatják, hogy van igény a pedagógusok körében a továbbképzés iránt. Elsősorban 

pedagógiai módszertani jellegű fejlesztéseket, jó gyakorlatokat látnának szívesen, 

mellyel gyermekek integrációját tudják segíteni a mindennapi pedagógiai munkában. Az 

általunk vizsgált intézmények nem tudtak egymás tevékenységéről, bár szomszédos 

kerületben, és hasonló hátterű migráns gyerekekkel dolgoztak. Az egyik intézmény 

vezetője arról számolt be, hogy úttörő munkát végeznek a területen, mert tudomása 

szerint hasonló kezdeményezésre országos szinten sem volt példa. 

 „Még országos szinten sem volt kitaposott út, nem volt semmi előzménye, amiből mi 

tapasztalatokat szerezhettünk volna, vagy mehettünk volna bemutatóra vagy bármilyen 

másra. … mondhatom azt, hogy saját magunk tapostuk ki az utat, mert azért volt hozzá 

némi segítségünk, szakemberek kapcsolódtak be a munkába, a kerületi pszichológus, 

fejlesztő pedagógusok munkája is benne van ebben az egész mérési rendszerben, ami 

alapján mérjük a gyerekeket, és nyilván szaktanácsadók is kapcsolódtak be a munkába 

és ők is segítették a mi munkánkat. De az, amit gyakorlati munkákat csinálunk a 

gyerekekkel, azt az óvónénik kísérletezték ki” óvodavezető 

A megállapítás annyiban mindenképpen helytálló, hogy az általuk vitt projekt keretében 

valóban valósultak meg olyan innovációk, melyekre korábban nem volt példa, és 

mindezek széleskörű munkamegosztásban jöttek létre, hiszen a kerület több óvodája, a 

szakszolgálat, és civil szakértők is részt vettek a munkában. Ugyanakkor tanulságos 

volt, hogy a szomszédos kerületben beindított program ezekre a tapasztalatokra 

egyáltalán nem épített. Azonban ebben a kerületben segítségül hívtak egy helyi volt 

                                                             
28 Az interjúból nem derült ki, hogy miért nem a szakképesítésének megfelelően dajkaként alkalmazták. 
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óvodavezetőt, aki - a kétezres évek elején Bicskén, majd - az adott kerületben egy igen 

összetett integrációs programot valósított meg az óvodájában, az óvoda összevonásáig. 

Az óvoda összevonással azonban a program meghatározatlan időre véget ért. Így bár 

időben megelőzte, nem szolgálhatott tapasztalatokkal a szomszédos kerületben 

beindított integrációs projekt számára. 

Mindez igen jól mutatja, hogy bár a migráns gyerekek megjelenése szükségessé teszi, 

hogy az óvodák foglalkozzanak az integráció kérdésével, és vannak is helyi szinten 

széleskörű összefogással, és komoly szakmai munkával kialakított működőképes 

programok, időben, és térben ezek elszeparálva működnek egymástól, nincs fórum a 

tapasztalatok megosztására.   

Általános és középiskolák 

Az általános és középiskolában a kihívások fajtája és mértéke némely tekintetben 

jobban elkülönül az óvodai nehézségektől. Mivel több olyan terület (beszédkészség 

kialakulása, korai fejlesztés stb.) van, amelyet egyébként is az óvodai időszak fed le, így 

az azokat az iskolai keretek között nem vizsgáltuk. Ezeken túlmenően viszont több 

olyan, mindkét iskola fokban előforduló megoldandó feladat van, amelyek típusa és 

megoldásának módszere nem tér el. Az alábbiakban tehát a két iskolafok kihívásait 

együttesen mutatjuk be, az eltéréseket a megfelelő helyeken jelezzük. 

Amikor az egyik interjú során azt a kihívásokra vonatkozóan kérdeztünk, az 

interjúalany nyíltan elmondta: nagyon sok a nehézség. 

„Csak kihívás van, csak kihívás van. Minden, egyáltalán az, hogy bármit megértetni, és 

bármit, amit én szeretnék elvégeztetni, eljutni egy olyan szintre, hogy ő megértse, hogy 

én mit szeretnék vele tenni.” – általános iskolai tanár 

Bár összességében, mint látni fogjuk, ennél árnyaltabb a kép, azért azt le lehet szögezni: 

ha az oktatási intézménybe mindenféle célzott külső segítség és támogatás nélkül nem 

magyar anyanyelvű gyerekeket helyezünk, az bizony nagymértékben megnehezíti a 

pedagógus munkáját. Tehát ebben az esetben (is) jól láthatóan elkülönül az integrációt 

elősegítő programokban részt vett intézmény, valamint az ilyenben nem résztvevő 

intézmény álláspontja, ezeknek a részleteknek a bemutatására később térünk ki. Most 

lássuk tehát az egyes területeket, ahol a kihívások megjelennek (ahol a különbség a 

projektnek köszönhető, a megfelelő helyen jelezzük). 

Kommunikáció az intézmény és a szülők között  

Az intézmény és a szülők közötti kommunikáció nagy nehézségnek írják le mind a 

szülők mind pedig a pedagógusok a közös nyelv hiányát. Alapvető észrevétel, hogy a 

szülők nem, vagy csak nagyon kicsit beszélnek magyarul. A közvetítő nyelv leginkább 

az angol (volt olyan, ahol ukrán volt), itt azonban a pedagógusok részéről is 

előfordulhatnak hiányosságok, ilyenkor a nyelvtanárokat hívják segítségül. 
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„Hát kínai tolmácsot biztos nem tudunk biztosítani. Nyilván ha valaki jól tud angolul, 

akkor természetesen tudunk vele kommunikálni, angolul, olaszul, tehát a nyugati 

nyelvek, az bármelyik megoldható, távol-keleti nyelvek, hát japán tanárunk van, de hát 

Japánból nem nagyon jönnek, nem kínai, vietnámi nyelven tudó ember nincs az 

iskolában.„ – középiskolai igazgató 

A kommunikáció irányát általában az határozza meg, hogy kinek van valamilyen 

üzenete, információja a másik számára.  

„De én azt gondolom, hogy itt nem is annyira a nyelvtudáson van a hangsúly, hanem, 

mintha rábíznák az iskolára a gyereküket. Jó helyen van a gyerek, jár iskolába, 

onnantól kezdve nem különösebben foglalkoztatja őket.” – középiskolai igazgató 

A probléma súlyától és mértékétől függően igyekeznek a pedagógusok megoldást 

keresni a szülőkkel való kapcsolattartásra. Ad hoc esetben (például baleset) a telefon 

marad a legkézenfekvőbb megoldás, ugyanakkor ezt a kommunikációs eszközt általában 

a már említett nyelvi nehézségek miatt keveset használják. 

„Üzenő füzet. Email, kör email. Amit legtöbb esetben év elején le sem adnak, vagy 

megváltozik év közben, és én arról nem tudok, és, ha SOS, akkor telefon. Mondjuk 

külföldinél nem túl előnyös, de akkor a gyerek szokta. Például, ha baleset van, és 

azonnal jönni kell, akkor a gyerek szokott beszélni, és akkor a szülő vagy jön, vagy nem 

jön. De azért általában én igyekszem, vagy angolul, vagy tolmács útján, ha ők ismernek 

tolmácsot, mert a gyerekkel nem túl jó, nem túl szerencsés, csak extrém helyzetben. 

Szülőire, fogadó órára ritkán jönnek. De a magyarok is.„ – általános iskolai pedagógus 

A középiskolákban már egyébként is legkevésbé tartják a kapcsolatot a szülővel a másik 

két intézményhez képest, a rendszerből adódóan. A fogadó órákon vagy szülői 

értekezleten pedig a már említett megoldásokhoz folyamodnak. Itt fordul elő 

leggyakrabban, hogy a szülő és az intézmény között a gyerek közvetít. 

„Van, hogy be sem jönnek az iskolába, tehát szülői értekezleteken sem jönnek, vagy 

nagyon érdekes, amikor a gyerek jön tolmácsolni. Tehát ott van az anyuka és a kislány 

mondja neki vietnámiul, hogy miről van éppen szó, vagy a gyerek jön a szülői 

értekezletre, tehát ez megint egy speciális helyzet, mert anyuka se kép se hang, a gyerek 

meg viszi haza az információt.” – középiskolai pedagógus 

Amiben nagyon hasonló volt az intézmények álláspontja, az az, hogy a kapcsolattartás 

gyakoriságában, mértékében a nyelvi nehézségek ellenére sincs eltérés a magyar 

szülőkhöz képest. 

 „Kapcsolattartás nagyon nehéz velük. Főleg, ha nem beszélnek se angolul, se 

magyarul. De a magyar szülők nem kevésbé nem foglalkoznak a gyerekükkel így 

ötödiktől. Alsóban azért még járogatnak ilyen-olyan műsorokra, szülőire, stb. De 

utána…” – általános iskolai pedagógus 
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„Hozzám például a magyar szülők sem nagyon jönnek fogadóórára... Én itt szoktam 

ücsörögni a fogadóórákon és mindig van nálam valaki, nagyon jókat beszélgetünk a 

szülőkkel, de nem azért mert annyi probléma van, hanem mert sok idő van, van, hogy 2-

3 szülő jön összesen a két óra alatt, de van, amikor 10en.” – középiskolai pedagógus 

Arra tehát nincs igazán kapacitás a pedagógusok részéről, hogy a látható és megoldandó 

feladatokon túl keressék a kapcsolatot az elmondásuk szerint egyébként sem túl 

elérhető, érdeklődő szülőknél. 

„Hát ugyanaz, mint ami a magyar szülőkkel, hát ugye vannak szülői értekezletek, 

fogadóórák, ha szülői értekezletre tolmáccsal jön, akkor tolmáccsal jön.” – középiskolai 

igazgató 

Amennyiben a szülő szeretne valamit az iskolától, vagy a pedagógustól megtudni, vagy 

esetleg segítséget kérni, akkor általános tendencia szerint biztosít önmaga számára 

tolmácsot, mivel az iskola erre szinte semmilyen esetben nem tud forrást biztosítani. 

Kivételt egy-két civil szervezet bevonása jelenthet, akik egy-egy projekt keretében 

időszakosan tudják vállalni a tolmácsok, interkulturális közvetítők biztosítását. 

Végül, a már említett módszer, a gyerekek bevonása megosztja a válaszolókat. Vannak 

olyan pedagógusok, akik nem találnak kivetnivalót ebben a módszerben, illetve olyan, 

aki végső megoldásként szintén használja, azonban alapvetően elkerülendőnek tartja. 

„Nálam van olyan gyerek már, aki tud segíteni a fordításban. És akkor ő elmondja a 

szülőnek, hogy tanár néni ezt kérte. És akkor már megvan a kommunikáció.” – 

általános iskolai pedagógus 

„…azért általában én igyekszem, vagy angolul, vagy tolmács útján, ha ők ismernek 

tolmácsot, mert a gyerekkel nem túl jó, nem túl szerencsés. csak extrém helyzetben.” – 

általános iskolai pedagógus 

Gyerekek hiányosságai a magyar nyelvtudás területén  

Az óvodai szinttől eltérően a gyerekek magyar tanulása nem szervesen a 

beszédkészséggel együtt fejlődik, ami alapvető eltérés és módszertani kihívás az iskolai 

pedagógusok számára. Érdemes itt egy kicsit az életkori sajátosságokat, a tanulási 

folyamatot is figyelembe venni. Adatfelvételünk során a külföldieket is oktató tanítónő 

nagy nehézségnek élte meg, hogy a magyarul egyáltalán nem tudókat hogyan tanítsa 

együtt az írni-olvasni a magyar gyerekekkel.  

„…igen, ez nekik nagyon nagy kihívás egyébként. Fordítottan ír, más a betűforma, most 

így, ahogy tanuljuk az írást, érezhetően sokkal nehezebb dolguk van nekik. Mert 

egyszerűen nem is hallja a hangokat, amikor másolni kell, akkor le tudja másolni 

írottról írottra, mert ott látja maga előtt, de amikor tollbamondást mondok, akkor 

nagyon nagy bajban van, mert minden magánhangzó kimarad. Tehát ő azt hiszi, hogy 

leírja, de egy teljesen értelmezhetetlen dolog, ami a füzetében van. …Itt, most amit mi 
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tenni tudtunk pluszban értük a mi óránkon kívül, tehát a tanórákon kívül kapnak 

fejlesztő órákat, ahol próbáljuk őket megtanítani a magyar nyelvre. De ez minden alsós 

kollégának van ilyen órája, és akkor gyakorlatilag kézből-kézbe adva őket, megbeszélve, 

hogy hol tartunk, vagy mit vettünk, így próbáljuk közösen. De szóval ez nem egy tanítói 

feladat, hogy idegen ajkúakat az ember magyarul megtanítson, de hogyha valamit nem 

teszünk, akkor ülnek egész évben, mint a halak a szatyorban, szóval akkor nem tudnak 

lépni.”- általános iskolai pedagógus 

Bár magyar, mint idegen nyelv oktatásában több éves tapasztalata van, másik 

interjúalanyunk szintén a latin betűk írásának nehézségről, módszertani hiányosságokról 

számolt be. 

„Amikor elkezdtem, ez kihívás volt, hogy hogyan lehet gyerekeket megtanítani 

magyarra. Az egyetemen ezt nem tanítják. Az egyetemen a felnőttek oktatását tanították 

végig. Én meg mit csináljak egy elsőssel, aki nem tud írni-olvasni? Ami még nehézség, 

hogy nincsenek tankönyvek igazán. Azaz vannak, csak nem igazán gyerekeknek szólnak. 

Vagy, ami olyan, az meg nem teljesen kezdő. Ki kell egészíteni ezeket egy csomó 

mindennel, pl.: szókincs fejlesztő feladatokkal, amiket van, hogy óvodai fejlesztő 

könyvekből szedek össze, vagy alsós olvasókönyvekből, mert ezek tele vannak képekkel.  

Az külön kihívás, ha nem ismeri a latin betűket a gyerek, és akkor hatodikban ABC.”  – 

általános iskolai pedagógus 

Azoknak tehát, akik vagy életkorukból kifolyólag, vagy egyéb ok miatt nem ismerik a 

latin betűket, a magyar nyelv szóbeli elsajátításán túl igen csak nagy kihívásokkal kell 

szembenézniük. A pedagógusok segítőkészsége és jó indulata ugyanis elengedhetetlen, 

azonban nem elégséges feltétele a nem magyar anyanyelvű gyerekek írni-olvasni 

megtanításának.  

Azonban nem csak az lineárisan, időrendben érkező gyerekek okozhatnak nehézséget az 

iskola életében, hanem az évközben felvételek, vagy akár az „ingázások” a kibocsátó- és 

Magyarország között szintén megszakítják a tanulási, fejlesztési folyamatot. 

„Az is nagy kihívás, ha évközben jön valaki. Mondjuk, elindulunk szeptemberben 10 

csoporttal, és haladunk, akkor rettentő nehéz februárban egy teljesen kezdőt betenni. 

Ilyenkor csinálunk egy 11. csoportot. Pl. idén pont az egyik fóti fiú (kísérő nélküli 

kiskorú – szerzők) nagyon későn jött. Még szerencse volt, hogy akkor jött egy teljesen 

kezdő kínai fiú is. Velük indultam egyszerre egy csoportban. De ha nem lehet lecsípni 

máshonnan, akkor nehéz, mert a kezdő órára is nehéz beültetni. Vele totál előröl kell 

kezdeni. Azt nagyon nem szoktam szeretni, ha második félévtől jön valaki.”  – általános 

iskolai pedagógus 

Itt természetesen adódik a felvetés, hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke a 

mielőbbi iskolába kerülés, azonban az oktatásügyi-pedagógiai szempontból könnyen 
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belátható, milyen nehézségeket okoz, ha magas a fluktuáció egy-egy oktatási intézmény 

tanulói között. 

Osztályozás, jegy adás, tantárgyak 

A tanulásra áttérve érthető módon vegyes képet mutatott a tanulók érdeklődése, azonban 

a matematika került elő legtöbbször, összességében inkább szerették a gyerekek, de 

ezzel nem mindenki értett egyet. Nagyban befolyásolta a tantárgyválasztást az 

érthetősége (informatika, matematika), ennek megfelelően a kevésbé kedvelt tárgyak a 

történelem, környezetismeret stb. voltak. Egy-két alkalommal a magyar nyelv órát is 

megemlítették, mindkét (legkedveltebbé  és legkevésbé kedvelt) tantárgyként. 

„Leginkább matematika, legkevésbé természetismeret.” – általános iskolai diák 

„Én is írtam extra házit, állatokból, növényekből. Hármat is beadtam. Sokat dolgoztam 

vele. Ezért három kis ötöst kaptam, nem is nagy ötöst, így ez nem segített a jegyeimen. 

Nehéz jó jegyet kapni, hiába tanulod.” – általános iskolai diák 

„Leginkább kedvelt a matek, és a szakmai tárgyak a legkevésbé kedvelt.” – középiskolai 

diák 

„A legjobb az angol, illetve matek a legrosszabb. Pedig van egy különtanár, aki segít a 

matekban, de csak számból, a dolgozatban viszont magyarul vannak írva a feladatok. 

Ezért nem értem, és nem sikerül a matek. A legrosszabb természetismeret, nyelvtan, és 

irodalom.” – általános iskolai diák 

Problémaként jelent meg (főként a gyerekek számára) az osztályozási struktúra 

alakítása. Amíg ugyanis a magyart nem tudják rendesen a diákok, a szaktantárgyak 

osztályozása alól felmentést kaphatnak, bizonyítványukban „részt vett” bejegyzéssel. 

Ezt több diák sérelmezte: 

„Ez nagyon rossz, mert ha akarok felvételizni, és jó iskolába menni, akkor sem tudok, 

mert „részt vett” van beírva. és ha látják, hogy valakinek teljesen ötös a bizonyítványa, 

nekem meg az ötösök mellett van egy részt vett, akkor őt fogják felvenni.” – ált iskolai 

diák. 

A probléma azonban sokrétű: nyilván nem várható el ugyanis, hogy egy ugyanolyan 

pontszámmal, de felmentés nélkül rendelkező tanulót háttérbe helyezzenek a fentiekben 

leírt diák javára. Ugyanakkor fontos lenne olyan körülményeket biztosítani, amelyek 

során a motivált fiatalok a szaktárgyi magyar tudásukat is hatékonyan tudják fejleszteni. 

Ehhez kapcsolódóan az egyik szülő hiányolta az interjú során a kétnyelvű tankönyvek 

létét a magyar oktatási rendszerben.  

Intézményi keretek a magyar, mint idegen nyelv órákra  

Rendszerszintű problémát és nagyon nehezen megoldható kihívást jelent az 

intézmények számára a magyar, mint idegen nyelv oktatásának biztosítása. A rendszer 
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átalakításával az igazgatók nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudják megszervezni a 

magyar, mint idegen nyelv oktatást. Ahol órakeretet tudnak biztosítani a tanárok 

számára, ott is kihívásnak számít az órarendbe való implementálása.  

„Először is szembe kellett néznünk technikai dolgokkal, hogy a nem magyar anyanyelvű 

tanulókkal nem tudunk mit kezdeni 9. évfolyamon magyar-nyelv és irodalom, és 

történelem órán. A matekben még számok vannak, a testnevelés szintén nem probléma. 

De vannak annyira szöveg alapúak, hogy először ilyen dolgokat kellett kivívni, hogy 

csoportbontás lehessen. Ha nagy létszámban vannak, had tanulhassanak 

csoportbontásban. Ha kisebb létszámban vannak, had vehessük ki őket. Legyen egy 

tanárunk, aki külön foglalkozik velük. Ez finanszírozási kérdés. A mindenkori 

fenntartóval ezt mindig el kellett fogadtatni.” – középiskolai igazgató 

A gyerekeket csak adott órákról „vehetik ki”, azonban az eltérő szinten és életkorban 

lévő tanulók csoportjainak összehangolása valóban nem kis feladatot ró a 

pedagógusokra. 

„A csoportméret az életkori egyezéstől, illetve a nyelvtudás szintjétől is függ. Van 5-6 

fős csoportom is, de van 2 fős is. Egy elsőst nem rakok egybe egy negyedikessel. 

Nagyjából évfolyamonként járnak, mert kb. minden évfolyamban van annyi számú 

gyerek, hogy kiad egy csoportot, de két évfolyamról biztosan összejön annyi. És külön 

nyelvi szintek alapján, de ebben van mozgás, akár év közben is. Az óraszervezésben 

szabad kezem van, de így is nehéz összekoordinálni az órarendet. A 25 gyerekre ez így 

most 10 csoportot jelent.” – általános iskolai pedagógus 

Az általunk vizsgált intézményekben egyértelműen látszott, hogy ahol korábban volt 

integrációt segítő program, ott könnyebben tudnak lehetőséget teremteni a magyar, mint 

idegen nyelv oktatásra, talán a korábbi, megalapozott keretekből, valamint az intézmény 

profiljából (van, aki tudatosan veszi fel őket a migráns hátterű diákokat, van, akinek ez 

nem jelent kiemelt figyelmet) kifolyólag. 

„Még egy magyar, mint idegen nyelvszakos kolléga sem ártana, mert egyre több a 

külföldi anyanyelvű tanuló. Sokszor látom az egyetlen tanárunkon is, hogy a maximális 

határán van. A kerület népesség szerkezete is kezd átalakulni, egyre több kínai, illetve 

külföldi kedveli a várost, így föl kell készülnünk arra, hogy 3-4 éven belül több ilyen 

tanuló lesz.” - általános iskolai igazgató 

Összességében és általában elmondható, hogy az intézmények szerint nagy szükség 

lenne órakeretekben meghatározott, magyar, mint idegen nyelv oktatásra, amely 

kiszámíthatóvá tenné, így nagyban megkönnyítené mind a pedagógusok mind a 

gyerekek munkáját. 

„Tehát az iskola a saját órakerete terhére tarthat ilyen foglalkozásokat, van is nálunk 

magyar, mint idegen nyelvtanár, jelenleg van vagy 4, akinek ilyen képesítése is van, 

tehát tudnának simán, ezzel foglalkozni, csak amióta állami fenntartásúak vagyunk, és 
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nem vagyunk önálló gazdálkodóak, azóta egyszerűen ezeket az órákat nem tudom 

biztosítani.  Nem tudom kifizetni a tanároknak, mert ugye csak akkor lehetne, ha az 

egyéb órák terhére tartanánk magyar, mint idegen nyelv foglalkozásokat. Azt meg az 

iskola nem vállalja szívesen, hogy mondjuk a tehetséggondozás helyett fogjuk a kínai 

meg vietnámi meg egyéb gyerekeket magyar, mint idegen nyelv oktatásban részesíteni, 

ráadásul egyéni foglalkozás keretében, tehát őket ugye nem lehet csoportosan se, mert 

mindegyiknek más az igénye, meg más a szintje.  Korábban ezt, amíg önállóak voltunk, 

addig tudtuk finanszírozni. Még 2013 után, amíg ez a tankerületi rendszer kicsit 

lazábban működött, addig még ki tudtuk gazdálkodni, illetve ez megegyezés kérdése a 

fenntartóval, amióta 17. január 1-e óta központ tankerületek vannak, azóta az ilyen 

speciális dolgokra sokkal nehezebb pénzt szerezni.”- középiskolai igazgató 

Intézményi keretek a fejlesztésre (iskola pszichológus, nevelési tanácsadó)  

Az iskolában megtalálható, vagy iskolán kívül rendelkezésre álló segítség az igények 

ellenére kevésbé, szinte semennyire sem érhetőek el a migráns hátterű gyerekek 

számára. A nevelési tanácsadó, valamint az iskolapszichológus a pedagógusok 

elmondása szerint csak minimálisan tudja lefedni a migráns hátterű gyerekek speciális 

igényeit. Ezzel kapcsolatban eltérő gyakorlatokról számoltak be a megkérdezettek, volt 

ahol teljesen természetes módon viszonyultak a kérdéshez, és vették igénybe a 

szakember szolgáltatásait.  Általánosságban azonban kevésbé tudnak segítséget igénybe 

venni, a nyelvtudás hiányát jelölték meg elsődleges elzárkózási okként a pedagógusok, 

illetve a kapacitáshiányt is jelentősnek bizonyul. 

„Ekkora luxus nincsen, nekünk egy fél pszichológus álláshelyünk van, most ahhoz 

képest ez a mi befogadó iskolánknak a saját magunk által termelt problémája, az nem 

fél, másfél pszichológust blokkolna le, de ugye maga a szám, az darab számra van, tehát 

ha ennyi db gyerek, akkor ennyi jár.”- általános iskolai igazgató  

„Áh, családsegítőnek megvan a saját problémája, meg itt vannak a sajátjaink. Saját 

millió gyerekünk van a családsegítővel kapcsolatban, tehát velük azért vagyunk 

kapcsolatban, mert a magyar gyerekekkel vannak kapcsolatban.” - általános iskolai 

pedagógus 

„Migráns gyerekeket nevelési tanácsadóba küldeni veszett fejsze nyele, mert 

visszaküldik, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, mert nem tud magyarul, és itt meg is 

állt a történet általában. Ez probléma, hogy a fejlesztő pedagógusok csak nevelési 

tanácsadós papír alapján visznek el gyereket. Ha nincs szakvélemény, akkor nem tudnak 

vele foglalkozni, a nevelési tanácsadóban viszont nem tudnak az ilyen gyerekekkel mit 

kezdeni. Ez fontos lenne, mert nem egy migráns gyereknek volt a nyelvi nehézség mellett 

tanulási nehézsége is. De én ezt nem tudom kimutatni, mert nem értek hozzá, a nevelési 

tanácsadóba pedig azért nem tudják kimutatni, mert nincs közvetítő nyelv, ezt pedig 

nyilvánvalóan anyanyelven kellene megoldani. Ehhez kellenének mindenféle nyelvű 

tolmácsok a nevelési tanácsadókba.”  – általános iskolai pedagógus 
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Egy olyan intézményben számoltak be a megkérdezettek a pszichológus bevonásáról, 

ahol a migráns hátterű gyerekek beilleszkedési vagy egyéb problémáit igyekeznek 

orvosolni ilyen megközelítésből. 

„…különösen az utóbbi egy évben, mióta negatív kérdés a migrációs válság, 

Magyarországon a közbeszéd tárgya lett, sőt, hát kifejezetten központi téma, azóta elég 

sokszor ütköznek ők olyan helyzetbe, hogy az utcán leszólják őket, konkrétan volt egy 

kislány, aki úgy jött órára, hogy zokogva, hogy közölték vele a villamosmegállóban, 

hogy menjen haza francba, ahonnan jött. Tehát ilyen, ez korábban teljesen ismeretlen 

volt. – És ilyen helyzetben mit tudnak tenni? – Hát nyugtatjuk a gyereket, és hát 

konkrétan az iskola pszichológusnak a segítségére is szükség volt.” – középiskolai 

pedagógus 

A diákok szociális beilleszkedése kapcsán egyébként a pedagógusok kevésbé látnak 

kihívásokat, elutasítást.  

„Egy gyerek agyában ennek semmi jelentősége nincsen. A gyereket ez nem érdekli. 

Például ugye mi felnőttek, megakad a szemünk azon, hogy a kislányon kendő van, mert 

megakad. Azt hiszi, hogy érdekli itt egyik gyereket is az, hogy tudjuk jól, hogy nálunk 

egy bizonyos korban kendőt kötnek, bizonyos kor alatt nem, de egyszer csak kendő kerül 

rájuk. Azt hiszi, érdekli itt valamelyiket? Nem érdekli. Neki ez nem téma. Ez csak nekünk 

érdekes.” – általános iskolai igazgató 

„Általában elfogadó közegben vannak, szóval ilyen kiközösítés nem volt, csak hogyha 

valakivel nem tudnak mit kezdeni, az általában az illetőnek a személyiségéből 

következik. Volt egy kínai fiú például, aki 3 évig úgy járt ide, hogy a fal mellett a fal felé 

fordulva közlekedett. Teljesen, egy idegen test volt abban az osztályban, és képtelenség 

volt bármilyen módon integrálni.” – középiskolai pedagógus 

Ezt a képet viszont árnyalja a diákok beszámolója, akik viszont tapasztalnak csúfolódást 

és piszkálódást.  

„Amikor idejöttem, néhány osztálytársam inzultált magyarul, és hiába nem értettem 

magyarul, megvolt az az alapvető tudásom, mivel az első szavak, amiket megtanultam, a 

csúnya szavak voltak. És így értettem, hogy mit mondanak, most meg már még többet 

értek, és azért csúfoltak, mert nem beszéltem a nyelvüket, elég hülyeség. Nem érdekel, 

de eléggé idegesítő, hogy azt gondolják, kevesebb vagyok, mert nem vagyok olyan, mint 

ők.” – középiskolai diák 

„Amikor bejöttem az iskolába még nem ismertem senkit. Mert új voltam, és ezért 

mindenki csúfolt. De pár hónap után mindenkivel összebarátkoztam. Akkor már jó volt, 

de akkor is volt, hogy a fiúkkal verekedés, vagy veszekedés volt.” – általános iskolai 

diák 
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Ebben a jelenségben sem tér el a két iskolaszint, mint ahogy abban sem jelentősen, hogy 

a gyerekek nem kérnek segítséget a felnőttektől. Lehetőségként ugyan megemlítik a 

pedagógushoz való fordulást, azonban már általános iskolában sem érzik, hogy 

hatékonyan közbe tudnának avatkozni a pedagógusok, vagy nem úgy ítélik meg a 

helyzetet, hogy érdemes lenne a figyelemre (miközben láthatóan zavarja őket). 

„Ha nagyon zavaró lenne, akkor felhoznám, de olyannak látom magamat, aki meg tudja 

oldani a saját problémáit, és még soha nem volt olyan rossz, hogy segítséget kelljen 

kérnem. És általában, vannak barátaim, osztálytársaim, akik megvédenek, szóval nem 

nagyon volt szükségem.” – középiskolai diák 

„Nem mondjuk el a tanároknak, a szülőknek sem, mert ha anyának elmondanám, akkor 

ő elmondaná az iskolának. Többször is volt ilyen. Nem hiszem, hogy tudnának segíteni.” 

– általános iskolai diák 

A piszkálódások tehát nagy részben nem jutnak el a pedagógusokhoz, ezért érthető az ő 

álláspontjuk is, hiszen amit kívülről látnak, sok esetben nem fedi a gyerekek által 

tapasztalt élményeket. A negatív érzések mellett ugyanakkor a diákok üdvözlésről és 

pozitív élményekről is beszámoltak: 

„Nekem az van, hogy én izgatott voltam, mert először máshova jártam, és nem tudtam a 

nyelvet, és a táblára volt, írva, hogy köszönöm, hogy jöttél iskolába, és minden-minden. 

Nem olyan sokat tudtam magyarul. – általános iskolai diák 

„Sok figyelmet kap az ember, más, mint a többiek, más kultúra, minden más, ha ez jó az 

embernek, hogy a figyelem középpontjában van, én szeretem, hogy ismernek. – 

középiskolai diák 

A diákok beilleszkedésének folyamatát szintén nehezíti a fluktuáció. Mind a befogadó 

közösség, mind pedig az újonnan érkezők (esetleg visszatérők) szempontjából 

megnehezíti az összeszokást, csoportként való működést a nem magyar anyanyelvű 

tanulók év közbeni érkezése. Van azonban olyan iskola, ahol ezt a jelenséget nem 

kezelik újdonságként, sőt, magyar viszonylatban is gyakorinak látják a helyzetet: 

„Ezektől a gyerekektől független a pedagógiai program, még akkor is, hogyha jól 

beleférnek, illetve segíti őket. Mivel hogy az előbb mondtam, hogy mi befogadó iskola 

vagyunk, ezért az egész programunkat erre építettük fel, semmi olyat nem csinálunk, 

ami extra… Tehát nem kell ehhez migránsnak lenni, tehát valaki bolyong a munkahely 

után, bolyong a saját élete megoldhatatlan részei után, mindenesetre bolyong.” – 

általános iskolai igazgató 

A tanárok, tanítók számára ugyanakkor – érthető módon – nehézséget jelent az év 

közbeni becsatlakozás, hiszen az eltérő háttérrel érkező gyerekek beillesztésénél a tárgyi 

tudáson túl a magyar nyelvtudással is akadhatnak problémák, amelyekre többnyire nincs 

kapacitás az éves struktúrában lefedni.  
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A tanulmányi, illetve a társas beilleszkedésen túl azonban egy területen a normák, 

szabályok terén egyértelműen pozitív a megítélés a migráns hátterű gyerekek körében.  

„Na az nem jellemző az idegenekre, abba nem integrálódnak például a dohányzásba, 

lógásban sem, az nem jellemző…” – általános iskolai igazgató 

„Itt nálunk ezekkel nem volt gond, nem, semmi. Szerencse, nem szerencse, ilyen 

szempontból a beilleszkedéssel nem volt gond.” – középiskolai pedagógus 

A szociális beilleszkedés terén elvétve találkoztunk olyan esetekkel, amikor a 

pedagógus a migráns háttérnek tudta be a közösségi programokból való kimaradást. 

Ezzel szemben minden intézményben kivétel nélkül pozitívan nyilatkoztak a 

pedagógusok a multi-kulturális napokon való részvételről, a különböző szakkörök, 

sportkörök látogatásáról: 

„Kirándulni ugyanúgy járnak, mindenben részt vesznek, sportolnak, tehetségüktől, 

érdeklődésüktől függően részt vesznek az iskola kulturális életében, sportolnak, mindent 

csinálnak gyakorlatilag, nincs különbség.” – középiskolai igazgató 

„Kiállt egyik osztály, komolyan mondom, én úgy azt hittem hogy az UNICEF egyik 

rendezvényén vagyok, amikor ugyanúgy az egyik kórusban ott énekelt a szír kislány, 

meg az indiai kisfiú, az ukrán gyerek, meg a kínai és hát ugye pontosan látszik rajtuk, 

hogy te is máshonnan jöttél, meg te is, de ugyanezen a programon mindannyian részt 

vettek, tehát ez megint a mi gondolkodásunk, nem utasítanak el semmit.”- általános 

iskolai igazgató 

„A multi-kulti délelőttnek nálunk hagyománya van. A migráns gyerekekről szól, ők 

szerepelnek, és szülők jönnek, és kaját hoznak, elég nagy volumenű történet volt. De 

olyan év is volt, hogy nem a szülőket hívtuk, hanem a Menedéket, és ők jöttek egy zenés 

projekttel. Ezt általában a magyar, mint idegen nyelv tanár szervezi. Három éve a 

költészet napjára találtam is egy projektet, de bevontam az ofőket, és más tanárok is 

szerepeltek. Nagyon lelkesen mindenki részt vett.” – általános iskolai pedagógus 

A fenti benyomásokat a gyerekek is megerősítették, az viszont nagyobbakra volt 

jellemző, hogy beszámoltak a közös tanulókörükről: 

„…együtt tanul az osztály: volt egy matekdoga, minden dogára rá volt írva, hogy OP, 

nem értettük, hogy mit jelent ez, aztán a tanár elmondta, hogy ez nem OP, hanem nulla 

pont. Ezért elkezdtünk egy antiópé szakkört.” – középiskolai diák 

Vagy sportban, énekkarban való jelenlétükről: 

„Valahogyan a kínai családok egy része, meg nem csak kínaiak fontosnak tartják azt, 

hogy a gyerekek művészettel foglalkozzanak, és járatják a gyerekeket.  Mi lehet az oka? 

Szerintem egyszerűen igényesek. Fontosnak gondolják azt, lehet, hogy, lehet, hogy 

tradicionálisan, lehet, hogyha ők Kínában élnének, akkor is.” – középiskolai igazgató 
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„Általánosban volt atlétika, súlylökés. Versenyeztem is.„– középiskolai diák 

Családban beszélt nyelv, identitás erősítése, megőrzése  

A kihívásokhoz tartozik, bár nem közvetlenül, azonban a saját identitás megőrzéséhez, a 

szocializációhoz nagyban hozzájárul a saját kultúra, saját nyelv ismerete, gyakorlása. 

Az intézmények erre a területre nem fordítanak külön figyelmet, kívül esik a 

hatáskörükön. Amennyiben mégis előkerül a téma, az óvodai, bátorító példával 

ellentétben inkább a tiltás figyelhető meg: 

„Jó látni őket együtt, amennyire én rettegtem tőle év elején, hogy ebből mi lesz, annyira 

jól alakult így a szituáció, és ők egymást is segítik, egymásnak is, és az kialakult 

szabály, hogy magyarul kell beszélni. Tehát hogy az idegen ajkúak, hogyha ők játszanak 

együtt, akkor is magyarul kell, és az indiai, meg a szír, meg a kínai, mindegyik magyarul 

kell, hogy játsszon.” – általános iskolai pedagógus 

Ez azonban nem intézmény, hanem inkább tudás függő, módszertan specifikus, a 

pedagógus valószínűleg nincs tisztában a vonatkozó elméleti háttérrel, és az integrációt 

az asszimiláció fogalmával kívánja helyettesíteni. 

A gyerekek elmondása alapján kicsit árnyalja a képet, hogy egyfelől azok, akik nem 

tudnak még magyarul, kénytelenek saját nyelvüket használni ahhoz, hogy valamilyen 

alapvető információkat szerezzenek a környezetüktől (természetesen ez is csak olyan 

esetben lehet hasznos, amennyiben a közösségben van ugyanolyan nyelvet beszélő 

gyerek). Ez történt az egyik fókuszcsoportos interjúnk során is, ahol az egyik, két héttel 

az előtt érkezett kínai kisfiú főként a társai segítségével tolmácsolta eddigi 

tapasztalatait. 

Teljesen más a helyzet azokkal, akik Magyarországon születtek, vagy sok éve itt élnek: 

ők ugyanis anyanyelvként ismerik, ismerhetik a magyart, azonban interkulturális 

beágyazottságuknak megfelelően a saját, szülőktől tanult nyelvet már kevésbé 

gyakorolják. 

„Vietnámi az anyanyelvem, de kezdem elfelejteni, mert vietnámiul beszélnek otthon 

hozzám, de én magyarul válaszolok.” – közép iskolai diák 

„Én jártam tanfolyamra, régen vietnámiul beszéltem a nővéremmel is, de aztán 

valahogy áttértünk a magyarra. Most már csak anyukámmal beszélek vietnámiul.”- 

középiskolai diák 

„…otthon anyával azt tanulom, amit Indiában tanulunk. Van egy online oldal, és ott 

lehet nézni, hogy mit csinált az indiai iskola, az enyém.” – általános iskolai diák 

A hétvégi iskola az óvodai plusz foglalkozások későbbi megfelelője lehet, ezt azonban 

nem mindenki veszi igénybe, illetve nem is mindenkinek áll rendelkezésre: 
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„Hétvégén van kínai hétvégi iskola, de oda nem mindenki jár, nem mindenki akar 

hétvégén is iskolába menni. Ez teljesen magánkezdeményezés.” – középiskolai diák 

Ahogy az eggyel korábbi idézetnél is láthattuk, a felzárkóztatás, korrepetálás a saját 

nyelv gyakorlásától nem választható teljesen szét. Sok esetben ugyanis a tantárgyi 

lemaradások, meg nem értések a nyelvi kompetenciák hiányából fakadnak, nem pedig a 

gyerekek képességeiből. 

Tudásmegosztás, hálózatosodás 

Az intézmények (program megvalósítástól függetlenül) szigetként érzik magukat a saját 

környezetükben, és a hálózatosodás, a tudásmegosztás csupán a projektekben résztvevő 

személyekkel, és velük is csak részben valósul meg.  

„Az interkulturális munkacsoport a Bábel program kapcsán jött létre, ami akkor indult 

az iskolában, amikor ide kerültem. Azok voltak benne, akik abban dolgoztak. Később 

bele olvadtunk a kéttannyelvű munkaközösségbe. Annak lehetett pluszban 

munkaközösség vezetője, ennek már nem. Így integrálódtunk. A munkakapcsolat persze 

továbbra is megmaradt az érintett kollégák közt.” – általános iskolai pedagógus 

A projekt tématerületének megfelelően kutatókat, egyetemi tanárokat, szociális 

szakembereket ismernek, a hasonló helyzetben lévő intézményekkel azonban nem, vagy 

minimális mértékben tartják a kapcsolatot. Ez nem csak a szakmai fejlődés miatt lenne 

kívánatos, hanem az intervízió lehetőségét is megnyitná, teret adva a területen 

tapasztalható nehézségek ventillációjának. 

Ilyen kapcsolat híján azonban a tanári karon belül lehet csak a problémákat megvitatni.  

„Egy elvemet sikerült beléjük sulykolnom a nyolc év alatt, hogy itt az iskolában 

nincsenek nagy dolgok, csak ha csinálunk belőlük. Ezt lehetne kisstílűségnek is nevezni, 

meg szemlélhetem ezt a mondatot úgyis, hogy hát itt nem csinálnak semmit, és nincs 

semminek jelentősége, de nem erről van szó. – Megbeszélik, kibeszélik? – Nem tudunk 

mást csinálni. Megbeszéljük, ez az egyetlen technikai lehetőségünk.” – általános iskolai 

igazgató 

E módszer hiányosságainak, hatásának vizsgálatára nem tér ki tanulmányunk. 

Végül, de nem utolsósorban a tudatosságnövelés, az érzékenyítés területén láttunk még 

kihívásokat. Bár alapvetően a pedagógusok nyitottak és elfogadóak voltak a migráns 

hátterű gyerekekkel kapcsolatban, összességében azt láttuk, hogy fontos lenne az 

integráció kétirányúságára nagyobb figyelmet fordítani, a pedagógusokat olyan 

interkulturális kompetenciákkal felruházni, amellyel biztonságosan mozoghatnak a 

változó közegben, valamint kész válaszokat és módszereket tudnak a diákjaik, esetleg 

kollégáik, környezetük számára átadni.  
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Válaszaik alapján azt látjuk, hogy fontos lenne megerősítésük abban a pozícióban, hogy 

igenis képesek mind a csoportdinamikát alakítani, mind pedig a saját kompetenciáik 

alapján az elfogadást, a másság iránti nyitottságot növelni. Az önreflexió, az érzékenyítő 

foglalkozások gyakoribbá tétele egy jó módszer lehet erre, kiterjesztve a pedagógusok 

interkulturális tudását. 

Tehát itt alapvető dolog az étkezés, hogy ők megérkeztek, és mindegyik evett kézzel-

lábbal, és csámcsogva a kínaiak, és hetekbe telt, míg megmagyaráztuk, hogy otthon így, 

és tudjuk, hogy ti így, de itt nem, hanem itt így kell. És szépen ezeket a szabályokat 

átveszik, a legújabb gyerek pálcával eszik, meg most már hozott villát is, mert látta, 

hogy mindenki villázik, tehát már egy hete itt van, és már villája is van, meg pálcája is. 

A többiek pedig szépen megtanulták, hogy mi késsel, villával, kanállal fogyasztjuk az 

ételt. Most az a trend, hogy ők úgy esznek, hogy két tál étel van előtte, és eszik egy kicsit 

a levesből, eszik egy kicsit a főzelékből, tehát ezt meg mi fogadtuk el, hogy ő nem 

megeszi a levest, és utána jön a második, hanem ő felváltva eszik, de például simán 

megfogták a tányért és itták ki a levest. Tehát ezek olyan szabályok, amiket mi nem így 

csinálunk, megtanulta, hogy már nem issza a levest, hanem szépen kikanalazza. Tehát 

alkalmazkodnak ők, próbálnak és én azért ezt pozitívumnak látom, hogy mi is próbálunk 

nyitni feléjük, meg ők is felénk.” – általános iskolai pedagógus 

Összességében tehát az látható, hogy elég sok kihívással kell szembenézni egy 

iskolának, ha migráns hátterű gyerekeket akar felvenni az intézményébe, mind 

adminisztrációs, mind szakmai szinten. Ezen túlmenően (vagy épp ennek köszönhetően) 

az oktatási rendszerbe, valamint a magyar közegbe való integrálásra alapvetően nyitott 

hozzáállással találkoztunk a válaszolóink körében. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Tanulmányunkban a köznevelési rendszerben a migráns hátterű gyerekek 

integrációjának jelenlegi helyzetéről alkottunk pillanatképet. Az ezt a folyamatot 

elősegítő, korábban megvalósult programok elemzése, valamint az adatfelvételek 

alapján készítettük elemzésünket.  

A fentiekben kifejtettük, hogy a migráció jelenségének az oktatási rendszerbe való 

implementálása hosszú folyamat, amely folyamatos munkát kíván: jelenleg a projektek 

ehhez döcögősen járulnak hozzá.  Nincs ugyanis lehetőség hosszú távú tervezhetőségre, 

a már meglévő tudás nem mindig elérhető, örökíthető tovább. Bizonyos helyeken 

működnek a már bejáratott módszerek, de az újonnan belépő intézmények esetében 

nincs az iskolák felkészítésének kialakult módszertana, valamint állami 

(háttér)támogatása. 

Pozitív elmozdulás figyelhető meg a tanulási segédanyagok fejlesztése, valamint az 

integrációt segítő pedagógiai és szociális munka komplexitásának fejlődésében. A 
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létrehozott segédanyagok elérése kutatómunkát igényel, azonban a téma iránt 

érdeklődők számára megéri a fáradtságot.  

A projekteket megvalósító intézményekben a fenntarthatóság nehézségei mellett is 

rendelkezésre állnak a korábbi struktúrák, kapcsolatok, erőforrások és nem utolsó 

sorban tapasztalatok és tudás a nem magyar anyanyelvű gyerekek minél hatékonyabb 

integrációjához.  

Elemzésünk során azt tapasztaltuk, hogy abból adódóan, hogy az általunk vizsgált 

minden intézményben voltak idegen ajkú fiatalok, ezért támogatással vagy anélkül, az 

óvodáknak, iskoláknak muszáj valahogyan elősegíteni a külföldi diákok beilleszkedését, 

reagálni a nehézségeikre valamint az együttműködést, integrációt előmozdítani.  

A különbségek elsősorban a módszerekben, a szemléletmódban, a lehetőségek 

kiaknázásában húzódnak. Általános eltérések a tudatosság, az integráció két 

irányúságának hangsúlyozása terén mutatkoztak,  melyek azonban egyaránt adódhatnak 

a megvalósított projektek eredményeiből, de abból az alapvetésből is, hogy ezek az 

intézmények eleve nyitottabban állnak a jelenséghez, hiszen maguk jelentkeztek a 

programok résztvevőinek, megvalósítóinak.  Általános érvényű megállapítás hogy az 

integráció folyamatával járó kihívások iskolafokra és programra való tekintet nélkül 

kreatív megoldásokat hívtak életre. 

Jó gyakorlatok 

Az alábbiakban azokat az adatfelvétel során előforduló megoldásokat foglaljuk össze, 

amelyeket vagy a vizsgált programokban, vagy pedagógusok által létrehozott innovatív 

megoldások, esetleg más célcsoportra kidolgozott, de migráns hátterű gyerekek 

integrációjában is alkalmaztak. Ezeket a gyakorlatokat meglátásunk szerint 

széleskörűen, akár rendszer szintű támogatással lehetne az intézmények, és 

pedagógusok számára elérhetővé tenni, alkalmazni és az intézmények egyedi igényeire 

adaptálni, illetve későbbi projektek keretében tovább fejleszteni.  Ezek közül néhány 

módszer, technika akár azonnal megvalósítható, míg másokhoz akár szakpolitikai, de 

legalábbis fenntartói támogatás mindenképpen szükséges. Mindezeken túl azonban 

érdemes az összes itt felsorolt gyakorlatok megvalósításának, adaptálásának 

lehetőségeit egyesével megvizsgálni, az érintett szervezeti szinteken felmérve, az 

implementáláshoz szükséges kompetencia, tudás és eszköz igényt.  

 Magyar, mint idegen nyelvszakos tanár 

A rendszer szintű nehézségek ellenére, néhány általunk vizsgált intézményben meg 

tudták valósítani a magyar, mint idegen nyelvszakos tanár munkájának finanszírozását. 

Igaz, ez a projekt kereteken belül indult el, így a fenntartása sok könnyebb volt, 

összehasonlítva más intézményekkel. 

 Pedagógiai programok más nyelveken 
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Az egyik óvodában találkoztunk a példával, ahol a pedagógiai programjuk kínai és 

vietnámi nyelven is megtalálható volt honlapjukon. A módszer előnye, hogy 

projektalapon működtethető, hiszen a fordítási munkák után hosszútávon fenntartható 

(esetleg szükséges kisebb módosításokkal) és könnyen elérhető a célcsoport számára.  

 Interkulturális munkaerő alkalmazása 

Szintén egy óvodában valósult meg ez a gyakorlat, a konyhán dolgozó egyik munkatárs 

volt az, aki egy korábbi képzés elvégzése után került be az intézménybe dolgozóként. A 

harmadik országbeli munkavállaló alkalmazása a többségi társadalom szempontjából a 

tudatosságnövelésre, szemléletformálásra, az interkulturális kompetenciák 

növekedésére, az új munkavállaló szempontjából az integrációra, a nyelvtanulásra, és 

számos egyéb jelenségre van pozitív hatással.  

 Multikulturális napok 

Több általunk vizsgált intézményben alkalmazták előszeretettel a módszert, amelynek 

előnyei egyértelműek: jelentős szervező munkát igényel, de viszonylag alacsony 

költségvetéssel megszervezhető, a szülők bevonására tökéletesen alkalmas. Az 

érzékenyítés, valamint az egymás kultúrájának megismerése az ünnepek közös 

ünneplésén, vagy a tradíciók megosztásán keresztül a legtermészetesebb módon tud 

végbemenni, amellett, hogy a non-formális oktatás részévé is válhat. 

 Kulturális jellemzők tananyagba épített bemutatása 

Szintén a tanításmódszertanban alkalmazható a tananyag csoportra szabása: az adott 

témakörben (például történelem esetén a megfelelő résznél) egy imaszőnyeg vagy más 

eszközök bemutatása garantáltan fenntartja a figyelmet és egymás megismerése mellett 

segít a kompetenciák könnyebb átadásában. 

  Magyar országjárás 

Az egyik középiskola beszámolója alapján jutott tudomásunkra az a módszer, amellyel 

egyszerre több kompetenciát is fejlesztenek. A diákok minden évben az ország más 

területére mennek szervezetten kirándulni, hogy az adott tájegység kulturális-földrajzi 

adottságait megismerjék, valamint szociális készségeik fejlődjenek. A kiránduláson az 

osztályok (így a magyar és nem magyar gyerekek is) részt vesznek, ezáltal megismerik 

Magyarországot, a különböző településtípusokat, embereket, szokásokat.  

 Tananyag kivonat 

Konkrétan a frontális oktatásban van nagy haszna a tananyag kivonatnak. Az eszközt a 

tanárok készítik, saját kezdeményezésre, így a létrehozásba belefektetett energia és idő 

azonban elég nagy megterhelést jelenthet egy-egy pedagógusnak. Ezt kivédendő, a 

munkamegosztás, valamint a dokumentumok megosztása hasznos előrelépés lehetne a 
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gyakorlatban. Előnye, hogy a diákok számára nagyban megkönnyíti a tanulást, illetve a 

kifejlesztés után hosszabb távon használható.  

 Programok adaptálása más területekről  

Több megkérdezett említette, hogy a más célcsoportok (sajátos nevelési igényű, 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek stb.) számára fejlesztett 

módszereket alkalmaznak a nem magyar anyanyelvű diákok oktatásánál is. A valós 

igényekre valós megoldási javaslat ez, hiszen a migráns hátterű gyerekek valóban több, 

esetenként személyesebb figyelmet igényelnek. Ez a kezdeményezés sok, még 

kiaknázatlan potenciált rejt magában a különböző programok adaptálásával szintén 

nagyban lehet segíteni a külföldi gyerekek boldogulását.  

 Civilek, egyéb segítségek bevonása 

Tipikusan projektekben már korábban részt vett intézmények említették a különböző 

civilszervezetekkel és más, korábbról fennmaradt kapcsolataikkal az együttműködést, 

illetve segítségkérést. Ezek lehetnek ad hoc problémák, vagy időszakosan előforduló 

nehézségek is. A gyakorlat lényege, hogy az intézmények tudják, hogy hova és kihez 

fordulhatnak, ha valamilyen plusz segítségre, támogatásra van szükségük.  

 A célcsoport bevonása 

Az egyik középiskola beszámolója alapján a célcsoportot, azaz a gyerekeket is be lehet 

vonni az integrációs folyamatok fejlesztésébe: egy külföldi tanulmányútra mentek a 

diákok pedagógusaikkal, majd megosztották tapasztalataikat. Ez azért is fontos, hogy a 

támogatni kívánt csoport ne csak passzív szereplője, hanem aktív résztvevője legyen, 

lehessen a folyamatnak, amelyben a diákok saját magukért és mind magyar, mind nem 

magyar társaikért közösen hoznak létre új struktúrákat, működnek együtt a fejlesztések 

érdekében. 

Szakpolitikai javaslatok 

Tanulmányunk megalapozza a fejlesztési irányokat, melyeket a szakpolitikai 

javaslatainkban részletezünk. Munkánk során a már korábban említett, 2004-ben, 

Oktatási Minisztérium által kiadott iránymutatásra támaszkodtunk, amikor az ajánlások 

két alappillérét fogalmaztuk meg, melyek a következők: 

Hálózatosodás, tudásmegosztás támogatása 

Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy igen fontos lenne az intézmények közötti 

kapcsolatokat is megerősíteni, hogy a hálózatosodás segítségével nehézségeikre, 

problémáikra könnyebben megoldást találjanak. Ezen kívül mindenképpen szükség 

lenne központilag meghatározott keretekre, normatíva bevezetésére, hogy az egyes 

tanulók nyelvi felzárkózását minél sikeresebben megvalósítsák. A pedagógusképzésben 
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szintén több támogatásra van szükség: anyagi, szellemi, szupervíziós és egyéb típusú, 

rendszerszinten szabályozható intézkedések meghozatalára. 

Szemléletformálás, tudatosságnövelés 

A magyar társadalom körében tapasztalható xenofóbia növekedése felhívja a figyelmet 

a társadalmi tudatosság, az érzékenyítés szükségességére. A témában a pedagógusok, 

segítő szakemberek nagymértékű támogatására, megerősítésére lenne szükség, hogy az 

elmúlt években a közbeszédben megjelent negatív előítéletek hatékonyan 

csökkenthetőek legyenek. Ők azok a szereplők ugyanis, akik a többségi társadalom 

tagjaként közvetítők lehetnének az együttműködések kialakításában, az integráció 

elősegítésében. 
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Melléklet – a programok ex-post értékeléséhez 

 

 

 

  

Projekt címe 
Mentorprogrammal 
az Integrációért 

Mentorprogrammal 
az integrációért Dél-
alföldön, Budapesten 
(MIDAB) 

Mentorprogrammal 
az integrációért 
alkalmazásának 
kiterjesztése 
(MINTA) 

Migráns 
gyerekekről 
pedagógusoknak 

Oktatási 
tájékoztató 
migránsoknak 

Ismerős 
ismeretlenek 

Mindenki 
másképp 
egyforma 

Elemzésben 
használt 
hivatkozás Agora_EIA2011  Agora_EIA2012 Agora_EIA2013 Menedék_EIA2008 

Menedék_EIA 
2008_2 Menedék_EIA2010 Menedék_EIA2011 

Kedvezményezett 
szervezet 

Agora Alapítvány a 
Társadalomkutatásért  

Agora Alapítvány a 
Társadalomkutatásért  

Agora Alapítvány a 
Társadalomkutatásért  

Menedék – 
Migránsokat 
Segítő Egyesület 

Menedék – 
Migránsokat 
Segítő 
Egyesület 

Menedék – 
Migránsokat 
Segítő Egyesület 

Menedék – 
Migránsokat 
Segítő Egyesület 

Támogatási 
forrás (EIA/EMA) EIA EIA EIA EIA EIA EIA EIA 

Támogatási 
időszak (kezdete 
- vége) 

2012.01.01.-
2012.12.31. 

2013.01.01.-
2013.12.31. 

2014.01.01.-
2014.12.31. 

2009.01.01.-
2009.12.31. 

2010.01.01.-
2010.06.30. 

2011.07.01.-
2012.06.30. 

2012.07.01.-
2013.06.30. 

Célcsoport 
(pedagógus, 
migráns, 
többségi) M M M P M T T 
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Projekt címe 
Migrációról 
iskolásoknak Sokszínvilág 

Interkulturális 
iskolai program 

Segítők és 
Barátok között Játék a Föld körül 

Migráns Oktató 
Központ – modell 
program ColourSchool 

Elemzésben 
használt 
hivatkozás Menedék_EIA2012 Menedék_EIA2013 

Than 
Károly_EMA2010 

Pósa 
utca_EMA2009 Luther_EIA2010 OFI_EMA2012 Odeon_EIA2012 

Kedvezményezett 
szervezet 

Menedék – 
Migránsokat 
Segítő Egyesület 

Menedék – 
Migránsokat 
Segítő Egyesület 

Than Károly 
Ökoiskola, 
Gimnázium, 
Szakközépiskola és 
Szakiskola  Pósa Utcai Óvoda  

Luther Passage a 
Kultúráért 
Egyesület  

Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet  

Odeon Video 
Kiadó- és 
Kölcsönző Kft. 

Támogatási forrás 
(EIA/EMA) EIA EIA EMA EMA EIA EMA EIA/2012/1.2.2. 

Támogatási 
időszak (kezdete - 
vége) 

2013.07.01.-
2014.06.30. 

2014.07.01.-
2015.06.30. 

2011.07.01.-
2012.06.30. 

2010.01.01.-
2010.12.31. 

2011.01.01.-
2012.01.31. 

2012.01.01.-
2013.03.31. 

2012. 09. 01.- 
2013. 08. 15. 

Célcsoport 
(Pedagógus, 
Migráns, 
Többségi) T MT M M MT M? T 
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Projekt címe ColourSchool 2 

Idegenek a 
kertemben – 
Módszertani 
kézikönyv 

Együtthaladó - 
migráns 
gyermekek az 
iskolában 

Együtthaladók II. - 
migráns 
gyermekek az 
iskolában 

Együtthaladó III. - 
migráns 
gyermekek az 
iskolában 

Együtthaladó IV.- 
Történelem és 
honismeret 
migránsoknak 

Együtthaladó V.- 
Pályaorientáció 
migráns 
fiataloknak 

Elemzésben 
használt 
hivatkozás 

 Budapest 
Film_EIA2013 Palantír_EIA2009 

Miskolci 
Egyetem_EIA2009 

Miskolci 
Egyetem_EIA2010 

Miskolci 
Egyetem_EIA2011 

Miskolci 
Egyetem_EIA2012 

Miskolci 
Egyetem_EIA2013 

Kedvezményezett 
szervezet Budapest Film Zrt. 

Palantír Film 
Vizuális 
Antropológiai 
Alapítvány Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem 

Támogatási forrás 
(EIA/EMA) EIA/2013/1.2.4. EIA/2009/3.1.6.3. EIA/2009/3.1.1.1 EIA/2010/3.1.1.1. EIA/2011/1.1.1. EIA/2012/1.1.3. EIA/2013/1.1.1. 

Támogatási 
időszak (kezdete - 
vége) 

2013. 11. 01- 
2014. 08. 31. 

2010.06.01- 
2011.03.31. 

2010.01.01-
2011.01.31 

2011.02.01- 
2012.01.31 

2012. 02. 01.- 
2013. 04 30. 

2013.02.01- 
2014.02.28 

2014.01.01-
2015.02.28. 

Célcsoport 
(pedagógus, 
migráns, 
többségi) T T P P P P P 
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Projekt címe 
Iskolai Integrációs 
Program 

Iskolai Integrációs 
Program 

Iskolai Integrációs 
Program 2012 

Iskolai integrációs 
program 2013-2015 

Iskolai integrációs 
program 2013-2015 

Elemzésben 
használt 
hivatkozás Református_EMA2008 Református_EMA2009 Református_EMA2011 Református_EMA2012 Református_EMA2013 

Kedvezményezett 
szervezet 

Református Missziói 
Központ 

Református Missziói 
Központ 

Református Missziói 
Központ 

Református Missziói 
Központ 

Református Missziói 
Központ 

Támogatási 
forrás (EIA/EMA) EMA/2008/B1.1. EMA/2009/3.1.3.a.1. EMA/2011/3.6.6 EMA/2012/3.6.2 EMA/2013/3.5.2. 

Támogatási 
időszak (kezdete 
- vége) 

2009.01.01-
2009.12.31 

2010.01.01- 
2010.12.31 

2012.01.01- 
2013.06.30. 

2013.07.01- 
2014.06.30 

2014.07.01- 
2015.06.30 

Célcsoport 
(pedagógus, 
migráns, 
többségi) M M M M M 

 

 


