
Hatékony kommunikációval
a társadalmi beilleszkedésért küzdő 

gyerekek támogatásáért

Gönczöl Enikő előadása



Különbségek az induláskor 

„Az iskolába lépő elsősök között akár ötévnyi mentális 

különbség is van… ami az iskolai évek alatt ráadásul 

tovább nő. A közoktatásból kilépő gyerekek harmadának 

esélye sincs arra, hogy megállja a helyét a 

munkaerőpiacon.” 

(Nagy József)

A különbségek fő forrásai

• Életkörülmények, anyagi lehetőségek, tapasztalatok

• Kulturális / közösségi szokások, viselkedésbeli normák  



Nyelvi szocializáció

A nyelv a szocializáció alapvető eszköze: 

• közvetíti a közösség elvárásait a gyerekek felé;

• ezzel együtt a nyelvbe kódolt társadalmi információkat is. 

DE: a megfelelő nyelvhasználat célja, és egyben 

bizonyítéka is a szocializáció sikerességének. 

A hatások láncolata:

A kultúra és a társadalmi szerkezet → a nyelv elsajátítása 

→ az iskolai tanulás folyamata és eredményei

DE: Nem determinált! 

Új hatások → új nyelvhasználati módok

A nyelvi repertoár határai kiterjeszthetők!



Családi nyelvhasználat

• A családi nyelv a családi kultúra része és átadásának 

eszköze - formálja a gondolkodást és a magatartást. 

• Segíti vagy gátolja az iskolai eredményességet és a 

társadalmi boldogulást. 

„Az otthon elsajátított nyelvhasználati módok társadalmi 

előny és hátrány forrásává válhatnak.” (Réger Zita)

Anya-gyermek kapcsolat – a valódi kérdések fontossága

• Tartalmilag és formailag változatosabb válaszok születnek.

• Elősegítik a társalgás kialakulását és annak fennmaradását.

• Valódi partnerség és párbeszéd jön létre a beszélgetők között.

• Ez a fajta beállítódás kihat a megismerő tevékenységre.



Kisgyermekkori olvasás

Az olvasással kapcsolatos iskola előtt tapasztalatoknak 

döntő hatása van az iskolai sikerességre. 

• Értékes tevékenység, örömforrás, közös élmény

• A könyvből szerzett tudás beépülése a társalgásba

• A valóság és a könyv közötti kapcsolat megértése

• A koncentrált figyelem, az aktív hallgatás megtanulása

• Bizonyos technikák elsajátítása, kommunikációs és 

viselkedési formák begyakorlása

• A hallott szöveg elképzelése (fantázia, „belső mozi”)

• A könyvből és az életből vett információk összevetése 

(helyzettől független jelentések)



In memoriam…
„Aki minden nap hall 
mesét, annak iskolába 
lépéskor a nyelvi 
fejlettsége másfél évvel 
előzheti meg azt, aki 
csak rendszertelenül 
hall mesét. Márpedig a 
nyelvi fejlettség a 
gondolkodás alapja…

Az olvasás segít élni, 
életben maradni, növeli 
az empátiát, a másik 
ember és a világ 
megértését.” 

Vekerdy Tamás



Különbségből esélykülönbség

A természetes egyenlőtlenségből az iskolai évek alatt válik 

esélyegyenlőtlenség.

Ennek fő okai: 

• Az iskola egyoldalúan preferálja a középosztálybeli 

értékeket, tudásokat, normákat és magatartási mintákat.

• Képtelen igazodni az iskolában megjelenő kultúrák 

sokszínűségéhez (differenciálás).

„Az iskola a meglévő szociális eredetű hátrányt tanulási 

hátránnyá transzformálja.” (Nahalka István)

Ennek eszközei: szelekció + diszkrimináció



Szelekció / szegregáció

A különböző társadalmi csoportok elkülönülése

• Intézmények közötti (iskolatípus, fenntartói típus)

• Intézményen belüli (tagozat, csoportok)

Hogy eredményesebb: együtt vagy külön? 

• Maga a szelekció nem okoz esélyegyenlőtlenséget.

• Mindkét forma jó minőségű tudáshoz vezethet.

Fő hajtóerő: az elkülönülés igénye, előjogok biztosítása

Negatív hatásai: 

• nem tanulnak meg együttműködni más csoportokkal,

• csökkenti a toleranciára nevelés esélyét.



Diszkrimináció

Az esélyegyenlőtlenség forrása nem a szegregáció, hanem 

a hátrányos helyzetbe hozás. 

• Nyílt formák – jogilag nem támogatottak, egyre kevésbé 

szalonképesek → visszaszorulóban vannak.

• Látens formák – mélyen benne élnek a társadalomban 

és a pedagógiai kultúrában → nem csökkennek.

„A látens diszkrimináció a pedagógiai kultúrának az a formája, 

amely a többségi csoportok kultúrájának, értékrendjének, 

tudásrendszerének, tapasztalatainak, magatartásformáinak és 

normáinak preferálására, a kulturális és egyéni sajátosságok 

figyelmen kívül hagyására épül.” (Nahalka István)



Egyenlőség ≠ méltányosság



Integrációs pedagógiai rendszer

Befogadó iskolák: szociálisan és kulturálisan eltérő igényű  

tanulók együttnevelése – a különbségek figyelembevétele.

↓

Új szemlélet – módszerek – tartalmak – szerepek

Uniós + hazai források (HEFOP, TÁMOP, OOIH)

Bázisintézmények, követő intézmények 

Képzések, tudásmegosztás, hálózatépítés

Szakértők, tanácsadók, koordinátorok, mentorok 

2003-2013



Sikeres IPR iskolák

Kutatás: 147 iskola (kérdőív, interjú, megfigyelés - 2014)

→ eredményesség a megváltozott tanulási környezetben?

A siker attól függött, mennyire éltek a lehetőségekkel.

A sikeres intézmények közös jellemzői:

• Felkészült pedagógusok + folyamatos igény a tanulásra.

• Kevésbé sztereotip és előítéletes gondolkodás.

• A tanulói kudarc forrásai nem a családi gyökerek.

• Az elmaradó sikerek oka szakmai hiányosság.

• Elkötelezettség a tanulói csoportok iránt és érdekeik 

hatékony képviselete.



Mi befolyásolja a sikert?

A családból hozott szociális hátrányok kiegyenlítését leginkább befolyásoló 

tényezők (országos reprezentatív vizsgálat pedagógusok körében, 2013)



Hogy látjuk őket és magunkat?

2014-es kutatás – azokban az iskolákban, amelyek 2006-

ban jelentős támogatást kaptak integrációs programjukhoz. 

Három fajta gondolkodási stílus

TÍPUS A probléma oka A pedagógus mozgástere

Előítéletesség Maga a célcsoport (annak 

tulajdonságai és 

magatartása)

A passzív (vagy ellenséges), nincs 

köze a problémához.

Empatikus probléma-

kerülés

A probléma forrása a 

környezet, a gyermek ennek 

áldozata.

Együttérző, de passzív – úgy érzi, 

tehetetlen. Elhárítja a felelősséget. 

Leszállítja az elvárásait.

Realisztikus 

felelősségtudat

A problémák forrása a

gyerekek élethelyzete. Ezek

kezelhetők az iskolában, 

vagy külső segítséget 

igényelnek.

Felelős és aktív. Kompetens

cselekvőként tekint magára, de látja a 

határait. Meg tudja mondani, milyen 

segítségre van szüksége.

Elvárásai magas szintűek.



Inkluzív tanulási környezet

„Legnagyobb erővel a látens diszkrimináció befolyásolja 

az esélyek egyenlőtlenségét. A szegregáció megszüntetése 

ezért önmagában nem lenne elég.” (Nahalka István)

A látens diszkrimináció megszüntetésének feltétele az 

inkluzív környezet kialakítása. Ennek lépései: 

1. Helyzetelemzésen alapuló közösségfejlesztés, aminek 

része az inkluzív szemlélet kiépítése az intézményben. 

2. Helyi inklúziós programok tervezése. 

3. A tervek átültetése a gyakorlatba (implementáció). 

Feltételezhető: az első lépés többnyire elmaradt a hazai 

beavatkozások során. 



Különféle megoldások…



Mit tehetünk értük? 

Ez attól is függ, hogy hogyan tekintünk a helyzetükre:

• Hiányként → Felzárkóztatás

• Kulturális különbségként → Hidak építése egymás felé 

Gondolkodjunk rajta közösen!


