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1. Vezetői összefoglaló 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

azonosítószámú, „Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című kiemelt projekt 

keretében került sor a „Kultúrák egymásra hatása, interetnikus viszonyok a Kárpát-

medencében” című kutatás-fejlesztési tevékenységre. 

A kutatás célja, hogy a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatához kapcsolódva – nemzeti 

öntudat, hazafias nevelés – feltárja, milyen innovációk, jó gyakorlatok születtek a kultúrák 

egymásra hatása, az interetnikus viszonyok témakörében a közoktatás területén, és ezek 

hogyan szolgálják a Nemzeti alaptanterv fejlesztési célját. 

A kutatás részfeladataként fókuszcsoportos beszélgetések lebonyolítására került sor az öt 

legnépesebb magyarországi nemzetiség köznevelési intézményei köréből kiválasztott tizenöt 

iskolában és ugyanekkora arányban nem nemzetiségi iskolákban, összesen tehát harminc 

köznevelési intézményben pedagógusok bevonásával a toleranciára nevelés, illetve a 

multikulturális nevelés témakörében. 

Az iskolák kiválasztása a Megbízóval egyeztetett módon történt, valamennyi intézményből 

pedagógus kollégák vettek részt a kutatásban. A pedagógusok által reprezentált művelődési 

területek elsősorban a következők voltak: idegen nyelv, történelem, hon- és erkölcstan, ének-

zene, irodalom, vizuális ismeretek, több esetben azonban reáltárgyakat – matematikát, 

informatikát, természettudományokat vagy környezetismeretet, illetve testnevelést oktató 

tanítók, tanárok is részt vettek a beszélgetéseken.  

A fókuszcsoportos interjú a résztvevők bemutatkozását követően a mai diákok és az 

interetnikus viszonyok témakörének tárgyalásával kezdődött, majd ezen szempontoknak az 

oktatásban való konkrét megjelenését, az erre vonatkozó tényleges gyakorlatot és 

módszertanokat vizsgáltuk, nagy hangsúlyt helyezve a saját tapasztalatok feltárására. 

Összegzésként a nemzetiségi értékek és kultúra átadásának az oktatásban betöltött szerepét, az 

ezzel kapcsolatos nehézségeket és változtatási lehetőségeket azonosítottuk.  
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A fókuszcsoportos beszélgetések alapján általánosan elfogadott álláspont szerint a mai diákok 

figyelmét leginkább az internet és a mobil eszközök kötik le. Az oktatás és a pedagógiai 

gyakorlat számára nagy kihívás, hogy lépést tudjon tartani a felgyorsult világunkkal. A mobil 

eszközöket és az általuk kiszélesedő információs világot az általános iskola alsó 

évfolyamaiban még inkább csak játékra és készségfejlesztésre használják. Felső tagozattól és 

különösen a középiskolában a kapcsolattartás színtereként funkcionálnak. Mindennek 

veszélyeire és káros hatásaira is muszáj felhívni a gyermekek figyelmét az iskolai keretek 

között. Az infokommunikációs fejlődés meghatározza a mindennapjaikat, az interkulturális 

kérdéskörhöz való viszonyulásukat viszont elsősorban a globalizált világ direkt és indirekt 

megtapasztalása formálja. A diákság számára tíz vagy tizenöt év távlatában is 

újdonságszámba megy az Európai Unión belüli szabad utazás lehetősége, az ifjúsági és 

köznevelési közösségi támogatási programok – mint az Erasmus+1 vagy korábban a 

Comenius 20002 program – segítségével a más népekhez, nemzetiségekhez tartozó 

cserediákokkal való közvetlen találkozás és kapcsolatba lépés lehetősége, manapság pedig az 

utazási élményeik sem csak a környező országokra korlátozódnak. Korábban ezekkel a 

jelenségekkel, lehetőségekkel egy átlagos diák csak ritkábban vagy kisebb mértékben 

találkozhatott. A fókuszcsoportos interjún részt vevő pedagógusok többségének véleménye 

alapján ennek köszönhetően a mai fiatalok nyitottabbak más népek, kultúrák megismerésére, a 

csere- és vendégdiákokhoz pedig érdeklődően, befogadóan és elfogadóan viszonyulnak. 

Az oktatásban szinte minden esetben megjelenik a más népek, nemzetiségek kultúrájának 

megismertetése, a toleranciára és érzékenyítésre nevelés terepét azonban elsősorban a tanórán 

kívüli foglalkozások nyújtják. A tanórák közül kiemelkedik az idegen nyelvi órák szerepe, 

amely e tekintetben a legnagyobb hatást fejti ki a diákokra. Az interkulturális értékek 

közvetítése mellett ugyanakkor legalább olyan fontos elemként jelenik meg az intézmények 

pedagógiai programjában – összhangban a Nemzeti alaptantervvel – a magyarságtudat 

erősítése, a magyar értékek közvetítésének feladatköre. A tapasztalatok alapján a 

pedagógusok nagy figyelmet fordítanak ezekre a feladatokra, szinte minden tantestületben 

megvan(nak) az(ok) a pedagógus(ok), aki(k) ezzel a céllal szerveznek tanórai 

                                                            
1 Az Európai Unió oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot támogató programja. 
2 Az Európai Unió közoktatási minőségfejlesztési programja 
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foglalkozásokat – ő(k) egyébként jellemzően a történelmet és honismeretet oktató tanárok 

közül kerül(nek) ki.  

A módszertanok között az „ahány ház, annyi szokás” elv érvényesül, az egyes intézmények a 

helyi igényeknek és adottságoknak megfelelően szervezik ezeket a programokat. Ilyen téren 

nincs jelentős különbség a nemzetiségi és nem nemzetiségi iskolák között, hiszen előbbi 

programjában ugyanúgy megjelennek a magyarság értékeinek ismeretátadását célzó elemek, 

mint ahogy az utóbbiak is számos esetben nyújtanak ismeretet az interkulturális kérdésekben, 

a szomszédos országok nemzetiségei vonatkozásában. Az intézmények ebből adódóan 

minden esetben tudtak jó gyakorlatként értelmezhető saját kezdeményezésű programot 

említeni, legyen az akár egy kis költségvetéssel megvalósuló iskolai rendezvény vagy egy 

pályázati támogatásból megvalósuló, nemzetközi projekt. Módszertani szempontból a 

pedagógus kollégák jellemzően indokoltnak és szükségesnek tartják az infokommunikációs 

technológiák oktatásba való beépülését, de ennek mélysége és milyensége kapcsán 

természetesen figyelembe kell venni az adott iskola tárgyi eszköz és infrastruktúra feltételeit, 

a rendelkezésre álló tananyagok minőségét és a tantestület hozzáállását is. A beszélgetések 

alapján egyébként utóbbi nevezhető a legkevésbé szűk keresztmetszetnek, a részt vevő 

pedagógusok nyitottak az ilyen jellegű megoldásokra. 

Miközben mindenféle releváns továbbképzési program is fel tudja kelteni érdeklődésüket, az 

azokon való részvételt azonban két szempont is hátráltatja. Egyrészt a fenntartó-váltások, 

átszervezések és módosítások következtében túlságosan nagy adminisztrációs teher nehezedik 

rájuk, amely sok esetben nem csak a szabadidőt, de az oktatásra-nevelésre fordítható időt is 

elveszi. Következésképpen a továbbképzéseken való részvételre idő és energia sem marad. 

Még ha ezek a problémák nem is merülnek fel, nehézséget jelent viszont a finanszírozás 

biztosítása, a pedagógusoknak sokszor saját zsebből kell állniuk a költségeket, ami 

értelemszerűen nem mindig tudnak megtenni, vagy éppen nem éri meg egy képzés kapcsán. 

Ezen problémák kezelése tehát mindenképpen fontos a pedagógusok továbbképzési 

programokon való részvételének fokozása érdekében.  
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2. Kutatási kontextus 

A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosítószámú, „Köznevelési reformok operatív 

megvalósítása” című kiemelt projekt egyik célja, hogy a Nemzeti alaptanterv fejlesztési 

feladatához kapcsolódva – nemzeti öntudat, hazafias nevelés – feltárja, milyen innovációk, jó 

gyakorlatok születtek a témában a közoktatás területén, és hogyan szolgálják ezek a Nemzeti 

alaptanterv fejlesztési célját. A kutatás-fejlesztés átfogó célja a toleranciára nevelés, más 

kultúrák megismerése, a kulturális sokszínűség bemutatása. A téma jól illeszkedik az Európai 

Unió szemléletéhez, irányelveihez: az interkulturalitás és multikulturalitás terén. A kutatás-

fejlesztés erőssége, hogy a globalizációs tendenciák felerősödésének folyamatában felébreszti 

az igényt a nemzeti identitás megőrzésére, ugyanakkor tükörként más népek kultúrájának 

megismerésére is.  

Emellett a fejlesztés fontos feladata a magyarországi nemzetiségek és a Kárpát-medencei 

népek nyelvét, kultúráját és történelmét, valamint más népekkel való együttélését bemutató – 

tanórai és tanórán kívül is használható – modulrendszer kifejlesztése, a jó gyakorlatok 

összegyűjtése, valamint egy kapcsolódó pedagógus-továbbképzési program kidolgozása. 

A kutatás konkrét célja a köznevelési intézmények szakmai módszertani támogatásához 

kapcsolódva annak biztosítása, hogy a tanórán és a tanórán kívüli foglalkozások keretében 

hangsúlyosabban jelenjenek meg egyrészt a magyarországi nemzetiségek és a magyarság 

együttélésének, együttműködésének, másrészt a határainkon túl élő magyarság történelmének, 

nyelvének és kultúrájának témakörei. További cél a téma adaptálható előzményeinek 

felkutatása, ezek elemzése, illetve, annak megvizsgálása, hogy milyen módszerekkel és 

mennyire integrálták a tanulási-tanítási folyamatba. Szintén célkitűzés, hogy a fentiek 

figyelembevételével egy olyan jógyakorlat-gyűjtemény, illetve modulrendszer készüljön el, 

amely a hazai nemzetiségek és a szomszédos országokban élő magyarság életének, 

körülményeinek, kultúrájának és interetnikus viszonyainak élményközpontú megismerését 

szolgálja. Ezenfelül a kutatás a témakör tanítását támogató újszerű pedagógus-továbbképzési 

program kidolgozását is megalapozza. 
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2. Kutatásmódszertan 

A projekt céljainak megvalósítása érdekében megalapozó kvantitatív és kvalitatív 

módszereken nyugvó kutatást folytattunk, melynek keretében az alábbi tevékenységekre 

került sor: 

 Összesen tizenöt vezetői interjú készült az öt legnagyobb hazai nemzetiség három-három 

nemzetiségi iskolájának vezetői körében. 

 A kiválasztott nemzetiségi és azonos számú nem nemzetiségi iskolák pedagógusainak 

bevonásával harminc fókuszcsoportos interjú is megvalósult. 

A bevonni kívánt intézményekről előzetes javaslattételt követően a Megrendelő 

jóváhagyásával döntöttünk, figyelembe véve a kutatás ütemezéséből fakadó határokat, vagyis 

a közoktatási intézmények korlátozottabb elérhetőségét a nyári időszakban. A 

fókuszcsoportos interjúkra mindezek alapján az alábbi intézményekben került sor:  

 Horvát nemzetiségi iskolák 

o Bajai Szentistváni Általános Iskola – Baja  

o Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium – Budapest 

o Sugovica Sportiskolai Általános Iskola – Baja 

 Német nemzetiségi iskolák 

o Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola – Piliscsaba 

o Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium – 

Budapest 

o Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Iskola – Budapest 

 Roma nemzetiségi iskolák 

o Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és 

Magoncka Óvoda – Gyulaj 
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o Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium – Pécs  

o Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium – Budapest 

 Román nemzetiségi iskolák 

o Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda – Kétegyháza  

o Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda – Battonya 

o Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium – Gyula 

 Szlovák nemzetiségi iskolák 

o Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Dabas   

o Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola – Pilisszántó  

o Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium – 

Budapest 

 Nem nemzetiségi iskolák 

o Bajza Utcai Általános Iskola – Budapest  

o Batthyány Lajos Gimnázium – Nagykanizsa  

o Becsehelyi Általános Iskola – Becsehely  

o Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola – Cegléd  

o Dürer Albert Általános Iskola – Gyula  

o Gregor József Általános Iskola – Budapest  

o Németvölgyi Általános Iskola – Budapest  

o Palánta Általános Iskola – Pilisvörösvár  

o Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium – Pécs  

o Szabadság Sugárúti Általános Iskola – Budapest  

o Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és 

Óvoda – Tápiószőlős  
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o Várkonyi István Általános Iskola – Cegléd  

o Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pécs  

o Vörösmarty Mihály Általános Iskola – Budapest  

o Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Gyömrő  

 

A fókuszcsoportos interjúkra a nevesített közoktatási intézményekben került sor, az 

iskolákban oktató, jellemzően négy vagy öt pedagógus bevonásával. A fókuszcsoportos 

interjúkról a résztvevők beleegyezésével hangfelvétel készült. Az átlagosan egy órás 

beszélgetések során öt főbb kérdéskört érintettünk. 

A beszélgetés kezdetén – a résztvevők bemutatását követően – általános megközelítésben 

vizsgáltuk a diákság érdeklődési körét, viszonyát a jelenkor vívmányaihoz és eseményeihez, 

illetve a más nemzetiségekkel, népekkel kapcsolatos attitűdjüket. A beszélgetés során 

kíváncsiak voltunk, hogy a pedagógusok tapasztalata alapján mi az, ami leginkább 

megmozgatja a diákokat manapság, milyen kérdések foglalkoztatják őket, továbbá milyen 

változások figyelhetőek meg mindezek kapcsán öt, tíz, húsz év távlatában. Arra is 

rákérdeztünk, hogy szerintük érdekli-e a diákokat a más nemzetiségek, kultúrák témaköre, 

mennyire nyitottak, és ez a nyitottság változott-e az elmúlt években, évtizedekben. Szintén 

megvizsgáltuk, hogy mindezen szempontokra milyen hatással bír a társadalmi közeg 

változása és a technika fejlődése. 

Ezt követően tértünk rá az interetnikus viszonyoknak az oktatásban tapasztalható jelenlétére. 

Egyrészről arra kérdeztünk rá, hogy az oktatásban megjelennek-e az eltérő etnikai identitásból 

eredő kérdések. Másrészt a pedagógusok abban a kérdésben is véleményt nyilváníthattak, 

hogy szükséges-e egyáltalán megjeleníteni ezen interetnikus különbségeket és értékeket az 

oktatásban. 

A következő blokkban a tanulók iskolai keretek között történő, a más népek, nemzetiségek 

kultúrájának megismertetését célzó konkrét programokkal kapcsolatos saját, 

személyes tapasztalatok átadására kértük a résztvevőket, külön kitérve 

az ezzel kapcsolatos sikerekre, illetve a megvalósítás során 
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felmerülő nehézségekre.  

Ezt követően az egyes gyakorlatok módszertanának feltárására törekedtünk, melynek során 

lehetőség nyílt további jó gyakorlatok azonosítására a lokális, regionális kultúra 

sajátosságainak tanórai foglalkozásokba való beépítése terén. Emellett általában véve is 

lehetőség adódott annak megtárgyalására, hogy az értékközvetítés és tudásátadás legjobb 

terepének a tanórai keretek közötti oktatás vagy a tanórán kívüli foglalkozások számítanak 

inkább. A módszertan kapcsán továbbá az infokommunikációs technológiák oktatásban 

betöltött szerepére is kitértünk. 

Végezetül általánosságban értékeltük a nemzetiségi értékek és kultúra átadásának 

legfontosabb elemeit a közoktatásban, az elérhető előnyöket és az esetleges veszélyeket is 

figyelembe véve. Zárásképpen arra kértük a pedagógusokat, hogy foglalják össze mindazon 

javaslataikat, amelyek elősegíthetik, könnyebbé tehetik a nemzetiségi értékek és kultúra 

átadásáért végzett munkát. 

 

3. Nemzetiségi nevelés-oktatás Magyarországon 

A kutatás során az öt legnagyobb lélekszámú, elismert hazai nemzetiség közoktatási 

intézményeit kerestük fel. A 2011-es népszámlálás adatai3 alapján az öt legnagyobb hazai 

nemzetiségnek a cigányság, a németek, a románok, a szlovákok és a horvátok minősülnek.  

A magukat romának valló emberek száma 315.583 fő, a németséget 185.696 fő, a románokat 

35.641 fő, a szlovákokat 35.208 fő, a horvátokat pedig 26.774 fő képviseli. A magukat fenti öt 

nemzetiséghez tartozónak vallók száma a valamely elismert nemzetiséghez tartozók 

összlétszámának 93 százaléka, vagyis a kiválasztott csoport nagymértékben reprezentálja a 

hazai nemzetiségeket. A népszámlálás adatai alapján megállapítható továbbá, a legtöbb hazai 

nemzetiség esetében alacsony a gyermekkorúak aránya. Kivételt képez a cigányság, 

esetükben ugyanis a gyermekkorúak aránya 32 százalék.  

                                                            
3 Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/  

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/
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A cigányság legnagyobb arányban Észak-Magyarország régióban él, de arányuk a népességen 

belül Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon is magas. A németek legnagyobb számban Baranya 

megyében élnek, de Budapest és Pest környéke is jelentős német lakossággal bír. A románok 

száma a Dél-Alföldi régióban a legmagasabb, de Budapesten és Pest megyében is jelen 

vannak. A szlovákok jellemzően a határhoz közel eső Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest 

megyében élnek, de nagyobb számban laknak Békés megyében is. A horvátok pedig 

leginkább a Horvátországgal szomszédos megyékben élnek, ugyanakkor Mosonmagyaróvár 

és Sopron környékén is találhatunk horvát településeket. 

A nemzetiségek oktatásával kapcsolatban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény az irányadó. A jogforrás értelmében Magyarország biztosítja a nemzetiségek részére 

az anyanyelvű oktatás jogát, a 12. paragrafus alapján minden nemzetiséghez tartozó 

személynek joga van az oktatási esélyegyenlőséghez és joga van részt venni anyanyelvű 

köznevelésben, oktatásban. A közösség szintjén a nemzetiségeknek joguk van a 

nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséhez, általános iskolai neveléséhez-oktatásához, 

nemzetiségi kollégiumi ellátásához, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai neveléséhez-

oktatásához, felsőfokú képzéséhez, továbbá jogosultak az országos önkormányzat útján a 

kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás feltételeinek megteremtését kezdeményezni és annak 

kialakításában közreműködni. A törvény értelmében minden olyan köznevelési intézmény 

nemzetiséginek minősül, amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 

foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, továbbá tanulóinak legalább 25 

százaléka érintett a nemzetiségi nevelési-oktatási programban. 

Az állam a fenntartó kilététől függetlenül támogatja a közösség-összetartó tényezőként 

elismert, nemzetiségek által használt nyelv alkalmazását a nemzetiségi köznevelésben. A 

nemzetiségi köznevelés többletköltségét az állam viseli. Az állam a központi költségvetésről 

szóló törvényben meghatározott keretek között biztosítja a nemzetiségi nevelés-oktatáshoz a 

tankönyvek megjelentetését, a taneszközök előállítását. A nemzetiséghez tartozó gyermek 

anyanyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű, nemzetiségi nyelvoktató vagy roma nemzetiségi 

köznevelésben vehet részt. A roma nemzetiségi nevelés-oktatás folyhat 
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kizárólag magyar nyelven, de az intézményfenntartó köteles biztosítani a roma nyelv oktatását 

is. A magyar nyelv oktatását a nemzetiségi oktatás keretében is biztosítani kell.  

A nemzetiségi önkormányzat köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn, illetve az e 

törvényben meghatározott rendben átveheti a más szerv által létesített köznevelési intézmény 

fenntartói jogát. A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem 

tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény – az adott nemzetiség igényeinek 

kielégítése után – betöltetlen férőhellyel rendelkezik. 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet rendelkezik a nemzetiségi iskolai nevelés-

oktatás részletszabályairól. A rendelet pontosan meghatározza a pedagógiai program és a 

helyi tanterv elkészítésének szempontrendszerét. Az iskola pedagógiai programja és helyi 

tanterve tartalmazza a nemzetiség nyelvének és irodalmának, valamint a nemzetiségi 

népismeretnek az oktatását az első évfolyamtól a tizenkettedik évfolyamig. 

Anyanyelvű, kétnyelvű, magyar nyelvű roma/cigány és nyelvoktató nemzetiségi nevelés-

oktatás a Köznevelés Információs Rendszerének (KIR) 2015-ös listája alapján jelenleg több 

mint ezer feladat-ellátási helyen valósul meg. A feladat-ellátási helyek közel 100 százaléka a 

nevesített öt nemzetiség nevelés-oktatási feladatait látja el. Ezen belül roma nemzetiségi 

oktatás 549, német 397, román 16, szlovák 54, horvát pedig 40 feladat-ellátási helyen érhető 

el. 

A kutatásban a fenti nemzetiségi feladat-ellátási helyek közül a megbízóval egyeztetett 

szempontrendszer szerint választottuk ki a fókuszcsoportos interjún való közreműködésre 

felkért nemzetiségi intézményeket, továbbá nem nemzetiségi köznevelési intézményeket is 

azonos számban vontunk be a kutatásba. Így az iskolákkal való kapcsolatfelvételt követően, a 

kutatásban való közreműködési hajlandóságuk alapján tizenöt nemzetiségi és tizenöt nem 

nemzetiségi intézmény pedagógusainak részvételével sikerült fókuszcsoportos interjút 

készítenünk.  
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A fenti iskolák pedagógusaival az előzőekben ismertetett témakörök vonatkozásában került 

sor a fókuszcsoportos interjúk lebonyolítására. A következő fejezetben az ezeken a 

beszélgetéseken elhangzó adatokat, információkat, véleményeket szintetizáljuk. 

 

4. Fókuszcsoportos interjúk összefoglalása 

Amint azt a kutatásmódszertan fejezetben ismertettük, a fókuszcsoportos interjúk célja az 

oktatási intézmények pedagógusainak segítségével végzett helyzetfeltárás a nemzetiségek 

kultúrájának és történelmének interetnikus oktatásával kapcsolatos ismeretek és módszertanok 

vonatkozásában. A fókuszcsoportos beszélgetések során általános megközelítésben kitértünk 

a diákság jellemzőinek és az interetnikus kérdéskörökhöz való viszonyulásának értékelésére, 

az interetnikus szempontok oktatásban és iskolai közegben való konkrét megjelenésének 

elemzésére, a pedagógiai munka során ezen a területen szerzett saját tapasztalatok feltárására, 

az alkalmazott módszerek és jó gyakorlatok ismertetésére. Mindezek mellett összességében is 

értékeltük a nemzetiségi értékek és kultúra átadásának az oktatásban betöltött jelentőségét. A 

továbbiakban ezeknek a főbb tématerületeknek megfelelően szintetizáljuk a beszélgetésen 

elhangzottakat.  

 

5.1. A mai diákok és az interetnikus viszonyok 

A fókuszcsoportos interjú kezdetén a hangulat oldása és a kutatási kontextus közelítése 

érdekében a részt vevő pedagógusoknak a jelen kor diákságának érdeklődési körével 

kapcsolatos véleményét kívántuk feltárni. Az első kérdés arra vonatkozott, mi az, ami 

szerintük a leginkább megmozgatja a diákokat manapság, milyen témákkal foglalkoznak, 

mivel lehet megszólítani őket. Azzal kapcsolatban is kikértük a tanárok véleményét, hogy 

hogyan változott az évek során a diákok hozzáállása, érdeklődése, attitűdje, a más népek, 

nemzetiségek iránti nyitottsága, azaz elfogadóbbak, vagy elutasítóbbak, zártabbak a mai 

fiatalok, mint a korábbi generációk. Azt a kérdést is megvizsgáltuk, hogy az ezzel 

kapcsolatban tapasztalt változásokra milyen hatással vannak a társadalmi 

változások és a technika fejlődése. 
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A részt vevő pedagógusok véleménye szerint nem kérdés, hogy a diákok folyamatosan 

változnak. Napjainkban a tanulók körében egyre nagyobb szerepet tölt be az internet, a 

szociális média, lényegében mindegyikük rendelkezik valamilyen infokommunikációs, mobil 

eszközzel. Ezáltal szinte bármilyen általuk igényelt információhoz azonnal hozzájutnak, ez az 

intenzív és változatos ismeretszerzési lehetőség viszont az iskolai foglalkozások során is 

elvárásként fogalmazódik meg bennük. A régimódi tanítási módszerek a fókuszcsoportos 

interjú tapasztalatai szerint egyre kevésbé elégítik ki a gyerekek kíváncsiságát. Mivel a 

technológiai eszközökre igen fogékonyak, ezek segítségével az iskolai oktatás is 

hatékonyabban tud megvalósulni, az infokommunikációs eszközök használatával a diákok 

akár tanári segítség nélkül is tudnak gyakorolni. Ugyanakkor az internet és a mobil eszközök 

által kitáruló világnak számtalan veszélye leselkedik a fiatalkorúakra, a tanároknak éppen 

ezért nagy felelősségük van abban, hogy felhívják a figyelmüket az online oldalak és 

tartalmak óvatos, kritikus kezelésére. A pedagógusok tudnak arra is rámutatni, hogy diákjaik 

az IKT eszközöket és az internetet nem csak játékra és kapcsolattartásra, hanem a tudásuk 

gyarapítására is hasznosíthatják. A technológiai eszközök használata így lényegében a 

pedagógusok számára is megkerülhetetlen, hiszen ha szeretnék lekötni a diákok figyelmét, az 

órai keretek között is kénytelenek kihasználni az internet, az okos készülékek és az egyéb 

interaktív oktatást segítő eszközök adta lehetőségeket. Az ilyen interaktív ismeretátadás nagy 

előnyének látják a pedagógusok, hogy sokszor nem is tanulásnak tekintik a folyamatot, holott 

a tudásuk ugyanúgy gyarapszik, az ismeretek akár indirekt módon is raktározódnak. Ezért 

aztán a részt vevő tanárok az ilyen eszközök és megoldások egyre gyorsabb terjedését várják 

az oktatásban. Meglátásuk szerint pár éven belül akár a házi feladatot is okos eszközök 

segítségével lehet majd kiosztani. 

A felgyorsult világunk miatt tehát egyre nehezebbé válik a diákok figyelmének megragadása 

és irányítása. A pedagógusok szerint a jelenlegi diákok érezhetően türelmetlenebbek és 

felszínesebben állnak bizonyos problémákhoz, sokszor elsiklanak a részletek felett, és ha 

valami nem érdekli őket, a figyelmük, koncentrációjuk is csapongóvá válik. Ezzel 

párhuzamosan csökken az önállóságuk is, a gyerekek felelősségvállalási 

hajlandósága pedig szintén jóval alacsonyabb, mint az előző 

korosztályoké. Vagyis magatartásbeli változásokról is 
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beszélhetünk, a mai gyerekek önzőbbnek tűnnek, akik kevésbé segítenek egymásnak, nem 

adják át például egymásnak a tananyagot sem. Sőt, sokszor fel sem írják mi a házi feladat, 

nem is érdekli őket, annyira nincs meg a kellő felelősségérzetük. Ugyanakkor megfigyelhető, 

hogy képesek többfelé figyelni, bár, ahogyan szó volt róla, kevésbé tudnak elmélyülni. 

Összességében sokkal motiválatlanabbak és nagyok a képességbeli problémák, különbségek, 

különösen felső tagozatban és középiskolában, mivel az általános iskolában sokan nem 

szerzik meg az alapokat vagy nincs elképzelésük a jövőjüket illetően. A változás másik okát 

emellett abban látják, hogy az egyéni érdekek sokkal jobban előtérbe kerültek mind a 

szülőknél, mind a gyerekeknél, utóbbiak esetében a tanulói kötelességek háttérbe szorultak, 

megváltozott értékrendjük. A mai diákok már nem szívesen vállalnak olyan feladatokat, amik 

otthoni plusz munkával járnak, sőt, ha nincs sikerélményük, akkor nagyon hamar fel is adják a 

tevékenységeket. 

A pedagógusok további problémának érzékelik, hogy nincs kontrollálva a gyerekek internet 

használata, médiafogyasztásuk is felelőtlen. A digitalizált eszközök állandó használata miatt a 

gondolkodásuk lelassul, elfáradnak.  Az interaktív világ ellenőrizetlen használatával és káros 

hatásaival szemben a tanárok egyre nehezebb szélmalomharcot vívnak. A tapasztalatok 

szerint ráadásul, amikor olyan feladatot kapnak a diákok, amihez internet célzott, tudatos 

használata szükséges, sokan egyszerűen leblokkolnak, nem képesek vagy nem szívesen 

használják a technológiát ilyen célokra. Az ismeretterjesztés módja mindezek miatt egyre 

inkább átalakul. A megszerzett információk nehezebben tudnak beágyazódni, nem 

rendszerben látják, nem tudják összekapcsolni azokat. Mindenképpen hangsúlyozni kell 

ugyanakkor, nem magával a technológiával van a gond – hiszen ahogyan szó volt róla, a 

pedagógusok véleménye alapján szükséges annak beépítése az oktatásba, a tanárok munkáját 

ez segíti –, hanem inkább a tartalmakkal és a felhasználással.  

A fenti problémák kapcsán a pedagógusok azt is kiemelték, meglátásuk szerint sok esetben 

leginkább a szülői odafigyelés hiányzik a gyerekeknek, a diákokból emellett az otthonról 

hozott nem megfelelő attitűd és szokások sem váltanak ki pozitív hatást. Az egyszülős 

családok, a szegénység, mind-mind kihatnak a gyerekek lelkiállapotára, 

melyek hatására még nehezebb felkelteni az érdeklődésüket, sőt, a 

pedagógusnak sokszor pszichológusnak is kell lennie 
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egyidejűleg, ami nagy és felelősségteljes feladat. Ilyen esetekben csak óvatosan, lépésről 

lépésre lehet hatást gyakorolni a szemléletükre és semmiképp sem a szülővel szembenállóan, 

inkább a szülővel együttműködve kell pozitív irányba terelni a gyerekeket. A diákság 

jelenlegi attitűdjével kapcsolatos problémaként említették továbbá, hogy a diákok esetében a 

nemzettudat sem mindig magától értetődő, sok esetben külön kell foglalkozni a diákokkal a 

nemzeti értékek, a hazaszeretet fontosságának tudatosítása érdekében. Ezen a téren 

természetesen szintén az otthonról hozott minták a meghatározóak a diákok számára. 

A kérdések kapcsán a korosztályos és a szociális sajátosságoktól nem lehet elvonatkoztatni. 

Általános iskola alsó tagozatában például a fentebb vázolt problémák még kevésbé 

jellemzőek, a tanárok álláspontja szerint ez a korosztály sokkal nyitottabb a társai és a 

pedagógusok irányába, számukra még a pedagógus vagy a felnőtt érdeklődése az irányadó. A 

felső tagozatosok, és különösen a középiskolások érdeklődését pedig már fel lehet kelteni 

napi, aktuális témákkal is, de a szülői háttér, a szülői minta ez esetben szintén meghatározó. A 

családok által képviselt értékek, az otthoni beszélgetések témakörei egyértelműen hatást 

gyakorolnak arra, milyen témakörök és milyen mélységben érdeklik a gyerekeket. A 

résztvevő pedagógusok ennek kapcsán úgy érzékelik, egyre különbözőbb érdeklődésű, 

értékrendű és szokású családokkal és gyerekekkel találkoznak, elsősorban ezen a területen 

látnak nagyobb változásokat az elmúlt évekhez képest. 

Hogy mivel lehet mégis hatni a diákokra, azzal kapcsolatban a pedagógusok elmondták, a 

gyerekeket, főleg az alsó tagozatosokat nagyon megmozgatják a tantermen kívüli programok, 

a délutáni szakkörök és a nemzeti- és nemzetiségi ünnepségek. Az alsósokat továbbá játékkal, 

mozgással vagy személyes élmények elmesélésével is motiválni lehet. Inkább a fiúk körében, 

de erőteljesen megfigyelhető a sport szeretete, a sport világának figyelemmel kísérése is, 

illetve a különböző sportágak aktuális eseményei iránti érdeklődés, a mindennapi 

beszélgetéseiket ezek a témák akár már alsóbb évfolyamokon is tematizálják. A lányok 

esetében a társas kapcsolatok, visszajelzések, megerősítések kapnak nagy szerepet, különösen 

a felső tagozatos koruktól kezdve, a lányok érésével párhuzamosan. Az is megfigyelhető 

viszont, hogy a infokommunikációs eszközök korábban tárgyalt jelentősége 

miatt a személyes találkozások csak korlátozottan valósulnak meg, a 

kapcsolattartás sokszor az interneten keresztül történik, szinte 
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csak oda korlátozódik.  A résztvevők ebben a folyamatban úgy látják, a gyerekek egyre 

jobban magukra maradnak, nincs kivel megbeszélniük, megosztaniuk a tapasztalataikat, 

esetleges problémáikat és konfliktusaikat. Emiatt a mai diákok a tanárok tapasztalatai alapján 

sokkal jobban igénylik a törődést, a személyes beszélgetéseket, a gyerekek sokszor 

magánjellegű kérdésekkel, témákkal is hozzájuk fordulnak. Természetesen a tanár 

hozzáállásán is múlik, hogyan fogadja mindezt, de többségük igyekszik meghallgatni a 

diákokat, és ha foglalkozatja őket egy kérdéskör, időt szakítani rá, hogy közösen 

megbeszéljék azt. 

Az etnikai kérdéskör kapcsán első és második osztályban a pedagógusok szerint a 

szocializációra kell helyezni a hangsúlyt, jellemzően roma gyerekek esetében először például 

a beilleszkedést kell ösztönözni. Erre egyébként az első két évben fogékonyak is a gyerekek, 

később azonban már kevésbé akarnak vagy tudnak beilleszkedni, harmadik, negyedik 

évfolyamtól kezdődően már gyakrabban adódnak konfliktusok, különösen, ha egy problémás 

diák ebben a korban érkezik újonnan a közösségbe, ebben az életszakaszban kellene 

megoldani az integrációt. A pedagógusok véleménye alapján mindez elsősorban a gyerekek 

eltérő habitusából, természetéből és otthonról hozott értékeikből fakad. Ennek kapcsán a 

pedagógusok véleménye egybecseng a szakirodalom álláspontjával – lásd Torgyik, Karlovitz, 

Coleman vagy Herrenkohl témában végzett munkásságát – a család és a szülők szerepének 

fontosságát illetően. Egyrészt a már említett családi háttér nagyon meghatározó, hiszen az 

otthonról hozott negatív minta esetén a legtöbbször nagyon nehéz fegyelmezni a gyerekeket. 

Ha szüleiktől nem azt a példát látják, mint amit a pedagógusok képviselnek, nem is tudhatják, 

hogyan kellene viselkedni az iskolában, egy közösségben. A fókuszcsoportos interjún 

résztvevő azon pedagógusok véleménye alapján, akik nehéz körülmények közül jövő 

gyerekekkel is találkoznak, megállapítható, hogy közöttük több a – verbális vagy nem 

verbális – konfliktus, egymással szemben ellenségesen viselkednek, az iskola világa pedig 

nem különösebben érdekli őket.  

A fókuszcsoportos interjúk alapján a diákok körében a más nemzetiségekhez, kultúrákhoz 

való viszonyulás tekintetében nem jellemző a más nemzetiségű gyerekek 

elutasítása vagy megbélyegzése. Az iskolák gyakorlatában napi 

szinten kevéssé vagy egyáltalán nem jelennek meg nemzetiségi 
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konfliktusok. A felszín alatt olykor érezhető indirekt feszültség, de a pedagógusok véleménye 

alapján ennek legtöbbször nem az etnikai alapú megkülönböztetésből, inkább a már korábban 

említett szociális különbségekből és eltérő személyiségjegyekből ered a forrása. A más 

kultúrák tisztelete és elfogadása terén pozitív változás figyelhető meg a diákok körében, 

aminek oka lehet a nyelvtanulás, más, idegen nyelvek elsajátítása és a nyelvtudás fontossága. 

A pedagógusok véleménye alapján a mai diákok sokkal fontosabbnak érzik a nyelvtudást, 

ebben a hozzáállásban a szülők is támogatják, erősítik őket. A tanárok elmondása szerint a 

diákok alapvetően nyitottak arra, hogy külföldi népek történetével és kultúrájával 

ismerkedjenek meg, főként akkor, ha a diákok között akad egy-egy olyan, aki az adott 

országból származik. Természetesen ennek kapcsán nagyon fontos szerepe van a 

kommunikációnak, hogy a tanár külön is szóba hozza a témát, beszélgessen róla a diákokkal 

és mintát ad az is, maga a pedagógus hogyan viszonyul a más kultúrából származó vagy 

érkező diákhoz. A tanároknak tehát a nemzetiségi kérdések kezelésében is fontos szerep jut. 

Ha például egy diák egy különösen szélsőséges véleményt hoz magával otthonról vagy az 

iskolán kívüli közegből, akkor a pedagógus feladata, hogy megmutassa számára annak 

ellenpólusát és igyekezzen őt a középút felé irányítani. De általánosságban megállapítható, 

hogy ha a tanárok nem tesznek különbséget a diákok között, akkor ők sem fognak 

különbséget tenni egymás között. Érdekes tapasztalat ugyanakkor, hogy sokszor a kisebbség 

tagjai között alakul ki etnikai alapú vagy egyéb indíttatású feszültség. Az egyik roma 

nemzetiségi iskolában a tanárok elmondása szerint jellemzőek az ilyen jellegű nézeteltérések, 

bár a konfliktusok jellemzően a gyerekek viselkedéséből és nem származásából fakad, és azok 

általában nem tartósak, gyorsan elsimulnak, amihez hozzájárul az is, hogy a pedagógusok a 

gyakorlati tapasztalatok során megtanulták ezeket kezelni. 

A diákok más nemzetiségekkel kapcsolatos nyitottságát az is befolyásolja, hogy a témával 

való találkozási lehetőségek a globalizációnak, a felgyorsult információáramlásnak, az 

internethasználatnak és az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a különböző nemzetközi 

pályázatokon való részvételi lehetőségeknek köszönhetően a mindennapjuk részévé váltak. A 

nyitottságuk további oka lehet, ha a diák szülei, rokonai külföldön dolgoznak, 

aminek köszönhetően családi közegben is megismerkedhet más 

kultúrákkal, nemzetiségi szokásokkal. Így a tanárok véleménye 
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alapján a korábbi generációkhoz képest a mai fiatalokra sokkal inkább jellemző, hogy 

foglalkoznak ezzel a témával. Akár a tanórák keretében, akár azon kívül is kérdéseket tesznek 

fel, érdekli őket más kultúrák, szokások, nemzetiségi sajátosságok megismerésének 

lehetősége. A beszélgetések során persze elhangzott, előfordulhat az is, hogy a más kultúrákra 

való nyitottságuk az aktuális trendek, közbeszéd alapján alakul ki – ilyennek nevezhető 

például az Egyesült Államok iránti érdeklődésük. 

A jelen kor diákjai és az interetnikus viszonyok kapcsán összességében elmondható, a 

gyerekek életkora mindenképpen meghatározó. A kisebb – általános iskola alsó tagozatos – 

gyerekek elfogadóbbak egymással szemben, minden tanuló számára könnyebb az elfogadás, 

különösen, ha az egymás közötti különbségek nem is kirívóak. Felső tagozaton és különösen 

középiskolában pedig az őket érő intenzív ingerek hatására nyitottak a téma irányában. A 

nyitottság kérdése ugyanakkor egyénfüggő is és szintén nagymértékben számít a család által 

mutatott minta. A nemzetiségi kérdéskörrel kapcsolatosan a tanárok megemlítették még, az 

adott nemzetiségi iskolába sokszor nem a nemzetiségi hagyományok megismerése érdekében 

íratják be a gyerekeket a szülők, hanem hogy gyermekük megtanulja az adott idegen nyelvet. 

Mivel a mindennapi életben kevesebbet találkoznak a nemzetiségi, az életkor előrehaladtával 

ez irányú érdeklődésük csökkenhet, még ha kisebb korukban fogékonyabbak is a nemzetiségi 

hagyományok iránt. A nemzetiségi iskolák környezetében vannak ugyan nemzetiségi 

gyökerekkel rendelkezők, de számuk jellemzően alacsony, a nyelvet aktívan használó, a 

hagyományokat őrző személyek aránya még ennél is kisebb. 

 

5.2. Interetnikus szempontok megjelenése az oktatásban  

A következő kérdéskör során arra voltunk kíváncsiak, hogy az iskolában megjelennek-e az 

eltérő etnikai identitásból eredő kérdések, illetve ezek milyen formában vannak jelen a tanórai 

keretek között. Szükségesnek vélik-e egyáltalán a pedagógusok az interetnikus különbségek, 

értékek megjelenítését, és mindez milyen hasznot, illetve kockázatokat rejthet magában. 

A résztvevő tanárok egybehangzó véleménye szerint az interetnikus 

viszonyokat érdemes megjeleníteni az oktatásban. Az interetnikus 

szempontokat a tanári kar integráltan alkalmazza, például a 
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népismereti órán felül is mindenhol igyekeznek beemelni a kérdéskört az oktatásba. A téma 

bizonyos tantárgyak, mint például magyar vagy történelem kapcsán nem is megkerülhető. A 

nemzetiségekkel kapcsolatos tananyagot, oktatást elsősorban a helyi tantervekben vélik 

szükségesnek, különösen a helyi sajátosságokra vonatkozóan. A tanórai kereteken kívül 

számos téma köré szerveződő, évközi program is van az iskolákban. Ez a legtöbb interjúban 

részt vevő intézmény gyakorlatáról elmondható, más országok kultúráját, történetét bemutató 

programok jellemzően jelen vannak. Néhány iskolában akár projekt heteket is szerveznek a 

témakör feldolgozása érdekében.  

A résztvevők körében vannak ugyanakkor olyan iskolák, ahol a tapasztalat szerint sokszor 

nem jut idő az ezzel kapcsolatos tananyagok órai keretek között történő kifejtésére, emiatt 

aztán hiányzik a diákok megfelelő tudása is a területen. A pedagógusok a történelem vagy 

földrajz órán átadnak ugyan interetnikus ismereteket, azonban a gyerekek az iskolán kívül 

nem találkoznak más nemzetiségű kultúrákkal, így az ismeretek nem épülnek be 

mindennapjaikba. Az interetnikus témakör oktatásban való megjelenése kapcsán azonosított 

szűkösségek – tantervi keretek kötöttsége, szakmai háttér hiánya, pedagógushiány – 

elsősorban a nem nemzetiségi iskolák esetében figyelhetőek meg, de a helyi adottságok 

alapján egyes problémák nemzetiségi iskolákban is érzékelhetőek voltak.  

A kutatásba bevont iskolák többségében – függetlenül attól, hogy azok nemzetiségi vagy nem 

nemzetiségi oktatást folytatnak – tehát kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a gyerekek 

megismerkedjenek más kultúrákkal és nyelvekkel. Alsó tagozatban inkább csak az ismerkedés 

szintjén jelennek meg a különböző kultúrákkal, nemzetiségekkel kapcsolatos ismeretek, de 

később, ahogy bővül a tudásuk, nő az érdeklődésük is a különböző kultúrák iránt. Az 5.1-es 

fejezetben megfogalmazottakkal szemben tehát, míg a saját nemzetiségi hagyományokkal az 

idő előrehaladtával a gyerekek egy része kevésbé foglalkozik, a más népek, nemzetiségek 

iránti érdeklődésük éppen az idők során megszerzett tudás és tapasztalatok alapján erősödik.  

Ha konkrét gyakorlatokat vizsgálunk a fókuszcsoportos interjú alapján, érdekes példákat 

azonosíthatunk. Az egyik bevont roma nemzetiségi iskolában például nagy hangsúlyt 

fektetnek a kultúrára, a hagyományok őrzésére, ennek érdekében 

előadásokat, énekversenyeket, hagyományőrző utakat szerveznek, 
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továbbá tematikus napokat tartanak, mint a roma kultúra napja vagy a szülők napja. Az ilyen 

jellegű események mellett a diákok mindennapjait is átszövi a roma identitás építése, az része 

a tananyagnak, a tanóráknak. Szeretnék ugyan megőrizni és erősíteni a cigány identitást, de az 

iskola mindemellett a magyarságtudatot is erősíti a gyerekekben.  

A pedagógusok véleménye szerint más kultúrák megismerése mellett tehát a 

magyarságtudatról sem szabad megfeledkezni. A téma indirekt feldolgozása érdekében 

játékos feladatokat építenek be a tanórákba, felső tagozaton már a szakmai, tartalmi 

szempontok kerülnek előtérbe, de tanórán kívüli programok keretében is igyekeznek ezzel a 

kérdéskörrel foglalkozni. Ugyanakkor nem csak erősíteni kell a magyarságtudatot, hanem 

ösztönözni kell a diákokat, hogy megismerjék azt például, hogyan élnek a határon túli 

magyarok. Ezzel kapcsolatban a kutatásba bevont egyik nem nemzetiségi iskolákban jó 

példaként említették, hogy bemutató órákat szoktak tartani, mégpedig a magyarságtudat, 

hazaszeretet témakörhöz kapcsolódóan. Ilyenkor minden tanórát – legyen az humán vagy reál 

tantárgy – a magyarsággal kapcsolatos tematika szerint kell megtartania a pedagógusnak. A 

tapasztalatok alapján ez a fajta impulzus igazán felpezsdítette a tantestület munkáját, és 

kivétel nélkül minden tantárgy keretében sikerült tartalmasan, színvonalasan vagy éppen 

frappánsan megoldani a feladatot. A bemutató órák előnye nem utolsósorban az, hogy a 

látogató tanárok is tudnak új, hasznos dolgokat tanulni egymástól, amit aztán a saját 

pedagógiai gyakorlatukba is beépíthetnek. Az iskolai törekvések mellett ugyanakkor a 

magyarságtudat kapcsán negatív tapasztalatként említették, hogy sokszor a szülők hozzáállása 

is nehezíti annak erősítését, mivel az otthonról hozott attitűd itt is hatással van a diákokra. A 

magyarság számára ugyanakkor létkérdés, hogy a hazaszeretet belülről fakadó dolog legyen, 

ezt meg kell próbálni kialakítani a diákság körében, ebben pedig fontos szerepe van a 

tanároknak és az iskolának. 

A nemzetiségi oktatás egyik legnagyobb pozitívumaként a pedagógusok az idegen nyelv 

elsajátítását emelték ki, ami a gyerekek további tanulmányai, karrierje során előnyt biztosíthat 

számukra. Az interetnikus különbségek mindennapok során megjelenő értékeivel, hasznaival, 

esetleges kockázataival kapcsolatban a legnagyobb veszélynek azt tartják, ha 

a kérdéseket, problémákat nem beszélik meg, nem foglalkoznak vele 

eleget. Amit pedagógusként ennek érdekében tehetnek, hogy 
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foglalkoznak a jelenséggel, beszélnek a témáról, az adott helyzetben felmerülő problémákat 

azonnali kommunikációval próbálják feloldani. A diákok részt vesznek a programokban, 

érdeklődőek, de arra is szükség van, hogy a tanórai keretek között is több időt lehessen erre a 

témakörre fordítani, a tanórán kívüli foglalkozások ugyanis hiába népszerűbbek, önmagukban 

nem elégségesek. Azok elsősorban az érdeklődés felkeltését szolgálják, amire alapozva aztán 

a tanórai keretek között, szisztematikusan kellene tovább bővíteni a vonatkozó ismereteket. 

A pedagógusok nagyon fontosnak tartják a diákok részéről a személyes kötődés kialakulását a 

téma irányában, ami nagyban segítheti az érdeklődés felkeltését és az ismeretátadást. Sokkal 

érdeklődőbbek ugyanis más népek kultúrája iránt azok a diákok, akiknek van valamilyen 

jellegű személyes tapasztalatuk egy másik kultúrával kapcsolatban. De ha csak tankönyvben 

olvasnak ezekről a témákról, az már kevésbé érdekes a gyerekek számára. Ezért a tanárok 

sokszor biztatják a diákokat, hogy amit órán hallottak, azokat beszéljék meg otthon, mert a 

családban lehet, hogy van olyan rokon, aki személyes tapasztalatot, élményt tud azzal 

kapcsolatban megosztani a gyerekekkel. 

 

5.3. Saját tapasztalatok 

A tanárok saját gyakorlatának megismerése során kitértünk a pozitív tapasztalatok 

megemlítésére, a nehézségekre és az alkalmazott módszerekre, valamint arra a kérdésre, hogy 

meglátásuk szerint milyen materiális, vagy nem materiális eszközökkel lehetne segíteni az 

oktatást ezen a téren. A fókuszcsoportok mindegyikén elhangzottak olyan példák, jó 

gyakorlatok, amelyek olykor az intézmények helyi sajátosságaihoz igazodva, máskor viszont 

rendszerszinten adaptálható módon nyújtanak mintát a nemzetiségi, interkulturális oktatás 

területén. 

Jó példaként említették a tanárok, hogy a történelem óra keretében a diákok családfakutatással 

megvizsgálhatják, kinek a rokona hol és miért harcolt a világháborúban, kinek honnan ered a 

családneve. Egy másik jó példa szintén a történelem órához kapcsolódik, amikor is a 

diákoknak úgy kellett feldolgozniuk Budapest nevezetességeit, hogy az egyik 

csoport hagyományosan, könyvekből készült, míg a másik csoport 

okos telefonnal dolgozott. Ilyen jellegű foglalkozásokat biztosan 
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lehetne más témakörben is integrálni, kisebbségre, nemzetiségre is egyaránt vonatkoztatva. A 

hon- és népismeret iránt egyébként is nagyon befogadóak a diákok, a tantárgy a pedagógusok 

meglátása szerint nagyon érdekli őket, talán azért is, mert annak oktatása során olyan 

eszközökkel, játékokkal vagy éppen ételekkel találkozhatnak, amikkel otthon, a 

mindennapokban már nem.   

Az iskolákban van tudatos törekvés a nemzeti értékek megismertetésére is. A magyarságtudat 

kapcsán fontos szerepe van a nemzeti ünnepek szervezésének és a megemlékezéseknek, az 

Összetartozás Napját pedig nagyon sok iskolában kiemelten kezelik. A határon túli 

magyarsággal szembeni érzékenyítés egyik fontos módja a Trianon kérdéskör feldolgozása, az 

ezzel kapcsolatos programok, rendezvények szervezése. Helyi szinten egyre több helyen 

vannak ilyen kezdeményezések, amelyekhez az adott településen más iskolák, intézmények is 

csatlakoznak, ami egyfajta hagyományteremtést is eredményez. 

Jó példaként merült fel, hogy több iskola is szokott házi vetélkedőket szervezni, ahol a diákok 

prezentációkat készítenek, interaktívan vesznek részt a programon, illetve a tanórák után is 

kiscsoportos foglalkozásokat tartanak, ahol népismerettel, vagy országismerettel kapcsolatos 

vetélkedőket rendeznek. Ezek a rendezvények – amellett, hogy a diákok nagyon élvezik 

azokat – mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok megismerjék más népek kultúráját, 

szokásait. A tanárok is hatékonyabbnak vélik az élményalapú oktatást, mert tapasztalatuk 

szerint az ilyen úton szerzett ismeretek jobban megmaradnak a gyerekekben. Az órai keretek 

között továbbá a pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni és csoportos 

gyűjtőmunkára, hiszen a gyerekek a csoportmunka vagy a páros munka révén megtanulnak 

egymáshoz alkalmazkodni, ezáltal a szociális képességeik, készségeik is fejlődnek. 

Tanórán kívüli foglalkozások tekintetében a bevont köznevelési intézmények jó gyakorlatként 

említik az erdei iskolát, ahol tematikus napokat szoktak tartani, melynek során például Európa 

országaival ismerkednek meg a diákok. Az ilyen jellegű programokat is nagyon érdeklődően 

fogadják a gyerekek, az ott tanult ismeretek jobban meg is maradnak, ami például földrajz óra 

során kamatoztatható, amikor azok újra előjönnek a tananyag formájában.   
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Az interetnikus viszonyok bemutatásában nagyon hasznosak az infokommunikációs eszközök 

is, viszont sok helyen az anyagi és tárgyi feltételek kevésbé adottak ezek használatára. 

Gyakran a tanárok saját technikai eszközeiket használják az órákon, vagy szülői 

felajánlásokból tudnak csak fejleszteni. A pedagógusok szerint a másik nagy problémát az 

oktatási anyagok hiánya jelenti. Vagy nincsenek megfelelő nemzetiségi könyvek vagy a 

meglévőek már igen elavultak, és sokszor a megfelelő szemléltető eszközök is hiányoznak.  

 

5.4. Módszertan 

A módszertan bemutatása során további jó gyakorlatokat tártunk fel a lokális, regionális 

kultúra sajátosságainak tanórai foglalkozásokba való beépítésére, valamint az ismeretátadás 

kapcsán a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szerepét is feltérképeztük. További hasznos 

részét képezte a kérdéskörnek az infokommunikációs eszközök tanórai használatával 

kapcsolatos tapasztalatok megismerése.  

Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy hogyan lehetne még jobban beépíteni a nemzetiségi 

kérdéseket, témákat a tananyagba, a pedagógusok elmondása alapján mindenki igyekszik 

plusz információkkal is szolgálni a diákoknak a maga tantárgya kapcsán. Jó példaként jelenik 

meg a témában jártas vendégelőadók meghívása, ezen alkalmak iránt a gyerekek nagy 

érdeklődést mutatnak, hiszen az ilyen rendhagyó órákon kérdéseket tehetnek fel, aktívan részt 

vehetnek az előadáson. További jó példaként említették, hogy az Unióhoz tartozás kapcsán 

egy projektet szerveztek, amelynek keretében más országok kultúrájával ismerkedtek meg a 

diákok, osztályonként kellett bemutatni egy-egy uniós országot. 

A már említett különböző táborok és programok, más nemzetiségi iskolák meglátogatása, más 

iskolák, intézmények által szervezett programokon történő részvétel, a különböző 

rendezvények és műsorok is sokat hozzátesznek a hatékonyabb ismeretátadáshoz és azok 

elsajátításához, például nemzetiségi napok, táncház révén. A résztvevők szerint ugyanis, ha 

közös programokon tudnak részt venni a gyerekek, akkor sokkal nagyobb érdeklődést 

mutatnak, hiszen megbeszélhetik a tapasztalatokat, miközben ha csak egy-egy 

gyereknek van ezzel kapcsolatos véleménye, az sokszor elsikkad, mert 

nincs lehetőség beszélgetni róla. Amit a pedagógusok szintén 
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hasznosnak tartanának, hogy a gyerekeknek több lehetőségük legyen élményközpontú 

ismeretekhez jutni, több gyereket tudjanak rendezvényekre eljuttatni, több vizuális élményt 

szerezzenek arról, amiről például az óra keretein belül beszélnek. A testvériskolákkal történő 

együttműködés, annak előmozdítása, a kölcsönös vagy közös programok szervezése az 

élményközpontúság vonatkozásában pozitív gyakorlatként említhető, de ezeknek a 

lehetőségeknek a kiaknázása sok esetben anyagi akadályokba ütközik. De például az 

úgynevezett Határtalanul Programnak köszönhetően, amely anyagi támogatást is biztosít, 

lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekek Erdélybe utazzanak, és megismerjék az ottani kultúrát. 

Az ilyen jellegű programok maradandó élményt jelentenek a részt vevő diákok számára, már 

előre várják, hogy mikor lesz lehetőségük elutazni. Amikor pedig hazajönnek, tovább építik a 

kialakult kapcsolatokat, barátságokat, és interneten keresztül kommunikálnak egymással. A 

gyerekek előzetesen felkészülnek az utazásra, utána pedig vetélkedőket tartanak, beszámolót 

készítenek a tapasztaltakról.  

Más nemzetközi projektek megvalósítására is lehetőség van – jellemzően európai uniós – 

pályázati források bevonásával. Ezek a projektek szintén lehetővé teszik a diákok külföldre 

utaztatását, akik így más országokban, helytörténeti táborokban ismerhetik meg a helyi 

kultúrát és szokásokat. A pályázatok keretében fontos, hogy olyan helyzeteket teremtsenek a 

gyerekek számára, ahol információkat tudnak gyűjteni és használhatják is ezeket az 

ismereteket annak érdekében, hogy aktívan részt vegyenek az adott programokon. Ezért 

például a gyakorlat alapján a Magyarországra érkező cserediákokat a fogadó iskola diákjainak 

családjai látják vendégül. Egy hét együttélés vagy vendégeskedés során pedig meglehetősen 

sokat lehet tanulni egymás kultúrájáról. A diákok ennek hatására sokkal nyitottabbá válnak, 

hamar kapcsolatba lépnek a külföldi cserediákkal, bátrabban kérdeznek tőle, kezdeményezik a 

beszélgetést. Másrészt a cserediákok részéről is pozitív a hozzáállás, amire példaként 

felmerült, volt, hogy egy cserediák magyar nyelven búcsúzott el a fogadó iskolától és a 

tanulóitól a tanév zárásakor. Elmondható tehát, hogy oda-vissza ható, kölcsönös kapcsolat van 

a felek között. Ráadásul egyre több diák tanul tovább például Bécsben vagy más külföldi 

intézményekben, úgyhogy a más nemzetiségekhez tartozókkal történő közvetlen 

megismerkedés lehetősége nagyon hasznos tapasztalatokat adhat erre 

az időszakra. A továbbtanulás kapcsán további példa, hogy az 
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egyik nem nemzetiségi iskolát egy holland egyetem kereste meg nemrég, hogy működjenek 

együtt, és az iskola biztosítson bemutatkozási lehetőséget az egyetemnek, hogy később az itt 

tanulók adott esetben külföldön folytassák a tanulmányaikat. Megkérdőjelezhetetlenül kinyílt 

a világ minden érintett számára. 

A nemzetközi kapcsolatok és tapasztalatok a magyarságtudatban is változást indukálhatnak. A 

népzenében, néptáncban például megerősítést adhat, ha azt látják a magyar gyerekek, hogy a 

cserediákok értéknek tekintik mindazt, amit mi természetesnek veszünk, vagy akár 

degradálóan tekintünk rá. De nem csak a népi motívumok, hanem a fogadó települések 

értékei, hagyományai is újdonságot, különleges tapasztalatot jelentenek a vendégdiákoknak. 

Mivel ezek a témák aktívan foglalkoztatják a külföldi tanulókat, így a vendéglátó gyerekek is 

többet találkoznak azokkal. A diákok ennek során azt látják, kultúrájuk mások számára vonzó 

és érdekes, így lényegében a vendégek kultúrájával együtt a sajátjukat is jobban megismerik, 

érdeklődőbbé válnak. A diákokban a nemzeti ünnepek megünneplése is erősíti a nemzeti 

értékeket, ezeket minden intézményben nagyon komolyan veszik és már a felkészülésbe, a 

szervezésbe is aktívan bevonják a diákságot. Az ünnepségeket továbbá mindig kiegészítik 

valamilyen feladattal, például ahhoz kapcsolódó vetélkedőt szerveznek a gyerekeknek. 

A pedagógusok egyöntetűen úgy gondolják, hogy az interetnikus oktatásban nagy szerepe van 

mind a tanórai, mind a tanórán kívüli foglalkozásoknak. Az IKT eszközök is folyamatosan 

beépülnek az oktatás módszerei közé, a gyerekek alapvető készségeket sajátítanak el a 

használatukkal, mint például a prezentáció-készítés, internetes keresés vagy digitális 

tananyagok használata. Emiatt a pedagógusoknak is muszáj használniuk ezeket az eszközöket, 

ha valami érdekeset akarnak mondani a gyerekeknek, máskülönben nehezebben tudják lekötni 

vagy megragadni figyelmüket. Ugyanakkor sok helyen már a technikai feltételrendszer 

fejlesztése vagy éppen megteremtése is nehézséget okoz, sok esetben megfelelő hálózat, stabil 

internetkapcsolat biztosítására, korszerű géppark és projektorok beszerzésére lenne elsősorban 

szükség. Néhány iskolának rendkívül rossz az infokommunikációs eszközparkja, nem 

megfelelő eszközállománnyal dolgoznak, eszközfejlesztés viszont már nagyon rég óta nem 

volt, ugyanis nincsen rá forrás. Éppen ezért ilyen körülmények között nem 

elvárható, hogy rendszeresen használják is a kollegák ezeket az 

eszközöket a tanórákon. Jelenleg a szemléltető anyagokat sokszor 
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a pedagógusok gyártják, ami sok időt vesz igénybe, így nekik is könnyebbség lenne, ha ezeket 

készen kapnák, ebben az esetben ugyanis a tanóra menetének kreatív részével tudnának 

inkább foglalkozni és az önképzésre is több idő jutna. Összességében, a pedagógusok 

véleménye alapján szerencsésebb lenne, ha a tanár jobban tudná a helyi viszonyokhoz, 

igényekhez, szükségletekhez és a diákok aktuális érdeklődéséhez igazítani az adott tantárgyi 

tananyagot.   

 

5.5. Összegzés 

A fókuszcsoportos interjúk alapján összességében elmondható, a nemzetiségi értékek és a 

kultúra átadásának legfontosabb elemei, nehézségei és előnyei tekintetében a pedagógusok 

szerint az egyik jellegzetes probléma, hogy rosszabb szociális vagy családi háttér esetén 

otthonról kevés dolgot hoznak a gyerekek, így szinte mindent az iskolában kell megtanítani 

nekik, illetve megismertetni velük. További problémaként merültek fel az anyagi nehézségek, 

hiszen például egy tábor megszervezése finanszírozást igényel és sok iskola kevés támogatási 

lehetőséggel rendelkezik mindehhez. A pályázati kiírások emellett sokszor nem is veszik 

figyelembe a nemzetiségi iskolák igényeit (például népviseleti ruhák készítése, beszerzése).  

Az oktatás legnagyobb haszna a pedagógusok szerint, hogy azáltal a gyerekek sokkal inkább 

elfogadják egymást, függetlenül attól, hogy milyen etnikai közösségbe tartoznak. Ahhoz, 

hogy fokozzák az oktatás élményszerűségét, különféle oktatócsomagok készülnek, de ezeknek 

az anyagi költsége is nagy, így sokszor ez is nehézségeket okoz az iskoláknak és a szülőknek 

egyaránt. Továbbá az iskolán kívüli programok nagy részét is finanszírozniuk kell a 

szülőknek, mert az iskolák többsége nem tudja teljes mértékben fedezni a költségeket. Így 

viszont van, aki nem tud elmenni az ilyen jellegű programokra, a diákok csak egy része vesz 

részt ezeken. Ezért sokkal inkább támogatni kellene a táborozást, például pályázati 

lehetőségekkel, állami támogatásokkal, mert nagyon kevés iskola tudja ezeket önállóan 

finanszírozni. A pedagógusok tapasztalata alapján sokszor külső oldalról sincs megfelelő 

támogatás vagy nincsenek külsős kulturális programok. A pedagógusok szívesen 

áldoznak ezekre, de sajnos sem idő, sem pénz nem jut arra, hogy külön 

programokat, kirándulásokat szervezzenek. Ezek pedig 
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mindenképpen hasznosak lennének, hiszen ezáltal tudna beépülni a kultúra a gyerekek 

mindennapjaiba.  

Problémaként merült fel egyes iskolákban az is, hogy a gyerekek alacsony előzetes tudással 

lépnek be az oktatásba, és mindemellett sok intézményben tankönyvhiánnyal is küzdenek. 

Változtatási igényként a tantárgyi struktúrák esetleges újragondolása is felmerült, vagy éppen 

az, hogy az egyéni bánásmódot előrébb kellene helyezni az oktatásban, mivel minden gyerek 

más, mindenkit máshogyan lehet motiválni. Az elmúlt években tapasztalható számos reform 

és átalakítás az oktatás területén is olykor probléma forrása lehet, mert így nincs állandóság, 

nincs mit megszoknia sem a gyerekeknek, sem a tanároknak, ez pedig megnehezíti a hatékony 

munkát. Jelentős gondot okoz továbbá, hogy nagyon nehéz nemzetiségi, kétnyelvű tanárt 

találni, illetve az is, hogy a nemzetiségi oktatást nem tekintik egységként, pedig a szinteknek 

egymásra kellene épülnie. Ezenfelül az óraszámok tekintetében a megkérdezettek támogatnák 

az átcsoportosítást, újragondolást, mert az óraszám emelések olyan mértékű tanórai 

kötelezettséget ró a diákokra, ami nagyon leterheli őket.  

A tanárok körében többen azon a véleményen voltak, hogy vissza kellene adni a 

pedagógusoknak azt a szabadságot, hogy ők határozhassák meg az adott tantárgyban leadott 

témát vagy szükség esetén szűkíthessék is a tematikát bizonyos témákra, amelyek érdeklik a 

diákokat, vagy amelyekre szerintük nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. A tanárok 

ugyanakkor a diákokhoz hasonlóan jelentősen túlterheltek, így sok esetben nem jut elegendő 

idejük a felkészülésre, tartalomgenerálásra, nem is beszélve a képzéseken való részvételről 

vagy az önképzésről. 

Az interjúk végén a pedagógusok egyetértettek abban, hogy a kisebbségi nyelvoktatás szerepe 

nagyon fontos a gyerekek számára, mivel ez nem csak egy idegen nyelv, hanem 

identitásképző szerepe is van. Továbbá fontosnak tartják a megismertetés, az elfogadás és az 

együttélés hármas egységét. Mivel sokfélék vagyunk, így a gyerek toleranciára nevelése 

létfontosságú, hogy az egyes népcsoportok kapcsán ne ítélkezzenek elhamarkodottan, 

sztereotípiákon alapulva. Fel kell készíteni a gyerekeket továbbá az eltérő kultúrákra, 

hagyományokra, ugyanakkor a saját nemzetiségüket, gyökereiket is 

tudatosítani kell bennük. Nagyon fontos a szokások, a hagyományok 



 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 

 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

felerősítése az iskolákban, mert a családok már nem igazán ápolják ezeket. Emiatt nagyon sok 

olyan hagyomány van, amit effektíve a tanárok, az iskola hoz be a gyerekek életébe. A 

pedagógusok egyöntetűen egyetértettek abban is, hogy többet kellene tanulni a 

nemzetiségekről, hogy ne a sztereotípiák legyenek a jellemzőek. A nemzetiségi oktatás segít 

tisztázni a diákság helyzetét, származását, megismerteti a gyerekeket a tradíciókkal. A 

különböző kultúrák megismerését, megismertetését azért tartják jó ügynek, mert színesebbé 

teszi az oktatást, és olyan ismereteket közvetít, amelyekhez egyre kevésbé jutnak hozzá a 

gyerekek a hétköznapi életben.  

Az oktatási anyagok vonatkozásában a legnagyobb nehézségként a pedagógusok azt 

említették, hogy nincsenek tankönyvek, vagy ha vannak is, már elavultak. Ez 

többletfeladatokat ró a pedagógusra, hiszen tananyagot, tanórai tartalmakat, segédleteket kell 

kidolgozniuk, amihez nem állnak rendelkezésre a megfelelő eszközök. A pedagógiai 

gyakorlat során bármilyen infokommunikációs eszköz hasznos, sokkal többet lehetne és 

kellene beépíteni a tananyagba, hiszen sokkal érdeklődőbben tekintenek a diákok az ilyen 

jellegű órákra, de ehhez több eszközre és pénzre lenne szükség. A pedagógusoknak meg kell 

próbálni úgy összeállítani a tanórákat, a programokat, hogy fenn tudják tartani a figyelmet, 

hogy érdekes legyen az aktuális tananyag, a digitális eszközök pedig ehhez maximális 

segítséget adnak.  

A tanár-diák viszony esetében a pedagógusok meglátása szerint közvetlenebb és intenzívebb 

kapcsolat alakult ki az elmúlt időszakban, hiszen például az infokommunikációs eszközök 

kapcsán előfordul, hogy a diákok „tanítják” a pedagógusokat azok helyes használatára. 

Azokban az iskolákban, ahol a gyerekek viselkedése megköveteli, a pedagógusok 

tapasztalatai szerint a szigor helyett sokszor jobb egy kicsit engedni a diákok akaratának, mert 

így később a hozzáállásuk könnyebben javítható. A tanár-szülő viszonynak pedig a 

továbbiakban is nagy jelentősége van, hiszen a gyerekek nevelése sok esetben a szülők 

„megnevelésével” kell, hogy kezdődjön. 

 

5. Összefoglalás és javaslatok 
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A harminc fókuszcsoportos interjú során számos jó gyakorlat és pedagógusi vélemény 

feltárására nyílt lehetőség az interkulturális viszonyok közoktatásban való jelenléte 

vonatkozásában. A beszélgetések során megvizsgáltuk a diákságot napjainkban foglalkoztató 

főbb témaköröket, a megszólításuknak és a figyelmük felkeltésének lehetséges módjait, 

valamint érdeklődésüket más népek, nemzetiségek vonatkozásában. Kitértünk továbbá a 

korábbi generációkhoz viszonyítva tapasztalható attitűdbeli különbségekre, a változások 

dinamikájára is. Ezt követően feltártuk azon területeket, amelyekre az egyes iskolák aktivitása 

kiterjed az etnikai hagyományok ápolásában, a más népek, kultúrák bemutatásában, a 

toleranciára és érzékenységre nevelésben. Mindezek alapján összességében megállapítható, a 

kutatásba bevont köznevelési intézmények – függetlenül nemzetiségi kötődésüktől - nagy 

hangsúlyt fektetnek a más népek, nemzetiségek megismertetésére, a toleranciára nevelésre, 

érzékenyítésre, emellett a magyarságtudat erősítésében is meghatározó szerepet töltenek be. 

Az intézmények – a Nemzeti alaptantervvel összhangban – a tanórai foglalkozások 

tematikájának alakítása mellett szerteágazó tanórán kívüli tevékenységekkel is támogatják a 

diákokat a kulturális és nemzetiségi értékek megismerésében és elsajátításában. 

A fókuszcsoportos beszélgetések során az ismeretátadás és hagyományápolás számos 

felmerülő gyakorlatát sikerült azonosítani. A pedagógusok – személyiségükből fakadó 

mértékben – törekednek a tanórai és tanórán kívüli keretek között az ilyen jellegű ismeretek 

nyújtására, az oktatási és nevelési feladatok egyensúlyban tartására. Emellett szinte minden 

intézményben jelen vannak az olyan tanórák és iskolán kívüli foglalkozások, amelyek 

előtérbe helyezik a más népek, nemzetiségek kultúrájának megismerését vagy éppen a 

magyarságtudat erősítését. A tanárok tehát nem látnak különbséget a tanórai és a tanórán 

kívüli foglalkozások között az ismeretátadás fontosságát illetően, bár tény, hogy az utóbbi 

esetében nagyobb szabadságuk van a módszertan, a tematika, az eszközök megválasztásában.  

Nagyon fontos szerepet töltenek be az iskolák életében azok a sikeres hazai és nemzetközi 

pályázatok, amelyek segítségével a diákok közvetlen, kézzel fogható, azonnali pozitív hatást 

kiváltó projektekben tudnak részt venni. Hasonlóan pozitív hatást gyakorolnak a gyerekekre a 

különböző testvériskolákkal való együttműködések, csereprogramok. Az 

ilyen foglalkozások mutatják meg számukra leginkább, milyen 

változatos a világ, milyen a való életben más népekkel, 
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nemzetiségekkel kapcsolatba lépni, illetve egyes szegényebb vidékeken járva felismerhetik, 

hogy milyen szerencsések a saját sorsukban. Valamennyi sikeres pályázaton részt vevő 

intézmény képviselője csak pozitív eredményekről és hatásokról nyilatkozott a gyerekek 

vonatkozásában, sőt, ezek a programok a legtöbb esetben a pedagógusokra is inspiráló 

hatással vannak. 

Az élményszerűség, a játékosság, az interakció és a változatosság egyébként általában véve 

prioritás a jelenkori gyerekek számára, így az oktatásban a pedagógusok ezen elemek 

átültetésére törekednek. Tanórai keretek között a tantárgyi tematikák kötöttsége miatt a 

szemléltető eszközök, módszerek, infokommunikációs technológiák alkalmazására 

törekednek. Tanórán kívül az egyes szakkörökön, foglalkozásokon viszont már nagyobb 

hangsúlyt helyezhetnek az előbbi szempontokra, a játék, az élményszerűség pedig minden 

esetben sokkal erősebb képzettársítást és nem utolsósorban ismeretszerzést tesz lehetővé a 

diákok számára. 

A programszervezés téren kevésbé aktív iskolák elsősorban az erőforrások hiánya miatt nem 

tudnak nagyobb számban programot kínálni a diákoknak. Ez különösen Budapesten és Pest 

megyében érzékelhető probléma, ahol az európai uniós pályázatok korlátozottabb mértékben 

elérhetőek a régió fejlettsége miatt. A pedagógusok meglátása szerint ennek kompenzálására 

nem kerül sor a hazai költségvetés terhére. Így csak a nemzetközi projektekben bízhatnak, 

azon támogatást nyerni viszont a nagyobb verseny miatt sokkal nehezebb, továbbá komoly 

adminisztrációs kötelezettséget ró az iskolákra, ennek kezelésére viszont nincs 

humánerőforrás-kapacitás. Így a projektek kezelésének, megvalósításának és 

dokumentálásának feladata az amúgy is jelentősen leterhelt pedagógusokra marad. 

Az oktatás körülményeinek fejlesztésére vonatkozó javaslatként a legtöbb pedagógus hasonló 

ajánlásokat fogalmazott meg. E szerint minél nagyobb autonómiára, önállóságra lenne 

szükségük, csak a pedagógusi szabadság teremtheti meg ugyanis a helyi igényeknek vagy 

éppen a pedagógusok személyiségének, képességeinek megfelelő tanítási kereteket. A 

pedagógusok szívügyüknek tekintik mind az oktatást, mind a nevelés feladatát, a 

túlszabályozás szerintük kontraproduktív, mert e megkötések nélkül is 

garantálható lenne a magas színvonalú pedagógusi munka, így 
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viszont éppen, hogy az látja mindennek kárát. Az intenzívebb oktatói-nevelői tevékenységet 

támogatná továbbá a tanárokat egyre jobban terhelő adminisztratív nyomás csökkentése is, 

vagyis azon adminisztrációs kötelezettségek leépítése, amelyek végeredményben az oktatói-

nevelői tevékenységtől, vagyis a gyerekektől veszik el a pedagógusok idejét.   

A fókuszcsoportos interjúk legfontosabb tapasztalatait az alábbi pontokba szedve foglalhatjuk 

össze: 

 A diákok körében az internet világa megkerülhetetlen, az infokommunikációs eszközöket 

készség szintjén használják, sokszor ők maguk mutatják meg egy-egy eszköz használatát a 

pedagógusoknak. 

 A gyerekeket rengeteg hatás éri, ezért figyelmük is elaprózódik, sokkal nehezebb lekötni 

őket, mint akár tíz vagy húsz évvel ezelőtt. 

 Amivel mégis meg lehet őket szólítani, az a fiataloknál a játék, felsőbb évfolyamokon 

pedig az élményszerűség, az új dolgok megismerésének lehetősége. A pedagógiai 

gyakorlat ezért sok esetben túllép a rendelkezésre álló tananyagokon, előírt tantárgyi 

tematikákon. Az infokommunikációs eszközök pedig a mindennapi tanításba is beépülnek. 

 Az élményszerzés adekvát módja a különböző pályázatokon, projektekben való részvétel, 

amelyek segítségével a gyerekek és a pedagógusok is inspiráló foglalkozásokon vehetnek 

részt, közvetlenül megismerve más nemzetiségű fiatalokat és tanárokat, a látogatások 

során más kultúrákat, életmódokat vagy éppen pedagógiai módszereket.  

 Ezek a programok nagyon nagy hatással vannak a gyerekek érdeklődésére, hosszú távon 

pedig vélhetően a személyiségük fejlődésére is. A pedagógusok pedig nem egy iskolában 

említették, hogy ilyen csereprogramok alkalmával ismertek meg a későbbiekben 

alkalmazott módszereket, vagy alakultak ki még szorosabb, akár testvériskolai 

kapcsolatok intézményi szinten. 

 A tanórai keretek kötöttsége miatt a tanórán kívüli foglalkozások során nagyobb 

szabadsága van a pedagógusoknak a más népek, nemzetiségek kultúrájának 

bemutatása, vagy éppen a magyarságtudat erősítése terén. Az 

iskolák rengeteg példát említettek az intézményi, helyi vagy 



 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 

 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

regionális kezdeményezésű programokra, amelyek segítségével a toleranciára nevelés, az 

érzékenyítés vagy éppen a magyarságtudat átadása megvalósulhat. 

 Mindkét előbbi feladat nagyon fontos színtere a közoktatás, különösen azokban az 

iskolákban, ahol az eltérő szociális és anyagi háttér miatt a gyerekek olya családi háttérből 

érkeznek, amely nem támogatja megfelelően az iskolai közegbe való beilleszkedést, így 

nem rendelkeznek a megfelelő alapokkal vagy attitűddel ezeknek a kérdéseknek a 

vonatkozásában. A pedagógusok feladata ilyen esetekben a más nézőpontokra való 

rávilágítás, más vélemények bemutatása és megismertetése. 

 Az oktatás feltételrendszerét mindenképpen fejleszteni szükséges, legyen szó akár a 

diákok órai leterheltségének csökkentéséről, akár a tanári adminisztrációs feladatok 

leépítéséről. Az adminisztráció terén a pedagógusoknak elsősorban a beszámolási 

kötelezettségek, valamint a pályázati tevékenység kapcsán merülnek fel extra feladataik. 

A tanárok ezért szívesen fogadnák a fenntartó humán erőforrás kapacitásainak bevonását 

ezen teendők ellátására, ami által az oktató-nevelő tevékenységükre fordítható idejük 

növekedhetne. 

 Az elérhető tananyagok, tankönyvek, digitális tartalmak körét is szükséges lenne 

szélesíteni, ezen a téren is megteremtve a pedagógusok szabadságát. A finanszírozási 

lehetőségek javításával pedig, ha nem is egyező mértékben, de kompenzálni lehetne a 

pályázati forrásoktól eleső közép-magyarországi iskolákat. 

 

6. Mellékletek 

7.1. Fókuszcsoportos interjú vezérfonala 

Bemutatkozás 

 Kutatásvezető bemutatkozása. 

o Kutatás céljai. 

o Résztvevők bemutatása, összeismertetése, feloldás. 
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A mai diákok és interetnikus viszonyok 

 Mit tapasztalnak, mi az, ami leginkább megmozgatja a diákokat manapság? Milyen 

kérdések foglalkoztatják őket? 

o Melyek az állandóan visszatérő témák? 

o Mivel lehet megszólítani őket? 

 Hogyan változnak a diákok?  

o Érzékelhető-e, hogy mások a mostani diákok, mint a 3-5-10-20 évvel ezelőttiek? 

o Mik a változás jellemzői? 

 Milyen és hogyan változik a diákok más nemzetiségekre, kultúrákra való nyitottsága? 

o Érdekli-e őket a téma? Találkoznak-e vele? Milyen kontextusban kerül elő 

körükben a téma? 

o Befogadóbbak, nyitottabbak, vagy elutasítóbbak, zártabbak-e a diákok, mint a 

korábbi generációk 

 Milyen hatással van a társadalom és a technika változása az interetnikus különbségekre, 

viszonyokra, nyitottságra? 

o Társadalmi hatások 

o Technikai fejlődés (információtechnikai fejlődés, média változásának stb.) hatásai 

 

Interetnikus szempontok megjelenése az oktatásban  

 Az iskolában megjelennek-e az eltérő etnikai identitásból eredő kérdések? 

o Milyen formában? 

o Pozitív-negatív példák? 
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 Az oktatásban meg kell-e és meg lehet-e jeleníteni az interetnikus különbségeket, 

értékeket? 

o Milyen hasznai lehetnek? 

o Milyen kockázatai lehetnek? 

 

Saját tapasztalatok 

 Tudnak-e példát említeni olyanra, amikor a környezetükben a tanulók más népek 

kultúráját ismerték meg iskolai keretek között?  

o Volt-e saját tapasztalatuk ezen a téren? 

 Milyen módszertanra épült, hogyan zajlott ez a projekt? 

 Mik voltak a tapasztalatok?  

o Mennyire volt sikeres? Mit tekinthetünk sikernek ebben az esetben? A tananyag 

átadásán kívül milyen egyéb célokat szokott megfogalmazni a tanórával 

kapcsolatban? 

 Mik voltak a nehézségek? 

o Hiányzik-e valami? Ha igen, mi az? Milyen materiális, vagy nem materiális 

eszközökkel lehetne segíteni az oktatást ezen a téren? 

 

Módszertan 

 Ismernek-e jó gyakorlatokat a lokális, regionális kultúra sajátosságainak tanórai 

foglalkozásokba való beépítésére? Mik ezek? 

 Mi az értékek és tudás átadásának legjobb terepe ezeknek a kérdéseknek a kapcsán? 

o Tanórai foglalkozások szerepe. 

o Tanórán kívüli foglalkozások szerepe. 
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 Használnak-e IKT-eszközöket a tanórán? Milyen céllal? Mik a tapasztalataik velük 

kapcsolatban? 

 

Összegzés 

 Mik a nemzetiségi értékek és kultúra átadásának legfontosabb hasznai? 

o Melyek a területen végzett oktatás legnagyobb nehézségei, akadályai? 

 Mit változtatnának, mi segítené leginkább a nemzetiségi értékek és kultúra átadásáért 

végzett munkát (jogszabályi környezet, finanszírozás, stb.) 
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7.2. A kutatásba bevont nemzetiségi és nem nemzetiségi iskolák 
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A fókuszcsoportos interjúkon részt vevő harminc köznevelési intézményt röviden az 

alábbiakban mutatjuk be.  

Bajai Szentistváni Általános Iskola (horvát) 

Dél-Alföld, Bács-Kiskun megye, Baja 

Az iskola közel kétszáz éves múltra tekint vissza. Az intézmény bevált hagyománya, hogy az 

első osztályosok az első hetekben úgynevezett „kímélő iskolakezdéssel” kezdik meg a 

tanulmányaikat. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a tanulási módszer alkalmazására, amely 

segít megőrizni a tanulási kedvet, automatikussá teszi a tanulási szokásokat. Emellett nagy 

hangsúlyt fektet az idegen nyelv, az angol, a német és a nemzetiségi horvát nyelv oktatására 

is. Az iskola további feladatai közé tartozik például az egészségfejlesztés, a tehetségfejlesztés, 

a sajátos nevelési igényű tanulók gondozása, a napközi otthon biztosítása és kulturális 

programok megszervezése.  

Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (horvát) 

Közép-Magyarország, Budapest 

Az intézmény több mint hetven éves múltra tekint vissza, az iskola nevelő-oktató munkájának 

részét képezi a magyarországi horvát nemzetiségi kultúra megőrzése és ápolása. Domináns a 

horvát származás, a horvát nyelv és kultúra iránti érdeklődés. Az intézménynek három 

pedagógiai szakasza van, az óvodai nevelés, az alapfokú nevelés, valamint a középfokú 

nevelés és oktatás. Az anyaországi kapcsolatépítés is fontos részét képezi az oktatásnak. Az 

intézmény eredményesen együttműködik a horvátországi testvériskolákkal. Emellett 

kiemelkedő kulturális és művészeti tevékenységet folytat, melynek célja a tudás- és 

képességfejlesztés, az öntevékenységre és önszerveződésre nevelés, a horvát önazonosság 

elmélyítése. 

Sugovica Sportiskolai Általános Iskola (horvát) 

Dél-Alföld, Bács-Kiskun megye, Baja 
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Az alapfokú oktatással foglalkozó iskola 2008 óta működik. Óvodai intézményegysége a 

napközi otthonos óvodai ellátásban és az inkluzív nevelés megvalósításában is részt vesz, 

továbbá közművelődési intézményegységben egyéb szórakoztatási és kulturális 

tevékenységeket is ellát. A nemzetiségi kötődés mellett az intézmény elnyerte a Nemzeti 

Utánpótlás-nevelési Intézet közoktatási típusú sportiskolai módszertani központ címét is. Így 

az iskola biztosítja a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását. 

Alapvető feladat a közoktatási (alap) szolgáltatás és a sportutánpótlás-nevelés összehangolása, 

szoros együttműködésben a sportegyesületekkel. 

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola (német) 

Közép-Magyarország, Pest megye, Piliscsaba 

Az intézmény nyolc osztályos két tannyelvű iskola, mely 1999-ben alakult. Az iskola oktató-

nevelő munkájának részét képezik a német nemzetiségi tartalmak, a németség hagyományai, 

szokásai, ünnepei, történetei. A történelem, természetismeret, földrajz, hon- és népismeret, 

ének és testnevelés tantárgyak német nyelven zajlanak. Az iskola németországi 

diákcsereprogramokat is kiépített az évek során, valamint számos tanórán kívüli programot is 

szervez. 

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium (német) 

Közép-Magyarország, Budapest 

Az iskola jogelődjét 1959-ben építették. A gimnáziumi oktatás négyéves képzési rendszerben 

1990-ben indult el, 2000-től pedig elindította a német két tannyelvű képzést is, amely öt 

évfolyamos lett. Az intézményben mára neolatin nyelvi előkészítő tanfolyam is működik. A 

hagyományok ápolása és közösségformáló ereje fontos szerepet játszik az iskola 

mindennapjaiban. A hagyományos iskolai ünnepek mellett, a diákönkormányzat különböző 

szabadidős programokat is szervez, mint a hagyományőrző napok, táborok, csereprogramok. 

Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

(német) 

Közép-Magyarország, Budapest 
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Az intézmény 1983 óta működik. Az 1989–90-es tanévtől tehetséggondozó osztály indult, 

melynek fontos részét képezte az angol és az orosz nyelv tanítása, már alsó tagozaton is. A 

német nemzetiségi tagozat, amely a német nemzetiségi oktatást hivatott elősegíteni, 

körülbelül 13 éve működik, 2006-tól pedig kezdetét vette az angol két tannyelvű oktatás. Az 

intézmény alapvető célja a nemzetiségi műveltség, a nemzetiségi kultúra megőrzése, az 

egyetemes kultúra megismertetése és az erkölcsi érzék elmélyítése. A magyarországi németek 

legfontosabb hagyományainak, életmódjának megismerése, a népcsoporthoz való tartozás 

érzetének megerősítése, a magas szintű nyelvtudás alapjainak megteremtése mind a célok 

elérését hivatott szolgálni. 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda (roma) 

Dél-Dunántúl, Tolna megye, Gyulaj 

A Tolna megyei Gyulajon 2001 óta működő, jelenleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

fenntartásában lévő intézmény a roma nemzetiséghez tartozók és a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését és általános iskolai oktatását-nevelését látja el alapfeladataként. 

Az óvoda férőhelye 80 fő, az általános iskolában 150 gyermek tanulhat. Az intézmény 

székhelyén és két telephelyén valamennyi köznevelési feladaton belül a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók integrációs és képesség kibontakoztató 

óvodai és általános iskolai felkészítését, óvodai fejlesztő program megvalósítását is végzik. 

Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium (roma) 

Dél-Dunántúl, Baranya megye, Pécs 

Az iskola Magyarország és Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye. Az 

iskolát a Gandhi Alapítvány alapította 1994-ben. Célja, hogy a roma tanulók nemzetiségi 

intézményekben tanulhassanak, és minőségi képzésben vehessenek részt. A diákok 

tanulmányaik során elsajátíthatják a beás és lóvári nyelvet, valamint megismerkedhetnek a 

cigány hagyományokkal, kultúrával, néptörténettel. 

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium (roma) 

Közép-Magyarország, Budapest 
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A fővárosi intézmény fő célja a roma gyerekek, fiatalok képzése, az esélyegyenlőség 

megteremtése, a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése. A cigány irodalom, annak értéke 

igen fontos szerepet kap az oktatás során. Az intézmény alapvető tevékenysége az alapfokú 

általános iskolai nevelés és oktatás, valamint a gimnáziumi, középfokú nevelés és oktatás. 

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda (román) 

Dél-Alföld, Békés megye, Kétegyháza 

Az intézményben óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás folyik. Alapvető célja, hogy a 

tanulás meghatározó értékké váljon a diákok számára, valamint a román nemzetiségi nyelv és 

kultúra ápolása, a nyelvhez való pozitív hozzáállás kialakítása. A gyerekek alapképességeinek 

fejlesztése, az alsó tagozaton történő alapozó munka kiemelt figyelmet kap. Felső tagozaton a 

tudományos ismeretek megalapozása, az önálló művelődésre történő felkészítés, a tanulási 

stratégiák elsajátítása képezik a fő célt. Az intézmény tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozásokat is szervez. 

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda (román) 

Dél-Alföld, Békés megye, Battonya 

Az iskola 10 éve önálló intézményként működik, de történelme egészen az 1790-es évekig 

nyúlik vissza. Nyolc évfolyamon tanítják a román nemzetiségi nyelvet kétnyelvű oktatási 

program szerint. Emellett a nemzetiségi hagyományok ápolása is kiemelt jelentőséggel bír. 

Az iskola fontos szerepet tölt be a lakosság életében, hiszen kiemelt szerepet vállal a román 

nyelv és hagyományok, a nemzetiségi öntudat megőrzésében, az intézmény szervesen 

bekapcsolódik a város oktatási és kulturális életébe. 

Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium (román) 

Dél-Alföld, Békés megye, Gyula 

Az iskola története 1946 tavaszára nyúlik vissza. A gimnáziumi oktatás során fontos szerepe 

van a kultúra és a különböző tudományágak megismerésének. Az intézményben 1960-ig csak 

anyanyelven folyt oktatás, mára viszont két tannyelvűvé vált. Az iskola fő 

profilja a román nyelv és kultúra minél magasabb szinten történő 
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oktatása, valamint az identitástudat kialakítása, formálása. A román nyelv mellett a többi 

idegen nyelv, mint az angol, olasz, francia nyelv elsajátítása is fontos célkitűzés. Az 

intézmény 2004-től bevezette az intenzív román nyelvi előkészítő tanfolyamát, az 

informatikai és idegen nyelvi képzések pedig, kiegészülve a színjátszó csoporttal és a 

hagyományőrző táncegyüttesével az értékteremtést szolgálják. 

Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola (szlovák) 

Közép-Magyarország, Pest megye, Pilisszántó 

Az intézmény alapvető feladatai a nyolc évfolyamos általános műveltséget megalapozó 

oktatás és a nyolc évfolyamos napközi otthonos ellátás. Az intézmény kistérségi nemzetiségi 

nyelvet oktató iskola, melynek célja a szlovák nyelv tanítása, a szlovák kisebbségi kultúra 

megismertetése, a nyelvgyakorlás lehetőségeinek megteremtése. Az iskolában alsó és felső 

tagozaton is működnek tehetséggondozó szakkörök, tanórán kívüli hittan oktatás, egyéni 

foglalkozások és kulturális rendezvények. 

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola (szlovák) 

Közép-Magyarország, Pest megye, Pilisszentkereszt  

Az intézményt 1997-ben alapították. Alapvető tevékenységei közé tartozik a nyolc 

évfolyamos szlovák nemzetiségi oktatás, ami magában foglalja a szlovák nemzetiségi kultúrát 

és hagyományait. Az iskola a kötelező délelőtti tanórák mellett tanórán kívüli foglalkozásokat 

is tart szakkörök, néptánc, énekkar formájában. Kiemelt feladata a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás, fejlesztési órák biztosítása. Az oktatás során arra törekednek, hogy a diákok 

számára egyértelművé váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság értékei, jól elsajátítsák a 

tanulás technikáját, és öntevékenyekké váljanak. 

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (szlovák) 

Közép-Magyarország, Budapest 

Az intézmény szlovák tanítási nyelvű óvodából, általános iskolából, gimnáziumból és 

kollégiumból áll. Az iskolai életmódra való nevelés 1993-ban vette kezdetét. 

Az óvodai nevelési program célja a szlovák nyelvi szókincs 
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megalapozása. Az általános iskola kiemelt feladatának tekinti a nemzetiségi hagyományok 

ápolását, a nemzeti kultúra értékeinek megőrzését, a hazai szlovák nemzetiség történelmének, 

irodalmának, művészetének megismerését.  

Az oktatás mellett közösségi tevékenységeket is ellát az intézmény. A gimnáziumi oktatás 

négy évfolyamos, melynek legfontosabb feladata a gyermekek szociálissá alakítása. Nagy 

hangsúlyt helyeznek a nyelvoktatásra, a tehetséggondozásra, a tanulmányi versenyekre, 

érettségire történő felkészítésre. 

Bajza Utcai Általános Iskola (nem nemzetiségi) 

Közép-Magyarország, Budapest 

Az intézmény 1917 óta működik és több mint 50 éve ének-zene tagozata is van, ahol néptánc, 

népi játékok is megjelennek az oktatás során. Bevezették a két tannyelvű angol programot, 

amelynek keretében a diákok angol nyelven tanulják a természetismeretet, a rajzot, a 

technikát és az ének-zenét, felső tagozaton pedig a történelmet, a honismeretet és az 

informatikát. Ezenfelül a német nemzetiségi oktatás is biztosított, ahol a nemzetiséghez 

kapcsolódó hagyományőrzés, a nemzetiségi kultúra megismertetése kiemelt feladat. A 

tehetséggondozás és képességfejlesztés is fontos részét képezi az oktatásnak, különböző 

projektekkel, kooperatív technikákkal fejlesztik a diákok ismereteit, együttműködő 

képességeit. Az iskolában működő Bajzások Jövője Alapítvány is hozzájárul az iskola 

megfelelő oktatási-nevelési programjához. 

Batthyány Lajos Gimnázium (nem nemzetiségi) 

Nyugat-Dunántúl, Zala megye, Nagykanizsa  

Az iskola elődjét 1765-ben alapították, a nyolc osztályos gimnázium 24 éve működik. Az 

intézmény alapfunkciója az értelmiségi pályára való felkészítés. 1995-ben kiemelkedő nevelő-

oktató és tehetséggondozó munkájáért megkapta a „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” 

kitüntető címet. Az iskola nagy gondot fordít a hagyományok ápolására, amit jól példáz a 

számos rendezvény, tanulói és tanulmányi verseny. 

Becsehelyi Általános Iskola (nem nemzetiségi) 



 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 

 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

Nyugat-Dunántúl, Zala megye, Becsehely 

Az intézmény kiemelkedő figyelmet szentel a tehetségfejlesztésre, melynek keretében 

képesség- és személyiségfejlesztő programokat szerveznek az 1. és 2. évfolyamokon, továbbá 

táncszakköröket, kézműves szakköröket, iskolaotthonos oktatást az alsó tagozatos 

osztályokban, emellett térségi feladatokat ellátó idegen nyelvi forrásközpontot is kialakítottak. 

Az iskola együttműködik az ökoiskolai és a referencia intézményi hálózattal, valamint civil 

szervezetekkel és a helyi gazdasági élet szereplőivel. 

Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola (nem nemzetiségi) 

Közép-Magyarország, Pest megye, Cegléd 

A ceglédi iskola nyolc évfolyamos alapfokú nevelő-oktató intézmény, melynek egyik 

meghatározó profilja az ének-zene tagozat, valamint a nyelvi tagozat, melyek közel 60 éve 

működnek. Az intézményt 1869-ben létesítették, mint Magyarország első polgári iskoláját. Az 

idegen nyelvi oktatás már nem csak a nyelvi tagozaton működik, harmadik osztálytól 

csoportbontások formájában oktatják az angol és a német nyelvet is. Az iskola jellegzetessége 

a néptánc oktatása a tanórán és a tanórán kívül egyaránt, valamint a szabadidős tevékenység 

keretében elérhető további huszonhat szakkör. Az intézmény számos rendezvény 

szervezésében is részt vesz, ezek közül is kiemelkedik a hagyományos, több évtizedes múlttal 

rendelkező „Táncsics-est”. 

Dürer Albert Általános Iskola (nem nemzetiségi) 

Dél-Alföld, Békés megye, Gyula 

Az intézmény alapvető tevékenysége az általános iskolai nevelés-oktatás alsó és felső 

tagozaton, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók integrálása. Az iskola főbb céljai között 

megtalálható az idegen nyelv tanításának elősegítése, a nyelvi versenyek szervezése. A 

pedagógiai program középpontjában a kompetencia-alapú oktatás, a tanítás aktív folyamata 

áll.  

Gregor József Általános Iskola (nem nemzetiségi) 

Közép-Magyarország, Budapest 
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A rákosligeti nyolc osztályos általános iskola mintegy 110 éve tanítja a lakóközösség tagjait. 

Az intézményben közel 55 éve folyik kiemelkedő ének-zene tagozat, valamint jelentős az 

ötödik évfolyamtól kezdődő emelt szintű matematika és humán-irányultságú képzés. A 

hagyományok ápolása fontos szerepet játszik az állandó értékek átadásában. A képzés célja az 

alapkészségek magas fokú elsajátíttatása és a középfokú képzésre való felkészítés. Az iskola a 

rászoruló diákok számára fejlesztő foglalkozásokat szervez, és nagy hangsúlyt fektet a tanórai 

differenciálásra. Szintén fontos elemei az oktató-nevelő munkának a tehetséggondozás, az 

elméleti foglalkozások, művészeti szakkörök. Az intézmény életében jelentős mérföldkő, 

hogy a 2011–13-as évben a Comenius nemzetközi iskolakapcsolatok projekt során létrejött 

testvériskolai kapcsolatnak köszönhetően szlovákiai testvériskolai együttműködés vette 

kezdetét. 

Németvölgyi Általános Iskola (nem nemzetiségi) 

Közép-Magyarország, Budapest 

Az iskola 1932 óta működik. Nyelvi tagozatos szakosított tantervű osztályokat indított, majd a 

tradicionális angol tagozatot egy olyan modulrendszer váltotta fel, amelybe beletartozott az 

idegen nyelv, a számítástechnika, a népi gyerekjáték, a néptánc, a színjátszás, a kézműves 

tevékenység és a sport. A 2006–2007-es tanévtől bevezették az emelt szintű angol 

nyelvoktatást. 

Palánta Általános Iskola (nem nemzetiségi) 

Közép-Magyarország, Pest megye, Pilisvörösvár  

Az iskolát 1997-ben alapították, alappillérei pedig mit sem változtak azóta: személyközpontú 

bánásmód, projektpedagógia, differenciált oktatás, szülői együttműködés. Az intézmény 2010 

óta előminősített referenciaintézmény, módszertani jó gyakorlatai lefedik a teljes oktatás-

nevelési szakaszokat. 

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium (nem nemzetiségi) 

Dél-Dunántúl, Baranya megye, Pécs 
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Az intézményi oktatás 1974-re nyúlik vissza, amikor is három párhuzamos – egy ének-zene 

tagozatos és két általános – osztályban kezdődött meg a tanítás. 1987-ben két magyar-olasz 

két tanítási nyelvű osztály indult országos beiskolázással, öt éves képzési idővel. Az egyik 

általános tantervű osztály helyett humán tagozatos osztály indult emelt magyar irodalom és 

történelem óraszámmal, illetve egy ideig református tagozat is működött. Az intézmény 

szerves részeként megalakult a Kodály Alapítvány, melynek főbb céljai – az intézményi 

célokkal összhangban – a tanulók képzésének, önképzésének segítése, valamint a külföldi 

cserekapcsolatok támogatása. A 2000-es években elindult a spanyol két tannyelvű oktatás, 

majd a hatosztályos gimnáziumi képzés is. 

Szabadság Sugárúti Általános Iskola (nem nemzetiségi) 

Közép-Magyarország, Budapest 

Az iskolát 1910-ben Rákoscsaba Önkormányzata alapította, ahol kiemelten fontos a családias, 

nevelés-centrikus légkör biztosítása a diákok számára. Fontos szerepet kap a magyar, a 

matematika, az informatika és az angol nyelv oktatása, továbbá kiemelten fontos alapelv a 

szülőkkel együttműködő közös nevelés. A tehetséges tanulók számára lehetőség van emelt 

szintű informatika oktatásra, valamint a szülői igényeket is figyelembe véve orientációs angol 

csoportok szervezésére is, melynek során a diákok alapfokú vizsgát tehetnek. Az iskolai 

oktatás legfőbb célja a nevelésközpontúság és a tehetségek kibontakoztatása. Emellett a 

tanulási nehézségekkel küzdők számára biztosított a felzárkóztatás és korrepetálás, az 

esélyegyenlőség megteremtése. A tanórán kívüli lehetőségek is széleskörűek, a diákok részt 

vehetnek különböző szakkörökön, nyelvtanfolyamokon, hitoktatáson, kulturális programokon. 

Érdekessége az iskolának az 1998 óta működő, a leendő tanítványok számára indított 

Iskolakóstoló program, amely átmenet az óvoda és az iskola között, a kezdeti akadályok 

megkönnyítése érdekében. 

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda (nem nemzetiségi) 

Közép-Magyarország, Pest megye, Tápiószőlős 
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Az iskola 2012-es alapítású, református köznevelési intézmény, amely több évszázados 

történelmi hagyományokra épül. A gyerekek erkölcsi nevelése, a hazaszeretet, annak 

elmélyítése, a nemzeti hagyományok meghatározó részét képezik az intézményi oktatásnak. A 

református iskolarendszer sajátossága a modern tudományok iránti elkötelezettség, amely a 

helyi tantervben is prioritásként szerepel. Az iskola kiemelt figyelmet fordít a 

tehetséggondozásra, a rászorultakkal való megkülönböztetett törődésre. Ezeken felül az 

idegen nyelv, a természet- és társadalomtudományi ismeretek átadása is fontos szerephez jut. 

Az iskola 2014-től minősített referenciaintézménynek és ökoiskolának minősül.  

Várkonyi István Általános Iskola (nem nemzetiségi) 

Közép-Magyarország, Pest megye, Cegléd 

Az intézményt 1962-ben alapították Cegléden. Alsó évfolyamon általános tanterv szerinti 

oktatás mellett, a tanulók adottságainak megfelelően egy-két tantárgy emelt szintű oktatása is 

zajlik. Felső tagozaton általánosan jellemző az emelt szintű képzés, főleg matematika és 

idegen nyelv tekintetében. A tanulmányi munka elvégzése mellett számos személyiséget és 

koordinációs készséget fejlesztő programot szerveznek, a diákok 15-féle szakkör közül 

választhatnak. A hagyományok őrzése is kiemelt jelentőségű, a rendszeresen szervezett 

programok között szerepel például táncgála, iskolai vetélkedők, bálok és egyéb ünnepek. 

Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (nem nemzetiségi) 

Dél-Dunántúl, Baranya megye, Pécs  

Az öt intézményegységből álló iskola 2007 óta működik, alapfeladata pedig a 6–14 éves korú 

gyermekek nevelése és oktatása, az alapfokú művészetoktatás. Az intézmény 2010 óta 

regisztrált Tehetségpont, valamint az Ökoiskola címet is elnyerte. Az intézményi specialitások 

közé tartozik például a német nemzetiségi nyelvoktatás, az emelt szintű angol nyelv oktatása, 

a képességfejlesztés differenciált és órarend szerinti bevezetése, a néptánc, népi játék tanítása, 

a kompetencia-alapú oktatás.  

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (nem nemzetiségi) 

Közép-Magyarország, Budapest 
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Az intézmény története az 1920-as évekre nyúlik vissza, az elmúlt 30 évben pedig folyamatos 

fejlesztéseken esett át. A tanulói létszám visszaesést mutat ugyan, de a képzés színvonala igen 

jelesnek tekinthető. 1996-ban német nemzetiségi oktatás kezdődött az iskolában, emellett az 

angol és az olasz nyelv oktatása is biztosított, az angol és a német nyelvet pedig emelt 

óraszámban tanulhatják a diákok. A magyar kultúra ápolása fontos célkitűzése az 

intézménynek, ugyanakkor a Pesterzsébeten élő német és cigány kisebbség nyelvének, 

hagyományainak közvetítését is feladatának tekinti. A pedagógiai program tevékenységei 

közé tartozik többek között a sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos tanulók integrált 

nevelése és oktatása, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és 

integrációs felkészítése, a kompetencia-alapú oktatás és az angol nyelv emelt szintű oktatása. 

Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (nem nemzetiségi) 

Közép-Magyarország, Pest megye, Gyömrő 

Az iskola a budapesti agglomerációban található, a fővárostól 30 kilométerre délkeletre. 

Gyömrő legnagyobb iskolája, közel 1000 diák tanul az intézményben. A tanulók 10–15 

százaléka hátrányos helyzetű, az intézménynek sajátos nevelési igényű diákjai is vannak. Az 

iskola nagy figyelmet szentel a tehetséggondozásnak, a felzárkóztatásnak, a mentorálásnak, 

valamint a nemzeti és iskolai hagyományok őrzésének. Oktató-nevelő tevékenységük célja, 

hogy diákjaik személyisége fejlődjön, a középiskolában és a felnőtt életben egyaránt jól 

használhassák a megszerzett képességeket és tudást.  

 


