Kitörési pont az iskola (?) – A hátrányos helyzetű térségekben élő cigány közösségekben a
tanulás/tudás szerepe (Kutatás közben)
A rendszerváltás óta eltelt 25 év legnagyobb társadalmi szintű eredménye, hogy a teljes népességen
belül a középiskolai végzettségűek aránya megnövekedett, az érettségi elterjedésével a társadalom
tömegei számára jelentett reális lehetőséget a felsőfokon történő továbbtanulás, kivéve a hátrányos
helyzetben lévő társadalmi csoportok – köztük a roma, cigány népesség – tagjait. Az utóbbi két
évtizedben láthatóan megnőtt a roma tanulók között az általános iskolát sikeresen befejezők aránya, s
többségük elkezdett valamilyen középiskolát. (Kertesi-Kézdi, 2012) Fontos kiemelni, hogy e növekedés
kis mértékű, sőt a teljes lakossághoz viszonyított arányokhoz képest nagyfokú különbség tapasztalható,
az oktatási egyenlőtlenségek mértéke növekedett, melyhez hozzájárul a tankötelezettségi korhatár
csökkentése is. Összehasonlítva a magyarországi teljes népesség középiskolai lemorzsolódás adataival,
ahol az országos adat szerint az átlag tíz százalék körüli. (Kertesi-Kézdi, 2016:6) A
társadalomtudományi, neveléstudományi, oktatásszociológiai kutatások (Kertesi-Kézdi 2016, Forray
2003, Varga 2015, Híves 2015) az okokat keresik, hogy az oktatási expanzió időszakában milyen
tényezők (család, iskola, tehetséggondozás, szociokulturális hátrányok, bikulturális szocializáció, nyelvi
hátrányok, az oktatás szelekciós mechanizmusai) befolyásolják a cigány, roma fiatalok nagymértékű
lemorzsolódását a középiskolában. Kutatásom célja, hogy Dél-Dunántúli Régióban, Baranyamegyében, az Ormánság területén, sellyei járás, hátrányos helyzetű térségében, településeken (Piskó,
Hirics, Besence), élő cigány, roma népesség tagjainak iskolához, a tanuláshoz és a tudáshoz kapcsolódó
tapasztalatait, eredményeit megismerjem. Emellett feltárjam az okokat, tényezőket, melyek a
továbbtanulási tendenciák csökkenését és a középiskolai lemorzsolódás növekedését fokozzák.
Kutatásom során, elsősorban a településeken élő gyermeket nevelő roma családokra fókuszál. A KSH
2011 adatai szerint sellyei kistérségben az érettségivel rendelkezők aránya 10%, felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya 3 %, szinte hiányzik a helyi értelmiség. (Sellyei Kistérségi Tükör, 2012)
Hipotézisem szerint, a hátrányos helyzetű térségekben élő cigány közösségek jelentős részét érinti az
iskola szelekciós mechanizmusainak következménye, a családok gazdasági-társadalmi státusza
csökkenti a továbbtanulási esélyeket, s növeli a lemorzsolódás mértékét a cigány, roma tanulók között.
Másrészt a bikulturális szocializáció hiánya jelenik meg. Többnyire a szocializációs színterek – család
és iskola – résztvevői nem ismerik egymást, eltérő kulturális szokásokat és nyelvet (Bernstein 1971;
Réger 2002; Derdák– Varga 1996) beszélnek, továbbá nincsenek példaképek, mintaadók a
környezetükben, így a tanulás, a tudás egyfajta „elvont fogalom” marad a cigány fiatalok és családok
számára. Nem internalizálódik értékként.
Előadásomban elsősorban a 2017. októberében kezdett kutatásom eddigi eredményeiről és felmerülő
kutatói dilemmáimról szeretnék beszélni.
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