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ALENA NELEŠOVSKÁ 

A roma származású tanulók képzésének kérdése 
a cseh iskolákban 

A roma tanulók képzése, oktatása a cseh iskolákban (Csehországban) jelentős gon-
dot okozó kérdés. Az elégtelen képzési színvonal következményei szociális, gazda-
sági és kulturális téren jelentkeznek. A helytelen képzés következtében erősödnek a 
társadalmi csoportok közti különbségek, és bizonyos feszültségek jelentkeznek a 
nemzetek közti párbeszédben is. 

Mivel a roma gyerekek többsége saját környezetében nem lát követhető példát, 
alig feltételezhető, hogy önmaguktól értékes képzésben vennének részt egy maga-
sabb iskolai fokozat megszerzéséért. 

A romákat érő társadalmi egyenlőtlenség feloldásának egyik legfontosabb felté-
tele az iskolai rendszer filozófiájának megváltoztatása. Az iskolarendszer köteles a 
nevelés és oktatás folyamatában ezeket a roma származású gyerekeket etnikai, kultu-
rális és szociális hátterükkel, másságukkal elfogadni. (ŠOTOLOVÁ 2000, S. 36) 

Ebben az összefüggésben az iskola alsó tagozatának legfontosabb feladatai a kö-
vetkezők: 

− olyan kellemes környezet megteremtése, mely a roma származású gyermekek 
fejlődését segíti és emberi méltóságukban is megerősíti őket, 

− a nyelvi nehézségek és különbségek miatt az első osztálytól kezdve olyan kis 
létszámú csoportokat kell összeállítani, melyekben a roma származású gyere-
kek könnyebben felkészülhetnek későbbi tanulmányaikra, 

− a „zene- és mozgásközpontú osztályok roma származású gyerekeknek” – el-
nevezésű projektet elindítani és sikerre vinni, 

−  a napközik munkájában a roma származású gyermekek számára támogatni 
kell a különböző érdeklődési területeket felölelő foglalkozásokat, melyeknek 
a természetes készségek és érdeklődések állnak a középpontjában (zene, tánc 
és hasonlók), 

− lehetőség szerint a tantervben, fakultatív tantárgyként szerepeljen a roma 
nyelvnek, mint fakultatív tantárgynak, 

− a tantervekben helyet kell kapnia a multikulturális nevelésnek. A tanítás és 
nevelés folyamatában más kultúrák és kisebbségek – ide értve a roma kisebb-
séget is – történelmére, hagyományaira és szokásaira is ki kell térni. (Az alsó 
tagozatos kerettanterv tartalmazza a multikulturális nevelést az úgynevezett 
több szakterületet átfogó témákban.) 

Az erős családi kötelékű, sajátos közösséget megszokott roma származású gye-
rekek a tradicionális oktatási intézményekben általában rosszul érzik magukat, hi-
szen nem a nekik megfelelő környezetben, a nekik megfelelő feltételek közt tartóz-
kodnak. 
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Az előkészítő osztály 
Az iskolaérettség felmérésére irányuló vizsgálatokból (pedagógiai tapasztalat és 
pszichológiai vizsgálatok) azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az elsősök hiá-
nyosságai nemcsak nyelvi, hanem szociális, társadalmi, kulturális téren, és mozgás-
igényben is jelentkeznek. (ŠOTOLOVÁ 2000, S. 40) 

A fizetendő díjak miatt a roma gyerekeknek csak kis hányada jár óvodába. Ezért 
az iskola megkezdése előtti nevelés-tanítás a családban folyik. A roma családokra, 
környezetükre általában az elhanyagoltság jellemző. A legtöbb esetben így nem 
megfelelő a felkészülés az iskola megkezdésére. (NEČAS 1999, S. 111) 

Bizonyos elképzelések szerint a roma gyerekek képzésének problémája orvosol-
ható, ha bevezetésre kerülne egy előkészítő osztály, ahol a gyerekek megszokhatják 
az új környezetet és az iskolai napirendet. A probléma megoldására hozta a cseh 
kormány az 1993. április 28.-i 210-es számú rendeletét mely a roma társadalomról 
szóló helyzetjelentésre épül. 

A kormány az Oktatási Ifjúsági és Sportminisztériumnak azt a feladatot adta, 
hogy tegyen lépéseket a roma gyerekek nyelvi nehézségeinek megszüntetésére, mi-
vel ez azon okok egyike melyek miatt nem kielégítő a tanulmányi eredményük. 

A rendelet szerint tehát létre kell hozni előkészítő osztályokat, melyek célja ne 
csak a cseh nyelv elsajátítása legyen, hanem ápolják a roma nyelvet, kultúrát és 
tradíciókat is. Az előkészítő osztályokat óvodákban vagy alsó tagozatban kell létre-
hozni, ezekben az osztályokban különböző foglalkozásokon játék során megtanulják 
a cseh nyelvet olyan szinten, ahogy azt az első osztályban használják, így alapkész-
ségeket képességeket sajátítanak el. (ŠOTOLOVÁ 2000, S. 41) 

Ezeknek az osztályoknak nem az a feladatuk, hogy az első osztályra előírt tan-
terv alapján dolgozzanak, sem az, hogy szigorú keretben mozogjanak egy un. tan-
tárgymodellben (ahol a hangsúly a teljesítményen van, ahol a 45 perces időkeretet 
szigorúan betartják, és ahol jegyeket kapnak). A tanórának, a tanításnak tisztelnie 
kell a roma gyerekek individualitását. 

A cseh tanügyi hatóság tematikus vizsgálatából egy fontos megállapítás, figyel-
hető meg: az előkészítő osztályok létezése és munkája jelenleg nagymértékben hoz-
zájárul a roma gyerekek problémamentes beilleszkedéséhez az alsó tagozatok első 
osztályaiba. 

Pedagógiai személyzet 
Az előző (tradicionális) iskolarendszer asszimilációs törekvései leginkább a romákat 
érintették. Az ennek következményeként létrejött hiányos műveltséget szeretnék ma 
kiegyenlíteni, ezért a roma gyerekek képzésében specifikus tartalmi elemek jelennek 
meg. 

A roma gyerekeket oktató tanárok képzése és képesítése 
Balvín a következőképp értelmezi a roma gyerekeket oktató tanárok képzését, képe-
sítését: 

− A roma gyerekeket tanító tanárok műveltsége felöleli a tanár személyiségének 
formálását és az általános felismerések mellett a roma kultúra ismeretét és az 
optimális kommunikáció elsajátítását, melynek segítségével könnyebb a ta-
nár-diák kommunikáció. Továbbá megkönnyíti a kommunikációt az egész 
roma társadalommal. 
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− A roma gyerekeket tanító tanárok képzése a saját tantárgy mellett felöleli az 
érzelmi, etnikai és axiologiai kapcsolatot is a roma társadalommal, mely tár-
sadalom hordozója egy elkülönült, de egyenrangú kultúrának, melyet a tanár-
nak meg kell ismernie, azért hogy a roma gyerekek helyzetét el tudja fogadni, 
tolerálni tudja nevelő- és oktató hatással legyen rá. 

A tanárok – a roma gyerekekre koncentrálódó – képzésének és műveltségének 
területei a következők: 

− Az ismeretek területe – a jövőbeli tanárnak, aki multikulturális közegben fog 
mozogni, elsősorban a különböző kultúrákról (közé tartozik a roma kultúra is) 
szerzett tudása aktuális és értékes. 

− A képességek, készségek területe – roma gyerekeket tanító tanároknak a kép-
zése a roma kultúráról megszerzett tudáson kell alapuljon. Fontos az a képes-
ség, amellyel a roma gyerekeket arra nevelik, hogy később cselekvő szereplői 
legyenek a roma kultúrának, társadalomnak. Ez arra is irányul, hogy megke-
ressék az élet értelmét és általános érvényű emberi értékeket érvényesítsenek. 

− Az értékek területe – a legfontosabb a jó kapcsolat kiépítése a tanár és a roma 
diákok között. A legnehezebb azonban az, hogy a tanár belsőleg, etikailag tu-
datában legyen annak, hogy a roma gyerekek oktatásakor nem a saját nemze-
tiségéből származó diákokat tanít, hanem olyan gyerekeket, akik mások, és 
akiknek kultúrájukat tolerálnia kell. Törekednie kell arra, hogy ezt a kultúrát 
is továbbfejlessze. 

− A tulajdonságok területe – milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy 
’multikulturális’ tanárnak? Ez a kérdés sokszor tárgya a pedagógiai vitáknak 
és azon gyakorlati ellenőrzéseknek, melyek során olyan tanárokat ellenőriznek, 
akik közvetlen kapcsolatban állnak az osztályokban tanuló roma diákokkal. 

Ha a roma gyerekekkel foglalkozó tanár sikeres akar lenni, akkor először is is-
mernie kell a roma gyerek lelkét. A roma gyerek különbözik a többi gyerektől, pél-
dául ő másként reagál az iskolai életre, a tanításra és az adott helyzetekre, szituáci-
ókra. Fontos tényezők közé tartozik az ő nevelésükben és képzésükben a roma nyelv 
és kultúra ismerete. 

A roma gyereknek kevés sikerélménye van az iskolában. Ezért a tanár köteles 
ezeknek a diákoknak olyan feladatokat adni, melyeket legalább részben meg tudnak 
oldani, melyek aztán a sikert jelentik számukra az iskolában. A didaktikai folyamat 
során a diákot már kis szellemi teljesítményért is meg kell dicsérni. A tanárnak a 
realizáció során egy bizonyos hierarchiát kell követnie. (ŠTOČKOVÁ 1999, S. 55) 

− Az első helyen a roma gyerek motivációjának kell állnia; a motiváció segítsé-
gével felkelthető a roma gyerekekben a saját elkötelezettség. A diáknak kész-
tetést kell éreznie arra, hogy teremtsen valamit, mondjon valamit és, hogy állás-
pontot foglaljon valamivel kapcsolatban. A természetes lelki igényeire kell építe-
nünk, emellett azonban individualitását is tisztelni kell. 

− A második helyen álljon a nevelés. A nevelés az, ami az emberben megmarad, 
akkor is, ha elfelejti, hogy mit tanult. 

− A képzés csak a harmadik helyen álljon. 

A pedagógiai asszisztens roma gyerekek mellett 
A cseh iskolában, ahol sok a roma diák, a pedagógiai asszisztens funkcióját szerepét 
az a kényszer szülte, hogy segítségükkel a roma diákoknak nagyobb figyelmet tud-
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janak szentelni. Ez tehát nem egy olyan funkció, amely az iskolán kívülről jött vol-
na. A tanárok mellett a romaasszisztensek – olyan osztályokban, ahol roma gyerekek 
tanulnak – már 1993-ban megjelentek, akkor amikor elkezdett fejlődni a az előkészí-
tő osztályok projektje. 1997-ben ez a folyamat leállt, az előkészítő osztályokba nem 
vettek fel romaasszisztenseket. A felmerülő problémát orvosolva a cseh kormány 
1997. október 29-i rendelete alapján kialakították az iskolákban a romaasszisztensek 
állását, szerepük ezentúl már nem korlátozódott az előkészítő osztályokra. 

Így nyílt lehetőségük a roma gyerekeknek arra, hogy részt vegyenek foglakozá-
sokon, igénybe vegyenek segítséget a kommunikációs nehézségek áthidalására, 
adaptációs és más nehézségek megoldására az iskolakezdéskor. A romaasszisztens 
funkcióját, feladatkörét az iskolaigazgató szabja meg az igények alapján, azzal a 
céllal, hogy megelőzze a nevelésben és a képzésben felmerülő problémákat. 

A romaasszisztens pedagógiai segédmunkatárs, aki az osztályfőnök vezetése 
alatt individuálisan foglalkozik a gyerekekkel. Nemcsak a nyelvi nehézségek áthida-
lásában segít nekik, hanem segít az iskola és a roma közösség közti párbeszédben, 
főként az iskola és szülök közti párbeszédben is. Segít az osztályban és az iskolán 
kívüli foglalkozásokban. Néhány asszisztens például fakultatív zeneórát vagy drá-
maszakkört is tart az iskolákban. 

A pedagógiai romaasszisztensnek legalább 18 évesnek kell lennie és legalább 
alapfokú tanulmányai befejezésénél kell tartania. Az asszisztenseknek sikeresen el 
kell végezniük egy romaasszisztensek részére szervezett kurzust, mely legalább 10 
munkanapig tart (ez 80 tanítási órának felel meg). Az érdeklődőket tájékoztatják a 
romaasszisztensek feladatairól és ellenőrzik pályaalkalmasságukat. Az iskolaigazga-
tók pályázatot nyújthatnak be a romaasszisztens munkakör kialakításának támogatá-
sára az Ifjúsági és Sportminisztériumhoz. A pályázat feltétele, hogy az iskolát bizo-
nyos százalékú roma diák látogassa. 

Ha azt szeretnénk, hogy a romaasszisztensek fontos és hasznos munkatársak és 
ne csak alkalmazottai legyenek az iskoláknak, akkor el kell gondolkodnunk azon, 
hogy hogyan segíthetjük a nem egyszerű, teljes embert kívánó munkájukat, melynek 
a célja a roma gyerekek oktatása. 

Összefoglalás 
A roma társadalom oktatásával kapcsolatban hasonló problémákkal küzd Európa 
többi országa is. 

Sem keleten, sem nyugaton nem látják őket szívesen. A kontinens gazdagabb vi-
dékein a romák és rokonaik talán kicsit jobb körülmények közt élnek. De ott is in-
kább olyan peremcsoportnak tekintik őket, akik nem vesznek részt abban a törek-
vésben, hogy egy stabil és fejlődő társadalom jöjjön létre. (MOCEK, 2004) 

Az iskola a roma gyerekek életében nem játszik túl nagy szerepet. Szüleik nem 
akarnak a többségi társadalomba beilleszkedni. A külvilággal tartandó kapcsolatokat 
csak nyűgnek tekintik. Minden, a roma gyerekek az iskolakötelezettségére tett kísér-
let problémás maradt. A romák csak azokat a törvényeket tisztelik, melyek előnyö-
sek számukra. 

Minden országban igyekeznek, hogy változtassanak ezen a helyzeten. Cél, hogy 
minél több roma gyerek járjon iskolába, és hogy ott megkapják a társadalomban való 
túléléshez szükséges alapokat A leghatékonyabb módszerek erre az előkészítő cso-
portok létrehozása és a romaasszisztensek munkája. Ebben a munkában hangsúlyt 
fektetnek a roma gyerekek személyes szükségleteire és egyéni kompetenciáira. A 
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tudást és a tanítást a roma gyerekek nem becsülik sokra. Ezen csak egy célzott és 
szisztematikus tanári munka változtathat. A változtatás igénye a romák társadalmi és 
szociális miliőjére is vonatkozik. 

Továbbá szükség lesz arra, hogy a tanárokat, főként a jövő tanárait felkészítsük 
a roma gyerekekkel folytatott munkára. Nem elég, hogy csak bejárnak az egyes kur-
zusokra, hogy csak az elméletet tanítanak meg nekik. Fontos maga a valóság is. Még 
akkor is, ha az sok esetben pesszimizmust válthat ki. 

Tapasztalatainkat olyan kutatások során szerztük, mint ’Az ugyanolyan oktatásra 
való esély’, ’Neveléssel és oktatással a tolerancia és a kulturális pluralizmus felé’, 
’Neveléssel a demokratikus polgárságért és európaiságért’. Emellett dolgozunk – az 
előkészítő osztályok projekt megvalósításán. A beiskolázás területén is kutatunk. 
Fontosnak tartjuk a főiskolai képzést is. Kutatási területünkbe a romakérdés 
multikulturalitása is beletartozik. Célunk – a roma diákok megfelelő képzésének 
elérése – további igényes munkára ösztönöz minket. 
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