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 A 2012-es kutatás eredményeinek és a 
mentorprogram gyakorlatának összefoglaló 

összevetése



Néhány szó a kutatásról és a mentorprogramról (gyakorlat)

2012-ben alapozó kutatást végeztünk 
harmadik országbeli tanulók iskolai 

beilleszkedési lehetőségeivel kapcsolatosan 
az EIA támogatásával Budapesten és 

Szegeden. 

Idén (2013) Szegeden és Budapesten 
iskolai mentorprogramot valósítunk meg 
harmadik országbeli tanulók körében:  

„Mentorprogrammal az integrációért a Dél-
Alföldön és Budapesten” – Agora Alapítvány

A kutatás pillérei: 
oTanulók számosságának megállapítása –  
adat-másodelemzéssel és saját méréssel
oSzakmai interjúk szakemberek és 
döntéshozók körében (N=10 db)
oFókuszcsoportos beszélgetések 
pedagógusokkal (N=10 db)
oOsztálytermi foglalkozások – képmesélés, 
kapcsolatháló, fotózás 
(kvantitatív mérés; N=10 osztály)
oKérdőíves felmérés szülők körében (N=156)

A mentorációs projektünk jellemzői:
o72 harmadik országbeli tanuló
oAlap- és középfokon tanulnak 5 különböző 
iskolatípusban (általános iskola, 4-6-8 
osztályos gimnáziumok, szakközépiskola) 
oLányok – fiúk vegyesen
o24 egyetemista mentor
oKét város – eltérő jellemzők és szükségletek

A kutatás eredményei elérhetőek: 
„Tanuljunk róluk, hogy együtt tanulhassunk” 

http://tanuljunk.eu/wp-
content/files/Zarojelentes.pdf 

Az összehasonlításba elsődlegesen a budapesti 
mentorációs tevékenység tapasztalatait 

emeltük be.  



Az általános statisztika és a budapesti programban 
résztvevő tanulók jellemzői

   
MENTORÁLTAK SZÁMA: 42 fő

Tanuló életkora
6-10 éves 43%

11-14 éves 22%
14 évnél idősebb 35%

Tanuló neme
lány 62%

fiú 38%
Évfolyam, ahová jár

1-4. osztályba jár 41%
5-8. osztályba jár 27%

0., 9-13. osztályba jár 32%
Származási ország

 Kína 62%
 Vietnám 19%

 Szíria 7%
 Egyiptom 5% (2 fő)

Kazahsztán 2% (1 fő)
Mongólia 2% (1 fő)

 Oroszország 2% (1 fő)
Az osztályba járó 3. országbeli tanulók száma 

1 migráns tanuló van 32%
2-3 migráns tanuló van 30%

4-6 migráns tanuló van 38%

Ebből 6 túlkoros 
mentorált van

 (legalább 2 évvel 
idősebb az 

osztálytársainál);
1 pedig lemorzsolódott

(most ősszel)

A teljes 3. országbeli 
tanulói sokaságra 
nézve ez az arány 
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A 3. országbeli tanulók 
származási országok szerinti 

megoszlása

• 10 600 volt (2012) a migráns 
tanulók összesített száma az 
általános- és középiskolákban

• Közülük ~ 3 000 tanuló 
származik un. 3. országokból

• E 3 000 tanuló 
27%-a magyar származású

29%-a 1-4. osztályba jár
30%-a 5-8. osztályba jár
41%-a 0.,9-13. osztályba jár

•700 iskolában fordulnak 
elő harmadik országbeli 

tanulók (hatoda az összes 
iskolának);  több mint 

felükben legfeljebb egy-két 
3. országbeli tanuló jár. 

•44 olyan iskola van, ahol 
számuk eléri vagy 

meghaladja a 10 főt. 



Harmadik országbeli tanulók számosságának 
megyék szerinti megoszlása
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FORRÁS: KIR ADATOK ALAPJÁN

Budapest hegemóniája egyértelmű.
Szinte minden kibocsájtó ország 

képviselteti magát.
A meghatározóak: Kína, Ukrajna, 
Vietnam, Oroszország, Mongólia, 

Japán, Szíria

Pest megye 10 százalékot meghaladó 
részesedése túlnyomórészt Diósdnak, a 

Budapesti Nemzetközi Keresztyén 
Iskolának köszönhető (6,6%)

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 
megye jelentős 
részesedése az 

ukrán 
származású 
tanulóknak 
köszönhető.

Csongrád ami még 
kiemelendő: itt a szerb 

diákok a 
felülreprezentáltak.

A térképen jól látszik: a harmadik 
országbeliek számára nem célterület sem 

Észak-Magyarország, sem a Dunántúl nagy 
része. 

(Budapesten, Pest megyében, Észak- és 
Dél-Alföldön jár iskolába a harmadik 

országbeli tanulók kilenctizede!)



Kihívások – nehézségek a harmadik országbeli 
tanulók iskolai beilleszkedésében: nyelvi nehézségek

KUTATÁS 
(pedagógusok és szakértők 

perspektívája) 

MENTORPROGRAM
(mentorok perspektívája)

• A magyar nyelvismeret hiánya
 A 3. országbeli tanulók csak 

nagyjából egyharmada 
magyar ajkú, ellentétben a 
teljes migráns tanulói 
sokasággal. 

o Magyar mint idegen nyelv tanítására és magyar nyelvi 
korrepetálásra fókuszál a program Budapesten.

o Majdnem minden mentoráltunknak szüksége van rá.
o A mentorok tevékenységének közel felét teszi ki ez a feladat.
o A mentorok között több magyar mint idegen nyelv szakos, és 

kínai nyelven beszélő egyetemista van.

− Hiányzik az általánosan elterjedt 
jó gyakorlat (pedagógus 
gyakran passzívan áll hozzá – 
tanuljon az osztálytársaitól, 
külön tanár tanítja, „magyar 
anya” segíti, napközis 
korrepetálás).

− Az „Együtthaladó” 
tankönyvcsalád hiánypótló (a 
budapesti pedagógusok 
többsége jó gyakorlatként 
hivatkozott rá). 
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19%

35%

41% 24%

16%

16%

43%
Jelenleg

(szeptember
végén)

A mentorálás
kezdetekor (~6-8

hónapja)

Egyáltalán nem beszél/-t vagy csak gyengén beszél/-t magyarul

Már beszél/-t magyarul, de még nem elég jól 

Jól beszél/-t magarul

Kiválóan beszél/-t magyarul



Kihívások – nehézségek a harmadik országbeli 
tanulók iskolai beilleszkedésében: kulturális különbségek

KUTATÁS 
(pedagógusok és szakértők perspektívája) 

MENTORPROGRAM
(mentorok perspektívája)

• Kulturális különbségek
 A túlzott udvariasság, félénkség – nem 

kér segítséget, nem kérdez (a távol-
keleti gyerekeknél).

 A családok sajátos élethelyzete – eltérő 
normák, elvárások, célok. 

 A távol-keleti tanulók gyakran 
zárkózottak, nem szívesen mesélnek a 
származási országukról, szokásaikról.

o Az iskolai-, tantárgyi felkészítés mellett a program 
másik pillére – az egyéni és közösségi programokon 
keresztül – a kultúrák közelebb hozása. (A mentori 
munka 20 százalékát teszi ki.)

 Kínai iskola – leterheltség, a saját származási 
csoportba való bezáródás (dichotóm hatás).

 Eltérő normák – munkavégzés.

− Az interkulturális pedagógiai program nem 
vált elterjedté, irányelv maradt, rábízva az 
oktatási intézményekre a program 
megvalósítására vonatkozó döntést.

− A pedagógusok többsége szerint nem 
szükségesek speciális kompetenciák a 3. 
országbeli tanulókkal való foglalkozáshoz.

− Az osztályközösség érzékenyítése az 
osztályfőnök, szaktanárok érdeklődésén, 
aktivitásán múlik. 

− Csoportos foglalkozások (hangsúly a szociális 
kompetenciák fejlesztésén – csapatjátékok, kincskeresés, 
közös feladatok, sütés-főzés).

− Sokszínűség megjelenése a közös élményekben (pl. 
kézműves foglalkozások; közben a közös nyelv a 
magyar!). Magyar szokásokkal való ismerkedés.

− A tanulók magyar barátai részt vesznek a közös 
programokon.

− A  kínai iskolában lévő szünetek kihasználása közösségi 
programokra.

− Mentorok érzékenyítése (tréningek, filmvetítés, stb.).



Kihívások – nehézségek a harmadik országbeli 
tanulók iskolai beilleszkedésében: kapcsolattartás

KUTATÁS 
(pedagógusok és szakértők perspektívája) 

MENTORPROGRAM
(mentorok perspektívája)

• A pedagógusok szülőkkel való 
kapcsolattartása
 Nyelvi korlátok. 
 A szülők egy része túlzottan elfoglalt, nem 

tud  személyes kapcsolatot fenntartani.
 Azok a távol-keleti szülők, akik elmennek a 

szülői értekezletekre többnyire gyengén 
beszélik a magyar nyelvet.

  A szülőket csak a jegyek érdeklik (magas 
elvárások).

 Zárkózottságuk miatt a gyermeküket érintő 
lelki problémákat nem lehet megbeszélni 
velük (kulturális különbség is). 

o A mentorok ötöde tart rendszeres személyes 
kapcsolatot a mentoráltak szüleivel, további 30 
százalékuk pedig csak esetenként találkozik 
velük.
 Nyelvi korlátok. 
 A szülők egy része túlzottan elfoglalt.
 A mentoráció hét közben az iskolában 

(napközi) folyik, a mentornak nincs esélye 
találkozni a szülővel; nem a szülő megy a 
gyerekért.

 A szülők (kínai) teljesítményorientáltak, 
kisebb hangsúlyt helyeznek a gyermekeik 
egyéb igényeire (szabadidő, kikapcsolódás, 
stb.).

− A kommunikációs probléma áthidalására van, aki 
ismerőst, tolmácsot kér meg (szülő).

− Vannak olyan szülők, akiknek a saját gyerekeik 
fordítanak (problémás). 

− Szülők közösségi programokba való bevonása.
− Írásbeli kommunikáció: könnyebben megértik, van 

idejük a megértésre.
− A mentorok között kínai nyelven beszélő 

egyetemisták is vannak – közülük az egyik kínai 
(ez azért fontos, mert a mentoráltjaink több mint 
fele kínai származású).



KUTATÁS 
(pedagógusok és szakértők perspektívája) 

MENTORPROGRAM
(mentorok perspektívája)

• Beilleszkedési nehézségek.
 Nyelvi korlátok.
 Nem befogadó közeg (látható 

másság - a roma gyerekekkel 
kapcsolatos negatív érzéseiket 
vetítik ki a hasonló bőrszínű 
gyerekekre.)

 Kulturális különbségek: eltérő 
családmodellek, normák.

o Nyelvi nehézségek.
o Saját csoportba való bezáródás.
o Kulturális különbségek.
o Nem befogadó közeg (6 mentoráltnak volt 

származása miatt konfliktusa az osztályban – 
osztálytársaival, tanáraival). 

− A célcsoport iskolai integrációjának 
sikere többnyire a pedagógus 
személyiségén, szakmai elhivatottságán 
és pedagógiai gyakorlatán múlik.

− Jó, befogadó osztályközösség.
− A sűrű kapcsolathálójú osztályokban a 

harmadik országbeli tanulók 
kapcsolathálója is sűrűbb, ami a 
harmadik országbeli tanulók számára is 
integráló erővel bír.

− Közösségi programok és egyéni mentoráció.
− „Azt figyeltem meg a barátkozási szokásairól, hogy már 

nemcsak a kínai gyerekek felé nyit - mint kezdetben, 
hanem más kultúrák iránt is érdeklődő.”

− „Nagyon jól beilleszkedett az osztályközösségbe.”
− „Osztálytársai rendszeresen csatlakoztak hozzánk a 

mentori órán.”
− „A programba való bekapcsolódásakor visszafogott és 

félénk volt, azóta sokkal nyitottabb lett az iskolában és 
velünk szemben is.”

Kihívások – nehézségek a harmadik országbeli 
tanulók iskolai beilleszkedésében: integráció



Akivel egy csapatban szeretek lenni – a „jó” 
osztályközösség



Iskolai beilleszkedés

Bázis: N=42

aktívan részt vesz a 
tanórákon

A mentorálás kezdetekor (~6-
8 hónapja)

Jelenleg (szeptember végén)

szívesen beszélget 
az osztálytársaival 

A mentorálás kezdetekor (~6-
8 hónapja)

Jelenleg (szeptember végén)

osztálytársai 
rendszeresen 

kikérik a 
véleményét

A mentorálás kezdetekor (~6-
8 hónapja)

Jelenleg (szeptember végén)

rendszeresen részt 
vesz iskolai 
szabadidős 

programokon 

A mentorálás kezdetekor (~6-
8 hónapja)

Jelenleg (szeptember végén)
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35%

8%

30%

38%

8%

11%

24%

41%

19%

43%

24%

19%

8%

30%

41%

59%

73%

27%

38%

73%

81%

43%

nincs róla ismeret nem jellemző jellemző
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