
   

Sikerek és kihívások

„Szemlélete szerint a befogadó társadalom alapvető 
forrása a közösség oktatásának, maga az oktatás pedig 
több mint az iskoláztatás – cselekvés a közösséggel, a 
közösségben, a közösségért. Az inkluzív iskolában a 
heterogén tanulói csoport van a fókuszban, mely a di-
ákközösségbe tartozók egyéni tulajdonságait értékeli, 
figyelembe veszi. Az inkluzív pedagógia olyan rendszert 
feltételez, amely a diákok közötti különbözőség felisme-
résével és értékelésével kezdődik, amely során a diákot, 
mint önálló személyiséget tekinti a maga komplexitá-
sában – többek között társadalmi, kulturális és egyéni 
adottságai mentén. A személyes jellemzők végtelen va-
riációiból kialakuló egyediségre, valamint a folyamato-
san változó egyéni igényekre való reagálás igénye és si-
keressége jelenti az inkluzív pedagógia lényegét. Képes 
a folyamatos megújulásra, mert belátja, hogy e nélkül 
nem tud eredményesen reagálni a változó igényekre.” 

„A szakkollégiumban egy új családra leltem, egy igazi 
támogató közösségre. Barátokat szereztem, akikre min-
dig számíthatok. A szakkollégiumi hétvégéket mindig 
nagyon vártam, mert tudtam, hogy jó emberek között 
lesz. Ez volt az első közösség, ahol igazán megnyíltam, 
ahol valóban boldog lehettem.”
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Cserti Csapó Tibor: Előszó

Előszó

Fontos lépés volt a hazai felsőoktatás rendszerében, s a cigány 
népesség felsőoktatási részvételének erősítésében, amikor 
2011-ben a magyar kormányzat létrehozta a Keresztény Roma 
Szakkollégiumi Hálózatot. Ennek célkitűzései, szellemiségi nö-
velik azt az esélyegyenlőséget, amely a hátrányos helyzetű 
szociokulturális környezetből a felsőoktatási intézményekbe 
érkező (s felülreprezentáltan roma) fiatalok részére növeli az 
egyetemi évek sikerességét és a valódi értelmiségivé formáló-
dás folyamatát.
 A kötet, amelyet kézbe vesz az Olvasó, a Pécsi Tudomány-
egyetemen működő Wlislocki Henrik Szakkollégium legutóbbi 
nagy projektjének struktúráját, működését és eredményeit 
tárja fel a projekt zárásának szerves részeként.
 Az elmúlt évek szakmai munkájába bizonyos területeken 
erősen bevonódva, de a tevékenységi kör túlnyomó részétől 
azért kellő távolságot tartva ahhoz, hogy többé-kevésbé objek-
tív vélemény fogalmazódhasson meg e bevezetőben, azt gon-
dolom, a Roma Szakkollégiumok Hálózatában a vizsgált szer-
vezet és annak elmúlt évekbeli tevékenysége példaértékű és 
talán a tapasztalati adaptációra is méltók.
 Több szempontból egyedi a WHSz. Például azért, mert 
egyedülálló módon nem kötődött egyházi fenntartóhoz, világi 
szakkollégiumként működött. Ennél talán fontosabb egyediség, 
hogy jóval a 2011-es hálózatépítési koncepció előtt már létre-
jött és hol intenzívebben, hol kevésbé aktívan, de folyamato-
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san működött 2001-től  a szervezet. S ebben a folyamatban a 
kezdetektől ott vannak a most bemutatásra kerülő projekt fő vo-
násai, célkitűzései és támogató rendszerének csírái. Ezekre lehe-
tett alapozni a szakmai munka felépítményét a 2013-ban indult 
első, majd az ennek tapasztalatait felhasználó, jelen kötetben 
vizsgált 2016-tól elinduló második nagy pályázati időszakban.
 A harmadik – és talán az eredményesség szempontjából 
legmeghatározóbb – sajátosság, hogy mindazoknak a teve-
kénységeknek a szakmai és humán háttere – amelyek nagyjából 
minden egyes szakkollégium tevékenységének markáns elemei 
– itt, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 
egyszerre jelen voltak.  E tevékenységi háló felépítését a kötet 
nyitó tanulmánya bemutatja, s a későbbi írások bőséges infor-
mációt adnak az egyes elemek működéséről, céljairól. Ami egy 
roma szakkollégium feladataiba természetesen tartozik – közös-
ségépítés, a hallgatók egyetemi előremenetelének személyes 
szükségletek mentén történő támogatása, identitáserősítés, s 
nem utolsó sorban a tudományos előremenetel támogatása – 
mind hangsúlyosan jelen volta a vizsgált időszakban a WHSz-
ben is. Ezeket a tevékenységeket azonban az évtizedek óta jelen 
lévő Romológia és Nevelésszociológia Tanszék szakmai bázisára, 
a háttérben működő Romológiai Kutatóközpont munkájára, az 
éves Romológus Konferenciák bemutatkozási terepére, széles-
körű kutató tevékenységekre, s az ezeket reprezentáló, hosszú 
ideje bejáratott publikációs bázisokra lehetett ráépíteni, bevon-
va az egyetem más karainak elhivatott oktatóit.
 Sok-sok szép eredményt mutatott fel a szakkollégiumi pro-
jekt – ezeket megismerheti az Olvasó a kötet írásaiból -, s re-
mélhetőleg a lendület nem törik meg, az elért eredmények, s 
tapasztalatok tovább bővülnek e projekt lezárulta után is.
 Egy dolog, amit a könyv kevésbé tud érzékeltetni, de az eltelt 
évekre visszatekintő hallgatóink mondataiból mindig visszakö-
szön: a közösség, amelynek mindannyian építő tagjaivá váltak. 
A tudományos írások, a konferencia szereplések, a nyelvtanulás, 
az eredményes vizsgák mellett talán a legfontosabb, hogy sze-
rettek együvé tartozni, s otthon érezni magukat az egyetem, a  
tudomány nagy intézményében.

Cserti Csapó Tibor
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Trendl Fanni: A Phare-ral kezdődő szakkollégium

TESZ–WHSz program – a számok tükrében

Összefoglaló: 2015-ben, a TÁMOP 4.1.1.D projekt zá-
rásakor fontosnak tartottuk, hogy a lezárult program 
eredményeit és tapasztalatait, valamint továbbfej-
lesztési lehetőségeit, mind a program megvalósítá-
sában közreműködők, mind a támogatással érintett 
szakkollégiumi hallgatók szemszögéből megvizsgál-
juk. E komplex vizsgálat eredményeit összegző kiadvá-
nyunk  célja volt részben a program átfogó értékelése, 
az abban érintett szereplőkkel közösen, részben pedig 
a program nyilvánosságának biztosítása, bemutatva 
a szerteágazó fejlesztési struktúrát, számba véve az 
elért eredményeket éppúgy, mint a buktatókat. A fent 
hivatkozott kiadványban a sokféle, egyes kiemelt szol-
gáltatási elemekre fókuszáló, tudományos és szakmai 
szempontú elemzésen alapuló tanulmány mellett a 
megvalósult program legalapvetőbbnek vélt szám-
szerűsíthető eredményei egy külön tanulmányban, 
összefoglalóan is bemutatásra kerültek. Az alábbi írás 
hasonló szándékkal született, ezúttal az EFOP-3.4.1-15 
konstrukcióban megvalósított TESZ-WHSZ program 
eredményeire fókuszálva.

Kulcsszavak: EFOP-3.4.1-15, TESZ-WHSZ, projekt-
struktúra, számszerűsíthető eredmények

VEZDéN KATALIN
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Bevezetés

A PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium az EFOP-3.4.1-15 
„Roma szakkollégiumok támogatása” pályázati konstruk-
ció keretében a 2016/2017-es tanévben indította el „TESZ-
WHSZ” tevékeny közösség, egyéni gondoskodás, személyes 
tudomány a Pécsi Tudományegyetem Wlislocki Henrik Szak-
kollégiumában” című projektjét. A szakkollégium immáron 
15 éves fennállása alatt ez volt a második, nagyobb léptékű, 
európai uniós pályázati támogatással megvalósuló komp-
lex program; előzményeként 2015 augusztusában zárult 
le a TÁMOP 4.1.1.D „Roma szakkollégiumok támogatása” 
konstrukció keretében megvalósított projekt, mely 2013 és 
2015 között, öt szemeszteren át biztosított támogatást a 
szakkollégium fejlesztési céljainak eléréséhez. 
 Az EFOP-3.4.1-15 konstrukció keretében 2016-tól újabb 
négy, pályázati forrásból támogatott szemeszter állt rendel-
kezésre, hogy a szakkollégium a megkezdett fejlesztéseket 
a továbbiakban is biztosíthassa, illetve, hogy az előzetes 
tapasztalatok alapján, valamint a szakkollégiumi hallgatók 
egyéni szükségletei mentén a támogató szolgáltatások körét 
megfelelően alakítsa. 
 Jelen tanulmány célja, hogy a TESZ-WHSZ program leg-
fontosabb mutatóit, számszerűsíthető eredményeit be-
mutassa, azokat a bementi fejlesztési dokumentumokban 
foglalt célok és indikátorok mentén elemezze, értékelje. 
Az eredményességi mutatók átfogó ismertetésével mind 
a programban érintett szereplők, mind pedig a szélesebb 
nyilvánosság átfogó képet kaphat az elért eredményekről, 
az előzetesen megfogalmazott célok és a megvalósítás által 
nyert tapasztalatok egyidejű megismerésével.
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A projekt célrendszere

Az EFOP-3.4.1-15 pályázati konstrukció keretében megva-
lósítandó programok célrendszerét átfogó módon a kap-
csolódó pályázati felhívás határozta meg.2 A felhívásban 
megfogalmazott célok illeszkednek mind európai uniós 
előirányzatokhoz, mind pedig hazai releváns szakmapoliti-
kai stratégiákhoz: uniós szinten a Magyarország Kormánya 
és az Európai Unió között létrejött Partnerségi Megálla-
podásban, valamint az EU 2020 Stratégiában tett nemzeti 
vállalásokban, hazai szinten pedig a Magyar Nemzeti Tár-
sadalmi Felzárkózási Stratégiában, valamint a Kormány és 
az Országos Roma Önkormányzat között 2011-ben létrejött 
Keretmegállapodásban foglaltakat tekinti irányadónak a 
konstrukció.
 Mindezek mentén a felhívás alapvető célként irányoz-
ta elő a felsőoktatásban fellelhető hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetű, elsősorban cigány/roma származású 
hallgatók számára komplex fejlesztési programok működte-
tését, melyek hozzájárulnak e hallgatók felsőfokú tanulmá-
nyainak sikeres abszolválásához, általánosan a lemorzsoló-
dás mértékének csökkentéséhez. Ezzel egyidejűleg kutatási 
tevékenységekbe való bevonódásuk támogatása, valamint 
társadalmi szerepvállalásuk, közösségi aktivitásuk meg-
erősítése is fontos célként jelent meg. A hallgatókat érintő 
célirányok mellett a felsőoktatási kiválóságot erősítendő 
részcéloknak tekinthetők az együttműködés keretében a 
felsőoktatási intézmények hátránykompenzáló szerepének 
erősítése (a felsőfokú végzettséget szerző roma hallgatók 
számának növelése érdekében), valamint a továbbtanulás 
népszerűsítése (a középiskolai hátrányos helyzetű tanulók 
körében, a szakkollégiumok tagjai által).
 A fenti célrendszernek megfelelően a „Pécsi Tudomány-
egyetemen működő Wlislocki Henrik Szakkollégium, mint 
támogató közeg közvetlen célként tűzi ki a hallgatók tanul-
mányi sikerességének előmozdítását, a tudományos kuta-
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tásban való bevonódásukat és közösségi szinten az aktív 
állampolgárrá válás elősegítését, amely célok elérése hoz-
zájárulhat a közéleti szerepvállalás iránt elkötelezett, aktív 
társadalmi párbeszédet folytató cigány/roma értelmiség 
formálódásához.” (Szakmai koncepció, 2016).

A projekt célcsoportja

Ahogy a fenti fejezetben már utaltunk rá, a projekt cél-
csoportja a felhívás értelmében elsősorban a cigány/roma 
származású, illetve a hátrányos, valamint halmozottan hát-
rányos helyzetű hallgatók. Közvetlen célcsoportként említi 
a felhívás mellettük a szakkollégiumban dolgozó oktatókat, 
illetve a szakmai megvalósítók szűkebb körét. Közvetett 
célcsoportként tekint a hátrányos helyzetű, elsősorban ci-
gány/roma középiskolai tanulókra, valamint a szakkollégiu-
mi programba bekapcsolódó további munkatársakra.
 Mindemellett a felhívás megfogalmaz a szakkollégium 
tagjainak kiválasztására, illetve a szakkollégiumi bázis kiala-
kítására vonatkozó kritériumokat és számszerű elvárásokat 
is. A szakkollégiumnak tagja lehet cigány/roma származá-
sú, VAGY a nemzeti felsőoktatási törvény 108. §-ának 10. 
pontjában meghatározott feltételek szerint hátrányos hely-
zetű, VAGY 9. pontjában meghatározott feltételek szerint 
halmozottan hátrányos helyzetű, hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező hallgató. Az integráció jegyében a felhívás le-
hetőséget biztosított a fentiek szerinti hallgatói körön kívül 
eső, további hallgatók bevonására is, a szakkollégiumi teljes 
létszám 20%-ának erejéig. Mindemellett a felhívás legalább 
60%-ban határozta meg a szakkollégiumban a cigány/roma 
származású hallgatók arányát, úgyszintén legalább 60%-os 
elvárás érintette a diákotthoni férőhellyel folyamatosan 
rendelkező, bentlakó szakkollégiumi hallgatók megoszlását, 
a teljes tagságon belül. A szakkollégium létszámára vonat-
kozóan a felhívás meghatározta azt is, hogy az első támo-
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gatott tanévben, azaz a második szemeszterre a tagságnak 
meg kell haladnia az új szakkollégiumok esetében a 12 főt, 
a már működő szakkollégiumok esetében a 27 főt, majd a 
második tanév, azaz a negyedik szemeszter végére el kell 
érnie az új szakkollégiumok esetében a 25 főt, a már műkö-
dő szakkollégiumok esetében a 30 főt.3 

 A PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium – már működő 
szakkollégiumként – a felhívásban foglalt paraméterek-
kel összhangban határozta meg a programja közvetlen és 
közvetett célcsoportját, a fentiekben taglalt számszerű 
paramétek figyelembevételével.

A projektcélok érdekében megvalósított 
tevékenységek köre

A projekt célrendszerét leíró fejezetben taglaltak alapján el-
mondható, hogy a Wlisocki Henrik Szakkollégium programjá-
ban három fő fejlesztési célterület rajzolódik ki: egyrészt az 
egyéni hallgatói igények mentén a tanulmányi előmenetel 
direkt és indirekt támogatása, személyre szabott tehetség-
fejlesztéssel kiegészülve, másrészt a tudományos tevékeny-
ségekbe való bevonódás ösztönzése, harmadrészt pedig a 
közösségi aktivitás, tágabb értelemben véve a társadalmi 
szerepvállalás attitűdjének megerősítése. A WHSz e három 
alapcél köré, illetve meghatározott fejlesztési irányokra fóku-
száltan dolgozta ki azt a projektstruktúrát, mely a TESZ-WHSZ 
rövidített elnevezést kapta. A rövidítés feloldása egyértelmű-
en kinyilatkoztatja a három fő cél elérését szolgáló, átfogó 
támogató szolgáltatások körét. E hármas célrendszer köré 
épült három fő szolgáltatási „csomagot” a projektstruktú-
rában pilléreknek nevezzük, míg az adott pillérek keretében 
megvalósuló egyes konkrét támogatásokat, szolgáltatásokat, 
fejlesztéseket projektelemeknek hívjuk. A TESZ-WHSZ elne-
vezésben a WHSZ egyértelműen a Wlislocki Henrik Szakkol-
légiumra utal, de mit is fed a TESZ, mint rövidítés?
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 A „T” betű a „Tevékeny közösség” elnevezésű szolgál-
tatási kört fedi, mely a szakkollégiumi hallgatók közösségi 
aktivitásának ösztönzését szolgálja. Az e pillérben megva-
lósuló projektelemek a szakkollégiumi hallgatók számára 
egyrészt biztosítani kívánják a támogató közösségi lét meg-
élésének lehetőségét, másrészt aktív társadalmi szerepvál-
lalásra buzdítják a hallgatókat, mely hosszabb távon hozzá-
járul ahhoz, hogy egy aktív társadalmi párbeszédet folytató, 
elkötelezett értelmiség tagjává válhassanak. A pillérben 
foglalt „Identitás, kultúra és közösségi élet” projektelem 
közvetlenül járul hozzá a szakkollégiumi tagság közösséggé 
formálásához, valamint a közösségi élmények megtapasz-
talásához, a többségében hallgatók által generált rendsze-
res programok megvalósítása által. A rendszeresen megva-
lósított közösségi programok mellett fontos szerepe volt a 
projektben az állandó jelleggel fenntartott Közösségi Tér-
nek, mely napi 8 órában állt a hallgatók rendelkezésére, és 
biztosította a mindennapi találkozások lehetőségét, amel-
lett, hogy a hallgatók a Közösségi Térben a legalapvetőbb 
technikai és praktikus szolgáltatásokat is igénybe vehették 
(számítógép-használat, internet, nyomtatás-fénymásolás 
lehetősége, stb.). A Közösségi Teret vezető munkatárs fo-
lyamatosan a hallgatók rendelkezésére állt a fenti ügyek-
ben, ám személye mindemellett egyfajta mediátorként is 
szolgált a hallgatók és a szakmai stáb között, hiszen az el-
sődlegesen felmerülő információk és egyéni igények a hall-
gatókat illetően e körben és térben jelentek meg, a min-
dennapi találkozások alkalmával. A pillérben helyet foglaló 
„Szakmai utak” projektelem arra adott lehetőséget, hogy a 
hallgatók a szűkebb terükből kilépve tematikus belföldi és 
külföldi szakmai célú utakon vehessenek részt, azok irányát 
érdeklődésüknek megfelelően alakíthassák, ezzel is tágítva 
látókörüket és bővítve szakmai kompetenciáik tárházát. A 
belföldön megvalósított szakmai utak jó része kapcsolódott 
az e pillérben megvalósult „Középiskolai kapcsolatrend-
szer” projektelemhez, hiszen a fiatalok országszerte számos 
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közoktatási intézményt, középiskolát és kollégiumot keres-
tek fel, hogy az ott elérhető, hozzájuk hasonló élethelyzet-
ből induló diákok körében pályaorientációs tevékenységet 
folytassanak. E projektelem keretében az elért középiskolás 
diákok körében orientációs beszélgetésekkel és foglalkozá-
sokkal igyekeztünk a továbbtanulási motivációt serkenteni, 
olyan szakkollégiumi hallgatók bevonásával, akik a középis-
kolás célcsoport számára hiteles referenciaszemélyként je-
lenhetnek meg, követendő példaként állnak elő. A pályaori-
entációs tevékenyég ellátása azonban hasonló motivációs 
tényezőként értékelhető az abban résztvevő szakkollégiumi 
hallgatók oldaláról is, hiszen – a self-help működési mecha-
nizmusnak köszönhetően – a hallgatókat saját kitűzött cél-
jaikban is megerősíti a segítő, támogató folyamatban való 
részvétel (TESZ-WHSZ, 2016). E mechanizmus jótékony ha-
tásaira épített a pillérben helyet foglaló „Társadalmi szerep-
vállalás” projektelem is, mely a közösségi aktivitás egyfajta 
„külső vetületeként” jelenik meg. A szakkollégium belső 
közösségi aktivitása mellett a hallgatók egyéni képessége-
iket és kompetenciáikat hozzájuk hasonló élethelyzetben 
lévő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, több-
ségében cigány/roma közösségekben is kamatoztathatták. 
A projektelem keretén belül az érintett csoportok tagja-
inak támogatást nyújtó civil szervezetek, tanodák, iskolák 
és egyéb segítő intézmények körében vállaltak önkéntes 
munkát a szakkollégium hallgatói, elsősorban tanulmányi 
előrehaladást támogató szolgáltatások nyújtásával, főként 
középiskolás korosztály számára. E projektelem révén a 
hallgatók a különféle szervezeti formákban való munkálko-
dás által, azokba időlegesen beépülve, további készségeket 
szerezhettek és bővíthették kapcsolati hálójukat, mely té-
nyezők hosszabb távon a jövendő munkaerő-piaci státu-
szukra gyakorolhatnak majd pozitív hatást.
 Az „E” betű az „Egyéni gondoskodás” pillért takarja, 
mely elnevezéséhez hűen a szakkollégiumi hallgatók ré-
szére nyújtott személyre szabott szolgáltatási kört foglalja 
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magába. A pillérben helyet foglaló „Személyre szabott fej-
lesztések” projektelem ennek legközvetlenebb eszközeit 
tartalmazza. A projektelem keretében a hallgatók, egyéni 
szükségleteik mentén vehetik igénybe a legkülönfélébb 
szolgáltatásokat, melyek úgy tanulmányi előmenetelük 
zökkenőmentességét, mint személyes hatékony életveze-
tésük megerősítését szolgálják. E körbe tartoztak a legkü-
lönfélébb tantárgyi fejlesztések, kiegészítő felkészítések, 
szaktanárok bevonásával, csakúgy, mint az idegennyelvi, 
tanulásmódszertani vagy kutatásmódszertani foglalkozá-
sok, melyek igénybevételére úgy egyéni, mint kiscsoportos 
jelleggel is lehetőség nyílt. Egyénre szabott szolgáltatásként 
jelent meg e projektelemben a mentálhigiénés támogatás, 
tanácsadás igénybevételének lehetősége is. Az előzőekben 
taglaltakhoz képest közvetettebb támogatásként értelmez-
hető a „Tutori és mentori rendszer” projektelemben megje-
lenő szolgáltatási kör. A tutori rendszerben a szakkollégiumi 
hallgatók karonkénti és szakos tagozódásával összhangban 
őket támogató egyetemi oktatók bevonására került sor, 
mely oktatók személyét a hallgatók maguk jelölték ki és 
kérték fel a támogató együttműködésre. A tutori hálózat 
tagjai a hallgatók közvetlen egyetemi, tanulmányi és szak-
mai, tudományos előrehaladását támogatták, rendszeres 
személyes kapcsolattartás és folyamatos nyomonkövetés 
által. Ezt kiegészítendő a mentori rendszer egyéni és kö-
zösségi dimenzióban, a kortárs-segítés szintjén hivatott 
támogatni a szakkollégiumi hallgatók egyetemi életbe való 
sikeres integrációját, a hétköznapi praktikus-technikai tud-
nivalók átadásától a kisebb léptékű tanulmányi iránymuta-
tásig. A mentori rendszerben az idősebb, szakkollégiumban 
több szemesztert eltöltött hallgatók kaptak segítő szere-
pet, az újonnan érkező szakkollégisták javára. A tutori és 
mentori rendszer együttesen egy olyan hálóként szolgált a 
hallgatók részére, mely hozzájárult a lemorzsolódás mér-
sékléséhez, mind a szakkollégiumi közösség, mind pedig az 
egyetem intézményi szintjén. A pillérbe tartozó „Felvételi-
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Portfólió-Karrierterv” projektelem részben a felvételi eljá-
ráshoz kapcsolódó feladatokat, működési rendet takarja, 
ám sokkal jelentősebb a fejlesztés szempontjából a hozzá 
kapcsolódó karrierterv és a hallgatói portfólió rendszere, 
melyek nem csupán a szakmai megvalósítók, de a résztve-
vő szakkollégiumi hallgatók számára is nyomon követhe-
tővé teszik a folyamatos egyéni és közösségi fejlesztések 
eredményességét, mind az egyes hallgatókra nézve, mind 
a szakkollégiumi közösség működésére vonatkozólag. A pil-
lérben helyet kapó „Ösztöndíj-rendszer” az egyéni hallgatói 
portfóliókban rögzített, a program keretében megvalósult 
egyéni teljesítések, valamint az adott szemeszterre vonat-
kozó tanulmányi eredmények együttes figyelembevételével 
kiépült mérőrendszer, mely alapján a hallgatók teljesítmé-
nyének értékelése egyéni bemeneti karriertervük mentén 
biztosítható. A személyre szabott értékelési rendszer alap-
ján a hallgatói teljesítmény díjazása ennek megfelelően dif-
ferenciálható.
 Az „SZ” betű a „Személyes tudomány” pillérre utal. E pil-
lérben a hallgatóknak lehetőségük nyílik aktívan bevonódni 
a tudományos életbe, erre utal a pillér elnevezése is. E be-
vonódásnak több formája lehetséges, ezek mentén épült fel 
a pillér négy projekteleme. A „Hallgatói kutatások” projekt-
elemben a hallgatók saját érdeklődésüknek megfelelő, ön-
álló kutatások lefolytatására pályázhattak két alkalommal a 
projektidőszakban, kellő szakmai segítséget és támogatást 
is kaptak saját kutatásaik elvégzéséhez és az eredmények 
bemutatásához. A „Partnerkutatások” projektelem, e pillér 
második eleme, olyan partneri kapcsolatra épülő tudomá-
nyos közösség létrehozását és fenntartását célozta, mely a 
résztvevő szakkollégisták és más szakemberek közös tevé-
kenységeivel tudományos igénnyel vizsgálja és osztja meg 
- elsősorban a cigánysággal kapcsolatos ismereteket. A tu-
dományos kutatások eredményeinek disszeminációját segí-
ti elő a pillér következő két projekteleme. Két alkalommal 
került megrendezésre a projekt megvalósítási időszakában 
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nemzetközi tudományos konferencia, melybe a hallgatók 
nem csak szervezőként, de előadóként és aktív résztvevő-
ként is bekapcsolódtak. A „Kiadványok” projektelem töb-
bek között a hallgatók tudományos írás terén való fejleszté-
sét célozta meg, valamint teret engedett a hallgatói, illetve 
a partner kutatások eredményeinek disszeminálására is. A 
kiadványok egy része kutatási beszámolók összefoglaló kö-
tetei, de ide tartozik a negyedévente megjelenő Romológia 
folyóirat is.

1. ábra. Projektvezetés és projektstruktúra
(Forrás: TESZ-WHSZ, 2016)
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Az EFOP-3.4.1-15 projekt az előző, TÁMOP 4.1.1.D pályázati 
programunkhoz hasonlóan – a fenti ábrán látható módon 
– szintén modulokból, illetve tématerületekből áll, de az 
előző pályázati projekttől eltérően a tervezett tevékenysé-
gek nem az időbeli ismétlődésük, hanem a közös vonásuk, 
metszéspontjaik szerint kerültek strukturálásra. Ennek kö-
szönhetően tehát a program alapvetően a fent ismerte-
tett három pilléren áll, mely pillérek – és a bennük foglalt 
projektelemek – önállóan is működőképesek, de a kitűzött 
célok eléréséhez és a hallgatói sikeresség előmozdításához 
szükséges a modulok együttes sikere (Szakmai koncepció, 
2016).
 A fent közölt ábrán – a már ismertetett három pilléren, és 
a bennük foglalt projektelemeken kívül – fontosnak tartjuk a 
Nyilvánosság-Kapcsolatépítés-Szinergia-Minőségbiztosítás 
négyes elvrendszerének kifejtését, valamint a megvalósítás 
tereinek bemutatását.
 A megvalósítás terei kapcsán, az előzőekben – a „Tevé-
keny közösség” pillért bemutató részben – már ismertettük 
a hallgatók számára működtetett Közösségi Tér funkcióját 
és betöltött szerepét a programban. Az állandó fizikai tér 
rendelkezésre állása mellett azonban fontos térként tekin-
tettünk a program keretében havi rendszerességgel megva-
lósuló, péntektől vasárnapig tartó, összességében két teljes 
napot felölelő projekthétvégék alkalmaira, abban az érte-
lemben, hogy e havi rendezvények biztosítottak teret az ak-
tív és tartalmas együttlétre, közös gondolkodásra és közös 
épülésre, a teljes hallgatói közösség részvételével. A pro-
jekthétvégék alkalmával a hallgatók igényei és érdeklődése 
mentén különféle tréningek, szakmai és tudományos kur-
zusok, közösségi és kulturális rendezvények valósulhattak 
meg. Hasonló közösségépítő célzattal kerültek megrende-
zésre, szintén havi rendszerességgel, egy-egy délutáni idő-
tartamban, az „Összetartás” nevet viselő, elsősorban közös-
ségépítést szolgáló, valamint tájékoztató jellegű alkalmak. E 
közösségi rendezvények tehát legalább havi két alkalommal 
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teret biztosítottak a teljes hallgatói létszám találkozására. 
A fizikai és a találkozást biztosító terek mellett azonban vir-
tuális tér is működött a program keretében. A projekthez 
kapcsolódóan létrehozott Online Virtuális Tér egy olyan fo-
lyamatosan működtetett felület, mely kizárólag a projekt-
ben résztvevők számára lehetőséget ad a megvalósításhoz 
kapcsolódó dokumentáció egy részének adott felületre való 
feltöltéséhez, online kezeléséhez, ezzel támogatva a gördü-
lékenyebb és nem helyhez kötött munkavégzést. A projekt 
struktúrájához igazodva, három alszíntér került kialakításra 
(Vezetőség, Megvalósítók és Hallgatók). A színterek mind-
egyikében a résztvevők saját felületet kaptak, ahol az egyes 
tevékenységek megbeszélésére, a produktumok feltöltésé-
re volt lehetőség. Az Online Virtuális Tér kialakítása mellett 
egy új statikus honlap is létrejött, mely elsősorban a nyilvá-
nosság számára nyújt információkat a szakkollégiumról és a 
megvalósuló projektről (TESZ-WHSZ, 2016).
 A projektstruktúrát bemutató ábrán kiemelt helyet 
kapott Nyilvánosság-Kapcsolatépítés-Szinergia-Minőség-
biztosítás négyese, mint a program egészén átívelő hori-
zontális elemek. A Nyilvánosság modul – ahogy a nevéből 
sejthető – a projektben megvalósuló fejlesztések folyama-
tos nyilvánosságának biztosítását jelenti, ezzel egyidejűleg 
nem csupán az európai uniós projektelvárásokhoz igazodva 
teljesítendő, kötelező nyilvánossági elemek meglétét hiva-
tott biztosítani és nyomonkövetni, hanem főként a szűkebb 
és tágabb nyilvánosság számára nyújt folyamatos informá-
ciókat a projektben elért eredményekről, megvalósult fon-
tosabb eseményekről, rendezvényekről, stb. A nyilvános-
ság biztosítása tehát elsősorban a minőségi tájékoztatást, 
továbbá a potenciális együttműködő partnerek és leendő 
szakkollégiumi hallgatók indirekt elérését célozza.
 A Kapcsolatépítés viszont az együttműködő partnerek, 
illetve potenciális szakkollégiumi hallgatók direkt elérését 
szolgálja. E modul egyrészt a már meglévő partneri hálózat 
fenntartását, és aktív együttműködését támogatja, másrészt 
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törekszik további partneri kapcsolatok kiépítésre, a szakkol-
légiumi működésben releváns szervezetekkel és intézmé-
nyekkel, helyi, országos, és nemzetközi szinten egyaránt.
 A Minőségbiztosítás modul keretében olyan minőség-
biztosítási mérő és értékelő rendszer került kidolgozásra, 
mely a projektben résztvevő hallgatók és szakmai megvaló-
sítók körében végzett, időszakos felmérések mentén képes 
volt feltárni a projektben zajló tevékenységek eredményes-
ségét, hasznosságát és működőképességét. A kapott átfogó 
értékelések ismeretében a program vezetése így azonnal 
tudott reagálni a felmerülő problémákra és nehézségekre. 
 A Szinergia, mint horizontális elem a program egészének 
sikerességét garantálta, összhangot teremtve a projektben 
megvalósuló számtalan fejlesztés és szolgáltatás között, an-
nak érdekében, hogy az önmagukban egyenként is eredmé-
nyes, ám eltérő típusú fejlesztések működtetésének össze-
hangolása által multiplikáló hatást érjünk el, hiszen a három 
pillér és a bennük foglalt projektelemek együttesen hatékony 
és sikeres működése hozza meg a kívánt komplex eredményt.
 A projektstruktúrát bemutató ábra felső részében áb-
rázolt projektvezetés a program gördülékeny működéséért 
felelt, ennek részletesebb kifejtését a jelen tanulmány ke-
retében nem tekintjük indokoltnak, illetve szükségesnek.

Az elemzés forrásai

A tanulmányban foglalt tartalmi elemzés forrásai a pályázat 
keretében benyújtott, szakmai koncepció, valamint a pro-
jektmegvalósítás kezdetén a szakmai munkát megalapozó, 
az alapelveket és hozzárendelt eszköztárat leíró dokumen-
tumok, a TESZ-WHSZ projekt komplex struktúrája és tevé-
kenységterve, mint átfogó alapdokumentum.
 A számszerű eredmények forrása a projekt komplex do-
kumentációja, amelyben projektelemenként bőséggel áll-
nak rendelkezésre számszerű adatok.
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Célcsoporthoz kapcsolódó mutatók

Ahogy azt a projekt célcsoportját bemutató fejezetben tag-
laltuk, az EFOP-3.4.1-15 pályázati konstrukció gondosan 
körülhatárolta a programba bevonható szakkollégiumi hall-
gatók csoportját, mind bemeneti (élethelyzetből adódó) 
státuszukra, mind (cigány/roma) nemzetiségi hovatartozá-
sukra, illetve ezek pontos arányaira vonatkozólag, továbbá 
egyidejűleg meghatározva a bevont hallgatók minimális 
létszámát is.
 A TESZ-WHSZ ösztöndíj-programjába a projekt által 
támogatott négy szemeszterben mindösszesen 53 hallga-
tó került bevonásra. A teljes hallgatói létszám a nemi ösz-
szetételt tekintve kiegyenlítetten alakult, 26 nő és 27 férfi 
hallgató vett részt a programban. A hallgatók bevonása fo-
lyamatos volt, a szemeszterenként – összesen tehát négy 
alkalommal – lefolytatott felvételi eljárások nyomán. 

2. ábra. „Régi” és „új” hallgatók aránya félévenként
(saját szerkesztés)

A hallgatói létszám a négy szemeszter során folyamato-
san nőtt, az első szemeszterben 27 fővel indult az ösztön-
díj-program, míg az utolsó szemeszterben 35 főre bővült a 
szakkollégiumi tagság. A fenti diagram alapján látható, hogy 
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a szemeszterenként megtartott felvételi eljárások alkalmá-
val az újonnan bekerülő hallgatók létszáma változatosan 
alakult. Míg a második, illetve a negyedik támogatott sze-
meszterben 7-7 új hallgató került bevonásra, addig a harma-
dik szemeszterben 12 új hallgató jutott be a programba. Ez 
utóbbi esetben a nagyobb létszámú felvételt főként az indo-
kolta, hogy a második szemeszter végén több hallgató zárta 
tanulmányait, szerzett diplomát. Ezzel együtt a félévről fél-
évre a programban maradó – úgynevezett visszatérő – hall-
gatók száma minden szemeszterben meghaladta a 60%-ot.

3. ábra. Hallgatók megoszlása a projektben eltöltött féléveik alapján 
(N:53) (saját szerkesztés)

A programba bevont mindösszesen 53 fő hallgatóból a leg-
nagyobb számban (20 fő) a mindösszesen két félévet eltöl-
tők jelennek meg, míg a legkisebb számban (7 fő) a három 
félévet a programban résztvevők fordulnak elő. Kiegyenlí-
tettebb az egy, valamint a négy szemesztert a programban 
töltők száma; láthatóan 12 fő részvétele volt folyamatos a 
négy szemeszteren átívelő ösztöndíj-programban. 
 Ahogy arról a projekt célcsoportját bemutató fejezet-
ben írtunk, a pályázati felhívás meghatározta a bemeneti 
feltételeket is a szakkollégiumi tagságra vonatkozóan. Esze-
rint elsősorban hátrányos, halmozottan hátrányos helyze-
tű, vagy cigány/roma hallgatók bevonása célzott, emellett 
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egyéb – az előző „kategóriákba” igazoltan nem sorolható 
– hallgatók bevonására is adódott lehetőség, a teljes szak-
kollégiumi létszám 20%-ának erejéig. 

4. ábra. Hallgatók bemeneti státusz szerinti megoszlása félévenkénti 
bontásban (saját szerkesztés)

A felvételi eljárások alkalmával a felvételi dokumentáció 
részeként elvárt volt a bementi státusz igazolása. A hátrá-
nyos, halmozottan hátrányos helyzet a megfelelő hivatalos 
dokumentumokkal, határozattal került alátámasztásra, míg 
a cigány/roma nemzetiséghez való tartozás igazolására az 
úgynevezett önkéntes nyilatkozat szolgált. A fenti diagram 
a hallgatók bemeneti státusz szerinti megoszlását mutatja, 
félévenkénti bontásban. Látható, hogy az első két szemesz-
terben a hallgatók nagyobbrészt cigány/roma nemzetiségi 
hovatartozásuk alapján kerültek a programba, míg a har-
madik és a negyedik szemeszterben főként a hátrányos, 
vagy halmozottan hátrányos helyzet igazolása révén. Min-
den szemeszterben sor került olyan hallgatók bevonására 
is, akik egyik – a felhívás értelmében – priorizált kategóri-
ába sem sorolhatók, ám a felvételi eljárások alkalmával – 
egyéni motivációik alapján – felvételt nyertek, őket soroljuk 
az „egyéb” csoportba. 
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5. ábra. Hallgatók bemeneti státusz szerinti megoszlása a teljes 
mintában (N:53) (saját szerkesztés)

A programba bevont mindösszesen 53 fő hallgatóra kivetít-
ve látható, hogy összességében a teljes hallgatói bázis 45%-
a került bevonásra elsődlegesen a hátrányos, vagy halmo-
zottan hátrányos helyzete alapján, míg 42%-uk elsősorban 
cigány/roma nemzetiségi hovatartozása szerint. Összessé-
gében 13% a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható, az 
integráció elősegítése jegyében felvett hallgatók aránya, 
így láthatóan a program, mind az egyes szemeszterek szint-
jén, mind a teljes programidőszak viszonylatában történt 
összesítés alapján, 20% alatt tartotta az „egyéb” hallgatók 
bevonásának arányát – a pályázati felhívásban foglalt elvá-
rásoknak megfelelően.

6. ábra. Cigány/roma hallgatók megoszlása félévenkénti bontásban
(saját szerkesztés)
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Ezzel együtt fontos kiemelnünk, hogy a bementi státusz-
kritériumok egyikének (hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzet) vagy másikának (cigány/roma nemzetiségi hova-
tartozás) teljesülése egy bizonyos megközelítésben nem 
kizárólagos. A felvételi eljárások alkalmával elégséges volt 
az egyik vagy a másik kritérium alátámasztása, mely azt a 
helyzetet eredményezte, hogy a hallgatók egy része pusz-
tán nemzetiségi hovatartozása okán, és az arról tett nyilat-
kozat révén került felvételre, bár hátrányos vagy halmozot-
tan hátrányos helyzetét nem igazolta, más részük viszont 
éppen hátrányos, vagy halmozottan hátrányos, igazolt 
helyzetének megfelelően került a programba. Utóbbiak kö-
rében azonban szintén nagy számban akadtak olyanok, akik 
önkéntes nyilatkozatott is tettek cigány/roma nemzetiségi 
hovatartozásukról – hátrányos, vagy halmozottan hátrá-
nyos státuszuk igazolása mellett. Tehát a fenti két bementi 
kritériumot teljesítők körében akadnak számbeli átfedések 
is. A fenti diagram félévenkénti bontásban mutatja a prog-
ramba bevont, önkéntes nyilatkozattétel alapján azonosít-
ható, cigány/roma hallgatók számát, a teljes szakkollégiumi 
bázishoz viszonyítva. 

7. ábra. Cigány/roma hallgatók megoszlása a teljes mintában (N:53) 
(saját szerkesztés)
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A cigány/roma hallgatók félévenkénti megoszlását tekintve 
látható, hogy a teljes szakkollégiumi létszámhoz viszonyítva 
arányuk a negyedik szemeszterben volt a legalacsonyabb 
(63%), és a második szemeszterben a legmagasabb (70%). A 
további két szemeszterben arányuk e két említett érték kö-
zött mozgott: az első szemeszterben 67%-ot, a harmadik sze-
meszterben pedig 69%-ot tett ki. Ahogy azt a fenti diagram 
mutatja, a programba bevont mindösszesen 53 fős hallgatói 
létszám tekintetében az önkéntes nyilatkozattétel alapján 
cigány/roma nemzetiséghez tartozó hallgatók aránya összes-
ségében 62%. A TESZ-WHSZ program tehát e tekintetben is 
megfelelt – mind a szemeszterenkénti mutatók, mind a teljes 
időszakra vonatkozó összesített adatok ismeretében – a pá-
lyázati felhívás azon kitétellének, miszerint a szakkollégium-
ban a cigány/roma hallgatók arányának el kell érnie a 60%-ot.
 A pályázati felhívásban a célcsoportra vonatkozóan 
szintén jelentős és számszerűsített, immáron kimeneti mu-
tató volt a szakkollégiumot diplomával elhagyó hallgatók 
száma. A felhívásban meghatározott minimum érték 5 fő 
volt, melyet a programot bonyolító szakkollégiumoknak a 
támogatási időszak, azaz a negyedik szemeszter végére volt 
szükséges elérniük. A TESZ-WHSZ program keretében a má-
sodik szemeszter végéig 4 hallgató, a negyedik szemeszter 
végéig pedig további 5 hallgató végezte sikerrel egyetemi 
tanulmányait, azaz a program ideje alatt mindösszesen 9 
szakkollégiumi hallgató szerzett diplomát. 
 További hangsúlyos kimeneti mutatóként jelent meg a 
pályázati felhívásban az egyéni fejlesztési tervben foglalta-
kat sikeresen teljesítők aránya, melyhez kapcsolódóan a mi-
nimum kimeneti mutató 80% volt. Az egyéni fejlesztési terv 
a TESZ-WHSZ programban a korábbiakban már említett hall-
gatói portfólió, és a hozzá kapcsolódó karrierterv rendsze-
rében jelent meg, és került folyamatos nyomonkövetésre, 
valamint rendszeres értékelésre. A TESZ-WHSZ program 
minden olyan hallgatót egyéni fejlesztési tervet sikeresen 
teljesítőként értékelt, aki a programban töltött ideje alatt 
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legalább egy szemesztert sikeresen teljesített – a hallgatói 
portfóliója komplex értékelése alapján.4 Ezen elvnek megfe-
lelően a sikeresen teljesítők aránya a teljes szakkollégiumi 
létszámra és a teljes programidőszakra kivetítve 89%. 

Személyre szabott fejlesztések 
és közösségi szolgáltatások 

Ahhoz, hogy a programba bevont hallgatók 89%-a az egyé-
ni fejlesztési tervben foglaltakat sikeresen teljesítette, nagy 
mértékben járult hozzá az a tág szolgáltatási környezet, me-
lyet a program nyújtott a szakkollégium tagjai számára. E 
szolgáltatások és fejlesztések legnagyobb részt az „Egyéni 
gondoskodás” pillérben működő projektelemek keretében 
valósultak meg. 
 Az e pillérben helyet foglaló „Személyre szabott fejlesz-
tések” projektelem olyan támogató szolgáltatások körét 
fogta össze, melyek közvetlenül a felmerülő egyéni hallgatói 
igények mentén valósultak meg, hozzájárulva a szakkollégi-
um tagjainak tanulmányi előmeneteléhet. E szolgáltatások 
körébe soroljuk a tanulmányi fejlesztő/felkészítő foglalko-
zásokat, az idegennyelvi fejlesztő órákat és kurzusokat, va-
lamint a mentálhigiénés támogatást. 

8. ábra. Egyéni és közösségi fejlesztésekre fordított idő
(saját szerkesztés)
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Ahogy a fenti diagram alsó harmadában látható, e szolgál-
tatások körében a legnagyobb óraszámban az idegennyelvi 
fejlesztés valósult meg. A program négy támogatott sze-
mesztere alatt mindösszesen 450 órányi nyelvoktatás telje-
sült, részben csoportfoglalkozások szintjén, részben egyé-
ni felkészítés keretében. A hallgatók nagyobb részt angol 
nyelvi fejlesztésben vettek részt, kisebb arányban volt jel-
lemző a német nyelv oktatására való igény. A nyelvi fejlesz-
tésre fordított nagyszámú órakeretnek köszönhetően több 
szakkollégiumi hallgató is sikeres nyelvvizsgát tett, mely az 
idegennyelvi kompetenciák fejlődése mellett a diploma mi-
előbbi megszerzéséhez is hozzásegítette a hallgatók e körét. 
Az összességében 450 kontaktórát kitevő nyelvórák mellett 
további, projektmunkában megvalósult nyelvi fejlesztések 
is történtek. 2017 nyarán, 1 hét időtartamban, bentlaká-
sos angol nyelvi tábort valósítottunk meg, mely az intenzív 
nyelvi fejlesztésre fókuszált. 2018 nyarán – egy angol nyelvű 
interaktív szakmai kurzus keretében – a szakkollégisták egy 
csoportja egy angol nyelvű érzékenyítő feladatgyűjtemény 
magyar nyelvre történő fordítását és magyarországi kontex-
tusra történő adaptálását végezte, 5 nap időtartamban. Az 
e kurzus eredményeképp lefordított és adaptált érzékenyí-
tő gyakorlatok „Sokszínűség” címmel, nyomtatott kiadvány 
formájában is megjelentetésre kerültek.5

 A személyre szabott fejlesztések körében szintén jelen-
tős óraszámmal fordulnak elő a tantárgyi fejlesztések. A 
program teljes időtartama alatt, a mindösszesen 210 kon-
taktóra keretében főként reál tárgyakból igényelt kiegészítő 
foglalkozást a hallgatók egy része, legnagyobb számban a 
műszaki képzéshez kapcsolódó matematikai fejlesztés volt 
jellemző, kisebb arányban a természettudományi képzés-
hez kapcsolódóan kémia és biológia tárgyakból merült fel 
igény egyéni felkészítésre. A hallgatók a teljes programidő-
szakot tekintve mindösszesen 136 órában vettek igénybe 
mentálhigiénés tanácsadást, mely alkalmak kizárólag egyé-
ni foglalkozások keretében, szakavatott és a célcsoportot 
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illetően sokéves tapasztalattal rendelkező pszichológusok 
bevonásával zajlottak.
 Szintén egyéni – mindemelett közösségi dimenzióban 
megvalósuló – fejlesztésként értelmezzük azon szolgáltatá-
sok körét, melyek legnagyobb részt a programidőszakban 
havonta megrendezésre kerülő projekthétvégék alkalmával 
valósultak meg. E közösségi formában megvalósuló fejlesz-
tések típusai, és a hozzá kapcsolódó teljesült óraszámok a 
fenti diagram középső és felső részében jelennek meg. 
 A mindösszesen 23 tematikus projekthétvége kereté-
ben egyrészt olyan, a közösség harmonikus és demokra-
tikus működését elősegítő programelemek jelentek meg, 
mint a csapatépítő- illetve közösségfejlesztő tréningek, me-
lyekre szemeszterenként átlagosan 2 alkalommal került sor, 
egyenként 15 óra időtartamban. A közösségfejlesztést szol-
gálták közvetett módon az önismereti, valamint identitás-
fejlesztő foglalkozások is, melyek részben a projekthétvé-
gék keretében, részben azon kívül eső idősávban valósultak 
meg. Az e tematikákban mindösszesen 143 óra időkeretben 
megvalósított tréningek mellett fontos kiemelnünk a ci-
gány/roma identitás fejlesztését szolgáló egyéb eseménye-
ket is. A „Tevékeny közösség” pillérben helyet foglaló „Iden-
titás, kultúra és közösségi élet” projektelem kifejezetten a 
cigány/roma identitás indirekt fejlesztését célzó modulként 
szolgált abban az értelemben, hogy a hallgatók számára 
tartott – fentiekben leírt – direkt módon identitásfejlesztő 
foglalkozásokon túl lehetőséget teremtett a cigány/roma 
identitás mindennapi megélésére, aktív gyakorlására. E 
projektelemben havi rendszerességgel – mindösszesen 23 
alkalommal – kapcsolódtak be a hallgatók – egyéni igényeik 
és kezdeményezéseik mentén – a legkülönfélébb tematikus 
eseményekbe, rendezvényekbe, a színházlátogatástól kez-
dődően, kötetbemutató szervezésén át, a hallgatói meg-
mozdulások (figyelemfelkeltő flashmobok) szervezéséig.6 A 
fentiekben taglalt – elsősorban a személyiség-és közösség-
fejlesztésre fókuszáló – szolgáltatások mellett a közösség-
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ben megvalósuló fejlesztések másik iránya a sikeres tanul-
mányi előmenetel, és a tudatos pályatervezés támogatása 
volt. Előbbit a programidőszak alatt összességében 30 órá-
ban megvalósult tanulásmódszertani, illetve a mindössze-
sen 73 órában lezajlott kutatásmódszertani tréningek, míg 
utóbbit a 20 órányi időkeretben teljesült karriertervezési és 
pályaorientációs tréning szolgálta.
 Az „Egyéni gondoskodás” pillérben a leginkább szemé-
lyes támogató szolgáltatást a „Tutori és mentori rendszer” 
projektelem biztosította. Ahogy arról fentebb, az „Egyéni 
gondoskodás” pillér összefoglaló leírásában írtunk, e pro-
jektelemben a mentori szál a szakkollégiumi közösségen 
belül, a kortárssegítés elvét követve működött, a tutori há-
lózat pedig az egyetemi oktató gárdára épített. 
 A mentori rendszer működtetésének indokaként szol-
gált, hogy az egyetemre, illetve a szakkollégiumba újonnan 
bekerülő hallgatók campuson való tájékozódását, valamint 
a szakkollégiumba való beágyazódását elősegítse, az egye-
temi élet kihívásainak leküzdésében támogatást nyújtson, 
az egyetemi rendszer ismeretének hiánya miatti sikertelen-
ségeket, valamint a lemorzsolódás mértékét csökkentse. A 
programban mindösszesen 11 fő mentor működött közre a 
kortárssegítésben, a szakkollégium „régi” hallgatóinak kö-
zösségéből. A mentorok – a kortárssegítés mellett – aktívan 
vettek részt a közösségi programok generálásában, szerve-
zésében és megvalósításában is.
 Míg a kortárssegítés elvén működő mentori rendszer 
leginkább az egyetemi campuson való eligazodásban, az ál-
talános egyetemi közegbe való sikeres integrációban igye-
kezett támogatni az ösztöndíjasokat, addig a programban 
működő tutori rendszer sokkal inkább az egyetemi szak-
mai-tudományos előrehaladás intenzívebb támogatását 
helyezte fókuszba. A hallgatók egyetemi közegbe való ilye-
tén beágyazódásának elősegítése a Pécsi Tudományegye-
tem oktatói hálózatának közreműködésével valósult meg. 
A tutort a hallgató a bemenetnél maga választhatta, lehe-
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tőség szerint látogatott szakjának oktatói közösségéből.  A 
hallgató tutorával közösen készítette el szemeszterenként 
egyéni karriertervét, tanulmányai és egyéb tudományos 
vagy szakmai tevékenységeire nézve, és ennek dokumen-
táltságát a hallgató által vezetett portfólióban közösen kí-
sérték figyelemmel. Az egyéni haladási tervben megjelöl-
tek alapján a tutorok az adott szemeszter során orientációs 
beszélgetésekkel segítették a hallgatót az előrehaladásban. 
A tutori támogatás eredményeként a hallgatók biztonság-
gal eligazodnak az egyetem rendszerében, tisztában van-
nak az igénybe vehető tanulmányi-szakmai-tudományos 
szolgáltatásokkal, lehetőségeikkel.  Emellett képessé válnak 
a sikeres tanulmányi és tudományos munkájukhoz kapcso-
lódó döntések meghozatalára, sikeresen teljesítik egyetemi 
kötelezettségeiket, elkerülendő ezáltal a lemorzsolódást.
 

9. ábra. „Régi” és „új” tutorok aránya félévenként
(saját szerkesztés)

A programban mindösszesen 41 fő egyetemi oktató kap-
csolódott be tutorként a szakkollégium munkájába, egy 
vagy több támogatott szemeszter idejére. Nemek szerinti 
megoszlásban 22 nő és 19 férfi munkatárs csatlakozott a 
programhoz. A fenti diagram az egyes szemeszterekben 
újonnan belépő, valamint a szemeszterről szemeszterre 
visszatérő tutorok arányát mutatja. A tutorok létszámának 
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emelkedése összhangban áll az adott szemeszterben az 
ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatói létszámmal – fi-
gyelembe véve, hogy egy tutorhoz általában egy hallgató 
került hozzárendelésre. Ahogy a fenti diagram érzékelteti, 
legnagyobb számban a harmadik szemeszterben csatlakoz-
tak új tutorok a programhoz, kisebb mértékben a második, 
illetve a negyedik szemeszterben (az első szemeszterben 
belépő tutorok teljes körét újonnan belépőként értelmez-
zük). A szemeszterenként újonnan belépő tutorok arányá-
nak alakulása egyértelműen korrelál a szemeszterenként 
újonnan belépő hallgatói létszámokkal (lásd: 2. ábra). 

10. ábra. Tutorok megoszlása a projektben eltöltött féléveik alapján 
(N:41) (saját szerkesztés)

Az összességében közreműködő 41 fő tutor közül 8 fő töl-
tött el négy szemesztert a programban. További 7 fő egy 
szemeszter erejéig, 5 fő pedig három szemeszteren át vett 
részt a hallgatók személyes támogatásában. A tutorok kö-
zül a legnagyobb arányban (21 fő) két szemeszteren át 
maradtak a programban, mely adat szintén korrelál a hall-
gatók viszonylatában már bemutatott, a projektben eltöl-
tött félévek szerinti megoszlási mutatókkal (lásd: 3. ábra). 
További kiegészítő, érdekes számadat, hogy az EFOP-3.4.1-
15 projekt keretében megvalósított TESZ-WHSZ program 
tutori hálózatának 41 fős tagságából 14 fő részese volt a 
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korábbi pályázati konstrukcióban (TÁMOP 4.1.1.D) megva-
lósított szakkollégiumi programban működő tutori gárdá-
nak. Mindez arra enged következtetni, hogy a szakkollégi-
umi fejlesztés kontinuitása – a tutori hálózat működtetése 
szempontjából – a pályázati konstrukcióktól függetlenül is 
biztosítható maradt. Elmondható tehát, hogy a szakkollé-
gium sikeresen teljesítette a pályázati felhívásban közve-
tett célcsoportként megjelenő, a szakkollégiumi munkába 
bekapcsolódó egyetemi oktatók érzékenyítését, körükben 
a szakkollégium ügye iránti elköteleződés, mint attitűd be-
ágyazódását.7  

 Az egyéni gondoskodás körébe tartozik a fentiek mellett 
a szakkollégium ösztöndíj rendszere, mely a hallgatói telje-
sítmény mentén, differenciáltan működött. A differenciált 
ösztöndíjrendszer kialakításakor alapelvként tekintettük, 
hogy a szakkollégium tagjainak nyújtott ösztöndíj nem le-
het szociális alapú, odaítélését minden esetben mérhető 
tanulmányi-tudományos-közösségi teljesítményhez kell köt-
ni. A hallgatói portfóliók szemeszterenkénti értékelése8 alap-
ján az egyéni fejlesztési tervüket sikeresen teljesítő hallga-
tók a teljesítés mértékével összhangban megállapított, havi 
rendszerességgel folyósított ösztöndíjban részesültek. 

11. ábra. A projekt keretében kiutalt ösztöndíj hallgatói tevékenysé-
gek szerinti megoszlása (saját szerkesztés)
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A szakkollégium a rendelkezésre álló pályázati költségveté-
si keret 21%-át fordította az ösztöndíjakra. A hallgatói tel-
jesítések alapján a kifizetésre kerülő ösztöndíjakat három 
kategóriába sorolhatjuk. Tanulmányi ösztöndíjként tekin-
tünk arra az ösztöndíjra, melyet a hallgatók portfólióban, 
illetve ösztöndíjszerződésben foglalt alapvállalásaik telje-
sítése fejében, valamint tanulmányi eredményük alapján 
kaptak. Ezen az alapvető ösztöndíj-kategórián kívül további 
ösztöndíj-keret elnyerésére volt lehetősége a hallgatóknak: 
részben tudományos-kutatói, részben közösségben vállalt 
többlettevékenységük révén. A fenti diagram a különféle 
ösztöndíj-kategóriákra eső pénzügyi források megoszlását 
mutatja, szemeszterenkénti bontásban. Jellegéből adódó-
an a tanulmányi ösztöndíj tette ki a ráfordított költségek 
legnagyobb hányadát minden egyes szemeszterben. Ku-
tatási tevékenység végzése fejében mind a négy szemesz-
terben kiutalásra kerültek hallgatói ösztöndíjak. A kutatási 
ösztöndíj alapvetően két fő tudományos tevékenységhez 
kapcsolódott: a program keretében megvalósított úgyne-
vezett „Partnerkutatásokban” való aktív részvételhez, vala-
mint a hallgatók által önállóan megvalósított tudományos 
kutatásokhoz. A „Partnerkutatásokba” való bevonódás 
díjazása mind a négy szemesztert érintette, míg az önálló 
hallgatói kutatások fejében járó ösztöndíjak kifizetésére a 
második és a negyedik szemeszterben került sor. A „Part-
nerkutatásokról” és az önálló hallgatói kutatásokról jelen 
tanulmány egy következő szakaszában tudósítunk rész-
letesebben. Közösségi ösztöndíj kifizetésére a program 
során – a második szemesztert kivéve – rendszeresen sor 
került. Ebben az ösztöndíjkategóriában díjaztuk a mentor-
ként működő szakkollégiumi hallgatók támogató munkáját, 
valamint a középiskolai korosztály elérését szolgáló, pálya-
orientációs tevékenységet folytató hallgatókat.  A negyedik 
szemeszterben a közösségi ösztöndíj kategóriában nagyobb 
arányú pénzügyi keret kifizetésére került sor. Ennek indoka 
a 2018 nyarán lezajlott úgynevezett „Öntevékeny közösségi 
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projektekben” való hallgatói munka volt: több napot felöle-
lő, időben párhuzamosan zajló nyári kurzusok keretében a 
szakkollégiumi hallgatók négy eltérő tematikában vettek 
részt folyamatba ágyazott képzéseken (kutatásmódszertani 
gyakorlati kurzus, prezentációs technikák kurzus, hallgatói 
zárókutatás kurzus, valamint a korábbiakban már említett 
angol nyelvű interaktív szakmai kurzus). Összességében el-
mondható, hogy a tanulmányi ösztöndíj mellett nagyobb 
arányban a tudományos-kutatási tevékenységek, és kisebb 
arányban a közösségi munka díjazása volt jellemző.
 Egy adott közösségben végzett, segítő munkát illetően a 
hallgatóknak a szakkollégiumi közösségen kívül is adódtak 
kötelezettségeik. Ahogy azt a tanulmány elején kifejtettük, 
a program kiemelt célja volt a hallgatók körében a társa-
dalmi szerepvállalás ösztönzése. E cél elérését támogatta 
a „Tevékeny közösség” pillérben helyet kapó „Társadalmi 
szerepvállalás” projektelem. A szemeszterenként legalább 
20 órát kitevő önkéntes munkavégzés a hallgatók részéről 
elsősorban olyan szervezetek és intézmények körében zaj-
lott, melyek hátrányos élethelyzetben lévő, többségében 
cigány/roma emberek és közösségek sokoldalú segítését 
tűzték ki célul.

12. ábra. Hallgatók által végzett önkéntes munkaórák száma
félévenkénti bontásban (N:2225) (Forrás: Lakatos, 2018)
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A TESZ-WHSZ programban 9 együttműködő partner csat-
lakozott fogadószervezetként a kezdeményezéshez, köztük 
többségében civil szervezet által működtetett tanodák, to-
vábbá iskolák, de gyermekvédelmi intézmény és roma kul-
turális alapítvány is teret engedett az önkéntes tevékenysé-
geknek. A program teljes időtartamát tekintve a hallgatók 
mindösszesen 2225 órányi önkéntes munkát teljesítettek, 
a fenti diagram a társadalmi munkavégzésre fordított idő 
szemeszterenkénti megoszlását mutatja.9

 A hallgatók a többségében tanodákban és iskolákban 
végzett önkéntes tevékenységük által, indirekt módon hoz-
zájárultak az e szervezetekben elért gyermekek és fiatalok 
továbbtanulási motivációjának megerősítéséhez, példa-
ként, egyfajta referencia-személyként állva elő az érintett 
hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok körében. A kö-
zépiskolai korosztály továbbtanulási motivációinak megerő-
sítéséhez azonban direkt módon is hozzájárult a program. A 
„Tevékeny közösség” pillérben helyet foglaló „Középiskolai 
kapcsolatrendszer” projektelem közvetlenül ezt a célt szol-
gálta a teljes projektidőszak folyamán. A négy szemeszter 
alatt a szakkollégiumi hallgatók országszerte mindösszesen 
47 közoktatási-köznevelési intézményben tettek látogatást, 
ahol elsősorban 11. évfolyamos diákok számára szerve-
zetek és valósítottak meg a továbbtanulást népszerűsítő, 
pályaorientációs foglalkozásokat, mellyel több száz diákot 
értek el. 
 A 47 intézményből 38 intézmény látogatása szoros ösz-
szefüggésben zajlott a projekt keretében megvalósuló négy 
„Partnerkutatás” egyikével, mely az Arany János Program 
átfogó vizsgálatát célozta. A hallgatók egyrészt aktívan 
kapcsolódtak be a kutatást megalapozó terepmunkába, 
másrészt az adott terephelyszínen ezzel egyidejűleg pálya-
orientációs tevékenységet is végeztek az Arany János Prog-
ramban érintett diákok körében.
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Tudományos eredmények és nyilvánosság

A programban működő „Személyes tudomány” pillér a 
szakkollégiumban megvalósult kutatásokat, és azok nyil-
vános megjelenésének támogatását szolgáló projektele-
meket foglalja magába. A fentiekben már több ízben emlí-
tést tettünk a „Partnerkutatások” projektelemről. E modul 
„olyan partneri kapcsolatra épülő tudományos közösség 
létrehozását és fenntartását célozza, mely a résztvevő szak-
kollégisták és más szakemberek közös tevékenységeivel 
tudományos igénnyel vizsgálja és osztja meg elsősorban a 
cigánysággal kapcsolatos ismereteket. A szakkollégium di-
ákjai, a Romológia Tanszék oktatói és a Romológia Kutató-
központban résztvevő szakemberek, valamint további külső 
szakértők működtetik közösen ezt a projektelemet. Ők lép-
nek partneri kapcsolatba hasonló tématerületen dolgozó 
hazai kutatókkal, szakemberekkel, intézményeikkel.” (Szak-
mai koncepció, 2016). A partnerkutatások tehát széleskörű 
tudományos együttműködésben valósultak meg, melybe a 
hallgatók – a szükséges kutatásmódszertani ismeretekkel 
felvértezve – tevőlegesen tudtak bekapcsolódni. A partner-
kutatásokba való bevonódás a hallgatók részére kettős ha-
szonnal járt: egyrészt kutatói kompetenciájuk a szerteágazó 
kutatási tevékenységekbe való bekapcsolódás révén komp-
lex módon fejlődhetett, másrészt a kutatásokban érintett 
kiterjedt partneri hálózattal való szoros együttműködés ré-
vén bővíthették tudományos kapcsolati rendszerüket. 

A program keretében az alábbi 4 partnerkutatás került 
megvalósításra:

– Fókuszban az Akácliget – Egy elfeledett cigánytelep 
története
– A rendszerváltás gyermekei – Cigány/roma fiatalok 
életútja egy húsz évet felölelő kutatás tükrében
– Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban
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– Életutak és arra adott válaszok a pécsi roma szakkol-
légiumban

A partnerkutatásokba való bekapcsolódás mellett a hallgatók 
lehetőséget kaptak önálló kutatási projektek megvalósításá-
ra is. A projektidőszakban két ütemben került kiírásra a hall-
gatói tudományos kutatások támogatására irányúló ösztön-
díj pályázat. A hallgatók egyénileg vagy 2-3 fős csoportban 
nyújthatták be kutatási tervüket, melyet – a pályázat sikeres 
bírálatát követően – meg is valósíthattak, kutatási ösztöndíj 
fejében. A kutatások megvalósítására egy-egy szemeszter állt 
rendelkezésre. A kutatói munka nyomonkövetését szolgálta 
a legalább egy, szemeszter közbeni monitoring, a hallgatói 
kutatásokat koordináló munkatárs részéről. A kutatás fizikai 
megvalósításán túl az ösztöndíj térítésének feltétele volt ku-
tatási végbeszámoló, illetve prezentáció készítése, valamint 
szűkebb vagy szélesebb körű nyilvánosság előtti bemutatása. 

1. táblázat. A program keretében megvalósult hallgatói tudományos 
kutatások (saját szerkesztés)

1. ütemben megvalósult hallgatói kutatások

How are you?! – A londoni magyar munkavállalók vizsgálata

A halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű tanulók Pécsen

Középiskolás tanulók ismerete a cigányságról; romológiai ismeretek az isko-
lai és iskolán kívüli programokban

Az osztatlan tanár szakos hallgatók előítéletességének vizsgálata

Eurovíziós Dalfesztivál: Nemzetközi konfliktusok a geopolitika színpadán

Az egészségügyi ellátórendszer igénybevétele, egészségtudatosság a szoci-
ológiai tényezők tükrében hátrányos helyzetű tinédzserek között

A szentlőrinci szegregáció által okozott hátrányok a tanulmányokban és a 
munkavállalásban 

2. ütemben megvalósult hallgatói kutatások

How are you?! - a londoni magyar munkavállalók vizsgálata II.

A perifériára szorított Másik helyzetének elemzése Tóth Krisztina Vonalkód, 
Pixel és Párducpompa köteteiben
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Történelmi témájú filmek a szocialista tömb országaiban

Az orosz birodalmi gondolat újjáéledése Moszkva külpolitikai lépéseinek 
tükrében

A Pécs-Somogyi szegregátum hatása a 7-8. osztályos tanulók tovább tanu-
lási lehetőségeire

A program során a fenti táblázatban látható, változatos 
tematikákban valósultak meg a hallgatói kutatások. A két 
ütemben lezajlott 12 kutatás összességében 20 fő szakkol-
légiumi hallgató részvételével valósult meg.
 A kutatási eredmények nyilvánosságának biztosítása, 
valamint disszeminációja mind a hallgatói kutatások, mind 
a partnerkutatások tekintetében kiemelt cél volt a prog-
ramban. A hallgatói kutatások eredményeinek bemutatá-
sára, és azok megvitatására kiváló terepet biztosítottak a 
szakkollégiumi házikonferenciák. Ezen alkalmakon a fiatal 
kutatók a szakkollégium hallgatói közössége és oktatói előtt 
tartották meg prezentációik főpróbáját, mely alkalmon le-
hetőség nyílt a kutatási eredmények megvitatására és a 
prezentációk kiigazítására is. A házikonferenciákat további, 
szélesebb szakmai nyilvánosságot érintő konferenciákon 
való megmérettetés követte. A projekt keretében közvetle-
nül 2 nemzetközi konferencia került szervezésre és megva-
lósításra 2017 és 2018 tavaszán, a Horizontok és Dialógusok 
Konferencia keretében, ahol a hallgatók külön szekciókban 
adhattak számot kutatásaik eredményeiről. Emellett hallga-
tóink számos egyéb hazai konferencián is megmérethették 
magukat önálló kutatásaikkal, továbbá a partnerkutatások-
ban résztvevő fiatal kutatók az Országos Neveléstudományi 
Konferencián és a HuCER10 konferencián is lehetőséget kap-
tak a részvételre és a bemutatkozásra.11

 A kutatási eredmények disszeminációjának másik fon-
tos eszköze a program során született kutatási és szakmai 
eredmények kiadvány formájában való megjelentetése és 
terjesztése. 
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2. táblázat. A program keretében megjelent kiadványok
(saját szerkesztés)

Romológia folyóirat

11. lapszám
Cigány, roma csoportok Európában I.

12. lapszám
Cigány, roma csoportok Európában II.

13. lapszám
Cigánytelepek felszámolása és újratermel(őd)ése I.

14. lapszám
Cigánytelepek felszámolása és újratermel(őd)ése II.

15. lapszám
Roma szakkollégiumok

16-17. lapszám
A cigányság egészségügyi helyzete

Egyéb kiadványok

Fókuszban az Akácliget – Egy elfeledett cigánytelep története

A rendszerváltás gyermekei – Cigány/roma fiatalok életútja egy húsz évet 
felölelő kutatás tükrében

Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban

Életutak és arra adott válaszok a pécsi roma szakkollégiumban

Körkép II. – A Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóinak írásai

Sikerek és kihívások - A pécsi roma szakkollégiumi program összegzése

Successes and Challenges - Summary of the Roma Student College Program 
in Pécs

Sokszínűség – Érzékenyítő gyakorlatok gyűjteménye

A fenti táblázat a projekt támogatásával megjelenő ki-
adványokat sorolja. A projekt keretében lehetőség nyílt 
a Romológia folyóirat további 7 tematikus lapszámának 
megjelentetésére, melyben – a romológia területén jártas 
és ismert kutatók mellett – a szakkollégiumi hallgatóknak 
is adódott lehetősége a publikálásra. Az önálló hallgatói 
kutatások nagy része önálló kötetben, a Körkép II. címet 
viselő kiadványban is megjelt. Szintén a hallgatói aktivitás 
„gyümölcse” a tanulmány korábbi fejezetében már említett 
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Sokszínűség című kiadvány, mely az angol nyelvű interaktív 
nyári kurzus eredményeit, és az ott feldolgozott érzékenyítő 
gyakorlatokat tartalmazza. A fenti táblában, az egyéb kiad-
ványok kategóriában sorolt, első 4 kötet tulajdonképpen a 
„Partnerkutatások” projektelem taglalásakor már említett, 
együttműködésben megvalósult kutatások tudományos 
összefoglalója. E kiadványokban a vezető és a résztvevő 
kutatók írásai mellett publikációs lehetőséget kaptak a ku-
tatásokba bekapcsolódó hallgatók is. A projekt szakmai te-
vékenységeinek zárását követően a program eredményeit 
és tapasztalatait bemutató zárókiadvány került megjelente-
tésre – Sikerek és kihívások címmel –, melyet az olvasó épp 
a kezében tart. A nemzetközi disszemináció érdekében ez 
utóbbi kiadvány angol nyelvű fordításban is kiadásra került, 
Successes and Challenges címmel. A program keretében te-
hát – a 7 Romológia folyóirat lapszám mellett – 8 tematikus 
kötet került megjelentetésre.

Összegzés

A TESZ-WHSZ programot illetően a fentiekben felvonulta-
tott mutatók és számszerűsíthető eredmények csak egy 
keskeny szeletét láttatják a szakkollégiumban megvalósult 
komplex fejlesztésnek, és elért eredményeknek. Még ke-
vésbé válik láthatóvá e számokból a program, és alapve-
tően a szakkollégium hallgatókra gyakorolt pozitív hatása. 
Mindemelett fontos – vagy talán a legfontosabb – mutatója 
a program sikerének az, hogy a felvonultatott adatsorok 
mögött „rejtőző” szakkollégisták összességében miképp ér-
tékelik életükben a WHSZ közösségének jelentőségét. Erre 
vonatkozólag a projekt zárószakaszában végzett hallgatói 
felmérés írásaiból álljon itt néhány - reményeim szerint – 
kifejező hallgatói gondoltat, mely talán képes érzékeltetni 
a szakkollégium küldetésében rejlő valódi értékeket, és a 
sikeresség mérését új dimenzióban értelmezi.



43

Vezdén Katalin: TESZ WHSz program – A számok tükrében

„Pár évvel ezelőtt, mielőtt még elkezdtem volna az 
egyetemet, egy családi összejövetelen mondta egy 
rokonom, hogy őrizzem meg a gimis emlékeket, 
mert ilyen már soha nem lesz. Azt mondták, hogy az 
egyetemen már nem lesz meg az a közösségi érzés. 
De én titokban arra gondoltam, hogy én csak azért 
is várom már az egyetemet, és nekem biztos lesz 
egy közösségem, ahova tartozni fogok. Aztán teltek 
a napok, hetek, hónapok és ott álltam az egyetem 
folyósóján, nem ismertem senkit a száz fős előadó-
ban és nem volt közösségi érzésem.
 De aztán történt valami.
 A WHSZ tagja lettem és megkaptam ezt az érzést, 
vele együtt sok lehetőséget, barátot, kapcsolatot, él-
ményeket!”

„A PTE nekem nem létezik a WHSZ nélkül.
 A szakkoli nélkül a kezdés nehéz lett volna, egy kö-
zösség része lettem és ők formáltak, és én őket, a 
legjobb barátaim itt születtek.
 Örökre szóló emlékek.
 Sokkal elfogadóbb, nyitottabb vagyok másokkal és 
magammal szemben is.”

„Sok-sok barátom lett az évek alatt, közelebbiek és 
távolabbiak. Ezekhez a barátokhoz úgy érzem, bár-
mikor tudok majd fordulni az évek során. Ezen felül 
úgy gondolom, hogy felnőttem az évek alatt. Megér-
tem ahhoz, hogy a szakmában elhelyezkedjek majd. 
És nem utolsó sorban menő is lettem, de nagyon.”

(WHSZ-hallgatók a szakkollégiumról, 2018)
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Életutak egy roma szakkollégiumi 
közösségben

„A WHSz-ben először csak az ösztöndíj lehető-
ségét láttam. Nem kellett hozzá sok idő és rá-
jöttem, hogy ez a program sokkal többről szól. 
A szakkollégiumban egy új családra leltem, egy 
igazi támogató közösségre. Barátokat szerez-
tem, akikre mindig számíthatok. A szakkollégiu-
mi hétvégéket mindig nagyon vártam, mert tud-
tam, hogy jó emberek között lesz. Ez volt az első 
közösség, ahol igazán megnyíltam, ahol valóban 
boldog lehettem. Mindig azon voltak a társaim 
és a barátaim a szakkollégiumban, hogy nekem 
a legjobb legyen. Mindig a helyes útra tereltek. 
Volt, amikor ennek nem örültem, és volt, hogy 
ez látszódott is, de ez őket nem tántorította el 
attól, hogy támogassanak, segítsenek. Rengeteg 
elismerést kaptam és biztatást. Olyan dolgokban 
volt részem, amit legszebb álmomban se gondol-
tam volna: konferenciákon adtam elő, eljutottam 
Portugáliába, és tanítottam a volt gimnáziumom-
ban matekot, nem is beszélve a számos kuta-
tásról, amelyekben részt vettem. Minden egyes 
korábban említett lehetőség után egyre jobban 
megismertem saját magam, és hogy mire vagyok 

VARGA ARANKA
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képes. Összességében annyi mindent kaptam a 
szakkollégiumtól és annak közösségétől, hogy fel 
sem tudnám sorolni. Annyi biztos, hogy hálával 
tartozom a közösségnek, és mindazt a sok jót, 
amit itt kaptam, nem felejtem el soha.” (WHSz-
tag, Mit jelent az életedben a szakkollégium? kér-
désre adott írásos válasz, 2018)

Bevezetés

A roma szakkollégiumi1 hálózat létrehozása fontos oktatás-
politikai döntés volt a hazai cigányság esélynövelő támoga-
tása érdekében. (Forray szerk., 2015) A hálózat 11 pontján 
működő – felsőoktatási intézményi vagy egyházi fenntartá-
sú – szakkollégiumok kiterjednek az ország nagy részére, és 
összességében közel 300 hátrányos helyzetű, többségében 
roma/cigány felsőoktatásban tanuló fiatal sokrétű támoga-
tását végzik.2 Lényeges látni, hogy a szakkollégiumi keret-
ben nyújtott támogatások milyen személyes élethelyzetek-
re, közösségi igényre adnak releváns válaszokat. Szükséges 
továbbá átgondolni, hogy a következő generáció roma/
cigány értelmiségére alapvetően ható intézménytípus mi-
lyen pedagógiai elvek és célok mentén működik. Mindeh-
hez megkerülhetetlen a téma esélyegyenlőség szempontú 
megközelítésének tárgyalása, az inklúzió, az empowerment, 
a reziliencia és az interszekcionalitás összefüggéseinek, 
egymásra hatásának tisztázása. 
 A Pécsi Tudományegyetem roma szakkollégiumát ebbe 
az elméleti keretbe „illesztve” mutatjuk be, tematizálva 15 
éves működése során megszilárdított pedagógiai célkitűzé-
seit.
 A 2017/2018-as tanév első félévének roma szakkollégi-
umi hallgatói (32 fő) körében felvett 27 életútinterjú elem-
zésével az interjúalanyok életútján keresztül a szakkollégi-
um céljainak gyakorlatba ültetéséről kapunk szemléletes 
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képet.3 Ezt egészítik ki a 2018 júniusában fókuszcsoportos 
beszélgetésen született, a szakkollégium közösségéről alko-
tott hallgatói vélemények.
 

Kiindulópont – esélyegyenlőség és méltányosság

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (ENSZ, 1948) szer-
te a világon hetven éve jelent kiindulópontot és jogi alapot 
minden esélyegyenlőségi kérdéshez, beavatkozáshoz. A 
Nyilatkozat megalkotásának szükségességét bevezetőjének 
első bekezdésében így támasztja alá: 

„Tekintettel arra, hogy az emberiség családja min-
den egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és 
elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a sza-
badság, az igazság és a béke alapját a világon.”4

A Nyilatkozat az egyenlő és elidegeníthetetlen jog biztosí-
tásának kívánalmait 30 cikkelyben foglalja össze, rámutatva 
arra, hogy hányféle területen szükséges figyelmet fordíta-
ni az egyenlőtlenségek ellensúlyozására. Mindez azokon 
a történelmi tapasztalatokon nyugszik, amelyek gyökerei 
visszanyúlnak Hammurápi törvényéig és az ókori demok-
ráciákig, majd később, a francia forradalom idején a „sza-
badság, egyenlőség, testvériség” eszmeiségében öltöttek 
testet. A XIX. század közepén lezajlott európai forradalmak 
lebontották a veleszületett jogokat (arisztokrácia), és álta-
lános társadalmi elvárásként jelent meg a „szerzett jogok” 
(meritokrácia) biztosítása. A következő évszázad elején 
lezajlott világháborúk és népirtások hatására a XX. század 
közepére, második felére az esélyegyenlőség (equality) a 
jogállamiságot megalapozó demokratikus követelménnyé 
vált. A Nyilatkozat rögzíti, hogy minden személy számára 
származásától, élethelyzetétől függetlenül egyenlő esélye-
ket szükséges biztosítani.5 A Nyilatkozat egyetemes befolyá-
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solási szándékát mutatja, hogy az emberiség minden tagja 
számára mindenhol fenntartja érvényességét, függetlenül 
attól, hogy a kormányok hivatalosan elfogadták-e. Ily mó-
don alapvető hatást gyakorol az esélyegyenlőség kérdéskö-
rére, mert jogszabályban rögzített módon garantálja, hogy 
az esélyegyenlőségi elv – az alapvető jogok, valamint az 
emberi méltóság – mindenki számára megkülönböztetés 
nélkül biztosított legyen. 

 A roma szakkollégiumok – a Nyilatkozatban megfogal-
mazott elveket szemléleti alapként elfogadva – a társadalmi 
hátrányokkal küzdő főként roma/cigány fiatalokat támogatja, 
hogy a tudáshoz, tanuláshoz való jogukkal tudjanak élni. Tár-
sadalmi hátránynak tekintik azokat a szociális körülménye-
ket, amelyek a családi háttér alacsony jövedelemviszonyai-
val, iskolázatlanságával, az elégtelen lakókörnyezettel vagy 
a család nélkül való nevelkedéssel függnek össze, és a szak-
kollégiumi hallgató köznevelésben eltöltött éveiben is jelen 
voltak. A roma/cigány nemzetiséghez való besorolás a szak-
kollégiumi hallgató önkéntesen tett nyilatkozata alapján tör-
ténik. A roma szakkollégiumok a felsőoktatásban való sikeres 
előrehaladás anyagi biztonsága mellett a hallgatók számára 
megteremtik a lelki, tanulmányi, kulturális és közösségi tá-
mogatást is. Mindezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy hallgatóik 
magasabb társadalmi helyzetű társaikkal egyenlő módon jus-
sanak lehetőségekhez (equality of opportunities), és különös 
figyelmet fordítanak arra, hogy ne sérüljön a velük kapcsola-
tos egyenlő bánásmód (equal treatment) sem. 
 Az esélyegyenlőségre törekvés kétféle, egymással 
szorosan összefonódó cselekvések összessége. A roma 
szakkollégium cselekvéseinek egyik célja, hogy az egyen-
lő lehetőségek (equality) eléréséhez szükséges hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát folyamatosan fenntartsa. Ez a 
kívánalom jellemzi Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkoza-
tának egészét, és elveinek alkalmazásával lehet megelőzni, 
hogy emberek és csoportok kirekesztődjenek a társadalom-
ban fellelhető lehetőségekhez való hozzáférésből. Az esély-
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egyenlőség (equality) elsősorban tehát azt a demokratikus 
társadalmi minimumot garantálja, hogy senki ne kerüljön 
hátrányba valós vagy vélt egyéni adottságai vagy valamely 
csoporthoz tartozása miatt. Ezt olyan további jogi doku-
mentumok garantálják, mint az Európai Unió Emberi Jogok 
Európai Egyezménye 14. cikke (Kézikönyv…, 2011), illetve 
hazánk 2003. évi CXXV. törvénye az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról. Ezek a jogi dokumen-
tumok megnevezik a kizáródással veszélyeztetett csoportok 
széles körét, és megfogalmazzák a kiemelt figyelem módját 
is, melyek célzott beavatkozást teremtenek a hátrányban 
élők egyenlő hozzáférése érdekében. (Varga szerk., 2013)
 A roma szakkollégiumok intézményének felsőoktatási 
törvénybe foglalása explicit mutat rá arra, hogy hallgatói 
körének jogilag garantált lehetősége van másokkal közös 
térben és másokkal azonos módon és arányban hozzáférni 
a felsőfokú tanuláshoz. Továbbá a roma/cigány szakkollé-
gisták felsőoktatási jelenléte és a közösségük által képviselt 
kulturális értékek folyamatosan hatnak a felsőoktatási kör-
nyezet cigányságra vonatkozó előítéleteinek megváltozta-
tására, a befogadóvá válásra. A roma szakkollégium kirívó 
– diszkriminatív – esetekben érdekvédelmet is ellát. 
 Az esélyegyenlőségi cselekvések másik oldala az a fel-
ismerés, hogy a hátrányt okozó különbségtétel kizárása 
szükséges, de nem elégséges feltétel. A roma szakkollégi-
umok kiemelt támogatása is jelzi, hogy hallgatóinak valódi 
esélyegyenlőségéhez támogató feltételeket kell teremtenie 
a társadalomban megmutatkozó különbségek (méltányta-
lanságok) ellensúlyozásaként. A szakkollégiumok sokrétű 
szolgáltatásrendszere jelenti a méltányosság (equity) szem-
pontjának érvényesítését, mely a hallgatók aktív részvéte-
lével és személyre szabottan azt célozza, hogy a szociálisan 
hátrányos környezetből érkező szakkollégisták valóban élni 
tudjanak a felsőoktatás által kínált javakkal. (Trendl, 2015) 
Vagyis: a szakkollégiumok másik alapelve a méltányos meg-
közelítés, mely az egyenlő jogi státusz és a tényleges tár-
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sadalmi helyzet közötti eltérés ellensúlyozását célozza. A 
méltányos támogatások vonatkoznak egyrészt a társadalmi 
javakhoz való hozzáférésre, másrészt a társadalmi javak-
hoz vezető utakra. Mindemellett a roma szakkollégiumok 
küldetésében elsődleges szerepet játszik a roma/cigány ki-
sebbségi csoportba tartozó hallgatók bevonása. A roma/ci-
gány hallgatók társadalmi egyenlőtlenségének tényezője a 
kisebbségi hovatartozásukhoz kapcsolódó előítélet, stigma, 
mely a társadalmi javakhoz való hozzáférést (társadalmi 
szint) gátolja. Ez a stigmatizált helyzet, a mások által nega-
tívan értékelt csoporttagság kihat az egyén társas identitá-
sára és azon keresztül az önértékelésére és érzelmi jólétére 
is (egyéni szint). (Smith és mtsai, 2016) A roma szakkol-
légium, miközben a társadalmi javakhoz való hozzáférést 
sokoldalúan segíti, az identitást szem előtt tartó és erősítő 
tevékenységeivel tagjai egyéni szintjére is döntő hatással 
van. Ennek az egyéni szintnek a figyelembevétele elenged-
hetetlen a tanulói hátrányok sikeres megküzdéséhez szük-
séges reziliencia kibontakoztatásának tudatos támogatásá-
hoz. Az egyéni szinten történő támogatások kölcsönössége, 
a saját és mások sorsáért való felelősségvállalás, valamint 
a felvérteződés a cselekvésre együttesen eredményezik az 
empowerment kialakulását, mellyel az egyéni szintű törek-
vések visszahatnak a közösségre, így a társadalmi szintre is.
 A javakhoz való hozzáférésben mutatkozó különböző-
ségek a felsőoktatásban tanulók esetén is átláthatóbbak, 
egy részük egyszerűen kezelhető. Ilyen például a pénzhi-
ány, ami ösztöndíjjal ellensúlyozható, vagy a felsőoktatás-
ba való bekerüléskor fellépő adminisztrációs nehézségek, 
ami tapasztaltabb hallgatótárs segítségével feloldható. A 
javakhoz való hozzáférést azonban sokszor olyan folyama-
tok (javakhoz vezető utak) akadályozzák, melyek összetett-
sége sokrétűbb és hosszabb időtávra ható ellensúlyozást 
kívánnak. Előfordul köznevelésből hozott tanulási vagy más 
kulcskompetenciák fejletlensége a szakkollégisták körében 
(Jeney és Kerülő, 2016), illetve a települési vagy társadal-



53

Varga Aranka: Életutak egy roma szakkollégiumi közösségben

mi hátrányból következő kulturális tőkék hiánya is. Jellemző 
még, hogy mind a családi szocializációtól egyre távolodó 
tanulási környezet, mind pedig a kisebbségi (stigmatizált) 
csoporthoz tartozás érzése jelentősen és sokszor negatívan 
hat a tanulók önértékelésére, és végső soron gátját jelent-
heti a sikeres előrehaladásnak. 
Alapvetően cirkulárisan működő jelenségekkel állunk szem-
ben: a javakhoz való hozzáférés egyenlőtlensége eltérést 
okoz a javakhoz vezető utakon kínálkozó lehetőségekben, 
míg a javakhoz vezető utak egyenlőtlenségének következ-
ménye lesz a javakhoz való hozzáférés mértéke (1. ábra). 
Közös pont, hogy mindkét esetben ugyanazok a konzerváló 
okok állnak az egyenlőtlenségek hátterében. A szakkollégi-
umok a méltányos beavatkozásaik tervezésekor tisztában 
voltak az egyenlőtlenségek hátterében álló mechanizmu-
sokkal, és folyamatosan törekszenek azok lebontására, el-
lensúlyozására. (Varga, 2015a; Jancsák, 2016) 

1. ábra. Az esélyegyenlőség/egyenlőtlenség kettőssége 
(saját szerkesztés)

Fókuszban lévő csoport – interszekcionalitás 

A roma szakkollégiumok tagjainak többsége a szakirodalom 
által az interszekcionalitás jelenségével leírt helyzetben 
van. Az interszekcionalitás során kialakult összetettséget 
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kétféle egyenlőtlenségi helyzet összefonódása okozza. Az 
állandósult helyzetben új társadalmi kategóriaként ma-
nifesztálódik többféle, egymással kölcsönhatásba lépő 
egyenlőtlenségi kategória, mely során az elnyomás külön-
böző okai nem választhatók szét (Asumah és Nagel, 2014; 
Sebestyén, 2016). Az interszekcionalitás a roma szakkollégi-
umok legtöbb hallgatója esetén a szociális helyzettel össze-
függő tőkehiányok (anyagi javak, kulturális, társadalmi és 
szimbolikus tőkék hiánya) és a negatív társadalmi megítélés 
(látens vagy diszkriminatív formában) egymást erősítő ha-
tásainak összessége. 
 A tőkehiány kialakulásának és fenntartásának folyama-
tára Bourdieu hívta fel a figyelmet. Tőkeelmélete szerint 
az iskolarendszer a társadalmi egyenlőtlenség újraterme-
lődésének legitimált eszközévé válik azáltal, ha figyelmen 
kívül hagyja a család társadalmi helyzetéből következő 
tőkeátörökítési folyamatokat. A pénztőke hiánya mellett 
meghatározó a család habitusába ágyazott kulturális és 
szimbolikus tőke birtoklásának különböző szintje, illetve 
ezek beruházási lehetősége az iskolai előrehaladás során. 
(Bourdieu, 1978, 1997) Coleman Bourdieu elméletét a 
társadalmi tőkével egészítette ki, hangsúlyozva a szociális 
környezet kapcsolati hálójában elérhető és az iskolarend-
szerben konvertálható tőke fontosságát. (Coleman, 1997)
 Az interszekcionalitásban szerepet játszó másik tényező 
a negatív megítélés, amely a roma/cigány közösségekre vo-
natkozóan különböző társadalmi együttélési stratégiákban 
ölt testet és alapvető hatással van a kisebbségi csoportba 
tartozó személy életlehetőségeire, identitásához való vi-
szonyulására. (Varga, 2015b). Fontos tudni azt is, hogy a 
stigmatizált (= mások által negatívan megítélt, megbélyeg-
zett) csoporthoz tartozás kihat az egyéni önértékelésre, ér-
zelmi jóllétre. Ennek oka, hogy a csoporttagság a személyes 
identitás (én) része. Ha az adott csoportot negatívan érté-
kelik, akkor annak következménye lesz a kétely önmagunk 
iránt (alacsony önértékelés). Mindez negatív érzelmeket 
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hív elő, amelyek az élet minden aspektusát áthatják, és 
a fizikai, valamint az érzelmi jóllétet egyaránt fenyegetik. 
(Smith és mtsai, 2016) Vagyis: az előítéletekből következő 
stigmatizáltság a társas identitáshoz való viszonyuláson túl 
a személyes identitáselemekre (pl. önértékelés) is hatással 
van. Ennek egyik „tünete” a társas identitáshoz való viszo-
nyulás azon formája, amely már inkább egy védelmi me-
chanizmusnak tekinthető (pl. az egyén gyengén azonosuló-
vá válik, hogy védje az önértékelését).
 A roma szakkollégiumok létrehozását és célcsoportja 
meghatározását alapvetően befolyásolta, hogy Magyaror-
szágon a szociális hátrány és roma/cigány közösségbe tar-
tozás összefonódó kategóriát alkot. Az elmúlt évtizedekben 
több kutatás mutatott rá arra, hogy hazánkban a szociá-
lis helyzetből adódó hátrányt tovább súlyosbítja a roma/
cigány kisebbségi csoporthoz társuló negatív társadalmi 
előítélet (Forray és Hegedűs, 2003; Forray és Pálmai-
né Orsós, 2010; Cserti Csapó és Orsós, 2013; Neményi, 
2013). Az oktatási fókuszú vizsgálatok adatokkal igazolták, 
hogy a hátrányos helyzetű és a roma/cigány tanulók isko-
lai kudarcai nagy átfedést mutatnak, így ezen jellemzőkkel 
kapcsolatos oktatási kérdések nem választhatók el (Híves, 
2015; Fehérvári, 2015). A cigányság iskolázottsági helyze-
tét vizsgálva a kutatók ugyan fokozatosan javulást írtak le, 
azonban azt is megállapították, hogy a távolság (lemaradás) 
nem csökkent a nem cigány lakossághoz képest (Havas és 
mtsai, 2002; Kemény és mtsai, 2004; Zolnay, 2015). Ezt jelzi 
az is, hogy a roma/cigány tanulók nagyobb arányban válnak 
korai iskolaelhagyókká, vagy választják a rövidebb tanulmá-
nyi utat eredményező szakképzést (Liskó, 2003; Mártonfi, 
2013, 2015). Az utóbbi években több kutatás is rámutatott, 
hogy a roma/cigány tanulók iskolai teljesítményének le-
maradását a szegénység és az etnikai szegregáció egyidejű 
fennállása súlyosbítja leginkább (Kertesi és Kézdi, 2012; Fe-
jes és Szűcs szerk., 2018). 
 Felismerve az interszekcionalitás jelenségét, tudatá-
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ban kell lenni, hogy egymásra hatásuk ellenére fontos az 
összefonódó csoportjellemzők tudatos kezelése, mert ösz-
szemosásuk téves következtetésekhez és beavatkozások-
hoz vezet. Az egyik elérendő hatás a szociális hátrányokból 
adódó hiányosságok csökkentése, melyhez kompenzációt 
szolgáló, méltányos szolgáltatásokat kell nyújtani. A roma 
szakkollégiumok intézményes terei a különböző – kulturá-
lis, társadalmi, szimbolikus – tőkék megszerzését segítik és 
a tőkebirtokláshoz hozzájárulva a társadalmi javak elérését 
támogatják. A másik fontos beavatkozási terület a kisebb-
ségi csoporthoz tartozáshoz kapcsolódik, és a kulturális ér-
tékekre építő, valamint a rasszista előítéleteket visszaszo-
rító cselekvéseket foglalja magába (Arató, 2007; Bigazzi, 
2013). A roma szakkollégiumok közössége a személyes és 
szociális identitás megerősítését célozza. Az identitás fejlő-
dését célzó folyamatok olyan szolgáltatásokba ágyazódnak, 
amelyek a szakkollégisták kompetenciafejlesztésén túl a 
reziliencia és empowerment kiteljesedését tudatosan segí-
tik. Mindezek egyúttal hatással vannak a társadalmi környe-
zet érzékenyítésére, a kirekesztő előítéletek csökkentésére. 

A vizsgálat körülményei

A Pécsi Tudományegyetemen működő Wlislocki Henrik 
Szakkollégium alapításkori célja volt, hogy a romológia iránt 
érdeklődő cigány és nem cigány hallgatók számára tudomá-
nyos közösséget nyújtson. A szakkollégium jelentős európai 
uniós forrás (Phare) segítségével indult el, majd 2004-től 
2013-ig, évente 10-12 hallgató öntevékenységére építve, 
egyetemi támogatással működött. 2013-tól ismét európai 
uniós forrás (TÁMOP) segítségével bővítette tevékenységét 
és hallgatói körét – belépve a roma szakkollégiumi körbe. 
Jelen vizsgálat idején a 2016-ban indított, szintén európai 
uniós finanszírozású (EFOP) komplex programját valósítja 
meg 30 körüli hallgató részvételével. 
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 A vizsgálatba bevont szakkollégium minden tagjával (32 
fő) készült mélyinterjú 2017 őszén, melyből e tanulmány-
ban közölt elemzéshez 27 interjú került felhasználásra. A 
mélyinterjú rákérdezett a hallgató élettörténetére, ezen 
belül a családi és iskolai emlékekre. Kitért a szakkollégium-
ba kerülés körülményeire és az ott szerzett tapasztalatokra 
– különös tekintettel a szakkollégium nyújtotta szolgáltatá-
sokra, az identitásra, az önkéntes munkára és a közösségre 
vonatkozó véleményekre. Végezetül a szakkollégisták a jö-
vőbeli terveiket osztották meg. 
 Az interjúkérdések annak feltárására irányultak, hogy 
a hallgatók életútjában milyen külső és belső hatások, té-
nyezők fedezhetőek fel, és ezek hogyan hozhatóak össze-
függésbe sikeres előrehaladásukkal. Mennyire vált belsővé 
az önsorsalakítás képessége és a közösségért való felelős-
ségvállalás? Milyen szerepet tölt be életükben a Wlislocki 
Henrik Szakkollégium inkluzív környezete? Mik a rezilienssé 
válás kritériumai a roma szakkollégium hallgatói esetén? 
 Az interjúk feldolgozása kvalitatív módon, narratív tar-
talomelemzéssel történt – előre kialakított kódrendszer 
segítségével. Az interjúk elemzéséhez felhasználtuk a meg-
kérdezett hallgatók szakkollégiumi tagságához kapcsolódó 
adatait is – életkoruk, lakóhelyük, vállalt identitásuk, társa-
dalmi helyzetük, szakkollégiumi tagságuk ideje, felsőoktatá-
si szakjuk, évfolyamuk –, melyeket az elemzésben független 
és függő változóként is kezeltünk. Emellett az interjúkból az 
elemzéshez kiemelünk olyan rövid részleteket, amelyek az 
általános megállapításokat életközelbe hozzák.
 2018 júniusában a résztvevő hallgatók (20 fő) egy szak-
kollégiumi program keretében értékelték közösségüket. Az 
egyénileg és kiscsoportban végzett játékos feladatok do-
kumentumai eredményezik azt az értékelést, amely fontos 
adalék e közösség jellemzőinek bemutatásához. Elsőként 
egy asszociációs feladatban egy-egy szót kapcsoltak a hall-
gatók a szakkollégiumi életből kiragadott szavak mellé. Kis-
csoportban a szavakból olyan mondatokat alkottak, ame-
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lyek az adott témát – asszociációs hívószót pl. tanáraim, 
egyetemem stb. – a szavak alapján jellemzik. Ezt követően 
rákérdeztünk arra, hogy mit kaptak a hallgatók a szakkol-
légiumtól és arra is, hogy mit adtak ők a közösségnek. A 
két témakörben tett egyéni, írásban rögzített felsoroláso-
kat tematizáltuk, és alakítottuk számadatokká, jelenítettük 
meg grafikonon. Végezetül a hallgatók rövid esszében fej-
tették ki, hogy mit jelent nekik a szakkollégium, milyen lett 
volna e közösség nélkül az életük. Ezeket a néhány monda-
tos összegző visszajelzéseket egyrészt tartalomelemzéssel 
számszerűsítettük, és összevetettük az „adtam/kaptam” 
kérdésre gyűjtött válaszokkal. Másrészt a leírtak kifejező 
volta miatt néhányat – ebben a tanulmányban és a kötet 
más tanulmányai elején – változtatás nélkül közlünk. 
 

A vizsgált csoport jellemzői

A Wlislocki Henrik Szakkollégium alapítója, Forray Katalin az 
ezredfordulón írt tanulmányában kezdte el feltárni, hogy mi 
jellemzi a felsőoktatásba bejutó roma fiatalokat. (Forray, 
2003) Családi hátterüket tekintve három csoportot különí-
tett el: „a roma középosztály tagjait, a társadalmi peremhely-
zetben élő cigány csoportokból származó, illetve az állami 
nevelőintézetekben felnőtt fiatalokat” (Forray, 2003, 262). 
Az utóbbi két csoportra vonatkozóan kiemelte, hogy általá-
ban idősebbek egyetemista társaiknál, mivel sokszor iskolai 
pályájukat újrakezdve jutnak be a felsőoktatásba. A család-
juk iskolázottságához képest ugyanis túl nagy az az út, amit 
a felsőoktatásig meg kell tenniük. Továbbtanulási döntései-
ket befolyásolják az iskolai kudarcok, az információhiány, az 
önbizalom hiánya, de korlátozóak sokszor a környezetükben 
lévő pedagógusok iránymutatásai is. Az elemzés kitér az 
anyagi feltételek hiányára, az ösztöndíj-támogatás fontos-
ságára is. Megemlíti, hogy a vizsgálat idején a roma/cigány 
egyetemisták nagy arányban választották a levelező tagoza-
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tot, hogy az egyetem mellett megélhetésükről is tudjanak 
gondoskodni, mivel nem egy esetben már családfenntartók 
voltak. Felveti, hogy szükséges a szocializáció mikéntjének 
részletes vizsgálata azon fiatalok esetén, akik nem otthonról 
hozták az értelmiségivé válás mintáit, és fontos képet kapni 
arról is, hogy miként alakul kortársaikhoz, a saját kibocsátó 
közösségükhöz, illetve a teljes magyar társadalomhoz való 
viszonyuk. (Forray, 2003, 262)
 Forray a szakkollégium alapítása óta eltelt időszakban 
több hullámban vizsgálta a fentiekben kijelölt tématerüle-
teket. (Forray és Boros, 2009; Forray, 2014, 2015, 2016) 
Jelen tanulmány ennek a vizsgálati iránynak a vonulatába 
illeszkedik, a roma/cigány egyetemistákra vonatkozó kérdé-
seket napjaink meghatározó elméleteibe helyezve.
 A 2017 őszén életútinterjút adó szakkollégisták majd-
nem fele (11 fő) interszekcionalitással jellemezhető (2. 
ábra). További 8 fő vallotta magát roma/cigány nemzetiség-
hez tartozónak, de a hátrányos helyzet jogi kritériumaihoz 
kapcsolódó dokumentumokat nem adott le. Így összes-
ségében a megkérdezettek 70%-a roma/cigány fiatal. Hat 
szakkollégista igazolta hátrányos helyzetét, de nem sorolta 
magát a roma/cigány nemzetiséghez.

2. ábra. A vizsgált szakkollégium mintában szereplő hallgatók 
társadalmi és kulturális háttér szerinti megoszlása a 2017/2018-as 

tanév 1. félévében (N:27)
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Így beszélt családi körülményeiről az egyik szakkollégista:

„Hát igazából, ami úgy általánosságban nehezítette 
az életemet, az valamilyen szinten az anyagi háttér. 
Meg én úgy gondolom, hogy az is, hogy a szüleim-
nek az iskolai végzettsége nem nagyobb, mint nyolc 
általános, és igazából már az általános iskola utáni 
továbbtanulásban sem nagyon tudtak segíteni. Nem 
volt kitől megkérdeznem, hogy ez hogy működik, 
vagy mire számíthatok. Szóval minden teljesen isme-
retlen volt számomra. Igazából általános iskola után 
egy szakmával is beértem volna, csak nem tudtam 
eldönteni, hogy merre menjek, vagy mit szeretnék. 
És mivel a nővérem a Gandhi Gimnáziumba járt, én 
is ide jelentkeztem. Hát én úgy gondolom, hogy éle-
temben az egyik legnagyobb sikerem, hogy felvettek 
az egyetemre. Úgy gondolom, hogy ez tényleg egy 
nagyon-nagy dolog. Persze az még ott van, hogy még 
el kell végeznem, de ez folyamatban van, és rajta va-
gyok.” (WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

Érdemes kiemelni, hogy a szociális hátrányok néhány szak-
kollégista esetén olyan súlyosak, hogy van olyan hallgató is, 
aki számára a szakkollégium többek között azt jelenti, hogy 
„az elmúlt fél évben nem voltam éhes”. Hasonló nehézsé-
geket tükröz az alábbi idézet is:

„Most nemrég az egyik barátomat vittem el magunk-
hoz. Eddig öt vagy hat embert vittem el összesen 
hozzánk. Hát ledöbbentek, elég durván. A legutóbbi 
barátom azt mondta, hogy ennél lejjebb már nincs. 
Azért van szerintem, mert akinek nincsen semmije, 
az a legalja.” (WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

Tagja a közösségnek néhány olyan fiatal (2 fő), akik egyik 
fenti kategóriába sem tartoznak, de érdeklődésük és hátrá-
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nyaik (pl. csonka család) miatt csatlakoztak a szakkollégium-
hoz, támogató hátteret keresve. 
 A szakkollégisták lakóhelye is változatos: a tagok fele 
(14 fő) baranyai és további 8 fő Somogy megyéből való. 
Egynegyedük érkezett csak az ország távolabbi településé-
ről. Hatan pécsiek, 9 fő kisvárosból és 11 fő kistelepülésről 
származik, mely megoszlás is a szociális hátrányokat jelzi. 
Családi hátterüket tekintve sokszínű a vizsgált szakkollégiu-
mi közösség, melynek tagjai 5 kivétellel bekerültek a vizsgá-
lati mintába is. Közös jellemzőjük, hogy kivétel nélkül olyan 
hátrányaik vannak, melyek iskolai pályafutásukat nehezítet-
ték. Így a velük felvett interjúkból témánkra vonatkoztatha-
tó példákat hozhatunk, elemzéseket végezhetünk.
 A Pécsi Tudományegyetem 5 karán, ötféle felsőoktatási 
formában, szinten tanulnak, döntően és hasonló arányban 
a Bölcsészettudományi és a Természettudományi Karon. A 
diákok mintegy fele tanárnak készül. A BA képzésen tanuló 
egyharmadnyi hallgató mérnöki és társadalomtudományi 
területen van. Egy orvosi és egy művészeti karon tanuló 
hallgató is tagja a közösségnek (1. táblázat). A megkérde-
zettek kétharmada (18 fő) kollégiumban lakik.

1. táblázat. A vizsgált csoport megoszlása a karok és képzési szintek 
közötti (N:27)

Kar Fő % Szint Fő %

Általános Orvosi Kar 1 4 FSZ6 2 7

Bölcsészettudományi Kar 11 41 BA/BSC 9 33

Műszaki Informatikai Kar 4 15 MA 1 4

Művészeti Kar 1 4 Osztatlan 1 4

Természettudományi Kar 10 37 Tanári 14 52
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A szakkollégiumi tagság időtartama egyenletesen oszlik 
meg a vizsgált személyek között: közel egyharmad-egyhar-
mad arányban vannak az új belépők és a már egy éve ta-
gok. Van egy stabil – több mint egyharmadnyi – „mag”, akik 
2-4 éve tagjai a közösségnek (2. táblázat). Ez a megoszlás 
különösen alkalmas a szakkollégium hatásának vizsgálatára 
a három csoport összevetésében. További összevetésre ad 
lehetőséget a nemek közötti megoszlás is. A csoport kisebb 
része nő (10 fő), többen vannak a férfiak (17 fő). 

2. táblázat. A vizsgált csoport megoszlása a szakkollégium tagság 
időtartama, a tagok életkora és felsőoktatási évfolyama tekinteté-

ben (N:27)

Tagság idő-
tartama Fő % Betöltött 

életkor (év) Fő % Évfolyam7 Fő %

4 tanév 6 22 20 2 7 1 3 11

3 tanév 3 11 21 4 15 2 7 26

2 tanév 1 4 22 8 30 3 7 26

1 tanév 9 33 23 3 11 4 9 33

új belépő 8 30 24 3 11 5 1 4

25 7 26

Az életkor 20 és 25 év között található – egyenletes eloszlás-
ban. Meg kell említeni, hogy különböző okok miatt „túlko-
rosság” jellemzi a vizsgált csoportot. A hallgatók egy része (6 
fő) az Arany János Programokból érkezett, így az ott elvégzett 
előkészítő év miatt általában idősebbek az azonos évfolya-
mon tanuló társaiknál. Van olyan, aki FSZ képzést követő-
en került magasabb képzésre. A pécsi roma szakkollégium 
hallgatói körében az FSZ képzés egyfajta „beugrót” jelent a 
diplomát is adó felsőoktatásba, a tanulmány írásának idején 
(2018) is van (2 fő) erre a képzéstípusra járó és továbbtanu-
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lást tervező hallgató. Az is látható, hogy a hallgatók egy része 
(2018-ban: 5 fő) a képzést több félév alatt végzi el a minimá-
lisnál – nem teljesített kreditek vagy más problémák miatt. 
 A szakkollégium működésének nagy (30 fő körüli) hall-
gatói létszámú 5 évére visszatekintve a hallgatók jellemzői 
hasonlóak voltak a jelenleg vizsgált félév adataihoz. A ta-
gok körében ugyan van fluktuáció, azonban a tanulmányok 
félbehagyása miatt ritka a lemorzsolódás. A szakkollégiumi 
program elhagyása általában a diplomaszerzés, a képzés 
más helyszínen folytatása vagy a programból adódó leter-
heltség miatt történik. Évek óta vannak olyan hallgatók is, 
akik a European Voluntary Service (EVS) hálózatában utaz-
nak külföldre önkéntes munkát végezni és közben nyelvet 
tanulni. Ez sokkal gyakoribb, mint az Erasmus kínálta külföl-
di egyetemi félév. Vélhetően ebben szerepet játszik, hogy 
a külföldi munkavállalás, még ha önkéntes munka is, köze-
lebb áll a szakkollégistákhoz, mint az ismeretlen felsőokta-
tási közeg, továbbá az egymásnak nyújtott tapasztalat és 
szociális háló is az EVS-re terjed ki. 
 A következőkben a szakkollégiumba bekerülés és az ott 
töltött időszak pedagógiai kereteit és személyes tapasztala-
tait, valamint a hosszabb távú terveket vizsgáljuk. Elemzé-
sünk a pécsi szakkollégium szakmai koncepciójára és a hall-
gatói interjúkra támaszkodik, ezeket tematizáljuk az inklúzió, 
a reziliencia és az empowerment szempontjai szerint. Az 
inklúzió elvrendszere mentén tematizált szempontokkal 
a kölcsönös befogadáshoz szükséges külső (támogató) té-
nyezők meglétét lehet vizsgálni a szakkollégiumban. Ennek 
segítségével leírható, hogy az inkluzív környezet hatása 
miként vezet el a személyes sikerekig, áttörve a társadalmi 
hátrányokat (reziliencia). A szakkollégiumban megfigyelhető 
személyes sikereket közösségi dimenzióba helyezve vizsgál-
hatjuk a saját és mások sorsáért vállalt felelősség kialakulá-
sát, azt a felvérteződési folyamatot, amikor a fiatal egyéni 
sikerei mellett fontosnak tartja a másokért való cselekvést, 
ezzel elősegítve közössége sikeres társadalmi integrációját 
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(empowerment). Ez jelenti ugyanis az inkluzív környezet 
további „lépcsőfokát”, mikor a szakkollégium tagjainak cse-
lekvővé válása valódi kölcsönös közösségi támogatást ered-
ményeznek, a személyes „felvérteződés”-től a kortársak se-
gítésén keresztül a társadalmi felelősségvállalásig. 

A szakkollégiumba kerülés

A szakkollégiumba jelentkezéshez az információ forrása 
legnagyobb arányban a már szakkollégista diákoktól eredt 
– a jelenlegi hallgatók háromnegyede rajtuk keresztül jutott 
a közösségbe. Részint a középiskolások (főként Arany János 
programosok) körében végzett pályaorientációs tevékeny-
ség során, részint az egyetemi karokon, kurzusokon kiala-
kított hallgatói kapcsolatok segítségével kerültek elő az új 
belépők. Egy tipikus példa a szakkollégiumba kerülésre:

„Mentortáborban voltam, ott egy (WHSz-es) diák 
mentor említette meg a személyes beszélgetéseink 
kapcsán, hogy ő úgy látja, hogy nekem itt a helyem. 
És így elgondolkodtam rajta, informálódtam tőle, és 
így keveredtem mondjuk ide.”
Kérdező: Mi volt a döntő pont, hogy ide jelentkeztél? 
„Hát hátrányos helyzetű vagyok, és úgy gondoltam, 
hogy csak itt van az a társaság, aki az én úgymond 
köreimből érkezett… És ezért gondoltam, hogy ez a 
csapat úgymond az én környékemből, én rétegem-
ből jött, úgyhogy itt megtalálom a helyemet. Hogy 
őszintén tudok beszélgetni mindenkivel. És ők átér-
zik jobban azt a dolgot, mint amit én mondok, vagy 
én milyen helyzetben vagyok, és ők megértik a való-
di dolgokat, mert ők is ilyen környezetben vannak…” 
(WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

Nagy arányban vannak azok a fiatalok, akik tanáruk (közép-
iskolai és egyetemi egyaránt) személyes ajánlására jelent-
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keztek a szakkollégiumba. Néhány esetben játszott szere-
pet a jelentkezésben az előzetes személyes tapasztalat a 
szakkollégiumról – valamely nyitott programon való rész-
vétel tette vonzóvá a szakkollégium közösségét. Elenyésző 
azok száma, akik a felvételi pályázati kiírás során találkoz-
tak először a lehetőséggel. A jelentkezés okaként minden 
esetben a személyes motiváció jelent meg az interjúkban. A 
közösségbe tartozás igényéről is sok hallgató beszélt, ezen 
belül is a hasonló helyzetből érkezők köre vonzotta őket. 
A válaszadók egynegyede hangsúlyozta, hogy az ösztöndíj 
nélkül nem biztos, hogy tudnának tanulni. Kisebb arány-
ban, de a tudományos életbe bekapcsolódást és a hagyo-
mányőrzés lehetőségét is megnevezték, illetve azt, hogy 
egyetemi tanulmányaikhoz vártak konkrét segítséget (3. 
táblázat).

3. táblázat. A vizsgált csoport szakkollégiumba kerülésének háttere 
(N:27)

Téma 
emlí-
tése 

Szakkollégiumi lehetőség 
információ forrása A szakkollégiumi lehetőség / jelentkezés motivációja

WHSz 
/más 

tanártól

WHSz 
hallga-
tótól

Szóró-
anyag

Tudo-
mányos 

tevé-
kenység

Ösztön-
díj

Egye-
temi 

tanul-
mány-

hoz 
segítés

Hagyo-
mány-
őrzés

Közös-
ségi 

hovatar-
tozás

FŐ 13 fő 21 fő 2 fő 4 fő 7 fő 2 fő 4 fő 17 fő

% 48 78 7 15 26 7 15 63

Intézményi környezet – inklúzió

Napjainkban a tanulás intézményi környezetét vizsgálva a 
kutatók azt hangsúlyozzák, hogy az esélyegyenlőségi cse-
lekvések az egyének és közösségek értékeit, szükségleteit 
felismerő és ahhoz igazodó társadalmi környezetben tud-
nak maradéktalanul célt érni (Hurtado és mtsai, 2012). Ez 
jellemzi az inkluzív környezetet is. Az inklúzió (kölcsönös 
befogadás) a hátrányt okozó megkülönböztetés tilalmát, 
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az egyenlő bánásmódot és a valódi hozzáférést biztosító 
méltányos szolgáltatásokkal együtt alkalmazza annak érde-
kében, hogy a különböző csoportok és egyének sikeresen 
(esélyteremtő módon) együtt tudjanak élni. Az inklúzió 
kategóriamentes nézőpontja a közösség egyes tagjaira 
egyediségükben tekint. Az egyént társadalmi helyzetének, 
kulturális sajátosságainak és személyes adottságainak met-
szetében elhelyezve törekszik a személyes kibontakoztatás 
maximalizálására. (Varga 2015a) Az inklúzió oktatási szin-
ten való érvényesítése évtizedekig elsősorban a közneve-
lésben jelent meg. Az utóbbi másfél-két évtizedben szapo-
rodtak meg azok a kutatások és kezdeményezések, amely a 
felsőoktatás befogadóvá tételét célozzák. Ilyen például az 
„Inclusive Excellence” mozgalma, mely az Egyesült Államok 
felsőoktatásában köti össze a hallgatói sokszínűség érvény-
re juttatását az egyetemi kiválóság növelése érdekében. 
(Arató és Varga szerk., 2015)
 Az inklúzió a sokféleség (diverzitás) sikeres kezelését az 
egyediségből következő szükségletekre való hatékony rea-
gálással éri el. Nyitottságot tükröz, melyet a benne lévők 
pozitív attitűdje, a sokszínűség értékelésének szemlélete 
jellemez. Fontos része a teret működtető és felelős szemé-
lyek szakmai felkészültsége, mely az egyéni életutak megér-
tésében, személyre szabott és eredményes segítésében ölt 
testet. Közös cselekvés, partneri együttműködés jellemzi, 
és a benne rejlő diverzitásra való sikeres reagálás alapfelté-
tele a folyamatos megújulás (Varga, 2015a). 
 A pécsi szakkollégium elsőként fizikai terében törekedett 
az inkluzivitásra. A szakkollégisták által berendezett közössé-
gi teret – mely a campusban kapott helyet – mindennapos 
használói alakították ki. A térben lévő tárgyak kiválasztása a 
hallgatók igényeihez, szükségleteihez igazodott: így van pár-
nákkal kibélelt pihenősarok, tanulóasztal számítógépekkel 
és konyharész a közös teázáshoz, étkezéshez. A polcokon a 
diákok kiadványai illetve számukra fontos könyvek vannak, 
a szekrényekben portfólióikat érhetik el, és a falakra a közös 
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élmények képei kerültek. Az egyetem nyitvatartási idejében 
a szakkollégisták bármikor használhatják egyénileg is ezt a 
teret, illetve itt szervezik közösségi találkozóikat is. A „közös-
ségi terünk” szóra összegyűjtött hallgatói asszociációk között 
szerepelnek a „nyugalom”, „barátságos”, „kényelem”, „fény-
képek, emlékek” szavak. A hallgatói asszociációkat az alábbi 
mondatban formálták a fiatalok eggyé:

„Nekem a szakkoli az a hely, ahol mindig nyugalomra 
lelhetek, Sefivel (közösségi tér vezetője, szerk.) beszél-
getve egy jó kávé mellett üldögélünk kényelmesen a 
teraszon.” (WHSz, asszociációs feladat, 2018. június)

Az inkluzivitás tartalmi elemei közül az első a teret mű-
ködtető személyek befogadó attitűdje és felkészültsége. A 
befogadó attitűd egy olyan szemléleti alap, mely megha-
tározó a megvalósuló cselekvések sikerességében. Az el-
köteleződés, mint „jó szándék”, minden további cselekvés 
fundamentuma, csak akkor „talál célba”, ha a megvalósí-
tók egyben szakmájukban kiváló „mesterek”, akik képesek 
hatékony eszközökkel reagálni az inkluzív tér diverzitásából 
adódó sokféle kihívásra. A szakkollégium működésének két 
évét vizsgáló zárókutatás (Varga szerk., 2015) feltárta, hogy 
az attitűd és mesterségbeli tudás mellett elengedhetetlen a 
teret működtetők reflektivitása, mely döntően a saját tudá-
sukra, gyakorlatukra irányul és része a folyamatos megújí-
tási szándék. A „tanáraim” hívószóra összegyűjtött hallgatói 
asszociációk között konkrét nevek és döntően pozitív jelzők 
szerepeltek. A 20 szó közös gondolattá formálását végző 
kiscsoport frappáns megoldása:

„A tanáraim segítőkész példaképek” (WHSz, Asszoci-
ációs feladat, 2018. június)

Elengedhetetlen az is, hogy a működtetés felelősei a be-
vont szakkollégistákkal és a teret körülvevő partneri háló 
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szakembereivel kölcsönös együttműködési rendszerbe 
ágyazódnak. A sokféle szereplő tevékenységei párhuzamo-
san és interakciókon keresztül valósulnak meg úgy, hogy 
csak egymásra épülően legyenek képesek sikert elérni. Eb-
ben a rendszerben mindenki saját felelősséget kap szere-
pének megfelelően, melynek több formában biztosított a 
nyilvánossága, így a számonkérhetősége is. Az egyenlő rész-
vétel és hozzáférés kritériumának további és az inkluzivitás 
szempontjából is kiemelt biztosítéka az a sokrétű tevékeny-
ségrendszer, mely személyre szabott (differenciált) módon 
igazodik a szakkollégistákhoz. A 3. ábrán felsorolt pedagó-
giai tevékenységrendszer a pécsi szakkollégium szakmai 
programjának része. A közösségi terekben és virtuális plat-
formon zajló tevékenységek 3 fő cél szerint tematizálhatók. 
A bevonódás a szakkollégisták igényei és szükségletei men-
tén alakul. 

 
1. A szakkollégiumi működés egy olyan közösség-
be ágyazódik, melyet az öntevékenység jellemez. A 
szakkollégisták maguk alakítják kulturális és közös-
ségi programjaikat, melybe érdeklődésük szerint 
vonódnak be. Ennek része az identitás erősítését 
célzó programok – a roma/cigány közösség pozitív 
értékként megélése és az értelmiséggé válás belső-
vé tétele. A mentori rendszer biztosítja a személyre 
szabottságot. Transzlétorként az idősebb, tapasztal-
tabb szakkollégisták mint mentorok a mozgatói a 
közösségnek, segítve fiatalabb társaik aktivitásának 
növelését. A mentorok egyúttal önbizalmat, szemé-
lyes megerősítést (self-help mechanizmus) kapnak a 
sikeres közösségi működés által. 
2. Az egyéni gondoskodás egyik alappillére a tutori 
rendszer. A felsőoktatásban elismert személyek 
(egyetemi oktatók) a hallgatók felkérésére szemé-
lyesen és egyedileg segítik a szakkollégista előreha-
ladását. Ez a szerep visszahat a tutorok elkötelező-
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désére, az egyetemi közeg befogadóbbá tételére. 
Az egyéni gondoskodás másrészről azt jelenti, hogy 
a szakkollégisták egyéni igényeihez és szükségletei-
hez igazítva kérnek/kapnak szolgáltatásokat külső 
szakemberektől a tanulmányi segítéstől a személyes 
problémáik megoldásán keresztül a nyelvtanulásig. 
Az egyéni gondoskodás hatékonyságát növeli, hogy a 
szakkollégisták karriertervüket a tutorukkal közösen 
kialakítva, ehhez igazítva válogatnak a felkínált lehe-
tőségek közül. A támogatásuk interaktivitását növeli, 
hogy a hallgatók előrehaladásukat portfóliójukban 
rögzítik, és egyben reflektálnak fejlődésükre.
3. A felsőoktatási térben a tudományos előrehala-
dás ruházza fel a szakkollégistákat olyan kulturális 
tőkével, melyet a későbbiekben a munkaerőpiacon 
is tudnak kamatoztatni. Ehhez felkészítéseket, illetve 
többféle gyakorlati lehetőségek kapnak. Támogatást 
nyerhetnek egyéni és kiscsoportos hallgatói kutatás-
ra, bevonódhatnak oktatókkal közös vizsgálatokba, 
részt vehetnek konferenciákon szervezőként, elő-
adóként és szakkollégiumi tanulmányutak résztvevői 
lehetnek – Magyarországon és külföldön. A tudo-
mányos élet kínálta lehetőségek széles tárházából 
minden szakkollégista szakjához, leterheltségéhez, 
érdeklődéséhez mérten válogathat. 
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3. ábra. A vizsgált szakkollégiumi szolgáltatásrendszer három pillére 
[saját szerkesztés a Szakmai Koncepció (2016) alapján]

A pécsi szakkollégium 15 éves működésének tapasztalata, 
hogy a hallgatók tagsági idejük növekedésével egyre aktí-
vabb formálóivá válnak a közösségnek és egyre tudatosab-
ban válogatnak a felkínált szolgáltatásokból. A 2017-ben 
felvett interjúk is tükrözik ezt a fejlődést. A régebbi szak-
kollégiumi tagok – különösen a mentor szerepben lévők – 
reflektívebben ítélték meg a szakkollégiumi lehetőségeket, 
és nagyobb teret igényelnek a választásnak és az önszerve-
ződésnek. Ezt tükrözi az alábbi interjúrészlet:

„Hát bevallom őszintén, amikor a WHSz-t elkezd-
tem, akkor mindent néztem, csak azt nem, hogy mit 
ad. Mert nem nagyon tudtam még helyén kezelni… 
hanem a csoport, akik körülvettek, azok voltak na-
gyon jók. És velük csináltunk mindent, minden tré-
ninget végig, amik abban a pillanatban nagyon hasz-
nosak voltak nekem. Így az elindításhoz. Nagyon sok 
pluszt adtak, és egy csomó olyan eleme van, amit én 
használok a mai napig is. Most meg inkább a szak-
mai tér, az itt lévő, az én szememmel szakemberek, 
akik régebb óta itt vannak. Ez az a dolog, amiért 
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nekem jó a WHSz-ben, és fontos, hogy itt lehessek. 
Meg hát maga a kapcsolat, szóval a kapcsolati tő-
kém a WHSz-szel, ez így kitárul. Hogy sok helyre az 
ő megbízatásukból tudok eljutni… Ez egy jó megíté-
lésű pozíció, hogy a szakkollégium kiküldetésében 
vagyok. Szóval inkább ezek a jövőmet megalapozó 
és elősegítő elemek a WHSz-ben azok, amik nekem 
manapság fontosak. És inkább már a tanítás a kö-
zösség felé, mint hogy velük együtt dolgozás az, ami 
számomra jobb. Most, hogy így kell megfogalmaz-
zam, úgy érzem, hogy most már egy csomó dolgot 
felülről látok, és én ezeken túl vagyok, és én inkább 
átadnám ezeket a dolgokat másnak…” (WHSz-tag, 
életútinterjú-részlet, 2017)

Személyes sikerek – reziliencia

A vizsgált szakkollégium hallgatói körében egy előző hullám-
ban is készültek életútinterjúk, melyek elemzése magas tár-
sadalmi státuszú kontrollcsoporttal összevetésben történt 
(Rayman és Varga 2015). Az elemzés fókuszában az iskoláz-
tatás során felmerülő nehézségek és az azokkal való megküz-
dés mikéntje állt. Az interjúkban a magasabb társadalmi stá-
tuszú környezetben felnőtt egyetemisták kevés nehézséget 
említettek tanulmányaikkal összefüggésben, és ezek meg-
oldásában leginkább a család játszott szerepet. A hátrányos 
környezetből a felsőoktatásba továbbjutó roma/cigány diá-
kok (szakkollégisták) lényegesen több nehézséget emeltek ki 
az iskolai előrehaladásra visszaemlékezve, mely problémákat 
elsősorban az iskola és a külső szervezetek kompenzáltak. 
Bár az intézményi terekben is bőven akadtak számukra hát-
ráltató tényezők, a támogató szereplők ezek hatását átírták, 
így a hátrányokat képesek voltak ellensúlyozni. Mindez azt 
bizonyította, hogy az inkluzivitás megfelelő aránya segítette 
a hátránnyal küzdőket rezilienciájuk kiteljesedésére. 
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 A reziliens diákok jellemzője, hogy sikeres előrehaladá-
sukat gátló hátrányaik (rizikótényezők) vannak, ám ezek el-
lenére sikeres a tanulmányi pályafutásuk. Vagyis a javakhoz 
vezető úton képesek sikeres tőkebefektetéseket tenni, és 
a javakhoz hozzáférésük sem korlátozott. Ehhez elenged-
hetetlen, hogy a nehéz körülményekhez való sikeres alkal-
mazkodáshoz, a reziliencia kialakulásához olyan támogató 
(protektív) feltételek álljanak rendelkezésre, melyek képe-
sek ellensúlyozni a rizikótényezőket. Külső rizikótényezőnek 
tekinthető az alacsony szocioökonómiai státusz (társadalmi 
hátrány, negatív társadalmi megítélés) és a személyes élet 
traumatikus eseményei is. A környezetből eredő (külső) 
protektív feltételek a szocializációs közeg (család, iskola, a 
kortárs csoport) kapcsolati hálójában érhetők el (Masten 
és mtsai, 2008; Czeglédi 2012; Homoki 2016). A tanári tá-
mogatásra így emlékszik vissza az egyik szakkollégista.

„És akkor utána, hatodik után, elkezdődtek nekem, 
hogy versenyekre jártam, akkor az irodalomban is 
otthon voltam még, és onnantól kezdve már elkezd-
tek felfigyelni a tanárok is. És akkor már a középis-
kolai felvételihez, mert ott nekem volt egy szóbeli 
elbeszélgetésem, amit a középiskola kért, arra a fel-
készüléshez már volt tanárom, aki csak úgy, jókedv-
ből, önzetlenségből elvállalt, és különórák után ott 
maradt velem bioszozni. Mai napig tartom egyéb-
ként ezekkel a tanárokkal a kapcsolatot.” (WHSz-tag, 
életútinterjú-részlet, 2017)

A vizsgált csoport tagjainak döntő része reziliensnek mond-
ható, hiszen hátrányaikat leküzdve sikeresen haladtak előre 
a köznevelésben és jelenleg a felsőoktatásban tanulnak. A 
2015-ös interjúkban elhangzott esetek a 2017-es interjúk-
ban is megjelentek. Egyéni hátránya van minden ötödik di-
áknak, melynek leküzdésére különböző stratégiát alakítot-
tak ki az iskoláztatás során.
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„Diszgráfiás vagyok, lassan írok, és nem derült ki a 
diszgráfia, mert túl szégyelltem, hogy lassan írok, 
hogy egészen középiskolás koromig nem mertem 
senkinek megmutatni a füzetem, meg semmi, ha-
nem így eltitkoltam, hogy nem tudtam jegyzetelni, 
meg nem tudtam leírni szavakat. És a tollbamondás-
nál is direkt nem tettem föl a füzetem a padra, és úgy 
írtam az ölemben, meg ilyesmi. A tollbamondásban 
csak félig írtam le a szavakat, a végén majd kiegészí-
tem, mert emlékszem majd a szavakra. És amikor (a 
tanár) másodjára lediktálta, addig én kiegészítettem 
a szavakat.” (WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

Nagy arányú (44%) a traumatizáló életesemények említése 
az interjúkban, melyek hatását – még ha némiképp fel is 
dolgozva – a mai napig hordozzák a szakkollégisták. Megol-
dási stratégiáik is előkerültek az élettörténetekben, melyek 
hatalmas belső erőt, küzdelmet, kitartást, tenni akarást 
tükröznek. Megjelennek a külső támogatók is, amennyiben 
képesek bizalmas viszonyt kialakítani a fiatallal. Ellenkező 
esetben a nehéz családi háttér évekig titkolandó élethely-
zetté válik, mint az alábbi történetben is.

„Akkor (gyámhivatal értesítése az iskolának a véde-
lembe vétel megszüntetéséről – szerk.) mondtam 
neki: Tanár úr, én erre nem voltam felkészülve, 
hogy én ezt egy idegennek elmondjam, mert ez 
egy olyan dolog, amit én szégyelltem akkor, nagyon 
szégyelltem, másrészt meg nem építettünk ki olyan 
bizalmat. A tanárnőnek már tizedikben elmondtam 
az első adandó alkalommal, mert félrehívott, és 
beszélgettünk, és látta rajtam, hogy szarul vagyok. 
Akkor elmondtam neki, hogy anyám be volt rúg-
va, ötkor keltem, azért nem tudtam jó dolgozatot 
írni. És akkor rám nézett és mondta, hogy jól van, 
megértem. És akkor neki azért mondtam el, mert 
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éreztem rajta, hogy megbízhatok benne. De a ta-
nár úrnál nem volt ilyen, csak az osztálypénzzel, és 
úgy voltam, hogy majd valahogy összekuporgatom, 
aztán hazudtam össze-vissza, hogy miért nem hoz-
tam, hogy otthon felejtettem, hogy ez van, az van, 
amaz van, csak hogy ne kelljen elmondjam, hogy 
igazából velem mi is van.” (WHSz-tag, életútinterjú-
részlet, 2017)

Csekély volt azoknak a száma, akik nem beszéltek nehéz 
anyagi körülményeikről – összefüggésben a szülők iskolá-
zatlanságával, munkanélküliségével vagy az interjúalany 
árvaságával. (4. táblázat)

4. táblázat. A vizsgált csoport életútjellemzői (N:27)

Téma 
említése 

Egyéni 
hátrány Családi hátrány Családi előny

pL. diszlexia Traumatizáló 
esemény 

(deviancia/
családi 

tragédia)

Szegény, 
árva, sok 
testvér, 

iskolázatlan 
szülők, állami 

gondozott

Tanu-
lási segítség, 
folyamatos 
motiválás

Mintaadó 
testvér

Fő 6 12 22 20 9

% 22 44 81 74 33

Téma emlí-
tése

Általános Iskola Középiskola 

Hátrány – Kire-
kesztő

tanár és/vagy 
diák

Előny – Segítő 
tanár és/vagy 

diák

Hátrány – Kire-
kesztő 

tanár és/vagy 
diák

Előny – Segítő 
tanár és/vagy 

diák

Fő 15 15 2 23

% 56 56 7 85

Kiugró az is, hogy az anyagi nehézségek mellett a diákok 
háromnegyede erősen motiváló családi háttérről tett emlí-
tést. Olyan szülőkről, rokonokról, akik, ha a tanulásban nem 
is tudtak segíteni, annak feltételeit igyekeztek megteremte-
ni, és fontosnak tartották a továbbtanulást. Szintén magas 
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arányban – a hallgatók harmada – említett olyan testvért, 
akinek mintaadása fontos volt az iskolai döntések során. 

„Van nekem egy nagyobb bátyám, aki ide járt a Pécsi 
Tudományegyetemre, az MSC-t pedig Pesten végez-
te. Tehát úgymond rokoni szálak fűznek az egyetem-
hez, mert amúgy (a bátyám) 5 évvel idősebb, mint 
én, és a szüleink nem jártak iskolába, de valahogy 
gondolom egy generáció kimaradt ott, mert nekünk 
fekszik a tanulás.” (WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 
2017)

Láthatóan a szakkollégisták környezetében vannak olyan 
családi minták – idősebb testvér vagy szülő –, amelyek kö-
vetése kiugró támogatásként jelent meg a narratívákban. 
Ennek hátterében egyrészt az áll, hogy a családi minta sze-
repmodellként növelte az énhatékonyságukat, hiszen lát-
tak maguk előtt valakit, aki hozzájuk hasonló helyzetben 
volt, és a megpróbáltatások ellenére erőfeszítéseivel sikert 
ért el. Mindez mint motivációs erő segíti a megfigyelő sa-
ját képességében való hitét (énhatékonyságát) felépíteni. 
(Bandura, 2008) Fontos látni azt is, hogy a társas összeha-
sonlítás a kisebbségi csoporton belül a többségi csoporttal 
összevetésben ellentétes módon működik. A kisebbségi 
csoportba tartozók önértékelését nemhogy csökkenti, ha-
nem sokkal inkább növeli a saját csoporton belül kiemelke-
dően teljesítőkkel való személyes összevetés. A kisebbségi 
csoport esetében ugyanis az egyén a másik sikerében osz-
tozik – ellensúlyozva a stigmatizáltság önbizalom csökkentő 
hatását. (Brewer és Weber, 1994)
 Az eredmények megerősítették az iskola családdal való 
együttműködésének fontosságát, mely alapvető a tanulási 
motiváció érdekében tett közös erőfeszítésekhez. Szintén 
megerősítést nyert, hogy a felsőoktatásban létrehozott 
roma szakkollégiumi közösség mint referenciacsoport is 
nyújthat elérhető, tanulási motivációt jelentő mintákat. Ezt 
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a támogató erőt egészíti ki a kulturális és társadalmi tőke, 
mely a szakkollégium szolgáltatásaiban, kapcsolati hálójá-
ban érhető el. 

„Igazából nagyon sok emberi dolgot ad leginkább a 
szakkollégium nekem. Mint ahogy a közösség, mint 
ahogy ti, de tényleg, mert bármivel lehet hozzátok is 
és hozzájuk is fordulni. És az a mag, ami már kialakult 
a közösségen belül, az szerintem akkora érték, hogy 
ez nagyon-nagyon fontos. És ez mindenképpen. És 
ez egy fix pont már az életemben, legalábbis egy da-
rabig az lesz.” (WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

A 2015-ben felvett interjúkhoz (Rayman és Varga, 2015) 
hasonló arányban jelentek meg a 2017-es narratívákban 
olyan külső hatások – diáktársak és tanárok –, akik vagy 
nagyon hátráltatták vagy kiemelten támogatták a vizsgált 
szakkollégistákat iskolai útjuk során. A 4. táblázatban látha-
tó, hogy az általános iskolai időszakot felidézve ugyanolyan 
arányban emlékeztek a hallgatók támogató és hátráltató 
külső iskolai eseményekre, személyekre. A középiskola ide-
jén azonban lényegesen csökken a hátráltató okok említé-
se, és néhány kivétellel mindenki felidézett pozitív élményt. 
Sokféle magyarázat áll e mögött a változás mögött: vissza-
emlékezés időbeli távolsága, életkori sajátosságok, kisisko-
lák homogén tanulói közege stb. Fontos kiemelni, hogy a 
középfokon említett támogató kapcsolatokban döntő (áttö-
rő) volt a személyesség és a hosszabban – sokszor mai na-
pig tartó – hatás. Kiemelten vonatkozik ez a megállapítás a 
pedagógusokra, akik egyúttal követendő mintájává váltak a 
támogatott diáknak – akár a pályaválasztás szempontjából 
is. Egy kiragadott példa az alábbi idézet, de több, tanárjelölt 
szakkollégista narratívájában találkozhatunk hasonlóval:

„Az a célom, hogy tanár legyek, mert nagyon szere-
tek gyerekekkel meg emberekkel foglalkozni. És nem 
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csak, hogy lexikális tudást adjak nekik, hanem az 
olyan gyerekekre is gondoltam, akik szintén ki akar-
nak törni, hogy lelki támaszt nyújtsak nekik. Mint 
mondjuk a Gabi néni.” (WHSz-tag, életútinterjú-rész-
let, 2017)

Minden ötödik diák beszélt a szegénységével vagy cigány-
ságával kapcsolatos általános iskolás korában történt kire-
kesztő eseményről. A történetek nem egyszer „vicceskedő” 
események, de vannak köztük előítéletekben gyökerező 
oktalan vádak, melyek mindegyike láthatóan mély nyomot 
hagyóan rombolta a szakkollégisták önbizalmát, sokszor 
emberi méltóságát. 

„Általános iskolában az egyik fordulópont az volt, 
mikor az egyik tesitanár úgy hívott engem, hogy 
»kisfekete«. Akkor jöttem rá, hogy valami különb-
ség van köztem és a többi között. És akkor végül is 
megkérdeztem, de nem csináltak belőle nagy prob-
lémát.” (WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

„Nyilván a gimiben az Arany János Programnak ne-
gatív a visszhangja. A folyosón lehetett hallani a 
visszhangokat, hogy jaj, ’arany jánososok’, mindent 
megkapnak, pedig nem is olyan az átlaguk, mint a 
suli átlaga. Szóval azért kaptunk sok hideget, de nem 
nagyon foglalkoztunk vele.” (WHSz-tag, életútinter-
jú-részlet, 2017)

„Az oviban nem játszhattunk a játékokkal, mert ci-
gányok vagyunk. Ezért is lett idővel megváltoztatva 
a nevünk, mert Lakatosok voltunk eredetileg. És sok-
szor összekevertek minket a rendőrök, jöttek oda, 
hogy mi verekedtünk, a Lakatosékat keresik. És akkor 
még kis gyerek voltam, 10 éves körül, és akkor néz-
tek a rendőrök is, hogy rossz helyre jöttek. Az általá-
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nos iskola az még rosszabb volt. Ott a tanárok hát a 
szemembe mondták, hogy belőlem semmi nem lesz, 
egy börtöntöltelék leszek, igen.” (WHSz-tag, életút-
interjú-részlet, 2017)

Többen említettek olyan támogató programokat vagy szer-
vezeteket is, amelyek iskolai pályafutásukat segítették, le-
morzsolódásukat megakadályozták. Az Arany János Prog-
ram illetve a tanoda típusú civil szervezetek kerültek az 
interjúkban elő.

„Édesanyám is, édesapám is erősen alkoholizált, de 
szerencsére jártunk iskolába, és nem bukdácsoltunk, 
és szerencse, hogy volt a tanoda. Hetedikes voltam, 
amikor elkezdtem oda járni, olyan védőhálót adott 
nekem, nekünk, nekem és az öcsémnek, ami miatt 
nem csúsztunk le, mert ott a környékbeli, korunkbeli 
fiatalok, ők olyan életet éltek, ami kevésbé a tanu-
lás felé haladt, hanem inkább a mindenféle seftelés, 
meg bizniszelés, de szerencsére, mivel mi az iskola 
után nem haza, hanem a tanodába mentünk, ezért 
kábé nem is nagyon találkoztunk ezekkel az embe-
rekkel. Igen, és akkor végül is ugye ezek az éveim így 
teltek el, hogy bár a szüleim erősen alkoholizáltak, 
mégis nagyon jól teljesítettem a suliban.” (WHSz-
tag, életútinterjú-részlet, 2017)

„A gimnáziumunkban volt Arany János Program. 
És ott ugye jellemzőbb, hogy többen jelentkeztek 
cigányok, mint mondjuk más gimnáziumokba, sze-
rintem, mert ide (Arany János Programba) olyanok 
jönnek, akik tovább szeretnének tanulni, de nincs 
meg az a háttere meg pénze meg finanszírozási le-
hetősége. És ez az Arany János Program, az ott lévő 
tanárok nagyon sokat segítettek nekem.” (WHSz-tag, 
életútinterjú-részlet, 2017)
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A felsőoktatásba történő továbbhaladással kapcsolatban 
érdekes látni (5. táblázat), hogy a szakkollégisták saját 
döntésükről, ennek részleteiről beszéltek a leggyakrab-
ban, még ha az előzetes félelmeiket is megfogalmazták. Ez 
utóbbi elsősorban az anyagi terhekre vonatkozott, illetve 
ismeretlen-elérhetetlen távolságban írták le a felsőokta-
tást, amely az iskolázatlan családi környezet kulturális és 
társadalmitőke-hiányából adódott. Ez a félelem nem jelent 
meg azokban a narratívákban, ahol testvéri minta volt a 
családban, illetve kisebb mértékben említették azok, akik 
erős baráti vagy tanári támogatást kaptak. Vagyis itt is fon-
tos támogató erőként jelentek meg a személyes identitást 
(énhatékonyságot) erősítő szerepmodellek. Szintén fontos, 
hogy a szakkollégisták mintegy fele hangsúlyozta, hogy 
családja mindent elkövetett a továbbtanulása segítéséért. 
Mindezekből is látható, hogy milyen fontos az a típusú pá-
lyaorientációs tevékenység, amely a hátrányos helyzetből 
érkező fiatalok számára „kinyitja” a felsőoktatást, és ame-
lyet a pécsi szakkollégisták évek óta végeznek. Legutóbb, 
a 2017/2018-as tanévben, majdnem minden Arany János 
Programot (AJP) megvalósító intézményhez (38 helyszín) 
eljutottak a szakkollégisták. A maguk fejlesztette társasjá-
ték („Éld az életem”) segítségével és interaktív foglalkozás 
során több mint félezer felsőbb évfolyamos AJP-s középis-
kolás pályaorientációját segítették.

5. táblázat. A vizsgált csoport felsőoktatásba történő 
jelentkezésének motivációi (N:27)

Téma 
említése

A felsőoktatásba jelentkezés „mozgatója”

Tanári 
segítség

Szülői  
támogatás

Baráti  
motiváció

Belső  
indíttatás

Testvéri 
minta

Fő 10 12 5 18 6

% 37 44 19 67 22

Vizsgálatunk a szakkollégisták életútját befolyásoló belső 
tényezőkre, a nehézségekkel megküzdés személyes oldalá-
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ra is kitért. Láttuk, hogy a diákok majdnem fele a társadalmi 
hátrányán túl – életútja valamely szakaszában – trauma-
tikus eseményt is felidézett. A sokféle nehézséggel szem-
beni sikeres megküzdéshez a külső támogatások mellett 
elengedhetetlen a reziliencia belső tényezőinek erőssége 
is, melyet a múltra vonatkozó narratívák példáznak. Ezek 
között a tudatos és hosszú távú életút-tervezés, a motivált-
ság, az önbizalom és a jövő pozitív megítélése szerepelt, 
melyek az interjúkban kiugróan magas arányban jelentek 
meg. A felsorolt belső jellemzők összességében alkotják a 
szakkollégistákra jellemző pozitív pszichológiai tőkét. A po-
zitív pszichológiai tőke a szervezetelméletekben használt 
fogalom, mely főként a munka világában a hatékonyságot 
bejósló tényezőként értelmezendő. Egyik eleme az önbi-
zalom, mely az énhatékonyságot növeli. Része – összegző 
megnevezéssel – a „remény”, mely pozitív motivációs erő-
ként működve tartalmazza a motivációt a célok elérésére 
(willpower), valamint a célok tervezésének képességét 
(waypower). További eleme az optimizmus, melyet állan-
dóság és átjárhatóság jellemez, illetve része a reziliencia 
is. (Luthans és mtsai,2004) Az is megfigyelhető, hogy ezen 
jellemzők egy része korábbi életszakaszban külső támogató 
személyhez (szülő, barát, tanár) volt rendelve, mára azon-
ban jó részük interiorizálódott. 
 Több interjúban előkerült, hogy a kezdeti nehézségek-
kel szemben, amelyek zöme iskolai kirekesztésben vagy si-
kertelenségben is testet öltött, milyen stratégiát választott 
az elbeszélő. Közös pont bennük a tudatos változtatni aka-
rás, a bizonyítási szándék – elsősorban a társadalmi környe-
zetnek, ahogyan az alábbi interjúrészletben is olvasható.

„Már nem törődök vele, inkább meghallgatok egy 
jó kis zenét, és próbálok bizonyítani nekik. Na, most 
én az általános iskolába még nem mentem vissza, 
hogy én leérettségiztem, azóta, és hogy most egye-
temre járok. Még valahogy nem merek, nem merek 
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bemenni. Nem tudom miért. Pedig odavágnám ne-
kik, hogy akkor most nézzék meg, hogy kiből mi lett. 
Mert van olyan akkori osztálytársam, aki nem cigány, 
és minden reményük benne volt, és egy nagy bör-
töntöltelék lett. És akkor most így odavágnám nekik, 
hogy kiből is lett a börtöntöltelék, és hogy ki hova ju-
tott el. Igen.” (WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

Legtöbb esetben a szakkollégisták a felső tagozat elejére 
teszik azt a változást, amelyet belső késztetésként írnak 
le, de mindig megjelenik egy olyan – iskolai – személy, aki 
ebben a folyamatban döntő támogatást nyújtott. A külső 
személy általában valamilyen tehetséggondozó tevékeny-
séggel hatott a diákjára – személyes értékének (tehetségé-
nek) visszacsatolásán keresztül megerősítette önbizalmát 
(énmegerősítő mechanizmus), közvetlen és azonnali sike-
rekhez juttatva egy olyan környezetben (iskola), ahol a tár-
sadalmi hátránnyal küzdők általában „felzárkóztatandó” és 
lemorzsolódó szerepben vannak. 
 A tehetséggondozás ebben az értelemben pozitív 
Pygmalion-hatást ér el. A Pygmalion-effektus vagy más 
megnevezéssel az „önmagát beteljesítő jóslat” jelensé-
gét osztálytermi viszonyrendszerben tárták fel először 
(Rosenthal és mtsai, 1968). Vizsgálatokkal bizonyították, 
hogy a pedagógus tanulóra irányuló negatív vagy pozitív 
viszonyulása – függetlenül a diák képességeitől, motiváció-
jától, tudásától stb. – döntően hat a tanulói teljesítményre. 
Későbbi magyarországi vizsgálatok kiemelték, hogy még az 
integrációt alapelvként megfogalmazó oktatáspolitikai be-
avatkozások gyakorlati megvalósításában részt vevő iskolák 
vezetői és pedagógusai is nagyon különbözően ítélik meg 
a cigány gyerekek oktatási kérdéseit, és jócskán találunk 
körükben korlátozó attitűddel rendelkezőket. (Arató, 2015; 
Rayman , 2015; Varga, 2015) A tehetséggondozás – szem-
ben a „felzárkóztatás” korlátokat szabó megközelítésével 
– pozitív irányba erősítette, fejlesztette a szakkollégisták 
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érzelmi intelligenciájának számtalan elemét. Az érzelmi in-
telligencia felosztásánál Goleman kategóriáira és kutatásai-
ra támaszkodunk. (Goleman, 2000) Az érzelmi intelligencia 
egyik oldalát alkotják a személyes kompetenciák, melyek 
meghatározzák, hogyan tudunk saját magunkkal bánni. 
Része az éntudatosság (saját belső állapotaink, preferen-
ciáink, erőforrásaink és intuícióink ismerete), az önszabá-
lyozás képessége (belső állapotaink, impulzusaink és erő-
forrásaink kezelésére tesz képessé) és a motiváció (azok az 
érzelmi jellegű törekvések, amelyek serkentik és irányítják 
a kitűzött célok elérését). Másik oldala a szociális kompe-
tenciák rendszere, melyek meghatározzák, hogyan kezeljük 
társas kapcsolatainkat. Ezen belül az empátia révén má-
sok érzéseit, szükségleteit és meggyőződéseit ismerhetjük 
fel, illetve olyan társas készségek birtokosaivá válhatunk, 
melyek lehetővé teszik, hogy másokból az általunk kívánt 
reakciót váltsuk ki. Az érzelmi intelligencia összetevőiben 
felismerhetők azok az elemek, melyek elengedhetetlenek a 
reziliencia kialakításához és fenntartásához. Éppen ezért a 
tehetséggondozásra a szakkollégium is épít.
 Egy általános iskola felső tagozatában átélt életese-
ményt emeltünk ki a fentiek illusztrálására.

„Rájöttek a tanáraim, hogy azért van bennem tehet-
ség. Tehát szavalni kezdtem például, és színjátszóba 
jártam, és itt elértem az első sikereket… szinte min-
den tárgyból elkezdtem fejlődni, elkezdett érdekelni, 
és mindenhova engem küldtek már ötödiktől kezdve, 
minden egyes létező versenyre. Tehát egy elég nagy 
változás zajlott le az iskolai pályafutásomban. Viszont 
megvolt az a kettősség, a magatartásom az továbbra 
is rossz volt. Tudom, hogy az otthoni sérelmeket ve-
títettem ki az iskolára, teljesen biztos vagyok benne, 
hogy ez az miatt történt. Ami végül hatodik osztály 
végén változott meg teljesen, mert az egyik osztály-
társam kitűnő tanuló lett, és akkor én eldöntöttem 
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azt, hogy én jövőre az leszek. És a mai napig tényleg 
emlékszem arra a jelenetre, amikor megláttam a bi-
zonyítványát, és így, meg úgy dicsérte az osztályfő-
nök, engem meg sehogy, és akkor ez nagyon rosszul 
esett, és onnantól kezdve tényleg kitűnő voltam vé-
gig.” (WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

Az interjúk megerősítették, hogy az inkluzív környezeti 
támogatások döntően hatnak az egyéni sorsokra. Akkor 
értek el hosszabb távon hatást, ha képesek voltak külső 
hatásokkal az egyénben rejlő értékeket megerősíteni, az 
önsorsalakítás képességét fejleszteni. A kudarcokkal szem-
ben ellenálló (reziliens) diákok egyik fontos sajátossága, 
hogy saját életük alakulásában aktív szerepet töltöttek be.

Társadalmi szerepvállalás – empowerment

Az előző fejezetben szakkollégisták élettörténetei alapján 
megfigyelhettük az inkluzivitás és a reziliencia összefüg-
gését. Egymást erősítő hatásuk azonban megsokszorozó-
dik, ha az egyén egyre inkább cselekvővé válik, továbbá 
saját érdekein túl közössége érdekeit is szem előtt tartja. 
A szociálpolitika és a szociálpszichológia területén feltárt 
jelenség az empowerment – „felvérteződési” folyamat –, 
melynek során az egyén, majd pedig a közösség képessé 
válik az önmeghatározásra, közös céljai megfogalmazásá-
ra. Felismeri saját hatalmi pozícióját és mer élni a hatalom 
eszközeivel közössége érdekében. Képes saját, illetve kö-
zössége társadalmi egyenlőtlenségi helyzetén a saját sorsát 
alakító módon változtatni (Adams, 2003; Lakatos, 2010). 
Az empowerment kialakulása során az egyén fokozatosan 
felismeri az élethelyzetét hátrányosan befolyásoló hatalmi-
strukturális tényezőket, és ezek megváltoztatásának érde-
kében támogató eszközöket használ, majd kompetenciaele-
meket sajátít el, közösségi akciókat szervez stb. Az így teret 
nyerő kisebbségi befolyás átírja a társadalmi egyenlőtlen-
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ség újratermelődésének mechanizmusait, és a strukturális 
kiszolgáltatottsággal szemben is esélyt ad a társadalmi ja-
vakból való részesedésre.
 Az empowerment jelenségét oktatási kontextusba 
helyezve és az inkluzivitás és a reziliencia fogalomkörével 
összekötve új nézőpontot kapunk. Ez a komplexebb meg-
közelítés rávilágít az egyéni „felvérteződés” tudatos fejlesz-
tésének szükségességére. Az empowerment fejlesztését 
célozva az inkluzív környezet egyre interaktívabbá válik, és 
ily módon nyújt támogató feltételeket az egyén számára. 
Az önsorsalakításra és kölcsönös együttműködésére építő 
inkluzív környezet a benne lévő személyek rezilienciájának 
kialakítását elérendő célként tételezi. Az együttműködések 
pozitív élményei (motiváció) és tapasztalatai (kompetencia) 
egyben hozzájárulnak egyéni szinten az empowerment bel-
sővé válásához, fenntartásához. 
 Az empowerment tehát olyan „felvérteződési” folya-
mat (6. táblázat), melynek első lépcsőfoka individuális 
szinten zajlik, és az önbecsüléstől a reziliencia kialakításáig, 
fenntartásáig tart. Erre építve, mintegy folytatásként alakul 
ki a közösségért érzett felelősség, a tényleges cselekvés és 
az ebből következő változások. (Travis és Bowman, 2015) A 
közösségi „felvérteződés” visszahat a rezilienciára is, mivel 
a másokért vállalt felelősség „hozadéka” az önerősítő (self-
help) mechanizmus. (Varga, 2015a)
 

6. táblázat. A személyes és közösségi „felvérteződés” 
(empowerment) keretrendszere (Travis és Bowman, 2015)

Személyes „felvérteződés” Közösségi „felvérteződés”

ÖNBECSÜLÉS
„Jobb életér-

zés”
(Feeling 
better)

REZILIENCIA
„Sikeresebb 
cselekvés”

(Doing better)

FEJLŐDÉS
„Folyamatos 

jóllét”
(Being better)

KÖZÖSSÉG
„Valahová tar-
tozás érzése”
(Better sense 
of belonging)

VÁLTOZÁS
„Pozitív közös-
ségi helyzet”

(Better 
community 
conditions)
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Vizsgálatunkban a roma/cigány közösség iránti elköteleződés 
és az ehhez kapcsolódó társadalmi felelősségvállalás – mint 
az empowerment alkotó eleme és legmagasabb foka –, ki-
induló pontja a saját identitáshoz való viszonyulás, melynek 
sokfélesége érhető tetten a magukat roma/cigány közösség-
be tartozónak valló szakkollégisták (19 fő) körében (7. táblá-
zat). Csak a diákok alig felére jellemző a családok (pl. szülők) 
erős identitása, ritkán emelték ki, hogy őriznék a tradicionális 
cigány szokásokat és elvétve említették az otthoni nyelvhasz-
nálatot. Általános iskolás korukban még legtöbb esetben 
nem jelent meg az identitáskérdés. A köznevelést általános-
ságban semlegesnek ítélték meg identitásukhoz kapcsoló-
dóan. A háttérben az etnocentrizmus jelensége figyelhető 
meg, mely során az egyén úgy érzékeli, hogy az identitására 
vonatkozóan nem éri hatás, mivel a többségi kultúra „hege-
móniáját” pl. az oktatási tartalmakban természetesnek véli. 
Az egyént folyamatosan érő implicit hatások – így például 
a „színvakság” (colorblind) – következménye, hogy felerő-
södik az asszimiláció (beolvadás) érzése. Ez az érzés törik 
meg az egyén külső, rasszjegyekkel megkülönböztethető 
volta miatt minden diszkriminatív helyzetben. És mivel egy 
etnocentrikus identitás kialakításán mentek keresztül az is-
kolarendszerben, így jellemzően nem rendelkeznek énvédő 
mechanizmust jelentő pozitív identitással vagy az adott hely-
zetre konstruktív választ adó stratégiákkal. (Arató, 2012) 

„Az általános iskola alsóban sokat csúfoltak. Ott sem 
olyan durván, de azért rosszul esett. Szóval baráta-
im voltak, de csúfoltak, mégis. A bőrszín, a cigányság 
miatt” (WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

Ezt a mechanizmust az életútinterjúk alátámasztják azzal, 
hogy bár egy-két, a fenti példához hasonlóval találkoztunk, 
azonban a narratívákban az identitás kérdéskörét főként 
középiskolás korukra helyezik a szakkollégisták, sokszor 
implicit vagy explicit rasszista viszonyulás kapcsolva hozzá. 
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Cigányságuk miatti diszkriminatív esetet is szinte kivétel 
nélkül fel tudtak sorolni, a történetek egy része azonban 
nem őket, hanem környezetüket érintette. Ez a „hárító” 
mechanizmus is jellemzően megjelenik az asszimiláció felé 
tolódó kisebbségi stratégiákat leíró vizsgálatokban, mely 
végeredményben hozzájárul a rasszista viszonyok fenntar-
tásához. (Arató, 2012) 
 Fontos látni azt is, hogy a válaszadók kétharmada a 
szakkollégium egyik erényeként emelte ki, hogy ebben a 
közösségben van lehetőség a roma/cigány identitás pozitív 
megélésére. 

„Előtte (szakkollégium) is fel mertem vállalni (a ci-
gányságom), viszont most már jobb érzés kimonda-
ni, mert látom azt, hogy többen összetartozunk. És 
akkor is ki mertem mondani, amikor ferdén néztek 
rám miatta, viszont a szakkollégiumban azért esik 
jobban, mert itt megszokott és elfogadott.” (WHSz-
tag, életútinterjú-részlet, 2017)

Az empowerment szociálpszichológiai vizsgálatai bizonyí-
tották, hogy a csoportidentitás pozitív megélése felerő-
síti a csoporthoz tartozás érzését, mely az első szintje az 
empowerment kialakulásának. (Travis és Deepak, 2015) 

7. táblázat. A vizsgált csoport életútjellemzői – identitás (N:19)

Téma 
emlí-
tése

Roma/cigány identitáshoz való viszony
Roma/cigány 

csoporttal 
kapcsolatos 

diszkrimináció
WHSz pozitív 

identitásformáló 
szerepe

Család Köznevelés Egyéni

erős gyenge pozitív semle-
ges

nega-
tív pozitív semle-

ges iskolai
mun-
kaerő-
piaci

Fő 8 8 2 13 1 14 5 10 2 13

% 42 42 11 68 5 74 26 53 11 68

A szakkollégiumi tagság időtartamát vizsgálva látható, hogy 
az újabb tagok inkább „identitássemlegesek”, akik a kisebb-
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ségi identitásukat nem tagadják, de nem lényeges jellem-
zőként élik meg. Náluk hangsúlyozottan jelenik meg, hogy 
más területen (pl. tanulás) kimagaslóan teljesítenek (kom-
penzáció). Szintén megfigyelhető az „elkerülő” viszonyulás, 
mely az identitássemlegességnél negatívabb, sokszor taga-
dó formában ölt testet. Ebben az esetben is kiugró a kom-
penzációs mechanizmus.

„Igazából a cigánysággal kapcsolatban nálunk ez így 
nem volt kiemelve külön, hogy nahát, mi cigányok 
vagyunk, és akkor ezt kell csinálni, azt kell csinálni, 
amazt kell csinálni. Egyetlen egy pontra nagyon fel-
hívták a figyelmemet, és ezt mindig is hangsúlyoz-
ták, hogy figyeljek oda, mert sokkal több az, amit 
nekem le kell tennem az asztalra, mint másoknak 
ugyanazért a dologért. Ezzel kapcsolatban mindig 
kicsit mérges voltam, és igazságtalannak tartottam 
a dolgot, hogy ezt most azért, hogy cigány vagyok, 
vagy esetleg valami más, nekem mért kell többet 
tennem. Most már én belátom, látja az ember azért, 
persze, és ez tök rendben volt, hogy igazuk volt, meg 
minden. Tehát elfogadtam azt, hogy ez a közvéle-
mény, és látom azt, hogy édesanyám mit csinál, ő 
mennyit tesz meg a dolgokért, ő mennyit hajt. Ugye 
azért látom, hogy ez, hogy már vele kapcsolatban is 
ez volt, hogy azt, amit ő szeretne, azt neki azt duplán 
kell megdolgoznia. Így lényegében így beleedződ-
tem az évek során, amíg én otthon voltam vele, és 
így mondta ezt a dolgot, meg láttam, úgy nem volt 
kérdéses, hogy nekem is ezt kell csinálni. Az már más 
kérdés, hogy bosszantott.” (WHSz-tag, életútinterjú-
részlet, 2017)

Szinte mindenkinél megjelenik azonban, hogy fontos a ha-
sonló hátterű fiatalok közösségébe tartozás érzése, mely 
a szociális identitás erősségére utal. A régebb óta (2 évnél 
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több ideje) szakkollégisták roma/cigány identitásukban né-
mileg éntudatosabbak, amit a szakkollégiumi közösség ér-
tékformálásához (is) kötnek. 
 A társadalmi felelősségvállalás formálásának egyik esz-
köze a vizsgált szakkollégiumban az általános és középisko-
lás korú diákok önkéntes alapon történő segítése a roma/
cigány közösségekben, intézményekben. A szakkollégisták 
döntő többsége a szakkollégium keretében végzett először 
önkéntes tevékenységet. Nincs azonban a tagság idejével 
összefüggésben kimutatható különbség az önkéntesség 
szükségességének megítélésében – minden válaszadó fon-
tosnak és hasznosnak tartja ezt a feladatot. Néhány interjú-
alany említette, hogy kezdetben idegenkedett és félt ettől 
a feladattól, azonban a személyes tapasztalatok nyomán ez 
az érzés egészében átalakult. 

„És amikor bekerültem a szakkollégiumba, akkor 
egyből kiközvetítettek egy tanodába, ahol mélyvízbe 
kerültem, mert már egyből korrepetálni kellett gyere-
keket, főleg hátrányos helyzetűeket. Igazából nagyon 
élveztem, nagyon a szívemhez nőttek azok a gyere-
kek. És most, hogy egy gettóban vagyok kint, ahol 20-
30 gyerek is van, akik nagyon-nagyon hátrányos hely-
zetben élnek, nem csak korrepetálni akarom őket, 
hanem mentorálni is. Beszélgetni, különböző progra-
mokat szervezni, mert tudom jól, hogy ha nekem lett 
volna ilyen lehetőség, akkor azt kihasználtam volna, 
és jól jött volna egy ilyen tanoda jellegű program.” 
(WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

A hallgatók háromnegyede a diplomaszerzés után is szeret-
ne valamilyen formában önkéntes tevékenységet végezni. 
A szakkollégisták válaszai azt tükrözik, hogy elkötelezettek a 
roma/cigány közösségekben végzett önkéntes munka iránt, 
és legtöbben explicit megfogalmazzák saját „mintaadó” 
szerepüket. 
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„Jelenlegi tudásommal és eszemmel én úgy 
gondolom, hogy olyan helyre szeretnék menni 
(önkénteskedni), ahol a legjobban szükség van arra, 
hogy a legtöbb származásombeli (cigány) gyereknek 
meg tudjam mutatni, hogy na, igen, meg tudod csi-
nálni… hisz nekem is sikerült.” (WHSz-tag, életútin-
terjú-részlet, 2017)

Az újabb tagok csak a szakkollégium kínálta önkéntesi lehe-
tőséggel élnek, míg a régebbiek – saját döntés alapján – más 
helyeken8 is vállalnak ilyen feladatot. Mindez arra mutat rá, 
hogy a közösségtől elforduló „asszimilatív rezilienciához” 
képest a szakkollégium pozitív hatásaként a transzlétori 
szerep tudatos felvállalása, előkészítése, bevésődése zajlik. 
A „transzlétor” szerepet az Egyesült Államok sokszínű tár-
sadalmában multikulturális megközelítésben tárgyalták. A 
családi és iskolai szocializáció eltéréseit – bikulturális szo-
cializációként megnevezve – a két szocializációs tér átfe-
dését segítő szereplőket és cselekvéseket határoztak meg. 
Transzlétornak nevezték azt a személyt, aki kisebbségi kör-
nyezetből indulva vált sikeressé az iskolában, és közössége 
számára hiteles közvetítője lett a középosztálybeli kultúrá-
nak (Adler, 1975). 
 Legtöbb szakkollégista a transzlétori, mintaadó szerep 
fontossága mellett azt is kiemelte, hogy az önkéntesség 
továbbá bővíti a kapcsolati hálót, továbbá számtalan kom-
petenciafejlesztési lehetőséget rejt, ami a munkaerőpiacra 
készít fel, ott kamatoztatható.

Összegzés – jövőkép

Az életútinterjúk végén elhangzott „Mi lesz veled tíz év múl-
va?” kérdésre adott válaszokban sokkal nagyobb mérték-
ben és konkrétabban jelennek meg a szakmai tervek, mint 
a személyes (lakóhely, család) elképzelések (8. táblázat). 
Ez a fókusz jellemző a felsőoktatást végző fiatalokra, azon-
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ban a szakkollégisták családi környezetében élők ebben az 
életkorban a családalapítás és munkavállalás időszakát élik. 
Így különösen fontos egy olyan támogató közösség, ahol 
a szakkollégisták egymásnak nyújtanak mintát a hosszabb 
távú iskoláztatás során szükséges priorizálásban, a szak-
mai karrier építésének mikéntjében. Mindez döntően el-
tér a szociálisan hátrányos helyzetből következő beszűkült 
túlélési stratégiáitól, és más a „pillanat perspektívájához” 
képest is, mivel tágabb, megalapozottabb jövőépítés felé 
vezető stratégiákat jelez. 

8. táblázat. A vizsgált csoport jövőbeli tervei (N:27)

Téma 
említése

Munka
(konkrét)

Munka
(általános

Család/
gyerek

Ház, 
anyagiak Világlátás

Cigány kö-
zösséggel 
kapcsolat

Fő 25 2 12 11 9 13

% 93 7 44 41 33 48

A szakmai tervekben a szakkollégisták felénél szerepelt a 
cigány közösségekben, cigány közösségekért végzett tevé-
kenység is. Ez a társadalmi felelősségvállalás meglétét mu-
tatja, valamint az önsors és közösségalakításra való szándék 
és képességgel való felvérteződés (empowerment) magas 
fokát jelzi. 

„Én most azon gondolkodtam már egy ideje, hogy 
valahogy úgy szeretném a szakmámat beültetni a 
gyakorlatba, hogy valahogy segítsek ezeken az em-
bereken. Mármint nem tudom, arra gondoltam, 
hogy valamilyen házfelújításokat, vagy valami ilyes-
mit kéne csinálni, csak nem tudom még, hogy ho-
gyan. Ezen gondolkodok mostanában. …”
Kérdező: De mért? Honnan jött neked ez az ötlet? 
„Honnan jött? Hát vajon honnan? Az hogy itt (WHSz) 
segítünk az embereken szerintem. Meg hogy én is 
szeretnék jó dolgokat csinálni. Szeretnék visszaadni 
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abból, amit én kaptam. Ennyi.” (WHSz-tag, életútin-
terjú-részlet, 2017)

A vágyak között az utazás (világlátás) a válaszadók egyhar-
madánál szerepel, mely mutatja, hogy a felsőoktatás meg-
nyitotta az „ablakot” a világra, azonban sok szakkollégistá-
nak még nem volt lehetősége az ország határait átlépni. 

„Hát igen, nagy vágyam az, hogy én úgy érzem, fel-
nőttem arra a szintre, hogy felülről nézzem a dolgo-
kat. Tehát én ki akarok lépni abból, ahol vagyok, és 
bejárni a világot például, elmenni egy csomó helyre, 
megnézni mégis hogyan, miképp van. Kipróbálni egy 
csomó dolgot. Ezek amúgy nagy vágyak, persze. Ja. 
Szívesen ülnék – mit tudom én – repülőre például. 
Most egy falumbeli cigány kisgyerek nem tudja ezt 
elképzelni sem, de én most már vagyok szerintem 
olyan szinten, hogy nem elérhetetlen…” (WHSz-tag, 
életútinterjú-részlet, 2017)

A szakmai tervek fontos pontja a legtöbb jövőképben a biz-
tos megélhetés reménye, mely szinte kivétel nélkül minden 
válaszban szerepel. Érdekes látni, hogy az anyagi megbe-
csülés a szakmai területen való „kiválóság”-gal kapcsolódik 
sok esetben össze, és az elismertség vágya is jellemző meg-
nyilvánulás. Mintaként megjelennek a tervekben az életút 
során szerepet játszó támogató személyek, így az elkötele-
zett pedagógusok is.

„Hát 10 év az azt jelenti, hogy 2027-ben találkoznánk. 
Kimondani is szörnyű. … én mindenképp tanítani sze-
retnék majd. Szóval egy olyan tanárnak képzelem el 
magam amúgy, hogy lesz egy kis szertáram, egy kis 
helyem, ahol az ügyes-bajod dolgokat intézzük a di-
ákokkal, ahogy a mi – fizika meg matek – tanárjaink 
is csinálták, osztályfőnökeink. És így mindenki bejön, 
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és elmondja szépen, mi a gondja. Segítek neki, meg 
ilyesmi. És ilyen volt nekünk középiskolában is, hogy 
mentem a tanár bácsihoz péntek délután fél 4-kor. Én 
voltam a legutolsó, aki elhagyta az iskolát pénteken. 
Bementünk még fizikát oldani, mert akkor tudtuk az 
emelt fizikát megoldani, szóval szerettem. Szerettem 
én egyedül benn lenni az egész iskolában a tanárom-
mal…” (WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

Legtöbben arra is kitérnek, hogy a szakkollégium tagjaival 
10 év múlva is tartják a kapcsolatot, mert ez a közösség 
hosszú távon meghatározó számukra.

„Hát ugye különbözőfélék, különböző szakokról va-
gyunk, és hát egy ilyen nem is alapbarátság, mert ez 
már tényleg az a barátság, hogy bármi baj van, ak-
kor megyünk, és mindenképp, tehát mi mindenképp 
szeretnénk kapcsolatot tartani. Éppen tegnap mond-
ta valaki, hogy tudjátok mit? Én egy, másfél év múlva 
végzek, ha esetleg úgy van, akkor meghívlak titeket 
egy nem tudom mire. Ti sokára végeztek, és akkor én 
már megtehetem majd, meg dolgozok, és akkor ösz-
szejárunk, és eszünk valami tengeri gyümölcsös piz-
zát, vagy nem tudom… Vannak tervek, függetlenül 
attól, hogy lehet, hogy szétszéledünk az országban, 
a világban, de vannak tervek. Közösek.” (WHSz-tag, 
életútinterjú-részlet, 2017)

A pécsi roma szakkollégium példáján keresztül láthattuk, 
hogy a hétköznapokban is használt fogalom, az „esély-
egyenlőség” biztosítása mennyire komplex szemléletet 
és gyakorlatot kíván. Az esélyegyenlőség témaköréhez 
kapcsolva olyan további fogalmak áttekintésére került 
sor, mint az interszekcionalitás, inkluzivitás, reziliencia és 
empowerment. Egymásra hatásukat (4. ábra) roma szak-
kollégisták életinterjúinak elemzésén keresztül láthattuk, 
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alátámasztva jelentőségüket az egyenlőtlenségek ellensú-
lyozására tett társadalmi cselekvések során.

4. ábra. Az esélyegyenlőséget befolyásoló tényezők 
(saját szerkesztés)

A szakkollégisták éntudatossága, a jövőjükre vonatkozó 
határozott elképzelésük szembetűnő. A visszaemlékezések-
ben is megjelenik az a „belső erő”, amely a tudatos cselek-
vések „motorja” a nehézségek leküzdése érdekében, mely-
hez a külső támogató személyek segítsége is hozzájárult.

„Hát most már tudom, hogy nem volt olyan szin-
tű az oktatás, hogy az orvosira készítsen föl. Emiatt 
nem is sikerült nekem első évben felvételt nyernem 
az orvosira. Nekem vészmegoldásom volt a mentő-
tiszti. Azt el is kezdtem. Másfél évig jártam úgy a fő-
iskolára, hogy félévente újra próbáltam az érettsé-
git, és évente a felvételit. Hát nem sikerült egyszer 
sem javítanom az emelt érettségiken. … És akkor 
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másfél évig úgy voltam, hogy nekem ez maradt, és 
nem sikerült az orvosiig eljutni. Elkezdtünk ott szo-
ciológiát tanulni, és akkor jöttek az ismeretek, hogy 
a cigányságból érkezők általában a főiskolai szintig 
tudják felküzdeni magukat. És akkor valahogy én ez-
zel megbékéltem ez alatt a másfél év alatt. És akkor 
jött – nem is tudom, minek köszönhető, hála Isten-
nek azért megtörtént –, egy ilyen: már csak azért 
sem. Én nagyon mérges lettem az oktatási rendszer-
re ott Pesten, meg a mentőtisztképzésre is. Nagyon 
mérges lettem, és akkor mondtam, hogy én nem 
ezt szeretném. Tehát én azt gondoltam, hogy en-
nél többet tudok, hogy ennek többnek kell lennie. 
Emiatt csalódott voltam, és akkor passziváltattam 
a negyedik félévemet. Előtte felkerestem a gimná-
ziumi tanárok közül egy olyan tanárt, akivel jóban 
voltam, de sose tanított engem. Felkerestem, és 
megkértem, hogy segítsen nekem, legalább heten-
te egyszer üljön össze velem kémiázni. Ez a hölgy 
egyébként mindennemű juttatás nélkül vállalt. Hát 
azt mondom, hogy ezért tényleg köszönet mai na-
pig. Ugyanis én amellett, hogy én kilencedik osz-
tályos korom óta dolgoztam, annak ellenére én 
nem tudtam volna kifizetni azt az összeget, amit 
egyébként meg normál módon elkérhetett volna, 
mert mégiscsak… Tehát én félévig készültem vele, 
úgy, hogy dolgoztam közben, meg minden… Végül 
elmentem érettségizni kémiából, és 20%-ot javítot-
tam az érettségin, ami az orvosi szempontjából 20 
pont, ami rengeteg… És jelen pillanatban meg itt va-
gyok (az orvosin), most másfeled évesként.” (WHSz-
tag, életútinterjú-részlet, 2017)

Jellemzően minél régebb óta tagjai a szakkollégiumi közös-
ségnek, annál nagyobb mértékű a szakkollégisták közösség 
felé fordulása. Narratíváikban reflektíven jelenik meg az a 
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kettősség, hogy milyen nagy erőt ad a közösség és miként 
tudnak ők is hozzájárulni mások előrehaladásához. 

„Hát az első évben még annyira nem voltam aktív, 
mert akkor még én is új voltam, voltak sokkal kariz-
matikusabb emberek, mint én a csapatban. És akkor 
ők kezdték így már itt hagyni a szakkolit, mert hogy 
ugye kiléptek a munka világába, vagy más okok mi-
att, és akkor így egyre aktívabb lettem, hogy így már 
úgy éreztem, hogy szükség van rám, és tenni akar-
tam.” (WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

Az interjúk zárókérdésére adott válaszokban azt fogalmaz-
ták meg a hallgatók, hogy miként járul hozzá (ha hozzájárul) 
a szakkollégium a sikereikhez, és 10 év múlva mire emlé-
keznek majd vissza. Említés szintjén jelentek meg a szakkol-
légium szakmai szolgáltatásai a válaszokban. (9. táblázat) 
Ez nem a szolgáltatások nélkülözhetőségére utal, hanem 
sajátos megjelenési formájukra. A méltányos támogató 
szolgáltatások a maguk „észrevétlen” természetességébe 
olvadnak egy inkluzív szemléletű közösségben. A javakhoz 
vezető utakon mutatkozó hátrányokat és a javakhoz való 
hozzáférés esélykülönbségeit a szakkollégium szolgáltatásai 
célzottan igyekeznek ellensúlyozni. Mindezt egy olyan kö-
zösségi keretben teszik, amelyben ezek a juttatások a min-
dennapi élet velejárói – éppúgy, mint egy magasabb tár-
sadalmi pozíciójú hallgató számára. Így természetes, hogy 
a hallgatói válaszok kiugróan – minden tématerületen – a 
szakkollégium diákközösségére vonatkoztak. Ez a felsőokta-
tási előrehaladást támogató legfontosabb erő, a motiváció 
a tanuláshoz, mely a későbbiekben is fontos szociális hálót 
jelent majd. 
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9. táblázat. A szakkollégium hozzájárulása a jövőbeli tervek 
megvalósításához (N:27)

Téma 
említése az 
interjúkban

Idegen nyelv 
elsajátítása

Motiváló 
hatás a 

tanuláshoz

Interkultu-
rális kompe-

tencia

Anyagi 
támogatás

Közösségi 
támogatás

Fő 3 15 7 4 21

% 11 56 26 15 78

„Szerintem nem arra fogok visszagondolni (10 év 
múlva), ami tényleg segített, hanem csak közösség-
re. Mert igazából ahhoz, hogy kialakuljon egy olyan 
személyiség, ami elhivatottságot ad a tanárság felé, 
azért sok mindent adott a WHSz. Például az önkén-
tesség, ami segítség. A konferenciákon való szereplés, 
és sorolhatnám. De szerintem 10 év múlva csak a kö-
zösséget fogom emlegetni … sokan vagyunk azonos 
érdeklődési körben, és egymástól is lehet tanulni sok 
mindent.” (WHSz-tag, életútinterjú-részlet, 2017)

Láthattuk, hogy a diverzitással jellemezhető pécsi roma 
szakkollégiumi közösség tagjai „reziliensek”: családi hátte-
rük nehézségeit áttörve felsőoktatásban tanulnak. Életút-
jukat felidéző történeteikben tetten érhetők a reziliencia 
kialakítását célzó külső tényezők. Legtöbben támogató csa-
ládról (szülők, rokonok) számoltak be, és sokuk közvetlen 
környezetében (testvérek, közeli barátok) elérhető és köve-
tendő minták is jelen voltak. A tágabb (iskolai vagy szerveze-
ti) környezetben sokan említettek olyan felnőtteket (főként 
tanárokat), akik az iskolai elvárásokon messze túl nyújtottak 
különböző támogatást az előrehaladáshoz. Szintén megfi-
gyelhetők voltak a szakkollégisták narratíváiban a megerő-
södött belső jellemzők, a pozitív pszichológiai tőke, mely a 
negatívumok ellensúlyozására alkalmas tudatos és pozitív 
énkép kialakítását segítették. Ezeket a pozitív jellemzőket 
konkrét életeseményekhez, személyekhez kötve idézték fel 
az elbeszélők, és sokszor kapcsolták saját, sorsfordító dön-
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tésekhez is. E mellett egyértelműen elfogadott a közösségük 
társadalmi integrációja érdekében tett aktív szerepvállalá-
suk (empowerment) fontossága, mely a mindennapjaikban 
és a jövőbeli terveikben is szerepel – még ha különböző 
módon is. A szakkollégiumra reflektálva a szakkollégisták ki-
emelték, hogy az döntő szerepet játszik jelenlegi életükben. 
A közösségi erő kiugróan szerepelt a narratívákban, melybe 
ágyazódva jelentek meg a szakkollégiumi tevékenységek. 
A közösségi „tőkefajták” közös létrehozása eredményezte, 
hogy a szakkollégiumi támogatások mint befektetések in-
teriorizálódjanak az egyes tagokban, majd a felsőoktatást 
követően egyéni sikerekben (reziliencia) és társadalmi fe-
lelősségvállalásban (social responsibility) maradjanak fent. 
Képessé téve őket, hogy a maguk és a közösségük érdeké-
ben cselekvő, hasznos tagjává váljanak a társadalomnak. 

Összegzés – a szakkollégiumi közösség értékelése

2018 júniusában egy közösségi program keretében 20 
szakkollégista gondolta végig, mit jelent számára a WHSz. 
Elsőként hívószavakra adott szabad asszociációik mentén 
fogalmazták meg gondolataikat, melyekből már néhányat 
idéztünk. A „WHSz-esek” hívószóra négyen a „barát”, hár-
man a „közösség” szóra asszociáltak. A „jó” jelző is négy-
szer szerepelt a „csapat”, „emberek”, a „hangulat” és a „kö-
zösség” minősítésére. A szavakat jellemző gondolattá fűző 
szakkollégisták így fogalmaztak:

„A bolond WHSz-esek sokszínű, összetartó közössé-
get alkotnak, melynek mindegyik tagja hozzájárul a 
jó hangulathoz, valamint jó emberekkel töltött kö-
zös programok, melyeket többnyire Aranka és Fanni 
koordinált. Örök emlékként maradnak meg szívünk-
ben, illetve Csonka Norbi karaokeestéje is :)” (WHSz, 
asszociációs feladat, 2018. június)
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A 20 szakkollégista ezután egyénileg végiggondolta, hogy 
mit kapott és mit adott a szakkollégiumnak. Írásban rögzí-
tett felsorolásaik tematizált és számszerűsített táblája (5. 
ábra) a szakkollégium kölcsönös együttműködési rendsze-
réről nyújt képet. Az anyagi biztonság, nyugodt környezet 
és az elfogadás, a bizalom az, amit nyújtott a szakkollégisták 
számára e közösség, cserébe odafigyelést, sok időt, energiát 
és önmagukat nyújtották a tagok. A segítség és támogatás, 
valamit a barátság és szeretet az „adok/kapok” oldalakon 
hasonló arányban és magas számossággal jelent meg, ami 
jól tükrözi az összetartó közösséget és a kölcsönösséget. Az 
élmények, tapasztalatok, valamint a tanulmányok, tudás 
területen billen a mérleg a szakkollégium által nyújtottak 
oldalára, ami megerősíti azt a többletet, amit e közösség 
célként tételez.

5. ábra. Mit kaptam és mit adtam a szakkollégium közösségének? 
(N:20)

A szakkollégisták összegző gondolatai a szakkollégium éle-
tükre tett hatásáról számszerűsítve láthatók a 6. ábrán. A 
gondolatokat úgy tematizáltuk, hogy az megfeleltethető 
legyen az „adtam/kaptam” kérdésre adott válaszokkal. 
Láthatóan egybecseng a két megközelítés – témáiban és 
az elmondottak arányaiban is. Ez utóbbiakat áttekintve 
szembetűnik az az eredmény, amelyre már egy megelőző 
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kutatásunk is rámutatott: a személyes segítségnyújtás és a 
tanulmányokat segítő szolgáltatások az anyagiakhoz képest 
kiugróan szerepelnek. Ez nem azt jelenti, hogy a hallgatók 
számára ne lenne létkérdés a szakkollégium által biztosított 
ösztöndíj. Sokkal inkább azt jelzi, hogy az anyagi támoga-
tás – még ha egyfajta biztonságot is nyújt – eltörpül a szak-
kollégium nyújtotta sok egyéb szolgáltatás mellett. Nagy 
arányban jelenik meg a személyes odafigyelés a felmerü-
lő problémák megoldásában („segítség, támogatás”) és az 
egyetemi karrierhez kapcsolódó tevékenységek („tanulmá-
nyok, tudás, kutatások”) is. Ennek önreflektív volta („önma-
gam fejlődése”), valamint a sajátélményűség („élmények, 
emlékek, tapasztalatok”) is fontos helyet kapott a vála-
szokban, a reziliencia alkotóelemének erősségét jelezve. 
Kiugró a közösségi erő, („barátság, szeretet” és „közösség”) 
megjelenése a narratívákban, mely kétségtelenül igazolja a 
szakkollégium tagjaira gyakorolt döntő hatását.

6. ábra. Mit jelent nekem a szakkollégium, milyen lenne az életem 
nélküle? (N:20)

A tanulmány bevezetését egy szakkollégista gondolataival 
kezdtük arról, hogy mit jelent neki a szakkollégium. Záró 
idézetként, mintegy keretezve a leírtakat, egy másik szak-
kollégista gondolataival összegezzük azt a közösséget, ame-
lyet a Wlislocki Henrik Szakkollégiumba tartozók alkotnak.
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„Egy éve már egyetemista voltam, amire jelentkezni 
mertem a szakkoliba. Nem bántam meg, sokszor vol-
tam türelmetlen, kritikus, mert akkor még nem ér-
tettem, miért töltünk napokat azzal, hogy kifejezzük, 
mi van bennünk egymás iránt, mi a véleményünk 
a dolgokról, de amikor már nem stresszeltem at-
tól, hogy több ember előtt beszéljek, megértettem. 
Amikor öt perc alatt megírtam az önéletrajzom és a 
motivációs levelem egy pályázathoz, megértettem, 
hogy tanítottak. Mindig, mindennel türelmesen, 
kedvesen, néha hevesebben. Azt hiszem, ez a felis-
merés segített abban, hogy még jobban itt akarjak 
lenni, részese valaminek, valami egésznek, újnak, 
tanítónak. Köszönöm a türelmet, időt és erőt, amit 
akkor kaptam, amikor mások körülöttem csak kö-
veteltek, elvettek, keveselltek. Köszönöm a társakat 
és barátokat, akik segítettek a mindennapokban, 
buzdítottak. Köszönöm a vezetőségnek, akik kitar-
tottak, és nekünk látszólag ok nélkül hittek bennünk 
és várták, hogy felismerjük, hogy a szakkollégium 
annyi, amennyit beleadunk magunkból, az, ami mi 
vagyunk, és hogy én is számítok, ha csak egy picit 
is, de számítok.” (WHSz-tag, Mit jelent az életedben 
a szakkollégium? kérdésre adott írásos válasz, 2018)

Jegyzetek

1  A roma szakkollégiumok létrehozásának kritériumait 
és működési elveit a 2011. évi CCIV törvény XIV fejezet 
54. §-a rögzíti.

2  A roma szakkollégiumi hálózat jelenlegi helyzetét mu-
tatja be a Romológia folyóirat 2018 tavaszán megjelent 
(15.) tematikus száma. http://romologiafolyoirat.pte.
hu/wp-content/uploads/2018/07/romologia_15.pdf

3  A tanulmány elméleti kerete és a hallgatói interjúk első 
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elemzése megjelent az Autonómia és Felelősség folyó-
iratban. (Varga, 2017) Jelen írás ennek bővített változa-
ta – további interjúrészletekkel és a 2018-ban született 
hallgatói véleményekkel kiegészítve.

4  http://www.ohchr.org /EN/Countr ies/Pages/
HumanRightsintheWorld.aspx (letöltés ideje: 2018. 
01. 16.)

5  http://www.menszt.hu/hu/egyeb/az-emberi-jogok-
egyetemes-nyilatkozata (letöltés ideje: 2018. 01. 16.)

6  Felsőfokú szakképzés (FSZ) – felsőoktatási kétéves kép-
zési forma.

7  A besorolásban nehézséget okozott, hogy alapvetően 
nem évfolyamokra, hanem kreditekre vonatkozik a 
teljesítés. A számításkor az FSZ képzés 2, BA/BSC 3, az 
osztatlan és tanári képzés 5 évet jelentett, az MA 4. és 
5. évként került a kategóriába. A mintába került hallga-
tók besorolása aszerint történt, hogy kreditszámításaik 
alapján a diplomaszerzéshez még minimum hány évet 
kell a felsőoktatásban tölteniük. 

8  A pécsi szakkollégisták többek között az UCCU Alapít-
vány egyik legerősebb csapatát alkotják. http://www.
uccualapitvany.hu/uccu-pecs/ (letöltés ideje: 2018.02. 
03.)
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A Wlislocki Henrik Szakkollégium útjának 
főbb állomásai

Bevezetés

Az ezredforduló előtti években egy olyan oktatókból és 
hallgatókból álló tudományos közösség alakult ki a Pécsi 
Tudományegyetemen (PTE), amely nyitott, érzékeny és el-
hivatott volt a felsőoktatásba érkező hátrányos helyzetű, 
elsősorban roma/cigány hallgatókat támogató, inkluzív kör-
nyezet kialakítása iránt. A PTE Bölcsészettudományi Karán 
Forray R. Katalin vezetésével 1997-ben létrejött az önálló 
Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, és néhány év el-
teltével, 2000-ben, az aktív és tenni vágyó oktatók együtt-
működése eredményeképpen – Magyarországon egye-
dülállóan – a tanszék gondozásában elindult a romológia 
alapképzési szak. Két évvel később, 2002-ben, egy európai 
uniós pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy szakkol-
légium szerveződjön a Romológia és Nevelésszociológia 
Tanszék köré, és útjára indulhasson a Wlislocki Henrik 
Szakkollégium (WHSz). A szakkollégium immár túlmutat a 
tudományos ismeretek megszerzésének lehetőségén, és 
komplex szolgáltató rendszer kialakításával támogatja a 
hátrányos helyzetű, elsősorban roma/cigány hallgatókat 
tehetségük kibontakoztatásban, a közösséghez tartozásban 
és a tudományos életben való eligazodásban. (Forray és 
Boros, 2009; Bíró, 2012; Trendl, 2013)

MáRHOFFER NIKOLETT
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 A Wlislocki Henrik Szakkollégium nem önálló jogi sze-
mély, és nincsen önálló finanszírozása, így a megfelelő mű-
ködéshez szükséges források megteremtése a vezetőség 
egyik folyamatos feladata, kihívása. A szakkollégium első 
céljai között azt tűzte ki, hogy olyan inkluzív környezetet 
hoz létre, amely alapot jelent egy önfejlesztő közösség mű-
ködéséhez. A szakkollégium céljai és eredményei újra és 
újra lehetőséget adtak arra, hogy a szervezet pályázatok-
ban, projektekben vegyen részt, megteremtetve a műkö-
déshez és a fejlődéshez szükséges forrásokat. 
 A Wlislocki Henrik Szakkollégium történetét a megvaló-
suló projektek mentén tekintjük át. 

Az első projekt 

1999-ben egy európai uniós pályázat keretében az Okta-
tási Minisztérium Phare programirodája meghirdette „A 
halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok 
társadalmi beilleszkedésének támogatása” címet viselő 
programot. Ez a program teremtett lehetőséget arra, hogy 
a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék szakkollégium-
alapítási céllal pályázzon. A tanszék a „Regionális tehetség-
gondozás és szakkollégium létrehozása roma hallgatók szá-
mára a munkaerőpiaci versenyhelyzet javítása érdekében” 
című nyertes projekt megvalósítására közel 33,5 millió fo-
rintot nyert. Ezzel elkezdődhetett a működés feltételeinek 
kialakítása a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban, és az első 
projekt megvalósítása. (Trendl, 2013)
 A projekt célja az volt, hogy felkutasson és létrehozzon 
egy olyan közösséget, amely a Pécsi Tudományegyetem már 
végzett, felsőbb éves és a 2001/2002-es tanévben bekerü-
lő roma/cigány hallgatóiból áll. A vezetők olyan kollektíva 
kialakítására törekedtek, amely képes autonóm, önszerve-
ződő formában aktívan együttműködni. A szakkollégium 
tutori rendszerben indult, ahol egy felsőbb éves hallgató 
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– tutor – maximum három gólyát tutorált. Ez azt jelentet-
te, hogy a tutor segítette a tutorált hallgató egyetemi tudo-
mányos és közösségi életbe történő belépését, a felmerülő 
akadályok leküzdését, tájékoztatta a felsőoktatásban és a 
PTE-n elérhető anyagi, szakmai és kapcsolati forrásokról. A 
turorált–tutor párosok összeállítását az a törekvés vezette, 
hogy a páros tagjai ugyanazon szakon tanuló hallgatók le-
gyenek, a tutor legalább 3,5-ös tanulmányi átlaggal rendel-
kezzen, így egyfajta példaképként is állhasson a tutoráltja 
előtt, emellett baráti támaszként is fiatalabb társa mellett 
lehessen. Ebben a rendszerben a tutorált és a tutor is ösz-
töndíjat kapott. A tutorok egy vezető tutorhoz (oktatóhoz) 
fordulhattak kérdéseikkel. (Forray és Cserti Csapó, 2002; 
Trendl, 2013) Ekkor 33 hallgató, 14 tutor és 1 vezető tutor 
dolgozott együtt. (Cserti Csapó, 2002b)
 A projekt szakmai vezetője Forray R. Katalin, pénzügyi 
koordinátora Cserti Csapó Tibor volt, akik az első feladatok 
között kidolgozták – a szakkollégium tagjaival közösen – a 
szervezeti és működési szabályokat, valamint megválasztot-
ták Beck Zoltánt a szakkollégium vezetőjének. A szakkollé-
giumi közösség az első projekt megvalósítása idején nyelvi 
képzéseket és minikonferenciákat szervezett, illetve folyó-
irat szerkesztését indította el, lehetőséget teremtettek a tu-
dományos írás gyakorlására, kurzusok indítására, valamint 
a közösségépítési céllal nyári tábort is szerveztek. Az elnyert 
forrás lehetőséget adott arra is, hogy megfelelő bútorok-
kal és számítógépekkel berendezetten kialakítsanak egy 
szakkollégiumi szobát. (Cserti Csapó, 2002a; bíró, 2012) 
A szakkollégium együttlakásra alkalmas helyiségekkel nem 
rendelkezett, de kollégiumi férőhely biztosítását vállalta. 
 A későbbi beszámolókból kiderült, hogy a szakkollégi-
um közege már az indulás pillanatától a legtöbb tag számá-
ra inspirálóan hatott, és már az első években további olyan 
igények merültek fel, mint a Tudományos Diákköri Konfe-
renciára történő felkészülés, kapcsolatok kiépítése más 
szakkollégiumokkal, szakestek szervezése vagy hallgatók 
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bevonása a kutatásokba. Az első projekt 2002 novemberé-
ben zárult. Az anyagi támogatás megszűnésével a szakkol-
légium fő feladatává az vált, hogy az újonnan alakult, de ak-
tívan működő közösséget megtartsa. (Bíró, 2012; Trendl, 
2013) Az induló évek eredményeit a szakkollégium vezető-
sége elemző és önreflektív módon értékelte, nem tagadva 
el a kezdeti nehézségeket, az átalakításra, fejlesztésre váró 
pontokat. (Cserti Csapó, 2002b) Ugyanakkor összegyűjtöt-
ték azokat a projektelemeket is, amelyek a projekt zárása 
után is fenntarthatók voltak és jól működtek. Ilyenek voltak 
a szakmai fenntarthatóság, a tutori rendszer működése, a 
kialakított kapcsolatrendszerek (civil szervezetekkel, kon-
zorciumi partnerekkel). (Cserti Csapó, 2002c)

A folytatás…

A Phare-program befejezése után a WHSz megközelítőleg 
tíz éven keresztül klasszikus szakkollégiumi működést való-
sított meg, a hallgatók az azonos érdeklődési körük mentén 
önszerveződő módon működő közösséget alkottak. (Varga, 
2014; Trendl és Varga, 2018) 
 A szakkollégiumban 2002-től 2004-ig anyagi forrás hiá-
nyában elsősorban a tutori rendszer fenntartása, folyóirat 
készítése és a közösség megtartása volt a cél. (Orsós, 2013)
 A következő időszakban, 2004-től 2007-ig önszerveződé-
sen alapuló projektek valósultak meg, amelyeket a szakkollé-
gium diákvezetői maguk álmodtak meg, és a szakkollégium 
tagjainak érdeklődésére és elköteleződésére alapozva, jelen-
tősebb forrás nélkül megvalósíthattak. Ilyen kezdeményezés 
volt a kiállítások és minikonferenciák szervezése, filmvetíté-
sek, a „WHSz” című folyóirat fenntartása, a versenyekre tör-
ténő felkészülés segítése és az oktatói kutatásokba történő 
bevonódás. (Forray és Boros, 2009; Orsós, 2013)
 2007-ben új szerepkör és ehhez kapcsolódóan új tevé-
kenységtípus került a szakkollégiumi tagok érdeklődésének 
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középpontjába: a társadalmi felelősségvállalás. A szakkollé-
gium akkori minden tagja önkéntes munkát vállat olyan civil 
szervezetekben, ahol hátrányos helyzetű cigány/roma gyere-
kekkel foglalkoztak. (Forray és Boros, 2009; Orsós, 2013)
 A 2008-tól elinduló pályázati időszaktól kezdve a szak-
kollégiumban szinte minden évben legalább egy, de olykor 
több pályázat megvalósítása is zajlott egyszerre. 
 2008-ban elsőként az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium által kiírt „Szakkollégiumok támogatása” című pá-
lyázatot nyerték el, amelyet segítségével a szakkollégisták 
„Cigány/roma népesség” témakörben kurzusokat hirdettek 
és tartottak a tanárjelöltek számára. Ugyanebben ebben az 
évben a szakkollégiumi közösség „Vurdona” címmel fotóki-
állítást állított össze, a kiállítás témájául a holland és brit 
travellerek hétköznapjai szolgált. (Orsós, 2013)
 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a következő év-
ben, 2009-ben újabb pályázatot írt ki a szakkollégiumok 
számára. A nyertes pályázatot megvalósítva a barcsi kistér-
ségben végeztek kutatást a hallgatók. A kutatás témája a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex felzárkózta-
tó programjának vizsgálata volt, illetve az ott élők szociális, 
oktatási és munkaerőpiaci helyzetének felmérése, elemzé-
se. A kapott eredményeket tanulmányokban foglalták ösz-
sze, amelyek a „Gypsy Studies”1 című periodikában jelentek 
meg. (Orsós, 2013)
 Az első nagyszabású konferenciát 2010 áprilisában szer-
vezte meg a szakkollégium, a konferencia az „Esélyegyenlő-
ség a felsőoktatásban” címet viselte. A rendezvény a Pécsi 
Tudományegyetem „TÁMOP 4.2.3. – Nyitott Egyetem – a tu-
domány disszeminációja” című pályázat részeként valósul-
hatott meg. Az eseményen számos prezentáció elhangzott 
a hallgatók előadásában, amelyek az előző évben a barcsi 
kistérségben megvalósított kutatásokat, szervezeti struktú-
rákat mutattak be. Az elhangzott előadások anyagaiból 2010 
novemberében konferenciakötet került megjelentetésre a 
„Gypsy Studies”1 című periodika részeként. 2010 tavaszán a 
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kulturális és a közösségi életet fellendítendő szándékkal, heti 
rendszerességgel filmklubot rendezett a szakkollégium. A fil-
mek rendszerint a cigányság, diszkrimináció, nehéz sorsok 
témakörrel foglalkoztak. A vetítések jó alkalmat teremtettek 
arra, hogy a résztvevők megoszthassák egymással gondola-
taikat, érzelmeiket a filmek megnézése után. Ugyanennek 
az évnek az őszén a publikációk megjelenése mellett más 
öröm is érte a szakkollégiumot: a Nemzeti Tehetségprogram 
támogatásának köszönhetően mentorprogramot indíthat-
tak. A program keretei között a szakkollégium alapműködési 
elvét erősítendően a felsőbb éves hallgatók a Romológia és 
Nevelésszociológia Tanszék első éves gólyáinak segítettek 
eligazodni az egyetemen, a tudományos és a közösségi élet 
útvesztőiben. (Orsós, 2013)
 A 2011/2012-es tanévben a szakkollégium ismét együtt-
működött a Romológia és Nevelésszociológia Tanszékkel, és 
közösen rendezték meg a Romológia „akkor és most” című 
konferenciát. A rendezvényen a végzett romológia szakos 
hallgatók kutatásainak bemutatására került sor. Az előadá-
sok nyomán számos publikáció2 született és a konferencia 
újabb lendületet adott a hallgatók tudományos érdeklődé-
sének. (Orsós, 2013)

A mérföldkő

2013 számos szempontból mérföldkő volt a szakkollégium 
életében. Még 2012-ben került kiírásra az az európai uniós 
pályázat, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség gondo-
zott és olyan szakkollégiumoknak szólt, amelyek a roma/
cigány hallgatók támogatását tűzték ki céljukként. Nem volt 
kérdés a Wlislocki Henrik Szakkollégium vezetői számára, 
hogy meg kell pályázni ezt a lehetőséget. A pályázat elnye-
rését követően 2013 február 1-én indulhatott el a „TÁMOP-
4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0009 számú Komplex hallgatói 
szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű hallgatók szá-
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mára a Wlislocki Henrik Szakkollégium szervezésében” el-
nevezésű projekt. A projekt keretei, anyagi forrásai lehető-
séget biztosítottak arra, hogy az eddigi eseti tevékenységek 
egy része folyamatos projekttevékenységgé alakuljon át, a 
korábbi szakkollégiumi munka mellett további elmélyült tu-
dományos, kutató munka valósuljon meg, ezáltal szakmai 
központtá alakuljon át a szakkollégium. Hosszú távú célki-
tűzéseként a szakkollégiumi vezetés azt is megfogalmazta, 
hogy a célcsoportként meghatározott hátrányos helyzetű fi-
atalok lemorzsolódását csökkentő és a tehetséggondozást 
és társadalmi szerepvállalást elősegítő, speciális szolgálta-
tásokat valósítson meg a szakkollégiumi működésben. A 
szakkollégisták száma kibővült, szakjukat tekintve már nem 
csak a romológia szakos és a tanárképzésben részt vevő 
hallgatókat sikerült bevonni, hanem a PTE más szakjairól is 
érkeztek hallgatók a szervezetbe. Ekkor már több mint öt-
ven hallgató, huszonhét tutor (egyetemi oktató) és további 
húsz mentor (felsőbb évfolyamos egyetemi hallgató) vett 
részt a szakkollégium munkájában. A tagok felvételének fel-
tétele a korábbi elvekhez hasonlóan az volt, hogy a hallgató 
hátrányos helyzetű és elsősorban roma/cigány származású 
legyen. (Trendl, 2015)
 A speciális és általános projekttevékenységek moduláris 
rendszerben valósultak meg, a hallgatók segítése a korábbi 
szakkollégiumi működéshez hasonlóan tutori rendszerben 
történt. A hallgatók portfólióban rögzítették a WHSz-ben 
elvégzett munkájukat, arra rendszeresen reflektáltak. 
 A szakkollégium útja új irányt is vett és elindult a há-
lózatosodás felé. Egyrészt felvették az ország többi roma 
szakkollégiumával a kapcsolatot, megvizsgálva az általuk 
végzett szakkollégiumi munkát. Másrészt a középiskolai 
diákok megszólítására is törekedtek, illetve a már végzett 
szakkollégiumi tagok számára kialakították az alumni rend-
szert, igyekeztek őket a lehető legszélesebb körben elérni. 
Külföldi partnerekkel is kapcsolatokat létesítettek. 2013 ta-
vaszán a WHSz tagjai ellátogattak a prágai Károly Egyetem-



116

Sikerek és kihívások. A pécsi roma szakkollégiumi program összegzése 

re, és megállapodást kötöttek az ottani Romológia Szemi-
náriummal. Ugyanennek az évnek a nyarán a Szeminárium 
hallgatói jöttek Pécsre hallgatói csereprogram keretében. 
 A szakkollégium rendszeres és eseti képzések szerve-
zését is megkezdte, ennek keretében sor került digitális-
kompetencia-fejlesztésre, nyelvi képzésre, a tanulás ta-
nulásának fejlesztésére, és a háromnapos közös hétvégék 
alkalmat adtak a szociális kompetenciák fejlesztésére is. 
Ugyanakkor nem csak a hallgatók vehettek rész képzése-
ken, hanem a projektet megvalósítók is, szakmai műhelyek 
keretében ellenőrzésre, önfejlesztésre, képzésre kaptak le-
hetőséget. (Orsós, 2013; Vezdén, 2015)
 A szakkollégiumi közösség a szakkollégisták egyéni 
kutatásainak mentorálása mellett egy közös nagyszabású 
országos kutatás lefolytatását is céljául tűzte ki. A kutatás 
során a résztvevők az ország több pontján felkeresték és 
vizsgálat, elemzés alá vonták a roma/cigány szakkollégiu-
mok működését, formálódását. A kutatás fókusza a szakkol-
légistákra irányult. Vizsgálták a hallgatók demográfiai, isko-
lázottsági adatait, és arra is kíváncsiak voltak, hogy miként 
vélekednek arról a szakkollégiumi programról, amelyben 
éppen részt vesznek. (Trendl, 2015)
 A több mint két éven át futó projekt 2015. augusztus 31-
én zárult, az eredményekről, tapasztalatokról tudományos 
kutatást végeztek a szakkollégium tagjai, a tanulságokról a 
„Próbatétel”3 című kiadványban olvashatnak az érdeklődők. 
 Mindeközben 2014 tavaszán a Nemzeti Tehetség Prog-
ram támogatását ismét megpályázta a szakkollégium, 
és a pályázat elnyerése után elindult a „Szakkollégisták a 
romológia disszeminációjáért” című tehetséggondozó pro-
jekt. A projekt a hallgatók tudományos tevékenységének 
támogatását, és népszerűsítését célozta, így megrendezés-
re kerülhetett a III. Romológus Konferencia, és elkészülhe-
tett az előadások anyagát tartalmazó kötet4. 
 Az előző évekhez hasonlóan 2015 tavaszán újra pályá-
zott a szakkollégium a Nemzeti Tehetség Program keretei 
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között, ahol ismét sikerült elnyerni a támogatást. Ez lehető-
séget teremtett arra, hogy megvalósuljon A „WHSz múltja 
és jövője – Szakmai tevékenységek támogatása a Wlislocki 
Henrik Szakkollégiumban” megnevezésű projekt. Ebben az 
évben azt tűzte ki céljául a szakkollégium, hogy a szerve-
zet működését veti elemzés alá. A szakkollégiumban folyó 
tevékenységeket megvizsgálták és elemezték, valamint 
tervezetet készítettek a szakkollégium jövőbe mutató irá-
nyairól, terveiről. A vizsgálódás során interjúkat készítettek, 
dokumentumokat vizsgáltak át, elemzéseket végeztek, az 
eredményeket pedig konferenciákon és különböző kiadvá-
nyokban is bemutatták. 
 A 2013 és 2015 között futó TÁMOP-projekt lezárása 
után a szakkollégium vezetősége törekedett arra, hogy a 
hallgatók folyamatosan ösztöndíjban részesülhessenek. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat 
lehetőséget adott arra, hogy a 2015 szeptemberétől 2016 
februárjáig tartó féléves időszakban megvalósításra kerül-
jön az „Egyedi támogatás igénylése a Wlislocki Henrik Szak-
kollégium részére” című program. A program keretében a 
hallgatók teljesítményalapú ösztöndíjat kaphattak –tulaj-
donképpen egyéni munkatervekkel és vállalásokkal pályáz-
hattak az ösztöndíjra az adott időszakban. 
 2015 őszén a Nemzeti Tehetség Program kiírta szak-
kollégiumoknak szóló – immár a rendszeressé váló – pá-
lyázatot, amely elnyerésével a „Közösségfejlesztés és te-
hetséggondozás a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban” 
megnevezésű program zajlott le. Ennek a programnak a 
keretében a szakkollégium biztosítani tudta a 2015/2016-
os tanévre a hallgatók számára a szakkollégiumi működés 
alapját jelentő tutori és mentori rendszert. Hallgatói ösz-
töndíjakat tudtak fizetni, nyelvtanfolyamot szerveztek, 
valamint a tudományos, szakmai és közösségi tevékenysé-
geket támogatandóan olyan eseményeket redneztek, ame-
lyek alkalmával a közösségfejlesztésen túl a szakkollégisták 
egyéni szakmai életútjának támogatására is sor kerülhetett. 
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A WHSz jelene

2016 nyarától egy újabb nagyszabású és jelentős forrással 
járó projektet valósíthatott meg a szakkollégium. Az EFOP-
3.4.1-15 “Roma szakkollégiumok támogatása” című pályá-
zaton elnyert támogatással „EFOP-3.4.1-15-2015-00009 
„TESZ – WHSz” Tevékeny közösség, Egyéni gondoskodás, 
Személyes tudomány a Pécsi Tudományegyetem Wlislocki 
Henrik Szakkollégiumában” címmel indult el a projekt. 
 A szakkollégium közössége ezúttal is a hallgatók ta-
nulmányi sikerességét, a kutatásba történő bevonódását, 
az aktív társadalmi szerepvállalást helyezte a fókuszba. A 
korábbi szakkollégiumi működési előzményeket bázisként 
tekintve, az inkluzív közösségfejlesztés modelljét tudatosan 
alkalmazva, talán minden eddiginél komplexebb együttmű-
ködést és építkezést tűztek ki célul a szakkollégium vezetői. 
 Differenciált ösztöndíjrendszert alakítottak ki, amelyben 
a hallgatók több szempont mentén értékelt rendszer szerint 
juthattak ösztöndíjhoz. A felvételi eljárás után a hallgatók-
nak egyéni portfóliójukat és karriertervüket folyamatosan 
vezetni és fejleszteni kellett, amely lehetőséget teremtett 
az egyéni előrehaladás nyomon követésére, illetve a sze-
mélyre szabott fejlesztések biztosítására. A tutori és mento-
ri rendszerben az együttműködők kapcsolata folyamatosan 
dokumentálásra került. Az egyéni gondoskodás mellett a 
szakkollégium ennek a projektnek az alkalmával is különös 
gondot fordított a közösség együttes tevékenységeire. A már 
meglévő középiskolai kapcsolatokat tovább ápolták, és rend-
szeresen pályaorientációs foglalkozásokat tartottak. A közös 
együttlétek során alkalmat teremtettek az identitás, a kul-
túra és a szociális kapcsolatok megélésére és fejlesztésére. 
Továbbra is önkéntes munkát vállaltak a hallgatók valamely 
civil szervezetnél, ezzel erősítve a társadalmi szerepvállalást. 
A tevékeny közösség külföldi szakmai utak alkalmával az él-
mények és értékes tapasztalatok megszerzése mellett a szak-
mai és baráti kapcsolatait is tovább építette. A tudományban 
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való elmélyülés volt a harmadik, legfontosabb pillér a szak-
kollégiumi rendszer működésében. A hallgatóknak alkalma 
nyílt bevonódni tapasztaltabb kutatók, oktatók irányításával 
a szakkollégiumban folyó kutatásokba. A kutatói munkákról, 
tapasztalatokról, eredményekről a legtöbb alkalommal tudo-
mányos előadások formájában számoltak be a résztvevők, és 
ezek nyomán publikációk születtek. A hallgatók záró kiadvá-
nyokban és tematikus folyóiratokban, valamint tanulmány-
kötetekben publikáltak, emellett gyakran a szerkesztői mun-
kákban is közreműködtek. (Orsós és mtsai, 2016)
 A projekt– jelen kötet kiadási munkálataival egy időben 
– 2018 őszén fejeződik be. Mind a vezetők, mint az ellen-
őrzéseket végző szervezetek munkatársai a projekt segítsé-
gével megvalósuló egyéni és közösségi szintű fejlesztéseket 
egyaránt eredményesnek és előrevivőnek ítélték. 

Összegzés

A szakkollégium a kezdeti célokon – a felsőoktatásba beke-
rült a hátrányos helyzetű hallgató támogatása a tudomá-
nyos életben és a szociális fejlődés tekintetében – hamar 
túllépett. Tudományos műhelyként mostanra több „felső-
oktatási generációt” nevelt ki, amelynek tagjai sikeresen 
eljutottak a diplomaszerzésig, és nem csak kialakult tudo-
mányos érdeklődéssel távoztak az egyetem falai közül, de 
azokra az eszközökre is szert tettek, amelyekkel alkotó tag-
jai lehetnek tudományos közösségeknek. (Varga, 2014)
 A szakkollégium olyan közösséget teremtett, amely ké-
pes volt a középiskolásoktól a már végzett hallgatókon át 
minden érintett érdeklődőt megszólítani, továbbá az ország 
más roma szakkollégiumait is partnerként megszólítani. A 
számos külföldi utazás alkalmával néhány jelentős nem-
zetközi kapcsolat is kialakításra került. Kijelenthető, hogy a 
szakkollégium nem csak elindult, de az évek alatt dinamiku-
san haladt előre a hálózatosodás útján. 
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 A szakkollégiumi szervezet modellértékű szervezeti 
együttműködést valósít meg, amelynek része a mentori, 
tutori közös munka, valamint a több pilléren nyugvó modu-
láris építkezésű tevékenységtervezés, melynek során a tevé-
kenységek egyéni és közösségi szinten is megvalósulnak és a 
mentorok segítségével összekapcsolódnak. Az inkluzív támo-
gató környezet segített abban, hogy olyan fiatalok kerüljenek 
ki a szakkollégium egykori tagjai közül, akik tudományosan 
kiművelt, identitásukban tudatos, a társadalmi felelősségvál-
lalásban elkötelezett felnőttekké váltak. (Varga, 2014)
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Tudományos közösség a szakkollégiumban

A Wlislocki Henrik Szakkollégium (WHSz) azzal a céllal ala-
kult meg Pécsett, hogy a romológia iránt érdeklődő fiata-
lokat összefogja. Az alapítás óta eltelt 15 esztendőben az 
egyetem minden karáról, különböző szakos egyetemi hall-
gatók váltak tagjává a szakkollégiumi közösségnek. Sokan 
közülük roma/cigány közösségekből érkeztek, és szintén 
többen hátrányos családi környezetben nőttek fel. Így ért-
hető, hogy a szakkollégium alapításkori célja egy olyan tu-
dományos közösség létrehozása volt, amelyben a hátrány-
kompenzáló támogatások is helyet kaptak. A célok elérése 
érdekében megvalósuló szakkollégiumi tevékenységek egy 
sajátos tehetséggondozási helyzetet teremtenek. A legtöbb 
WHSz-es hallgató elsőként olyan személyes támogatást igé-
nyel, amely segíti a felsőoktatási környezetbe való sikeres 
beilleszkedésüket. Erre különösen nagy szükség van, hiszen 
a szakkollégisták döntő többsége családjából elsőként vál-
lalkozik arra, hogy diplomát szerezzen. Sokan ugyan szere-
tetteli, támogató családi környezetből érkeznek, azonban 
hiányoznak a felsőoktatási előrehaladást biztonságossá 
tevő minták, tapasztalatok, kulturálistőke-elemek. Ugyan-
így sokuk komoly anyagi gondokkal küzd, és a tanulás 
mellett a mindennapi megélhetést is biztosítaniuk kell. A 
szakkollégium tutorokkal, kortárs segítőkkel veszi körül az 
új belépőket, támogatva ezt a nem könnyű időszakot. A 
felsőoktatásban előrehaladva azonban a szakkollégiumi kö-

DOBó TIBOR – KőSZEGI 
KRISZTIáN – VARGA ARANKA
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zösség olyan további lehetőségeket is kínál, amelyek a fia-
talok tehetséggondozását segítik a tudományos életbe való 
bekapcsolódással. A szakkollégisták így nem csak egyetemi 
tanulmányaik elvégzéséhez kaphatnak egyéni és közösségi 
támogatásokat, de magasabb szintű tudományos tevékeny-
ségekbe is be tudnak csatlakozni, mely hozzájárul szakmai 
kiválóságukhoz, tehetségük kibontakoztatásához. (Trendl 
és Varga, 2018)
 A Wlislocki Henrik Szakkollégium 2013-ben – egy 
TÁMOP finanszírozású projekt keretében – belépett a roma 
szakkollégiumi hálózatba. Hallgatóik felsőfokú tanulmánya-
inak időszakában – az anyagi támogatás mellett – bizonyos 
pedagógiai szolgáltatásokkal (pl. kompetenciafejlesztő fog-
lalkozások, nyelvvizsga-felkészítés stb.) a hátránykompen-
zálást célozzák, míg más szolgáltatások (pl. kutatások, önál-
ló projektek, önkéntesség stb.) a tehetségfejlesztést segítik 
(Jancsák, 2016; Jenei és Kerülő 2016; Trendl, 2015). A 
felsoroltak alkotó elemei az inkluzív környezetnek, és ame-
lyek a hátrányos környezetből induló fiatal rezilienciájához 
vezetnek (Rayman és Varga, 2015; Forray 2016). A szak-
kollégium a különböző életkorú fiatalok mintaadó és támo-
gató környezete, mely az „otthon” érzését jelenti. (Varga, 
2017b) A közösség fontos szelete az önkéntes munka, me-
lyet a pécsi szakkollégium a társadalmi felelősségvállalás 
mellett a tudományos élethez is besorakoztat.
 Jelen tanulmányban a szakkollégium tehetséggondozá-
si tevékenységét szeretnénk bemutatni a szakkollégiumban 
megvalósított kutatásokon, a hozzájuk kapcsolódó hallga-
tói tevékenységeken keresztül. Látni fogjuk, hogy milyen 
egyéni tudományos munkát végeznek a szakkollégiumban 
a hallgatók, hogyan kapcsolódnak társaikhoz vagy tapasz-
taltabb kutatókhoz – hogyan készülnek közösen a felada-
tokra, alakítva a vizsgálati témát, kutatói eszközöket, majd a 
folyamatokon együtt haladva miként teszik közzé eredmé-
nyeiket. 
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A tudományos felkészítés szemléleti kerete

A felsőoktatási térben a tudományos előrehaladás ru-
házza fel a szakkollégistákat olyan kulturális, társadal-
mi tőkével, melyet a későbbiekben a munkaerőpiacon is 
tudnak kamatoztatni. Ehhez felkészítéseket, illetve több-
féle gyakorlati lehetőségek kapnak. Kutatásmódszertani 
képzéseken sajátíthatják el a tudományos vizsgálatokhoz 
szükséges tudást, és az egyes kutatásokhoz kapcsolódóan 
is részt vehetnek célzott felkészítéseken. E mellett 
támogatást kaphatnak egyéni és kiscsoportos hallgatói 
kutatásra, bevonódhatnak oktatókkal és más kutatókkal 
közös vizsgálatokba, részt vehetnek konferenciákon 
szervezőként, előadóként és szakkollégiumi tanulmányutak 
résztvevői lehetnek. A tudományos élet kínálta lehetőségek 
széles tárházából minden szakkollégista szakjához, 
leterheltségéhez, érdeklődéséhez mérten válogathat.
 A pécsi szakkollégium 15 éves működésének tapasz-
talata, hogy a hallgatók tagsági idejük növekedésével nem 
csak egyre aktívabb formálóivá válnak a közösségnek, ha-
nem egyre több tudományos szerepet is vállalnak. 

Hallgatói kutatások, tudományos részvétel

A szakkollégium megalakulása óta teret ad és támogatja 
a hallgatók egyéni és kiscsoportban végzett tudományos 
kutatásait. Segítette azok megvalósítását és hozzájárult – 
konferenciákkal, kiadványokkal – tudományos nyilvánossá-
gukhoz is. 
 Fontos ezek sorában megemlíteni az Esélyegyenlőség 
a felsőoktatásban című konferenciát 2010-ben, melyet 
egészében a szakkollégium szervezett, és ahol a hallgatók 
több napon keresztül mutatták be kutatási eredményeiket. 
A konferencia előadásaiból kötetsorozat is készült (Varga 
szerk., 2010). 2013-tól –TÁMOP, majd EFOP pályázati forrás 
segítségével – több önálló, illetve kiscsoportos hallgatói ku-
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tatást terveztek és bonyolítottak le a szakkollégisták, ame-
lyek megvalósításáért teljes egészében önállóan feleltek. A 
szakkollégium az alapösztöndíjon felül pluszforrást biztosí-
tott a kutatások lebonyolításához, illetve folyamatos kon-
zultációkkal nyomon követte és támogatta a megvalósítást. 
(Andl szerk., 2015, 2018)
 A szakkollégisták tudományos eredményeik bemutatá-
sára évek óta házi konferenciákat szerveznek, ezzel segítve 
a szélesebb nyilvánosság előtti megmérettetést. A házi kon-
ferenciákat követően kutatási eredményeiket olyan rangos 
konferenciákon mutatják be, mint például a Horizontok és 
Dialógusok Konferencia, HERA Konferencia, Országos Neve-
léstudományi Konferencia, Szakkollégiumok Konferenciája 
stb. Publikálására a konferenciakötetekben, a Romológia 
folyóiratban, a kutatásokhoz köthető kiadványokban és 
más tudományos fórumokon van lehetőség, mellyel nagy 
számban élnek is a szakkollégisták. Többen indultak Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferencián is, helyezést elér-
ve, de van MTA kitüntetett és Nemzeti Kiválóság Program 
ösztöndíjas is a hallgatók között. (1. táblázat1) A tudomá-
nyos tevékenységekben résztvevő hallgatók rendszeresen 
pályáznak és nyernek el intézményi, szakmai, tudományos 
ösztöndíjakat a PTE-n. Mindezeknek köszönhető, hogy a 
Wlislocki Henrik Szakkollégium jelenleg az egyetlen tudo-
mányosan is minősített roma szakkollégium. 
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1. táblázat. A szakkollégiumban végzett tudományos munka 
számszerű adatai

Év OTDK/TDK 
munkák Díjak Publikálók 

száma2
Konferencia-
előadások3

2009 1 1

2010 1 6 6

2011 1 1

2012 1 1

2013 1 3 4

2014 6 2

2015 42 15

2016 1/5 3 5 24

2017 2/1 5 28 41

2018 5/1 2 48 28

Az alábbiakban részletesen – éves bontásban – is bemutat-
juk, hogy az utóbbi 10 évben a szakkollégium tagsága mi-
lyen tudományos eredményeket ért el.

2009
• OTDK: Molnár Ildikó (Különdíj): A mátraszőlősi is-
kolabezárás története – Narratívák egy oktatáspoliti-
kai konfliktus mentén
• Konferencia: Országos Tudományos Diákköri Kon-
ferencia 

2010
• TDK: Trendl Fanni: Területfejlesztés és esélyegyen-
lőség a barcsi kistérségben
• Konferencia: Esélyegyenlőség a felsőoktatásban 
(szervező WHSz), Tudományos Diákköri Konferencia 
(Pécs)
• Konferencia-előadás: Gyurgyovics Beáta (1), 
Kramarics Izabella (1), Györffy Miklós (1), Szilágyi Ju-
lianna (1), Trendl Fanni (1), Vezdén Kata (1)
• Publikáció: Gyurgyovics Beáta (1), Kramarics Iza-



128

Sikerek és kihívások. A pécsi roma szakkollégiumi program összegzése 

bella (1), Györffy Miklós (1), Szilágyi Julianna (1), 
Trendl Fanni (1), Vezdén Kata (1)
Publikációk helye: Esélyegyenlőség a felsőoktatás-
ban c. kötet

2011
• OTDK: Trendl Fanni (Különdíj): Területfejlesztés és 
esélyegyenlőség a barcsi kistérségben
• Konferencia: Országos Tudományos Diákköri Kon-
ferencia (Budapest)

2012
• TDK: Oláh Anita: Úton a sikeres életpálya felé
• Konferencia: Tudományos Diákköri Konferencia 
(Pécs)

2013
• OTDK: Oláh Anita (Elismerő oklevél): Úton a sikeres 
életpálya felé
• Konferencia: Oktatás és Társadalom konferencia, 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Eger), 
Romológus Konferencia, Tallinni Magyar Intézet
• Konferencia-előadás: Oláh Anita (3), Gergye Eszter (1)
• Publikáció: Laboda Georgina (1), Oláh Anita (1), 
Sztranyovszki Zsófia (1)
Publikációk helye: Romológia folyóirat, Romológia 
„Akkor és Most” II. Konferenciakötet

2014
• Konferencia: „Egyedül nem megy – együtt köny-
nyebb” konferencia, Romológus Konferencia
• Konferencia-előadás: Oláh Anita (2)
• Publikáció: Gergye Eszter (2), Oláh Regina (1), Oláh 
Anita (2), Orsós Melinda (1)
Publikációk helye: Ablak a világra c. kötet, Romológia 
folyóirat
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2015
• Konferencia: Horizontok és Dialógusok Nemzet-
közi Konferencia, WHSz Házi konferencia, Diákköri 
Konferenciák
• Konferencia-előadás: Bogdán Melinda (1), Buzás 
Géza (1), Csonka Norbert Dávid (1), Greksa Evelin 
(1), Kőszegi Krisztián (1), Kőszegi Márió (1), Laboda 
Georgina (1), Laboda Lilla (1), Molnár Attila (1), Or-
sós János Róbert (1), Petrovics Dalma (1), Rigó Bálint 
(2), Szederkényi Attila (1), Tóth Bernadett (1)
• Publikáció: Bogdán Melinda (3), Buzás Géza (2), 
Csonka Norbert Dávid (1), Gergye Eszter (1), Greksa 
Evelin (1), Horváth Ivetta (1), Ignácz Judit (2), Komá-
romi Mária (1), Kőszegi Krisztián (3), Kőszegi Márió 
(3), Laboda Georgina (2), Laboda Lilla (3), Molnár At-
tila (1), Oláh Anita (3), Orsós János Róbert (8), Petro-
vics Dalma (2), Rigó Bálint (3), Szederkényi Attila (2), 
Tóth Bernadett (1)
Publikációk helye: Múlt, jelen, jövő c. kötet, Körkép 
c. kötet, Romológia folyóirat, Absztraktkötet, Amrita 
az ezredforduló előtt című kötet

2016
• OTDK: Kismarci Henrietta (3. helyezés): Kisemlősök 
jelenlét-hiány adatainak felhasználása a természet-
védelmi célú monitorozásban
• TDK: Bogdán Melinda: A roma identitás megvallása 
a 2011-es népszámláláson 
• Gergye Eszter: Inklúzió a felsőoktatásban a WHSZ 
példáján keresztül 
• Mogyorósi Renátó: Kelet-Közép-Európa dinasztikus 
kapcsolatrendszere a visegrádi királytalálkozó tükrében
• Rigó Bálint: Nemzetközi Konfliktusok a geopolitika 
színpadán 
• Orsós János: Irodalmi reprezentáció és önrepre-
zentáció a 19. században
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• Konferencia: Horizontok és Dialógusok Nemzet-
közi Konferencia, WHSz Házi konferencia, Kari TDK, 
VIII. Nemzetközi és XV. Országos Interdiszciplináris 
Grastyán Konferencia, III. Fiatalok Európában Kon-
ferencia, Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri 
Konferencia, Móra Országos Bölcsészettudományi 
Konferencia, Diákköri Konferenciák
• Konferencia-előadás: Dobó Tibor (1), Kismarci 
Henrietta (4), Kis-Bogdán Lídia (1), Kőszegi Krisztián 
(1), Mogyorósi Renátó (6), Orsós János Róbert (4), 
Rigó Bálint (1)
• Publikáció: Mogyorósi Renátó (3), Orsós János Ró-
bert (2)
Publikációk helye: Romológia folyóirat, Absztraktkötet 
• Díjak: Rigó Bálint – Erdélyi Tudományos Diákköri 
Konferencia: Különdíj, 2015, Mogyorósi Renátó – 
VIII. Nemzetközi és XV. Országos Interdiszciplináris 
Grastyán Konferencia: A legjobb tudományos elő-
adás díja (I. helyezés), IX. Nemzetközi és XVI. Orszá-
gos Interdiszciplináris Ph.D. és TDK Konferencia: A 
legjobb tudományos előadás díja (I. helyezés)

2017
• OTDK: Orsós János (I. hely): Irodalmi roma repre-
zentáció és önreprezentáció a 19. században
• Rigó Bálint (Elismerő oklevél): Nemzetközi konflik-
tusok a geopolitika színpadán
• TDK: Rigó Bálint (Szekció különdíj): Ukrán-orosz 
konfliktusok az Eurovíziós Dalfesztiválon 
• Konferencia: Horizontok és Dialógusok Nem-
zetközi Konferencia, Grastyán Konferencia, WHSz 
Házi konferencia, Országos Neveléstudományi 
Konferencia, HERA Konferencia, Fiatal Kutatók 
Fóruma, IV. Fiatalok Európában Konferencia, 
Móra Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia, 
Tudományos Diákköri Konferenciák
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• Konferencia előadás: Azizov Dóra (1), Csonka 
Norbert Dávid (1), Dobó Tibor (3), Gaál Gabriella (6), 
Gergye Eszter (1), Horváth Rajmund Zsolt (1), Kalá-
nyos Péter (1), Kátai Dalma (1), Kőszegi Krisztián (3), 
Laboda Lilla (1), Mogyorósi Renátó (7), Rigó Bálint 
(4), Orsós Róbert János (4). Tratnyek Balázs (1), Sze-
gedi József (1), Végh Zoltán (2)
• Publikáció: Csonka Norbert Dávid (1), Dobó Tibor 
(2), Gaál Gabriella (1), Horváth Rajmund Zsolt (1), 
Gaál Gabriella (5), Kőszegi Krisztián (2), Mogyorósi 
Renátó (6), Orsós János Róbert (3), Rigó Bálint (3), 
Szegedi József (2), Végh Zoltán (2)
Publikációk helye: Tudom ám –Tudomány c. kötet, 
Absztraktkötet
• Díjak:  
Mogyorósi Renátó – Új Nemzeti Kiválóság Program 
ösztöndíj, Orsós János Róbert – Magyar Tudományos 
Akadémia és az Országos Tudományos Diákköri Ta-
nács elismerése: Pro Scientia Aranyérem, Rigó Bálint 
– Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia: Külön-
díj, 2017
Gaál Gabriella – 16. Vajdasági Magyar Tudományos 
Diákköri Konferencia. Újvidék, Szekcóelső (I. helye-
zés) és a legjobb tudományos előadás díja; közön-
ségdíj (I. helyezés)

2018
• OTDK:
• Roma Szakkollégiumok Országos Tudományos Kon-
ferenciája, Szeged
• Dobó Tibor: Éld az életem – egy szerepjáték a tár-
sadalmi egyenlőtlenségek ledöntésére 
• Gaál Gabriella: A (szöveg)test-töredékek Pixel-labi-
rintusában.
• Mogyorósi Renátó: A Pécsi Tudományegyetem 
osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatóinak ki-
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sebbségekről alkotott képe egy kérdőíves felmérés 
tükrében.
• XXI. Reál- és humántudományi Erdélyi Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia
• Mogyorósi Renátó: Oroszország helye a nap alatt – 
az Ukrajnáért vívott geopolitikai sakkjátszma három 
szintjének elemzése.
• Gaál Gabriella (III. helyezés): A (szöveg)testek való-
ságlenyomatainak Pillanatragasztója. Tóth Krisztina: 
Pillanatragasztó 
• TDK: Gaál Gabriella (II. helyezés): A (szöveg)testha-
tárok bizonytalansága Tóth Krisztina Vonalkód című 
novelláskötetében 
• Konferencia: Vajdasági Magyar Tudományos Diák-
köri Konferencia, Horizontok és Dialógusok Nemzet-
közi Konferencia, WHSz Házi konferencia, I. Roma 
Szakkollégiumok Országos Tudományos Konferenciája, 
XI. Nemzetközi és XVIII. Országos Interdiszciplináris 
Grastyán Konferencia, XXIII. Bolyai Konferencia, Új 
Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018. tanévi intéz-
ményi konferencia, XXI. Reál- és humántudományi Er-
délyi Tudományos Diákköri Konferencia
• Konferencia előadás: Azizov Dóra (1), Buzás Géza 
(1), Csonka Norbert Dávid (2), Dobó Tibor (2), Farkas 
Klaudia Kata (2), Gaál Gabriella (6), Horváth Rajmund 
Zsolt (2), Kátai Dalma (1), Kristály Christopher (1), 
Laboda Georgina (1), Mogyorósi Renátó (7), Szegedi 
József (1), Végh Zoltán (1)
• Publikáció: Csonka Norbert Dávid (1), Dobó Tibor 
(5), Drubina Zoltán Gábor (1), Farkas Klaudia Kata 
(4), Gaál Gabriella (8), Kátai Dalma (1), Kismarci Hen-
rietta (1), Kőszegi Krisztián (3), Kristály Christopher 
(1), Laboda Georgina (2), Laboda Lilla (2), Mogyo-
rósi Renátó (10), Oláh Szeverin (1), Orsós István (1), 
Palásti Mihály (1), Rigó Bálint (1), Szegedi József (2), 
Végh Zoltán (3)
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Publikációk helye: Körkép II. c. kötet, Romológia fo-
lyóirat, Reziliencia és inklúzió az AJP-ben c. kötet, 
Próbatétel II. c. kötet, Absztraktkötet
• Díjak: Gaál Gabriella – Nemzeti Kiválósági Ösztön-
díj, Mogyorósi Renátó – Nemzeti Kiválósági Ösztön-
díj

Partnerkutatások

A fentiekben leírtakhoz járul hozzá egy olyan kölcsönös ta-
nuláson alapuló támogatási forma, amelyet a szakkollégi-
umban próbáltak ki és szilárdítottak meg a résztvevők. A 
szakkollégium „partnerkutatások” néven, tématerületekre 
szerveződő, heterogén összetételű, valamint együttmű-
ködő mikrocsoportos struktúrára épülő komplex kutatási 
rendszert működtet. A különböző életkorú, tapasztalatú 
tagokból (oktatók, kutatók, PhD-hallgatók, szakkollégisták) 
álló kutatócsoport közösen végzi a feladatokat, mindenki 
számára megtalálva a kompetenciáinak megfelelő szerepet 
a kutatási folyamatban, tanulva, rálátva a kutatás egészére. 
A kooperatív elveken működő (Arató és Varga, 2012) ku-
tatócsoport tagjai egyéni szinten fogalmazzák meg kutatói 
kérdéseiket, tematikus csoportba rendeződve saját kutatói 
eszközöket dolgoznak ki vagy más tematikus csoportok-
kal közös eszközt állítottak össze. A következő lépésben 
megvalósítják a kutatást – egyeztetve tematikus csoport-
jukkal és nagycsoportos szinten is. Végezetül egyéni vagy 
többszerzős írások születnek – közös tudományos kötetbe 
szerkesztve. A teljes – mozaikosan felépült – folyamat so-
rán érvényesül valamennyi résztvevő egyéni felelőssége az 
építő egymásrautaltságból adódóan, megsokszorozódik az 
elemzések száma és nézőpontja a párhuzamosságok révén, 
és mindenki – az oktatók, PhD-hallgatók, szakkollégisták – 
személyre szabott (maga választott) módon és mértékben 
válik elengedhetetlen alkotótagjává a kutatócsoportnak. A 
kutatási folyamat nem csak a vizsgálat tárgyára vonatkoz-
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tatva hoz eredményt, hanem a résztvevők – köztük szakkol-
légisták – tudományos fejlődését is szolgálja. 
 Az alábbiakban bemutatunk három olyan, komplex ku-
tatási modellben megvalósított vizsgálatot, ahol a döntően 
roma/cigány szakkollégisták a fentiekben leírt módon vet-
tek részt. A választott vizsgálati területek is szorosan kap-
csolódnak a szakkollégisták társadalmi és élethelyzetéhez. 
A választott kutatási téma, a kooperatív mikrocsoportos 
struktúra és a többoldalú tudományos megközelítés lehe-
tőséget biztosított a szakkollégistáknak mint fiatal kutatók-
nak egyéni karrierterveik megvalósítására a tudományos 
életben. 

Amrita az ezredforduló előtt. – 2014/2015154

A WHSz-ben több olyan kutatás valósult meg, amelyek a 
szakkollégistákhoz hasonló társadalmi hátterű fiatalok 
életútját, támogató hátterét, sikereit/kudarcait és mindezek 
okait vette górcső alá. Az első ilyen típusú vizsgálat az 
1990-es évek közepén tevékenykedő inkluzív közösség, 
az Amrita Egyesület elnevezésű, tanodát működtető civil 
szervezet mibenlétének feltárását célozta. Az érdeklődés 
éppen azért irányult erre a közösségre, mert az „amritás” 
diákok – hasonlóan a kutatócsoportot alkotó szakkollé-
gistákhoz – szociálisan hátrányos helyzetű, jórészt roma/
cigány fiatalok voltak, akik a magasabb iskolai végzettség 
megszerzését célozva igyekeztek társadalmi hátrányaikat 
áttörni. További hasonlóság a vizsgálatra kiválasztott szer-
vezet és a kutatást végző szakkollégium között, hogy mind-
kettő erőteljesen épít(ett) a kortárs közösség erejére és az 
azt szervesen kiegészítő sokféle támogató szolgáltatásra. 
Az „amritás” közösség erősségét mutatta, hogy tagjainak 
mintegy fele reagált a szakkollégium 2014-es megkere-
sésére. A kutatás fontos pontja volt az a találkozó, ahol a 
szakkollégisták a volt amritásokkal tölthettek két napot. 
Mintegy negyvenen eljöttek a Pécsett szervezett „20 éves 
az Amrita” találkozóra, ahol megosztották a programot 
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szervező szakkollégistákkal életútjukat. Láthatóvá vált, 
hogy az „amritás” fiatalok húsz év elteltével is életük fon-
tos részeként tekintettek a régmúlt eseményekre, egykori 
tanárokra, barátokra. A komplex kutatás arra világított rá, 
hogy egy ilyen típusú közösség mennyire meghatározó tud 
lenni a hátrányos helyzetű, főként roma/cigány fiatalok éle-
tében, sikeres társadalmi mobilitásuk és integrációjuk segí-
tésében. A kutatás eredménye kötetben jelent meg a Pécsi 
Tudományegyetem gondozásában. (Varga szerk., 2015)

„A rendszerváltás gyermekei” kutatás – 2016/20175

Az „amritás” fiatalok találkozóján kerültek elő annak az 
1995-ben, majd 2003-ban végzett nyomon követő kutatás-
nak az élményei, tapasztalatai, melyet az „amritás” diákok 
és tanárok közösen valósítottak meg. Az amritás kutató-
csoport azt vizsgálta, hogy milyen nyelvi kompetenciákkal 
kezdik meg iskolai éveiket a különböző társadalmi hátterű 
és anyanyelvű kisdiákok (1995), illetve ugyanezek a tanu-
lók az általános iskola végén (2003) milyen továbbhaladási 
lehetőségek előtt állnak és miféle életpályát terveznek. A 
kutatások eredményei azt mutatták, hogy már a bemenet-
nél (1. osztály) jelentős különbségek mutatkoztak a vizsgált 
– különböző hátterű – diákok között, és ezek a különbségek 
az általános iskola 8 éve alatt – az iskola minőségétől füg-
gő mértékben – felerősödtek. Az „amritás” találkozón me-
rült fel a vizsgálat folytatásának ötlete: a szakkollégistákkal 
közösen megtalálni az 1995-ös és 2003-as kutatásban (két 
alkalommal) megkérdezett és ma már felnőttként élő egy-
kori diákokat, akik életútja csak az általános iskola végéig 
ismerhető. Az ötlet mentén 2017-ben egy – több mint húsz 
évet felölelő – nyomon követő kutatás 3. szakasza valósult 
meg a szakkollégium hallgatóinak aktív részvételével. A 
2017-es vizsgálat alapkérdése az volt, hogy az iskolarend-
szer képes-e a társadalmi hátrányokat enyhíteni, vagy fel-
erősíti azokat. Ez a kérdés különösen érdekes azon közössé-
gek, diákok számára, akik hátrányaik ellenére sikeres iskolai 
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pályát futottak be – mint a Wlislocki Henrik Szakkollégium 
egyetemistái. A kutatás során különböző társadalmi hely-
zetű fiatalok életlehetőségei tárultak fel a velük készített 
életútinterjúk elemzését követően. A három kutatási sza-
kasz eredményei egymásra épülően mutatták meg, hogy 
a „valahová születés”, valamint az életút során elérhető 
támogatások és hátráltató tényezők milyen élethelyzetet 
eredményeznek. (Varga, 2017a)

„Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban“  
kutatás – 2017/20186
E két sikeres vizsgálat folytatásaként tekinthetünk az Arany 
János Programok (AJP) komplex vizsgálatára. A „Reziliencia 
és inklúzió az Arany János Programokban” című országos 
kutatás 2017–2018-ban valósult meg az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 
valamint a Pécsi Tudományegyetem Wlislocki Henrik Roma 
Szakkollégium együttműködésével. A vizsgálat a Magyar-
országon 2000 óta működő Arany János Programok (AJTP, 
AJKP, AJKSZP7) átfogó vizsgálatát tűzte ki célul. A kutatás 
fókuszában a hátrányos helyzetű, valamint a roma/
cigány közösségekből érkező fiatalok személyes sorsának 
alakulása, továbbá a tanulói sikeresség (reziliencia meglé-
te) és a támogató programok (inkluzív környezet) összefüg-
géseinek feltárása állt. A kutatócsoport makrostatisztikai 
elemzéseket és térstatisztikai ábrázolásokat végzett, továb-
bá összegyűjtötte és reflektíven feldolgozta a témában ed-
dig született tudományos kutatásokat, forrásokat, valamint 
az oktatáspolitikai, jogszabályi kontextust. Emellett online 
kérdőíves adatfelvétel történt valamennyi AJP-s diákot 
megszólítva. A terepmunka során fókuszcsoportos és élet-
útinterjúk kerültek rögzítésre végzős és már végzett AJP-s 
diákokkal – az ország 38 helyszínén. Ugyanakkor strukturált 
interjúk készültek az AJP-s intézményekben (kollégium) a 
helyi program felelősével. Az oktatáspolitikai háttér feltá-
rása, a terepmunka feldolgozása, a kérdőíves lekérdezés 
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kiértékelése, az előzetes kutatási eredmények és a statisz-
tikai elemzések együttesen segítik a témára való komplex 
rálátást. (Fehérvári és Varga, szerk. 2018)

Tudományos kutatás hallgatói akciókkal

Mindhárom említett kutatás jellemzője, hogy a tudományos 
vizsgálat mellett a szakkollégisták különböző „akciókat” is 
megvalósítottak a vizsgált közösségekben. Ezzel kialakult 
egy olyan személyes kapcsolat a vizsgálatot végző szakkol-
légisták és a vizsgált közösségek tagjai között, amely több 
haszonnal is járt. A megvalósított események (akciók) olyan 
élményt, tapasztalatot adtak a kutatás „alanyai” számára, 
amely túlmutat egy kutatás keretein. Mindez erősítette köz-
vetlenebb viszonyuk kialakítását a kutatókkal, ami a vizsgált 
kutatói kérdések feltárásához jelentősen hozzájárult. 

1. Amrita-találkozó
Az Amrita Egyesület húsz évvel ezelőtt működött közössége 
tagjainak felkutatása közel féléves, hólabda módszeren ala-
puló kutatómunka volt, melyet a szakkollégisták végeztek. A 
megtalált amritások számára létrehozott – zárt – Facebook 
csoportban zajló beszélgetések során vetődött fel egy szemé-
lyes találkozó lehetősége. Ezt a találkozót szervezték meg a 
szakkollégisták egy kétnapos alkalom során, ahol az amritások 
közösen elevenítették fel húsz évvel ezelőtti élményeiket. 
Ezek egy része bekerült a vizsgálati anyagba is. Ugyanitt zajlott 
a kérdőíves és interjús adatfelvétel. E mellett a szakkollégisták 
személyes tapasztalatot szereztek az amritások élményein 
keresztül arról, hogy mekkora jelentősége van egy hozzájuk 
hasonló együttműködő diákközösségnek. 

2. A tiszabői projekt
A Wlislocki Henrik Szakkollégium 2017. január végére te-
repmunkát szervezett Tiszabőn, amelynek célja a fentiek-
ben említett nyomon követő kutatás folytatása volt. A te-
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repmunka nem pusztán egy kutatás része volt, hanem arra 
is szolgált, hogy a tapasztalt kutatók a hallgatókkal közös 
munka során átadják tapasztalataikat és a hallgatókat ta-
nítsák. A tiszabői cigány közösségben több napot töltött a 
kutatócsoport két kutatói eszközt használva. Egyrészt egy 
adatlapot töltöttek ki, amely tartalmazta az interjúalany 
fontosabb adatait, a lakókörnyezettel és az interjúval kap-
csolatos megfigyeléseket. Másrészt készült egy interjú, 
amely nagyobb betekintést adott az alany életébe, és ame-
lyet később narratív tartalomelemzéssel dolgoztak fel. 
 A Wlislocki Henrik Szakkollégium vezetősége és hallgatói 
a tiszabői kutatást kiterjesztve megszerveztek egy három-
napos gyermektábort, ahol körülbelül 150 diák szerezhe-
tett új élményeket. A táborra a szakkollégisták több hóna-
pot készültek. Az egyetemen gyűjtést szerveztek, melynek 
eredményeként sok adomány jutott el a tiszabői szegregált 
cigány közösségbe. E mellett kidolgoztak és megvalósítot-
tak a szakkollégisták egy olyan „Indiántábor” elnevezésű 
projektet, mely számtalan fejlesztő játékkal, közösségépítő 
feladattal vonta be a tiszabői iskolásokat és családjaikat a 
közös júniusi hétvégébe. A tábor a rengeteg élmény és ta-
pasztalat mellett segítséget adott a kutatócsoportnak köze-
lebbről megismerni, megvizsgálni a célcsoport nagy részét, 
így a jelenlétalapú információgyűjtés sikeresen zárult. 

3. Pályaorientációs foglalkozások „Éld az életem” 
társasjátékkal az Arany János Programban
A szakkollégisták évek óta pályaorientációs tevékenységgel 
segítik az Arany János Programban tanuló diákok felsőokta-
tási továbbtanulását. Ennek is köszönhetően a WHSz tagja-
inak egynegyede-egyötöde az Arany János Programból ke-
rül ki. A szakkollégium szoros kapcsolódása az Arany János 
Programhoz vezetett ahhoz a gondolathoz, hogy a pályaori-
entáció mellett egy tudományos kutatást is végezzenek a 
szakkollégisták – más kutatókkal közösen. A kutatás terep-
munkája – melynek során valamennyi Arany János Progra-
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mot működtető kollégiumot megcélozott a kutatócsoport 
– két fő komponensből állt. Egyrészt vezetői interjúk készül-
tek a programvezetőkkel, másrészt a kutatók fókuszcsopor-
tos beszélgetésekben 5-6 fős diákcsoportokat kérdeztek az 
Arany János Programról. Ez utóbbiban vettek részt tevéke-
nyen a Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatói. A fókusz-
csoportos interjúra egy pályaorientációs foglalkozással me-
legedtek be a diákok, ahol az „Éld az életem” című, a WHSz 
hallgatói által fejlesztett interaktív társasjátékkal játszottak. 
Ezután arról beszélgettek a szakkollégium egyetemistáival, 
hogy milyen segítő kezet tudnak találni egy-egy nehezebb 
életszakaszban, illetve hogyan lehet eljutni/bent maradni az 
egyetemen. A társasjáték segítségével a diákcsoportok kü-
lönböző élethelyzeteket, utakat járhattak körül. Az Arany Já-
nos-osztályok átlaglétszáma 24 fő, így a hajlított vélemény-
vonal módszerével 6 fős csapatokat alkottak a foglalkozást 
vezető szakkollégisták a középiskolás diákokból. A tanulók 
túlnyomó része aktívan és érdeklődve játszotta a játékot. A 
20 perces játékidő és a kiscsoportos munka után az összes 
diák körbeült, és reflektálhatott a történésekre. A többség 
élt ezzel a lehetőséggel, ám voltak olyan tanulók, akiknek 
túl kényes volt a téma, így ők passzívan figyelték a társaikat. 
A Wlislocki Henrik Szakkollégium egy-egy hallgatója mode-
rálta, irányította a körülbelül 30 perces beszélgetést, ami 
szinte minden esetben vidáman és aktívan zajlott le. 
 Miután a foglalkozás véget ért, önként jelentkező diá-
kokkal interjú készült. Ebben saját szemszögükből mutat-
ták be az Arany János Programot. Fontos szempont volt az 
őszinteség, ezért is a hallgatók kérdezték a diákokat, mert a 
közelállóbb korosztály és a hasonló családi háttérből érkező 
szakkollégisták előtt az „aranyos” diákok nyitottabbá tudtak 
válni. Ez a blokk – a pályorientációssal ellentétben – már 
sokkal komolyabb hangulatú volt, a tanulók az Arany János 
Program mellett magukról is beszéltek. Nagy részük azt ál-
lította, hogy az Arany János Programban túl sok a kötelező 
elem, foglalkozás, így kevés idő marad a tanulásra, mind-
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ezek ellenére a program hatalmas lehetőség, több olyan 
szegmense van, mely a hasznukra válik.

„Érdekes volt hallani azt, ahogy a diákok megnyíl-
tak, ahogy formálták a kerek és jól megfogalmazott 
mondataikat. Számos esetben olyan mély beszél-
getések zajlottak le, hogy több diák is a könnyeivel 
küszködött. Őszintén megvallva és a hallgatótársaim 
nevében beszélve, voltak olyan pillanatok, amikor 
erőt kellett vennem magamon, hogy objektív tudjak 
maradni és ne érzékenyüljek el.” – foglalta össze egy 
szakkollégista a tapasztalatait.

Összegzés – a szakkollégisták szerint

2018. június végén, egy szakkollégiumi közös hétvégén érté-
kelték a hallgatók az elmúlt két esztendőt. A húsz résztvevő 
sokféle módon reflektált a szakkollégium tevékenységeire, 
közösségére, megidézve az emlékeket. Egy szabad asszociáci-
ós feladatban a „szakkollégiumi tudományos élet” hívószóra 
összegyűjtött szavak számossága azt jelzi, hogy hány szakkol-
légista jellemzi az általa leírt szóval az adott tevékenységet. 
 A leggyakoribb szavak – 3-3 említéssel – a „hasznos” és 
az „érdekes” jelzők voltak. Mindkettő pozitív jelző, az egyik 
a tapasztalatszerzésre, a másik az élményszerzésre utal. Ez 
utóbbihoz kapcsolódóan explicit is megjelent az „élmény” 
megnevezés egy hallgatónál. A tapasztalathoz, tanuláshoz 
köthető – egyedileg asszociált szavak a „fejlődés”, „isme-
retek”, „új információk”, „gyakorlás”, „eredmények” voltak. 
Fontos megjegyezni,  egyik szó sem negatív töltetű. Akik – 
saját döntésük alapján – nem vesznek részt a felkínált tu-
dományos tevékenységekben (2 fő), azok a „nem érint” és 
„passzív” szavakat használták, melyek semleges töltetűek. 
Két említéssel jelent meg „Tiszabő”, mint a fent említett 
„Rendszerváltás gyermekei” kutatás emblematikus terepe. 
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Az asszociációs feladatban előkerültek olyan nevek (Aran-
ka, Derdák Tibi, AJTP), amikhez konkrét szakkollégiumi ku-
tatás eseménye köthető. 
 Összegezve így alkottak közös mondatot az asszociációs 
szavakból a szakkollégisták a tudományos életet jellemezve: 
„Ez a próbatétel érdekes és hasznos, amivel új ismeretek, 
élmény és fejlődés járnak, és ha kitartóan kutatsz, előbb-
utóbb eredményre juthatsz, vagy nem.”

Jegyzetek

1  A Wlislocki Henrik Szakkollégiumban ezidáig nem tör-
tént meg teljes mértékben a tudományos tevékeny-
ségek összegyűjtése. A tanulmány részeként végzett 
gyűjtőmunka az érintett szakkollégisták megkérdezé-
sével, valamint a szakkollégium konferenciaprogram-
jainak, kiadványainak áttekintésével zajlott. Ezúton 
köszönjük a szakkollégisták munkánkhoz nyújtott se-
gítségét, és bízunk benne, hogy megközelítőleg teljes 
képet tudunk nyújtani a szakkollégiumban végzett tu-
dományos munkáról.

2  Ez a szám nem a publikációk számát jelzi, mivel több 
közösen jegyzett publikációt készítettek a szakkollé-
gisták. A szakkollégistákat annyiszor számoltuk, ahány 
publikáció szerzőjeként szerepeltek.

3  A konferencia-előadások számában minden előadást 
tartó szakkollégista előadása szerepel. Ha egy előadást 
többen tartottak, akkor minden előadót külön számol-
tunk, illetve ha egy hallgató több előadást tartott, ak-
kor az előadásszámot tettük az összesítésbe. Szintén 
beleszámoltuk az TDK, OTDK munkák tudományos elő-
adásait is.

4  A kutatócsoport tagjai: bevont kutatók és PhD-hallga-
tók: Boros Julianna, Kovács Júlia, Pálmai Dóra, Pápai 
Boglárka, Schaffer János, Serdült Sára, Szabó Dóra, 
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Trendl Fanni, Dr. Varga Aranka, Vezdén Kata. Résztvevő 
szakkollégisták: Búzás Géza, Bogdán Melinda, Gergye 
Eszter, Horváth Ivetta, Kőszegi Krisztián, Köszegi Márió, 
Kőszegi Sándor, Orsós János, Petrovics Dalma, Rigó Bá-
lint, Laboda Lilla, Végh Zoltán.

5  A kutatócsoport tagjai: bevont kutatók és PhD-hallga-
tók: Derdák Tibor, Marhoffer Nikolett, Schaffer János, 
Szűcs-Rusznak Karolina, Pápai Boglárka, Rayman Ju-
lianna, Trendl Fanni, Dr. Varga Aranka, Vezdén Kata. 
Résztvevő szakkollégisták: Dobó Tibor, Orosz István, 
Gaál Gabriella, Horváth Rajmund, Kőszegi Krisztián, 
Laboda Lilla, Szegedi József, Végh Zoltán

6  A kutatócsoport tagjai: bevont kutatók és PhD-hall-
gatók: Dr. Fehérvári Anikó, Dr. Híves Tamás, Mártonfi 
György, Oláh Anita, Pápai Boglárka, Schaffer János, 
Szűcs-Rusznak Karolina, Trendl Fanni, Dr. Varga Aran-
ka, Vezdén Kata, Vitéz Kitti. Résztvevő szakkollégisták: 
Azizov Dóra, Dobó Tibor, Drubina Zoltán, Horváth 
Rajmund, Kalányos Péter, Kőszegi Krisztián, Kristály 
Christopher, Laboda Georgina, Laboda Lilla, Orsós Ist-
ván, Siftár Mária, Szegedi József, Végh Zoltán.

7  Arany János Tehetséggondozó Program, Arany Já-
nos Kollégiumi Program, Arany János Kollégiumi-
Szakközépiskolai Program.
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Nyelvoktatás a Wlislocki Henrik 
Szakkollégiumban

Bevezetés

A Wlislocki Henrik Szakkollégium (WHSz) mint a társadalmi 
mobilitást elősegítő szakkollégium célja, hogy a roma/cigány 
és nem roma, hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatási elő-
rehaladását elősegítse. A hátrányos helyzetű hallgatók sok 
esetben nyelvvizsga nélkül nyernek felvételt a felsőoktatási 
intézményekbe. Többségük csak a köznevelésben részesül 
idegen nyelvi képzésben, de nyelviskolába nem jártak, illet-
ve magánoktatásban sem részesültek. „Azok a szülők, akik 
tehetik, illetve a nyelvtudást fontosnak tartják, igyekeznek 
gyermeküknek megadni az idegennyelv-tanulás lehetőségét 
privát órák vagy tanfolyamok megfizetése révén, így ezek a 
tanulók lesznek esélyesebbek a munkaerőpiacon. Az ide-
gennyelv-tanítás tehát a jelen helyzetben nem járul hozzá 
az esélyegyenlőség megteremtéséhez, éppen ellenkező-
leg, azoknak kedvez, akik pluszszolgáltatásokat meg tudnak 
fizetni”(Andor, 2000:723). Továbbá, fontos megemlíteni, 
hogy a hátrányos helyzetű diákok jelentős százaléka az egye-
temi éveik előtt még nem járt külföldön (sokan a szakkollégi-
ummal jutottak el először pl. Lisszabonba, Genovába), ezáltal 
az idegen nyelv hasznosságát és jelentőséget korábban nem 
tapasztalták személyesen. A felsorolt hátrányokat nehezen 
küzdik le, hiszen a felsőoktatási intézmények nem minden 
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esetben nyújtanak ingyenes és megfelelő szintű nyelvi kép-
zéseket. Így a hallgatók bemeneti hátránya később kimeneti 
hátrányként is megjelenik, ami hosszú távon a munkaerőpia-
con is nehézségeket fog jelenteni. 
 Ahhoz, hogy a szakkollégisták leküzdjék ezeket a hát-
rányokat, a szakkollégium egyenlő lehetőséget és esély-
egyenlőséget teremtve – a sok más, a személyes fejlődést 
elősegítő képzésen és programon túl– idegen nyelvi képzést 
és fejlesztést is biztosít számukra. Több idegen nyelv közül 
választhatnak a hallgatók, alap-, közép- és felsőfokon egy-
aránt. Nyelvvizsga-felkészítés, önéletrajz-összeállítás vagy 
akár külföldi tanulmányút/konferencia-előadás készítése 
kapcsán is segítséget kapnak a nyelvtanároktól. A diploma 
megszerzéséhez a legtöbb alapképzésben egy államilag el-
ismert nyelvvizsga kötelező, mesterképzés esetében több 
szaknál kettő nyelvvizsga is szükséges. A nyelvvizsga és a 
diploma megszerzése által a hallgatók kulturális, társadalmi 
és szociális tőkéje növekszik, az egyetemi és munkaerőpiaci 
előrehaladásuk pedig sikeresebb lehet.
 Jelen tanulmány – a statisztikák tükrében – összefoglalja 
a nyelvoktatás alakulását a WHSz-ben, bemutatja a tanórá-
kon és az osztálytermen kívüli nyelvi fejlesztés módszereit 
és az alkalmazott tevékenységeket. Részletesen beszámol a 
2017 nyarán szervezett angol táborról. Végül pedig összegzi 
az elért nyelvvizsga-eredményeket és a minőségbiztosítási 
kérdőívek tanulságait.

A nyelvoktatás alakulása a statisztikák tükrében 
2012–2018 között

A nyelvtanulást támogató motivációs közeg lehet a család 
vagy tágabb közösség, az internet nyújtotta lehetőségek, 
filmek, könyvek, de akár a személyes külföldi tapasztalat is. 
A Wlislocki Henrik Szakkollégium célja egy olyan támoga-
tó közösség biztosítása, mely nem csak felkelti a hallgatók 
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motivációját, de segít megteremteni a folyamatos lehető-
séget is az idegen nyelvek tanulására. A szakkollégiumban 
2013 óta – amikor a WHSz elindított egy TÁMOP-projektet 
a főként hátrányos helyzetű cigány/roma egyetemi hallga-
tók támogatásának érdekében – tanulhatnak a hallgatók 
különböző nyelveket különböző szinteken és nyelvtanulási 
formákban. Azóta folyamatos tevékenységnek tekinthető a 
nyelvoktatás. Ennek oka, hogy legalább egy nyelvvizsga az 
alapszakoknál kimeneti követelmény, azonban a felsőokta-
tás sok esetben nem biztosit lehetőséget az idegen-nyelvi 
képzésekhez.
 2012/2013 tavaszán a szakkollégiumban az idegen 
nyelv tanulása kötelező projektelem volt. A hallgatók jelez-
ték igényüket, becsült nyelvi szintjüket és céljukat, majd a 
megbízott tanár felmérte a hallgatók tényleges nyelvi szint-
jét. Ennek eredményeképpen három angol nyelvi csoport 
indult: kezdő, álkezdő/újrakezdő és haladó, ezen kívül spa-
nyol, beás, német és romani nyelvet is választhattak a hall-
gatók. 9 héten keresztül, csoportonként 33 óra állt a cso-
portok rendelkezésére.

1. táblázat. Nyelvi csoportok a 2012/2013-as tanév tavaszi félévé-
ben (Schäffer, 2015)

Nyelv Szint Létszám (fő)

Angol Kezdő 5

Álkezdő 4

Haladó 4

Felső 1

Német Kezdő 1

Spanyol Kezdő 1

Beás Haladó 5

Felsőfok 1

Romani (lovári) Kezdő 7

Haladó 2

Felsőfok 1
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A nyelvtanári értékelés alapján öt hallgató nem járt rendsze-
resen az órákra (hat hallgató jelenléte kérdéses volt már a fél-
év elején is), akik azonban jelen voltak, főként szókincsüket, 
szóbeli kommunikációjukat fejlesztették. Az olvasási készség 
akár magyarul, akár idegen nyelven az egyik leginkább fej-
lesztendő terület volt a félév értékelése alapján. A gyakran 
hátrányos helyzetű családból származó hallgatók esetében 
„a nyelvtanulás sikerét veszélyeztetik a gyenge anyanyelvi 
és kommunikációs készségek” (Fehér Könyv, 2012:17). Ezt 
a gondolatot támasztja alá Hajdu–Kertesi–Kézdi is, miszerint 
„A különböző szakmai kompetenciák – s nem megfelelő értő 
olvasás, írás, az alacsony szintű idegen nyelv és számítástech-
nikai ismeretek stb.” – nehezítik a hátrányos helyzetű hallga-
tók egyetemi tanulmányait (id. Varga szerk., 2015:37).
 A 2013/2014-es tanév őszi félévében nőtt az ösztön-
díjas hallgatók száma, és ez egyúttal a nyelvtanulásban 
résztvevők számának növekedését is eredményezte. Angol 
nyelvből ismét három csoport indult. Spanyol, német, beás 
és romani nyelvet összesen hét hallgató tanult, míg az an-
golórákat tizenketten látogatták. Zárójelben látható, hogy 
hány tanulónál volt kérdéses, hogy valóban részt tud-e ven-
ni a félév során a nyelvórákon.

2. táblázat. Nyelvi csoportok a 2013/2014-es tanév őszi félévében 
(Schäffer, 2015)

Nyelv Szint Létszám (fő)

Angol Kezdő 5

Álkezdő 4

Haladó 3

Német Álkezdő 2 (4)

Haladó 1

Spanyol Kezdő 1

Beás Kezdő 1 (9)

Romani (lovári) Kezdő 2 (3)
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A beás nyelvi tanfolyamról különösen pozitív visszajelzés 
érkezett, talán ez volt az egyedüli, ahol a hallgatók ottho-
ni aktivitásával és készülésével maximálisan elégedett volt 
a szaktanár. A félév során általánosnak tekinthető, hogy a 
résztvevők korábban szerzett iskolai tudásuk felelevenítése 
kapta a főszerepet, hiszen a szaktanárok szerint a hallgatók 
viszonylag nagy szókinccsel rendelkeznek, de ez sajnos több-
nyire passzív. Ennek oka, hogy 2-3 év is eltelt a középiskolai 
évek óta, és ez idő alatt nem foglalkoztak idegen nyelvekkel. 
 A 2013/2014-ös tanév tavaszi félévében már 33 szak-
kollégistára emelkedett a WHSz ösztöndíjasainak száma. 
Tizenheten tanultak angol, négyen német nyelvet. Később 
azonban négy hallgató visszalépett a nyelvtanulás lehetősé-
gétől.

3. táblázat. Nyelvi csoportok a 2013/2014-es tanév tavaszi félévé-
ben (Schäffer, 2015)

Nyelv Szint Létszám (fő)

Német Haladó 4

Angol Kezdő 6

Álkezdő 8

Haladó 3

Ebben a félévben a romani és beás nyelvtanulási lehetősé-
get a Romológia Tanszéken meghirdetett kurzusokon belül 
vehették igénybe a hallgatók kezdő, illetve haladó szinten. 
A félév végi nyelvtanári értékelésből kiderül, hogy a legtöb-
bet az írásbeli fogalmazási készég fejlődött a hallgatóknál. 
Az olvasásértés tekinthető a továbbiakban is az egyik fő 
fejlesztendő készségnek, illetve az, hogy nem sikerült elér-
ni, hogy a hallgatók a tanórákon kívül is foglalkozzanak a 
nyelvtanulással, akár házi feladatok, akár szótanulás vagy 
filmnézés formájában. 
 A 2014/2015-ös tanév őszi félévében nem változtattak 
a csoportok beosztásán. Azonban új hallgatók kerültek a 
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szakkollégiumba, így nőtt az idegen nyelvet tanulók létszá-
ma. 17 hallgató tanult angolul ebben a félévben, míg néme-
tül csupán kettő. 

4. táblázat. Nyelvi csoportok a 2014/2015-ös tanév őszi félévében 
(Schäffer, 2015)

Nyelv Szint Létszám (fő)

Német Haladó 2

Angol Kezdő 3

Álkezdő 7

Haladó 7

Az órai aktivitást, és a rendszeres óralátogatást kiemelték 
a szaktanárok, és ez a jelenléti ívek alapján is fejlődést mu-
tatott a korábbi félévekhez képest. A szaktanári értékelés 
kritikaként fogalmazta meg, hogy habár volt szintfelmérés, 
a csoport összetétele nagyon vegyes volt, így nehéz volt az 
órákat megtervezni és kivitelezni is. 
 A 2014/2015 tavaszi félévben az óraszám és a csopor-
tok felosztása az előző félévet követte. A nyelvtanulók szá-
ma valamelyest csökkent az előző félévhez képest.

5. táblázat. Nyelvi csoportok a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévé-
ben (Schäffer, 2015)

Nyelv Szint Létszám (fő)

Német Haladó 2

Angol Kezdő 3

Álkezdő 4

Haladó 4

A 2016/2017-es tanév őszi félévében az idegennyelv-tanu-
lás nem volt kötelező. A félév során egy hallgató egyéni an-
gol nyelvi képzésben részesült, 30 órában. Cél a nyelvvizsga 
megszerzése volt. 
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 A 2016/2017-es tanév tavaszi szemeszterében angol 
kezdő csoport indult, 30 órában. Ez a csoport kis létszámú 
volt, 5-6 fővel. A hallgatók mind teljesen kezdő szintről in-
dultak, és céljuk a kommunikáció fejlesztése, az általános 
szókincs elsajátítása, illetve az összefüggő szövegalkotás el-
érése volt. Képzésük során kiderült, hogy a szövegértés, az 
angol nyelvű utasítások megértése és a feladatok megoldá-
sának értelmezése is időnként problémát okozott. A félév 
során voltak, akik komolyan vették a nyelvórákat, ezáltal so-
kat fejlődtek, viszont voltak, akik többet hiányoztak, emiatt 
nehezen követték a tananyagot. 
 A 2017/2018-as tanév őszi szemeszterében az összes 
ösztöndíjas hallgató részt vett valamely nyelvi képzésben. 
Az előzetes szóbeli szintfelmérés alapján nyolc  csoport (eb-
ből 7 angol) került kialakításra. Összesen 140 angolórát tar-
tott négy szaktanár. Az angol kezdő nyelvi I. csoportnak 24, 
a kezdő II. és az álkezdő csoportnak 30-30, a haladó I. cso-
portnak 22, a haladó II. csoportnak 24, míg a német nyelvi 
csoportoknak 30-30 óra állt rendelkezésükre a félév során.

6. táblázat. Nyelvi csoportok a 2017/2018-as tanév őszi félévében 
(saját összegzés)

Nyelv Szint Létszám (fő)

Angol Kezdő I. 5

Kezdő II. 3

Álkezdő 5

Haladó I.  
Nyelvvizsga-felkészítő 3

Haladó II. 5

Német Haladó 
Nyelvvizsga-felkészítő 1

Haladó 3

A tanári értékelésekből kiderül, hogy voltak, akik komolyan 
vették a nyelvtanulást és lehetőségként tekintettek erre, 
azonban előfordultak olyanok is, akik nem jártak rendsze-
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resen az órákra. Azok a hallgatók, akiknek tényleges cél-
juk volt a nyelvvel, sokkal kitartóbbak voltak, hiszek őket 
a nyelvvizsga megszerzése vagy egy külföldi ösztöndíj mo-
tiválta. Még ha a belső motivációjuk nem is feltétlen ala-
kult ki, az instrumentális/eszköz motiváció (instrumental 
motivation) pl. külföldi utazás, külföldi munkavállalás/ösz-
töndíj megszerzése vagy jobb állás a jövőben elegendő cél 
volt számukra erre az időszakra. 
 A 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterében a nyelv-
tanulás nem volt kötelező elem, ennek ellenére végül 20 
hallgató vett részt az angol nyelvórákon 10 héten keresztül. 
A jelentős létszám és a hallgatók megfogalmazott céljainak 
elérése érdekében 8 különböző szintű és méretű csoport 
lett kialakítva. 

7. táblázat. Nyelvi csoportok a 2017/2018-as tanév tavaszi félévé-
ben (saját összegzés)

Nyelv Szint Létszám (fő)

Angol Kezdő I. (A1) 4

Álkezdő (A2) 3

Álkezdő (B1) 2

Haladó I. Nyelvvizsga-felkészítő (B2) (ECL) 2

Haladó II. Nyelvvizsga-felkészítő (B2) (ORIGO) 2

Haladó III. Nyelvvizsga-felkészítő (B2) (ECL) 1

Haladó IV. Nyelvvizsga-felkészítő (B2) 1

Haladó II. (B2+) 5

A hallgatóknak lehetőségük volt nem csak kis csoportok-
ban, hanem egyénileg is nyelvet tanulni. Ebben a félévben 
több nyelvvizsga-felkészítő csoport is indult, mely a közö-
sen kiválasztott nyelvvizsgákra (ECL, ORIGO) célirányosan 
készítette fel a hallgatókat. A kis csoportok esetében 20, a 
nyelvvizsga-felkészítő csoportoknál 30 vagy akár 40 órában 
is tanulhattak a hallgatók. Ebben a félévben összesen 190 
angol órán vettek részt a hallgatók 3 szaktanárnál.
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Az igényfelmérés menete és a csoportbeosztás 
lépéseinek összegzése a 2017/2018-as tanévben

A nyelvtanulók és a csoportok száma, a nyelvtanárok, il-
letve a hallgatók céljai is minden félévben változtak, ezért 
minden félév elején igény-, illetve szintfelmérés előzte meg 
a csoportbontást. 2015 előtt több félévben is írásbeli szint-
felmérés során alakultak ki a csoportok, de volt olyan félév 
is, amikor a hallgatók önbevallása és céljai szerint osztot-
ták fel a csoportokat. Ez azonban ahhoz vezetett, hogy a 
tanárok nehezen tudtak a csoportokkal haladni, mert nagy 
különbségek voltak az egyes csoportokban tanuló hallgatók 
nyelvi szintje és tudása között. 
 A 2017/2018-as tanév első félévében három szaktanár 
mérte fel az összes hallgatót – rendhagyó módon – szóbeli 
szintfelmérés keretében. A hallgatók korábban jelezték igé-
nyüket, megnevezték céljaikat, és hogy mennyi időt tudnak 
a nyelvtanulásra szánni ebben a félévben. Ezután a tanárok 
kialakítottak (az egyes hallgatókról már meglévő korábbi is-
mereteik alapján) három nagyobb csoportot: alap-, közép- 
és középfok feletti szintet, majd, az egyes szinteken különbö-
ző feladatokat kellett elvégezni: pl. alapfokon bemutatkozás 
majd képleírás volt mint általános és gyakori feladatok a 
Magyarországon akkreditált nyelvvizsgáknál. Középfokon 
egy szituációs párbeszéd zajlott le egy véletlenszerűen 
kihúzott szituáció alapján. Itt a hallgatóknak nem csupán 
önállóan kellett egy adott témát kifejteni, mint alapfokon, 
hanem a szaktanárt is érteni kellett ahhoz, hogy válaszolni 
tudjanak. Ez a feladat méri a spontaneitást, a kreativitást 
is, ugyanakkor a tanárok leginkább a használt szókincset, a 
szóbeli drillek alkalmazását és a folyamatos beszédet vet-
ték figyelembe. A középfok feletti szintnél egy vitahelyzetet 
kellett szimulálni a szaktanárral egy adott témakörben: pl. 
„70 éves kor felett senkinek sem szabadna autót vezetnie” 
vagy „a tömegközlekedésnek ingyenesnek kellene lennie”. 
Ehhez hasonló provokatív állításokat kaptak a hallgatók, és 
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el kellett dönteniük, hogy az állítás mellett vagy ellen ér-
velnek. A továbbiakban szerepüknek megfelelően kellett 
beszélgetniük, vitázniuk a szaktanárral. Annak érdekében, 
hogy a hallgatóknak ne kelljen minden szinten végigmen-
ni, mindenki abban a csoportban kezdte, ahova a tanárok 
előzetesen besorolták. Azonban, ha ott jól teljesített, akkor 
a következő szinten is megmutathatta tudását. A végső cso-
portalakítást a hallgatók általános nyelvi szintje határozta 
meg, a hallgatókat az adott csoport többi tagjához is mér-
ték, annak érdekében, hogy sikeres legyen a csoportalakí-
tás és gördülékenyen tudjanak dolgozni a félév során. 
 A második szemeszterben nem szóbeli, hanem írásbeli 
szintfelmérésre került sor. Hughes (2003) elmélete alapján 
4 teszttípust különböztetünk meg: 1) proficiency test (jár-
tasság), 2) achievement test (teljesítmény), 3) diagnostic 
test (diagnosztikus), 4) placement test (képesség szerinti). 
Ezek közül az utolsót tekintettük relevánsnak, annak érde-
kében, hogy minden hallgatót a képességének megfelelő 
csoportba helyezzünk el.
 Egy másik csoportosítás megkülönböztet két egyéb kate-
góriát. Ezek a norm-referenced (referencianorma alapján: a 
hallgatókat egymáshoz hasonlítjuk) és a criterion-referenced 
tesztek (referenciakritérium alapján: százalékos alapon elő-
re kijelöljük, hogy mely százalék milyen eredményt jelöl). Mi 
ebben az esetben a hallgatók eredményeit vetettük össze és 
ezek alapján helyeztük el őket a csoportokba. 
 Ebben a félévben mindenki megírta a tesztet, ez egy-
fajta bemeneti mérésnek tekinthető, melynek célja nem 
csak a csoportalakítás volt, hanem a hallgatók féléves fej-
lődésének a mérése is. Két feladatlap került összeállításra, 
egy a kezdő/álkezdő hallgatóknak és egy a középfok vagy 
a feletti szinten állóknak. A feladatok mérték az olvasási 
készséget, a nyelvhelyességet, a szókincset és az íráskészsé-
get is. Az eredmények alapján négy csoport egyértelműen 
elkülönült: az alapfokból egy kezdő és egy álkezdő, illetve 
a középfokból egy középfok előtt álló és egy már azon a 
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szinten levő. Azonban figyelembe kellett venni a végleges 
csoportbontáshoz a hallgatók céljait is. Akik már tavasszal 
nyelvvizsgát szerettek volna tenni, őket 1-2 fős csoportokba 
osztottuk, vagy biztosítottuk számukra azt, hogy egyedül, 
magánóra jelleggel készüljenek a szaktanárral. Ezt figye-
lembe véve négy olyan csoport jött létre, ahol magasabb 
óraszámban (általában 40) nyelvvizsga-felkészítés zajlott. 
Ezeknél a csoportoknál a hallgatók kommunikációs és hal-
lásértését, szókincsét és fogalmazási készségét tovább vizs-
gálták annak érdekében, a hallgatókkal közösen kiválasszák 
a legoptimálisabb nyelvvizsgatípust az egyén kompetenciá-
ira alapozva. Ezután több nyelvvizsga-feladatsort is ismer-
tetett a tanár, majd megcsináltak egyet-egyet a hallgatók 
pl. TELC, ECL, ORIGO, EURO Exam, BME. A hallgatók első 
benyomása, véleménye, a teszteredménye leszűkítette ezt 
a kört két lehetséges nyelvvizsgatípusra. Ezután a szaktanár 
részletesen megtervezte a félév menetét (lásd melléklet), 
figyelembe véve a hallgató erősségeit, fejlesztendő terü-
leteit, illetve a nyelvvizsga felépítését. A nyelvórákon nem 
csupán nyelvvizsga-felkészítés zajlik, hanem a célnyelv kul-
túrájának, értékeinek, szokásainak, hagyományainak meg-
ismerése is. Így a félév során nem csak az adott nyelvvizsga 
témaköreit veszik át a csoporttagok, hanem a nyelv és az 
ahhoz kapcsolódó kultúra legapróbb részleteivel is megis-
merkednek. Az idő előrehaladtával a nyelvórák egy harma-
dánál az általános felkészítés mellett a konkrét nyelvvizsga-
feladatok is megjelentek minden órán. A hallgatók otthoni 
felkészülése, a minél több külső input pl. filmezés, zenehall-
gatás, külföldi tanulmányút, külföldi hallgatókkal való kom-
munikáció, ismerősökkel, barátokkal való gyakorlás ebben 
a szakaszban még fontosabb, mint korábban. 
 A 2017/2018-as tavaszi félév végén is sor került a hall-
gatók felmérésére, annak érdekében, hogy a fejlődésük 
nyomon követhető és összehasonlítható legyen a félév ele-
ji eredményeikkel. Nem minden hallgató írt tesztet, csak 
azok, akik nem kimondottan nyelvvizsgákra készültek, így 
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esetükben ez a teszt nyújtott számszerű adatokat fejlő-
désükről. A három álkezdő csoport esetében egy korábbi 
alapfokú (BME) nyelvvizsga teszt megírásával a hallgatók 
56%, 46%, és 30%-ot értek el. Ők 2017/2018 őszén teljesen 
kezdő szintről indultak, és a középiskola óta nem használták 
a nyelvet. A két magasabb százalékot elérő hallgató a fél-
év elején az önálló szövegalkotásnál nem tudott koherens 
szöveget alkotni, azonban a félév végére levelük alapfokon 
és még B1 szinten is megfelelt. A középfokú nyelvvizsga-fel-
készítő csoportokból, három hallgató tett nyelvvizsgát az 
alábbi szintekből és típusokból:

• ECL B2, komplex, 
• ORIGO, B2, komplex, 
• ORIGO, B2, szóbeli.

Angol nyelvi fejlesztés tanórai keretek között

Az angolnyelv-tanárok által alkalmazott eszközök és felada-
tok a négy fő terület – beszéd–írás–olvasás, hallásértés – 
fejlesztéséhez járulnak hozzá a különböző tevékenységek 
által. Közkedveltek például az alábbiak: szókártya, képi 
anyagok, társasjátékok, számítógépes programok (Quizlet, 
LyricsTraining, Duolingo), számítógépes játékok, portálok 
(Facebook szókincse) videók, YouTube, zenehallgatás. Az 
említett alkalmazások, portálok, játékok mind-mind külön-
böző, viszont gyakran egy időben több készséget, képes-
séget fejlesztenek. A hallgatók igénylik azt, hogy egy-egy 
tevékenység ne csak nyelvileg fejlessze őket, hanem új in-
formációkat is tartalmazzon számukra. Ezen kívül talán a 
legfontosabb a képesség- és kompetenciafejlesztés, melyre 
a nyelvóra tökéletes színteret biztosíthat. A tanárok célja, 
hogy felhívja a figyelmet ezekre a gyakran otthon is hasz-
nálható alkalmazásokra, tevékenységekre, és elősegítsék, 
hogy a hallgatók otthon is használják ezeket. Az útmutatás, 
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a lehetőségek felsorakoztatása, a minket körülvevő, bár-
honnan elérhető eszközök megismertetése nagymérték-
ben hozzájárul a hallgatók fejlesztéséhez. 
 A nyelvórákon 2013–2015 között többnyire előre kivá-
lasztott, a hallgatók szintjének megfelelő tankönyvekből 
(Oxford – Grammar in Use, Oxford – Word Skills termék-
család) tanultak a hallgatók, azonban 2016–2018 között 
külön feladatlapokat állítottak össze a tanárok a hallgatók 
számára minden tanórára. Ezzel kapcsolatban pozitívum, 
hogy a hallgatókat motiválja, hogy a tanár készül az órá-
ra, kreatív, egyéni feladatlapokat állít össze. Tudják, hogy 
ezeket az ő jelenlegi szintjüket figyelembe véve tervezte 
meg, ezt sugallja az utasítások, feladatleírások nyelvezete, 
a kiválasztott szövegek minősége. Negatívum lehet viszont 
az, hogy egyes hallgatók nem hozzák magukkal ezeket a kö-
vetkező órára, és nem rendezik irattartóba. Fontos, hogy az 
ilyen feladatok, tevékenységek az input hipotézis alapján 
(Sominé Hrebik, 2011) a jelenleg elsajátított kompetenci-
ák szintjénél mindig eggyel (i+1) magasabb szintűek legye-
nek. Ugyanis, ha az input túl magas, akkor a nyelvtanuló 
folyamatos kudarcnak lesz kitéve és sikerélmény hiányában 
elfogy a motivációja. Ha viszont túl alacsony, akkor nem 
talál kihívást benne, és idővel ez is demotiválóan hathat. 
Az imént leírtak miatt érezték szükségét a nyelvtanárok, 
hogy a hallgatók szintjéhez igazodva, ők maguk hozzák létre 
a feladatlapokat. Ennek fő oka, hogy a tanulók nagy része 
már tanulta a nyelvet, viszont több évig nem használta. Így 
kezdőnek nem tekinthetők, ugyanakkor a következő szintű 
könyv egyes területeken pl. hallásértés, önálló témakifej-
tés, önálló szövegalkotás nem csupán eggyel magasabb 
szintű, így nem érvényesülne az i+1 elv. 
 A WHSz-ben, ahol jelentős számban tanulnak hátrá-
nyos helyzetű hallgatók, különösen nagy szerepe van a 
pozitív, bensőséges, stresszmentes hangulatnak a tanórá-
kon. Felnőttkorban ez különösen fontos és elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a tanulók szorongási szintje alacsony (anxiety 
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level), míg a szóbeli megnyilvánulási kedve (the willingnes 
to communicate, WTC) magas lehessen az órákon. Több 
hallgató már az igényfelméréskor is megfogalmazta, hogy 
maximum 2-3 fővel szeretne együtt dolgozni, de voltak, 
akik azt preferálták, ha egyéni képzésben részesülnek 
„magánóra” jelleggel. A hallgatók nagyon ragaszkodók, 
viszont nehezen nyílnak meg, így ha egy tanárt 
megkedvelnek, és úgy érzik, hogy szakmailag is fejlődni 
tudnak mellette, akkor nem szívesen váltanak félévente 
más nyelvtanárra. Ezt mutatja, hogy az igényfelméréskor 
kb. a hallgatók fele kérte akár szóban, akár írásban, hogy 
azzal a tanárral folytathassa a nyelvtanulást, akivel előző 
félévben elkezdte. Mindez az érzelmi szűrő hipotézisével 
igazolható (affective filter hypothesis) hiszen az elmélet 
alapja Krashen szerint, hogy a biztonságérzet, a bizalmas 
viszony, a feszültségek oldása illetve a nyelvtanulók szemé-
lyiségének bevonása a tanulási folyamatokba és végül a ta-
nulást akadályozó tényezők minimalizálása nagymértékben 
befolyásolja a nyelvtanulás sikerességét (Bárdos, 2000; 
Holló, 2006). Ez általában igaz minden tanulóra, azonban 
a hátrányos helyzetű hallgatóknál sok esetben a családi, 
támogató háttér hiánya, az iskolai sikertelenség vagy ku-
darcok, az életút nehézsége mind-mind fokozza az igényt a 
bensőséges viszony kialakítására a tanárokkal. 

Angol nyelvi fejlesztés az osztálytermi kereteken túl

A WHSz 2016–2018 között a hallgatók maximális nyelvi 
fejlesztésének érdekében anyanyelvi angolnyelv-tanárt 
biztosított hallgatóinak. A nyelvtanár az Amerikai Egyesült 
Államokból (Georgia) érkezett Magyarországra, és nagy 
tapasztalattal rendelkezett a hátrányos helyzetű hallgatók 
oktatásának területén. Az együttműködés során a tanárnő 
főleg a középfok – B2, Közös Európai Referenciakeret (KER) 
– közelében vagy a felett álló hallgatókat segítette. Ugyan-
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akkor, nem csak nyelvvizsga-felkészítésben, de a külföldi 
ösztöndíjak pályázásában, az angol nyelvű önéletrajzok ösz-
szeállításában, az állásinterjúkra való szóbeli kommuniká-
ció fejlesztésben is a hallgatók segítségére volt. 
 2017 nyarán a WHSz szakmai vezetése egy angoltábor 
keretein belül biztosított lehetőséget a WHSz közösségének 
(hallgatóknak és tanároknak egyaránt) angol nyelvi kom-
petenciájuk fejlesztésére. A projekt tartalmi elemei kö-
zött a nyári táborok, a kulturális és közösségi programok a 
kezdetektől kiemelt jelentőséggel bírnak (Trendl és Var-
ga, 2015). A tábor célja az volt, hogy a hallgatók egy ke-
vésbé formális közegben megismerkedjenek az amerikai 
ünnepekkel, kultúrával, szokásokkal, ételekkel. Emellett 
a hallgatók kommunikációs készségének fejlesztése volt 
a fő fejlesztendő terület, ezért a három szaktanár és a 
lebonyolításban segítő többi oktató angolul beszélt a tábor 
teljes időtartama alatt. A nyelvi tábor július 7-13. között 
került megrendezésre Árpádtetőn, Pécstől nem messze. 
A programok mindennap egy-egy meghatározó amerikai 
ünnep köré épültek és a valódi hangulat megteremtése 
érdekében tradicionális, az adott ünnepek legjellemzőbb 
ételei is végigkísérték a napot. Az ételeket egy chilei szakács 
készítette el a hallgatókkal közösen. Ahogy az a napi tervek-
ről készült táblázatból is látszik, minden napra megvolt a 
kijelölt csoport, aki az étkezések előkészületeiben, elkészí-
tésében és az elpakolásban segédkezett. 

8. táblázat. Az angol nyelvi tábor heti terve

Dátum Ünnep Tradicionális ételek

07.07. Halloween Ebéd:
BLT Sandwiches, jack-o-lantern orange (szendvics, 
faragott narancsok)
Pasta salad (tésztasaláta)

Vacsora: 
Meat loaf (fasírt)
Grean beans (párolt zöldbab)
Pumpkin pie: after carving (tökös pite, faragás után)
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Dátum Ünnep Tradicionális ételek

07.08 Július 4 (4th of 
July)

Reggeli:
Oatmeal (zabkása)

Ebéd:
Chef Salad (séf salátája)

Vacsora:
Hotdogs, hamburgers smores (parázson égetett mályva-
cukor, Graham-keksz és csoki) 
Robin’s Gop Gop’s bread (Robin specialitása)
Potato salad (krumplisaláta)

07.09 Húvét (Easter) Reggeli:
Yogurt, fruit, toast (joghurt, gyümölcs, toast kenyér)

Ebéd:
Spaghetti (spagetti)
Salad (saláta)
Garlic bread (fokhagymás baguette)

Vacsora:
Easter ham (húsvéti sonka)
Sweet green salad (édes zöld saláta)
Sweet Salad (saláta bogyós gyümölcsökkel)

07.10 Újév (New 
Year’s Day)

Reggeli:
Oatmeal (zabkása)

Ebéd:
Egg salad (tojássaláta)
Sandwiches (szendvicsek)
Potato chips (krumplichips)

Vacsora:
Black-eyed peas (feketeszemű babból sólet baconnal)
Collard greens (káposztalevél-saláta)
Corn bread (amerikai kukoricakenyér)

07.11 Szent Patrik 
nap (St. 
Patrick’s Day)

Reggeli:
Bacon and cheesy scrambled eggs (baconos sajtos 
tojásrántotta)

Ebéd:
Tomato soup (paradicsomleves)
Grilled cheese sandwiches (grillezett sajtos szendvics)

Vacsora:
Corn beef and cabbage (füstölt marhahús és káposzta)
Green beer (zöld sör)
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Dátum Ünnep Tradicionális ételek

07.12 Hálaadás 
(Thanksgiving)

Reggeli:
Oatmeal (zabkása)

Ebéd:
Reuben sandwiches (szendvics)
Cucumber salad (uborkasaláta)

Vacsora:
Turkey + Stuffing (töltött pulyka)
Gravy (mártás)
Mashed potatoes (krumplipüré)
Cranberry sauce (áfonyaöntet)

07.13 Reggeli:
American style pancakes (amerikai palacsinta) 

A tábor napi időbeosztása a következőképpen alakult: napi 
3x1,5 angol óra, három csoportban, összesen majdnem 20 
fővel. A három csoportnak (alap, közép, középfok feletti) 
ugyanabban az időben voltak a nyelvórái, a három nyelvta-
nárral. A pontos beosztás:

9. táblázat. A nyári angoltábor napirendje

7:00 Group begins making breakfast (A 
kijelölt csoport elkészíti a reggelit.)

8:00 BREAKFAST/Reggeli

9:00 Yoga, meditation, sports (Reggeli 
mozgás)

Group cleans up (A kijelölt csoport 
rendet tesz a reggeli után.)

9:30 Session 1/Első szekció (nyelvórák)

11:00 BREAK/Szünet

11:30 Session 2/Második szekció (nyelv-
órák)

13:00 BREAK/Szünet Group begins cooking (A kijelölt cso-
port elkészíti az ebédet.)

13:30 LUNCH/Ebéd

14:30 ACTIVITY/Közös tevékenységek Group cleans up (A kijelölt csoport 
ebéd után összetakarít.)

16:00 Session 3/Harmadik szekció (nyelv-
órák)

17:30 BREAK/Szünet Group begins cooking (A kijelölt cso-
port elkészíti a vacsorát)
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18:00 DINNER/Vacsora

19:30 BREAK/Szünet Group cleans up (A kijelölt csoport 
elpakol vacsora után)

20:00
HOLIDAY POSTER PRESENTATION/
Poszterbemutató az adott nap ün-
nepéhez kapcsolódóan

A három nyelvtanár a tábor előtti hetekben közösen ké-
szült felt, annak érdekében, hogy egy komplex, egymáshoz 
illeszkedő szakmai programot hozzanak létre. Az alapfokú 
csoportnál a cselekedtető módszer elvét követve (Total 
Physical Response, TPR) minél több mozgásos, zenés, uta-
sításokból kiinduló, de az érzékszervek összekapcsolásán 
alapuló tevékenység jelent meg. Mutass rá…, mutasd meg 
nekem a…, Simon azt mondja, hogy pl. állj fel, forogj, ülj 
le. Az elmélet lényege, hogy a pedagógus érthető verbá-
lis utasításokat ad, a tanulók pedig az utasítás tartalmának 
megfelelően fizikai (mozgásos) választ adnak. A tanulók az 
utasításokon keresztül tanulják a nyelvet, nem pedig dril-
leken keresztül (Asher, 2009). Ennél a csoportnál a cél a 
szókincsfejlesztés, az iskolai emlékek felelevenítése volt já-
tékos feladatokon keresztül. 
 A középfokon álló csoportnál olyan tevékenységek ke-
rültek előtérbe, ahol a párhuzamos interakciók kapták a 
főszerepet különböző tevékenységek kapcsán, ugyanakkor 
a hallgatók kreativitása, személyisége, képzelőereje is je-
lentős szerepet kapott. Az egyik legkülönlegesebb és legso-
koldalúbb feladat Bányai István Zoom képsorozatára épült 
(https://www.slideshare.net/zarthustra7/zoom-by-istvan-
banyai-23329406), amikor a hallgatók kaptak  egy-egy  la-
minált képet. Először el kellett mondaniuk, hogy mit látnak 
a saját képükön, majd a csoportnak az elhangzottak alapján 
megfelelő sorrendbe kellett rendezniük a képeket. Ez a te-
vékenység összetett volt és kihívásban teli, így a képleírást 
pontosan kellett végrehajtaniuk annak érdekében, hogy a 
lehető legtöbbet megtudják társaik a képekről. A kommu-
nikációs készségen túl a vitakészségük és a problémamegol-
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dó kompetenciájuk is fejlődött a hallgatóknak azáltal, hogy 
a sorba rendezésnél közösen kellett meghozniuk a végső 
döntést. A másik közkedvelt játék egy bankrablásról szólt, 
melynek során minden diák kapott nyomokat, melyek se-
gítették őket abban, hogy kitalálják ki rabolta ki a bankot. 
Ennek a feladatnak a megoldása nagyon összetett volt, így 
a nyomok pontos értelmezése és megértése elengedhetet-
len volt, de emellett a logikai készség is szerepet kapott. A 
csoport közösen tudott rájönni az eredményre, ha minden 
részlet passzolt. A hallgatók kihívásként tekintettek erre a 
játékra, így nagy sikert aratott. 
 A haladó szinten levő hallgatók esetében a szóbeli kom-
munikáció fejlesztésén túl a fogalmazási készség, levélírás 
alkotta a leginkább fejlesztendő területeket. A csoportnak 
a harmadik nyelvóra minden nap az önéletrajzírással telt, 
amikor is megtanulták ennek helyes menetét, lépéseit és az 
ehhez kapcsolódó kulcsszavakat. A tábor végére mindegyik 
hallgató rendelkezett a társai, a tanára és önmaga által kija-
vított önéletrajzával.
 A tábor során a nyelvtanárok igyekeztek stresszmentes, 
önfeledt, jó hangulatú légkört biztosítani az összes résztve-
vőnek. Ezt segítették elő a csapatépítő tevékenységek is. 
Ezek leginkább csupán kezdetleges vagy minimális angoltu-
dást igényeltek, azért, hogy senki ne érezze magát rosszul 
ezekben a játékokban. Az időjárás és az egyéb körülmények 
pl. helyszín, eszközök lehetővé tették a szabadtéri, vizes, lu-
fis, vízi pisztolyos játékok megvalósulását, de sorversenyek, 
labdás játékok, zenefelismerés és kvízjáték is a programok 
részét képezte. 
 A nyelvoktatásban központi kérdés, hogy az adott nyel-
vet elsajátítja vagy tanulja az egyén. Az elsajátítás általában 
az anyanyelvnél jellemző, amikor is a szülőktől, rokonoktól, 
kortársaktól észrevétlenül tanulja meg a mindennapi élet 
során az egyén a nyelvet. Ez a tevékenység nem tudatos, 
nem formális, hiszen a családban zajlik le anélkül, hogy 
kimondottan erre koncentrálna az egyén és a környeze-
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te. Krashen (The Acquisition-Learning Hypothesis. Buday, 
2010) elsajátítás-tanulás hipotézise különbséget tesz az 
idegennyelv-tanulásnál is e két mód között. Általában az 
idegen nyelvnél tanulásról beszélünk akkor, ha formális ke-
retek között pl. iskolában, tudatosan zajlik. Azonban, ha a 
tanulóra anyanyelvi célországban, környezetben, azaz nem 
formális keretek között, hanem a mindennapi beszélge-
tések, tevékenységek során „ragad” a célnyelv, akkor már 
elsajátításról beszélhetünk. A táborban ezt a légkört pró-
báltuk szemléltetni azáltal, hogy pl. a konyhai tevékenysé-
gek során tanulták meg a konyhai felszerelések szókincsét, 
sportolás közben az eszközök neveit, úgy, hogy sokat hallot-
ták tanáraiktól és társaiktól.

10. táblázat. Az elsajátítás-tanulás megkülönböztetése (The 
Acquisition-Learning Distinction) (Krashen – Terrell 1983:27)

Elsajátítás Tanulás

hasonló a gyermekek anyanyelv-elsajá-
tításához 

a nyelv formális ismerete 

„ragad rá” a nyelv („picking-up” a 
language) 

a nyelvről megszerzett tudás 

nem tudatos tudatos 

implicit tudás explicit tudás 

formális oktatás nem segíti formális oktatás segíti 

Angol nyelvi fejlesztés az országhatárokon túl

A tantermen kívüli nyelvi fejlesztésre nem csupán az angoltá-
bor az egyetlen példa, hiszen a WHSz tagjai több külföldi ta-
nulmányúton is részt vettek az évek során. Genovában 2015 
és 2018 nyarán a Genovai Egyetemen (Università degli studi 
di Genova) a Neveléstudományi és Pszichológia Intézetben 
tett látogatást a WHSz. Ezekkel az utakkal egyúttal nem-
zetközi kapcsolatait is mélyítette partnerei (Paola Alessia 
Lampugnani és Andrea Traverso) által. Egy helyi lakos angol 
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nyelvi vezetésével interkulturális, mikrocsoportos formában 
a hallgatók megismerkedhettek Genova városával is. 2017 
őszén a WHSz Portugáliába, Lisszabonba látogatott. Az utazás 
elsődleges célja az Opening up to an ERA of Social Innovation 
című konferencián való részvétel volt a portugál Miniszter-
elnökség és a Calouste Gulbenkian Alapítvány meghívására. 
Tizenhármán képviselték a WHSz-t ezen a konferencián, hall-
gatók és oktatók egyaránt. Ezen kívül a portugáliai nagykö-
vetséget és két civil szervezetet (Iniciativa Cigana és a Loures 
Arte Pública nevű Loures körzetben tevékenykedő egyesület 
Quinta do Mocho projektje) is meglátogattak a résztvevők 
az utazás során. Természetesen a városnézés, a helyi kultú-
ra megismerése, a tradicionális ételek kóstolása mellett a 
szakkollégium bemutatására, működésének, filozófiájának 
ismertetésére is sor került az utazások során.
 A WHSz ösztöndíjasai ezeken a külföldi lehetőségeken 
túl szívesen jelentkeznek Erasmus-ösztöndíjakra és EVS-re 
is (Európai Önkéntes Szolgálat) két  héttől tizenkét  hónapig 
terjedő időtartamra. Egy hallgató kilenc  hónapot töltött 
Portugáliában, egy másik diák tíz hónapot Olaszországban, 
míg egy ösztöndíjas hallgató 12 hónapot Albániában, ezután 
pedig Erasmus szakmai gyakorlattal egy évet Brüsszelben.

Eredmények a számszerűség tükrében

A választható idegen nyelvek kínálata és azok népszerűsége 
jelentős változásokon ment keresztül az évek során. 2013 
tavaszán és őszén a hallgatók összesen öt idegen nyelvet 
tanulhattak. 2014 őszén azonban az angol- és németórákra 
való igény megnövekedett, a cigány nyelvek tanulására egye-
temi kurzusok felvételével volt mód. 2017/2018-ra az angol 
nyelv egyértelműen a legkedveltebb nyelvvé vált. Ehhez az 
igényfelmérésekből és a tanári értékelésekből látható ered-
mények alapján hozzájárul, hogy az angolnyelv-tanárok sta-
bilnak tekinthetők abban az értelemben, hogy van, aki már 
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a projekt kezdete óta rendszeresen tart a WHSz-ben órákat. 
Általánosan elmondható, hogy minden angoltanár legalább 
két szemeszteren át folytatta a közös munkát a hallgatókkal. 
 Az egyes csoportok létszámát tekintve is megfigyelhe-
tünk változásokat az elmúlt időszakban. Kezdetben 4-8 fős 
csoportok voltak gyakoriak, azonban ez a létszám folyama-
tosan csökkent. A hallgatók egyéni kérése, igénye alapján a 
projekt szakmai vezetése is úgy látta jónak, hogy azoknak a 
hallgatóknak, akiknek a nyelvvizsga a céljuk, vagy igénylik, 
hogy egy-kétfővel dolgozzanak csak együtt, ezt biztosítsa a 
projekt. Így 2017/2018 tavaszán már  öt olyan csoport in-
dult, ahol egy vagy maximum kettő  fő volt jelen az órákon. 
Ez a személyre szabott oktatás hatékonynak bizonyult, a 
számok tükrében, ugyanis hat  diából – akik nyelvvizsga-fel-
készítő órákon vettek részt – három  nyelvvizsgát tett, ket-
ten  a következő félév őszén mennek el komplex középfokú 
nyelvvizsgára, egy hallgató pedig egészségügyi okok miatt 
a félév közepén felfüggesztette a nyelvtanulását.
 A projekt ideje alatt megszerzett nyelvvizsgák összegzé-
se az alábbi táblázatban látható. 

11. táblázat. Nyelvvizsga-eredmények 2013–2018 között 
(saját összegzés)

Időpont Lovári középfok Angol középfok Német középfok

2013. 11. 1

2015. 10. 1

2016. 05. 5

2017. 05. 1

2017. 09. 1

2018. 03. 1

2018. 04. 1 (szóbeli)

2018.06. 1
1 (írásbeli)
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A nyelvvizsga-eredmények kapcsán fontos kiemelni, hogy 
a 2013-ban és 2015-ben szerzett nyelvvizsga esetében a 
hallgatók nem csak a projekt által nyújtott nyelvoktatás 
segítségével érték el az eredményt. Ha ezt a két hallgatót 
nem számítjuk, akkor látható, hogy angol nyelvből 2017-től 
kezdtek el a hallgatók nyelvvizsgát tenni, amikor már a kis-
csoportos és egyéni képzések helyet kaptak. 2018 második 
szemeszterében az angol nyelvtanulás egyértelműen sike-
resebbnek tekinthető a nyelvvizsgák számát tekintve a ko-
rábbi félévekhez képest. Lovári nyelvből pedig egy félévben 
szerezte az összes hallgató a nyelvvizsgáját. 
 Az EFOP-3.4.1-15-2015-00009 azonosító számú „TESZ 
– WHSZ” Tevékeny közösség, Egyéni gondoskodás, Szemé-
lyes tudomány a Pécsi Tudományegyetem Wlislocki Hen-
rik Szakkollégiumában című pályázat a Pro-System Bt.-t 
bízta meg a félévenkénti minőségbiztosítási kérdőívek 
felvételével és az eredmények kiértékelésével. Ennek 
célja, hogy a projektben részt vevők (hallgatók, vezetők, 
tutorok, egyéb szakmai megvalósítók) igényeit és elége-
dettségüket rendszeresen mérje egy előre meghatáro-
zott szempontrendszer alapján. A 2017/2018-as tanév 
őszi és tavaszi szemeszterének átfogó értékeléséből a 
nyelvi kurzusokra vonatkozó eredmények a következők: 
„A hallgatók a személyes fejlődésük érdekében nyújtott 
szolgáltatásoknál szövegesen kiemelték az ösztöndíjrend-
szert, a nyelvi kurzusokat, a szakmai konferenciákon való 
részvételt, a közösségi programokat. (Minőségbiztosítá-
si részjelentés 4.). A minőségbiztosítási részjelentésben 
e félévében volt először egy olyan rész, ahol a hallgatók 
megfogalmazhatták, hogy melyik elem segítette leginkább 
személyes fejlődésüket. Huszonnégy  hallgatóból  tizenhá-
rom  kiemelte a nyelvi képzést, a kitöltők 54%-a. Néhány 
gondolat a hallgatóktól: 

„Legfontosabb számomra az angoltanulás, valamint 
a külön angoltanár biztosítása, aki segített a nyelv-
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vizsgámra felkészülni, így sikeres nyelvvizsgát tehet-
tem.” (Hallgató)

„A nyelvi képzések, illetve a tréningek, ahol a készsé-
geim és társas kompetenciáim egyszerre fejlődtek.” 
(Hallgató)

Összegzés

Az idegen nyelvi képzések áttekintése során láthattuk, hogy 
az évek során több változáson, fejlesztésen ment keresztül 
a nyelvoktatás a WHSz-ben. Ez főleg a hallgatók igényeinek, 
céljainak változásából, illetve az egyre inkább személyre sza-
bott nyelvoktatás igényéből és annak biztosításából ered. A 
nyelvoktatás módszertana, eszközei, formái is átalakultak 
az évek során, ugyanakkor mindvégig a hallgatók igényé-
hez igazodó nyelvi fejlődés elősegítése volt a cél. Ennek 
sikerességét igazolják a megszerzett nyelvvizsgák, ezáltal a 
hallgatók sikeres diplomaszerzése, illetve később a munka-
erőpiacon történő sikeres elhelyezkedésük. Sikernek tekint-
hető továbbá a nyelvi tábor létrejötte, a külföldi ösztöndíjak, 
önkéntes tevékenységek, illetve a minőségbiztosítási kérdő-
ív eredménye is, mely szerint a hallgatók több mint fele je-
lentős segítségnek tekintette a nyelvtanulást 2017/2018-as 
tanév második félévében, illetve a jövőben szívesen tanulná 
magasabb óraszámban valamely idegen nyelvet. 
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Melléklet. Tematikus óravázlat

Időpont Az óra témája

2018. 02. 20 Introduction 
Discuss the aims…
Talk for a minute about…
Synonym of adjectives

2018. 02. 22
Present Tenses (gap filling, sentences…)
Family 50 years ago and now
Your family

2018. 02. 27
Being married has more advantages than being single (+,-)
Everyday routine (reading, talk)

2018. 03. 01 Family relations (reading comprehension)
Family (listening)

2018. 03. 06

Home, Housing 
Country–city (+,-)
Flat-detached house (+,-)
Your dream house (writing)
Past tenses (simple, continuous, past perfect)

2018. 03. 08
Exam excellence (home)
Picture description: practice
Lettersà homework

2018. 03. 13 –

2018. 03. 20. –

2018. 03. 27

Picture description: practice
Job
Ideal job
Present Perfect– Present Perfect Continuous, Past Simple
Nyelvvizsga-feladatsor 1. 
Listening



171

Deli Kitti: Nyelvoktatás a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban

2018. 03. 29.

Learning
Language learning
Degree or trade (+,-)
Lifelong learning
Future: will, going to
Nyelvvizsga-feladatsor 2. (homework)
Listening

2018. 04. 10.

Free time
Books, cinema, theatre
Films
Watching films at home or in the cinema (+,-)
Nyelvvizsga-feladatsor 3. (homework)

2018. 04. 12.

Health
Healthy lifestyle
Sport
Diet
Should, could, may, might, must
Nyelvvizgsa-feladatsor 4. (homework)
Listening

2018. 04. 17

Doctors
Injuries
Alternative medicine
If (1, 2, 3)
Nyelvvizsga-feladatsor 5. (homework)
Listening

2018. 04. 19

Food
Cooking
Ordering meal
Going to a restaurant
Nyelvvizsga-feladatsor 6. (homework)
Listening

2018. 04. 24.

Shopping
Online shopping
Problems
Passive
Nyelvvizsga-feladatsor 7. (homework)
Listening

2018. 05. 03

Travel
Dream holiday
The best holiday
Abroad-Hungary (+,-)
Individual-package (+,-)
To/ing
Nyelvvizsga-feladatsor 8. (homework)
Listening

2018. 05. 08

Transport
Car, bike, train, plane (+,-)
Nyelvvizsga-feladatsor 9. (homework)
Listening
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Tutori és mentori rendszer
a „TESZ-WHSz”-ben

Bevezetés

A felsőoktatásba bekerülő hátrányos helyzetű és főként 
cigány/roma hallgatók számára a címben megnevezett 
projekt olyan komplex szolgáltatásokat tett elérhetővé öt 
féléven át, amelyek a személyes és közösségi támogatás 
mellett a tanulmányokban a sikeres előrehaladást és a le-
morzsolódás megelőzését is célként tűzték ki. Az alábbiak-
ban e projekt egyik elemét, a tutori és mentori rendszert 
mutatjuk be. A projekt során megvalósuló tevékenység le-
írása mellett a tutorok körében végzett mikrokutatás ered-
ményeiről is számot adunk, de a hallgatók is lehetőséget 
kaptak arra, hogy értékeljék a projektet, illetve a tutori és 
mentori projektelemet.

A projektelem célja

A jelenleg bemutatásra kerülő projektelem rendszer-
szerű átgondolása és kidolgozása legelőször a TÁMOP-
4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0009 számú Komplex hallgatói 

ORSóS ANNA
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szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű hallgatók 
számára a Wlislocki Henrik Szakkollégium szervezésében”-
projekt pedagógiai programjának kidolgozási időszakában 
valósult meg 2012 nyarán. Már akkor szükségesnek tartot-
tuk, hogy a hallgatói támogatás teljes folyamatában legyen 
minden szakkollégista mellett egy olyan személy, egyetemi 
oktató (a továbbiakban tutor), akit a hallgató maga választ, 
aki személyes és folyamatos támogatást nyújt neki tanul-
mányaiban és számos más területen, ezzel biztosítva sike-
res szakmai előrehaladását, lemorzsolódásának megelőzé-
sét. E rendszerelem közvetlen célja volt tehát, hogy minden 
bevont hallgatónak legyen egy maga által választott tutora 
a pécsi egyetemi oktatói körből, akivel tanulmányai miatt – 
ha máshol nem, akkor az órákon – minden héten találkozik, 
így biztosan megoldhatóvá és természetessé válik a rend-
szeres kapcsolattartás, a személyes odafigyelés.
 További célunk volt, hogy a tutorok – a hallgatók sze-
mélyes támogatása mellett – működtessenek olyan szak-
mai műhelyt, amely lehetőséget nyújt a hallgatók előreha-
ladását támogató tapasztalatcserére. 
 Feltételeztük, hogy a Pécsi Tudományegyetem külön-
böző karain dolgozó oktatókból álló szakmai műhely az 
elsődleges célok megvalósításán túl, hozzájárul a karok 
közötti távolság csökkentéséhez, egymás munkájának meg-
ismeréséhez. 
 Első projektünk zárásának tapasztalatai és a projekt-
ben részt vevő hallgatók maguk is azt igazolták vissza, hogy 
szükséges és fontos személyes támogatásukhoz az olyan 
egyetemi oktatók bevonása, akik a tehetséggondozás, a 
mentálhigiéné, a karrierterv, a portfólió stb. területeken 
segíteni tudják őket. (Orsós, 2015) Kivétel nélkül minden 
hallgató fontosnak tartotta, hogy legyen tutora, akihez for-
dulhat, aki személyesen tudja támogatni, egyéni ügyeire re-
agál. A személyes odafigyelés egyfajta garancia a lemorzso-
lódás megelőzésére, a szakmai előrehaladás sikerességére.
 Az előző projekt hallgatói és oktatói egyaránt nagyon si-
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keresnek és fontosnak értékelték e projektelemet, így egy-
értelművé vált, hogy az új EFOP-projektben is megtartottuk 
és továbbvittük ezt a szolgáltatást.

A projektelem megvalósulásának keretei

A megvalósított projekt az előző pályázati programunkhoz 
hasonlóan modulokból – tématerületekből – állt, de az elő-
ző pályázattól (TÁMOP 4.1.1.D.) eltérően a tevékenységeket 
nem az időbeli ismétlődésük, hanem a közös pontjaik szerint 
strukturáltuk. Ennek köszönhetően a program alapvetően 
„három lábon” állt, amelyek önállóan is működőképesek vol-
tak, de a kitűzött célok eléréséhez és a hallgatói sikeresség 
előmozdításához szükséges volt a modulok együttes sikere. 
 A modulszerűen megalkotott struktúra első része a 
hallgatók számára nyújtott egyéni gondoskodást célzó tevé-
kenységeket tartalmazta. Ezek közé soroltuk a tanulmányi 
sikerességet biztosító tutori tevékenységet, melyet e pályá-
zati projektben mentori hálózattal is kiegészítettünk. 

A projektbe bevontak köre

Szakkollégistáink a PTE szinte minden karáról érkeztek, 
BTK-s, (Bölcsészettudományi Kar) TTK-s (Természettudo-
mányi Kar), KPVK-s (Kultúratudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar), ETK-s (Egészségtudományi Kar), PMI-s 
(Műszaki és Informatikai Kar), ÁJK-s (Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar), MK-s (Művészeti Kar) valamint ÁOK-ról (Általános 
Orvostudományi Kar), érkező hallgatóink is voltak, így ezek-
ről a karokról érkeztek a tutoraink is.
 Minden projektbe bekerült hallgató szimpátia vagy 
egyéb, saját maga állította szempontok szerint választott 
egy pedagógust a pécsi egyetemi oktatói köréből, aki sze-
mélyesen nyomon követte és támogatta a hallgató előreha-
ladását. Minden olyan egyetemi oktató tutor lehetett, akit 
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a programba bevont hallgató választott szabad akaratából, 
aki iránt bizalmat érzett, és aki önként vállalta a hallgató 
tutorálását és a programban való részvételt – annak rávo-
natkozó minden kötelezettségével együtt.
 Tekintettel arra, hogy ez a tevékenység egy pályázati 
keretben valósult meg, lehetőségünk volt ezt a hallgató–
tutor viszonyt formálisan is legalizálni, így a szakkollégi-
um az egyetemi oktatóval a munka kezdetekor tutorálási 
szerződést kötött (lásd 2. melléklet), amely tartalmazta a 
tutor tevékenységeinek leírását, a vele szemben állított 
követelményeket a tutorált hallgató tanulmányi és egyéb 
tevékenységi (pl. közösségi, tudományos) területeken való 
részvételének segítése érdekében.
 A tutorálási szerződés tartalma a Tutori rendszer (lásd 
1. melléklet) alapján készült, így ennek tartalmát a tutor 
már akkor megismerhette, amikor a hallgató felkérte őt 
erre a munkára.

A tutor által nyújtott támogató tevékenységek

A hallgató ismereteinek, kompetenciáinak feltérképezése 
személyes beszélgetés, valamint a szakkollégium által nyúj-
tott szolgáltatások ismerete tükrében.

• A hallgató „Egyéni haladási tervének” elkészítésé-
ben való támogatás az előző pontban részletezett 
ismeretek birtokában.
• A hallgató egyéni haladását követő, a hallgató által 
vezetett portfólió dokumentáltságának figyelemmel 
kísérése.
• A hallgató és a tutor kapcsolattartása – dokumen-
táltan, rendkívüli események alkalmával esetnapló 
vezetésével.
• Orientációs beszélgetés, mely a pályázati projekt 
szakmai szolgáltatásainak választásában segítette a 
hallgatót.
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• Az ösztöndíjas felkészülésének támogatása az 
adott időszakban rendezett szakmai konferenciákon, 
nyári táborban, szakesten stb. 
• A tutorok felkészülését, valamint tapasztalatcse-
réjét szolgáló havi egy alkalommal tartott szakmai 
műhelyen való részvétel a tanszéken kialakított kö-
zösségi térben.

A tutor és a hallgató tevékenysége az egyetemi tanév rend-
jéhez igazodott, így a közös munka félévente közös értéke-
lésen esett át, amely egyrészt a tutor és tutorált által vállalt 
tevékenységek felülvizsgálata, másrészt a tutor félévente 
leadott szakmai beszámolója alapján történt meg. A be-
számolóban a tutor fejlesztő és támogató tevékenységével 
kapcsolatos feladatait írta le, értékelte a hallgatóval végzett 
közös munkát, valamint képet adott a hallgató féléves elő-
meneteléről is. Az összegző beszámolót a hallgató aláírásá-
val hitelesítette (lásd 3. melléklet). A hitelesített összegző 
beszámolót, mely a hallgatói portfólióban található, a pro-
jektelem vezetőjének kellett benyújtani. Az összegző beszá-
moló benyújtása és elfogadása feltétele volt a következő 
időszakra vonatkozó tutorálási támogatásnak.

A mentori rendszer

Az első pályázati projektünk megvalósításakor is terveztük 
kortárs segítők, ún. mentorok bevonását. Akkor az ő tevé-
kenységük döntően egyfajta szolgáltatásként jelent meg: 
egy-egy tevékenységben időszakosan vagy rendszeresen 
segítették a szakkollégistáinkat. Ők többnyire már idősebb, 
a projektben nem mint célcsoporttagok, hanem mint külső 
segítők vettek részt. Támogatták a hallgatókat alkalmanként 
egy-egy megméretésnél: nyelvvizsga előtt intenzív nyelv-
gyakorlási lehetőséget biztosítottak vagy egy-egy zárthelyi 
dolgozat előtt mentorok segítették a hallgatót a felkészülés-
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ben, de a projekt minden elemében nem vettek részt, mint 
a szakkollégiumi tagok.
 A most záruló projektünkben a mentorok olyan kortárs, 
felsőbb éves, már régebb óta szakkollégista hallgatók vol-
tak, akik segítették a szakkollégisták egyetemi életbe való 
bekapcsolódását egyéni vagy közösségi szinten és eseten-
ként segítették őket a szakmai előre jutásban is. A mentor 
személyére a szakmai vezetés tett javaslatot, majd a men-
tornak „kinézett” hallgatóval egy személyes elbeszélgetés 
után történt megállapodás. 6-7 olyan mentor segítette 
munkánkat a most záruló projektben, akik önfejlesztő mó-
don, valamint a szakmai vezetéssel konzultálva készültek fel 
és a hozzájuk tartozó 4-5 hallgatóval valósították meg az elő-
zetesen közösen összeállított félévi programtervet.
 
A mentor által nyújtott támogató tevékenységek

A programba bekerülő hallgatók személyes mentorai ők, 
így egy-egy mentorhoz 4-5 hallgató tartozott.
 Feladataik a hallgatók igényei alapján a következők voltak: 

• A hallgatók tanulmányi előmenetelét figyelték: 
Egyéni kompetenciafejlesztés (korrepetálás, nyelv-
vizsgára való felkészítés, féléves/évközi zárthelyi dol-
gozatokban való eligazítás, szakdolgozatra való felké-
szítés, ezzel kapcsolatos támpontok felvázolása). 
• Az új hallgatók egyetemi életbe való integrálását 
segítették elő.
• Pályázatfigyelő tevékenységet folytattak: minden 
olyan pályázatot felkutattak, amelyben részt tudtak 
venni, és segítettek a pályázati anyagok elkészítésé-
ben, azok leadásában.
• Lelki (mentális) segítséget nyújtottak egymásnak: 
szükség esetén jelezték, ha szakember bevonását 
látták szükségszerűnek ( a mentális stabilizációt elő-
segítendő).
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• A programszervezésben aktív koordináló szerepet 
kaptak. A hallgatók igényeit folyamatosan szem előtt 
tartva, az általuk javasolt programok megvalósítását 
segítették, valamint javaslatot tettek programokra, 
és azokat lebonyolították. Ez lefedte a tudományos 
és kulturális szférát, illetve kiemelt helyen szerepel 
tevékenységeikben a kulturális sokszínűség, vala-
mint a cigány/roma kultúra bemutatása, az ebben 
való elmélyülés. 

Projektünkben a tutori és a mentori munka a személyes kap-
csolat módszertanára épült. A mentorok csoportos megbeszé-
lés során rendszeresen összegezték, felülvizsgálták tevékeny-
ségüket, ahol természetesen a tapasztalatok megosztására is 
lehetőségük volt. A mentorok kéthetente, a tutorok havonta 
találkoztak, félévente beszámolót készítettek a mentorált/
tutorált hallgatóik előrehaladásáról, illetve az általuk szerve-
zett közösségi vagy kiscsoportos tevékenységekről.

A tutorok és hallgató közötti együttműködés  
kialakítása, a hallgató személyes pályafutásának 
figyelemmel kísérése, tanulmányainak segítése

E programelem első céljának értékelése kapcsán elmond-
ható, hogy mind a hallgatók, mind a tutorok a kezdetektől 
az egyik legsikeresebb és legfontosabb elemnek tartják a 
tutori rendszert. 
 A hallgató az őt tanító oktatói körből maga választja 
tutorát, így a hallgató a kurzusai során biztosan találkozik 
is vele. Ez a tény a tutor számára lehetővé teszi a hallgató 
tanulmányi helyzetének minimális nyomon követését akár 
pluszenergiák mozgósítása nélkül is. Mivel azonban ez a 
kapcsolat bizalmon alapul, hisz a hallgató választása az ese-
tek többségében a személyes szimpátia alapján történik, a 
hallgatók kapcsolattartása tutoraikkal ezen felül is megva-
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lósul, beszámolóik alapján, rendszeresen és személyesen 
egyeztetett időben találkoznak is, nem kizárva emellett az 
elektronikus levélváltásokat sem.
 Az a személyre szabott figyelem, amelyben a hallgatót 
egy általa választott tanár segíti személyes problémái meg-
oldásában és a tudományos munkájában, egyfajta garanciát 
jelent arra, hogy a hallgató nem adja fel, nem morzsolódik 
le az első nehézségeknél, ami pedig nagyon gyakori jelen-
ség különösen az alacsony gazdasági és társadalmi státuszú 
családokból érkező, a többségi társadalomtól gyakran eltérő 
családi szocializációs utat bejáró fiataloknál, ahol az értelmi-
ségi minta hiánya miatt nincs elég motiváció a folytatásra.
 A hallgatók egymással is, csakúgy, mint az őket segítő 
mentoraikkal és tutoraikkal, megtanulnak együttműködni: E 
közös kapcsolat során a program megvalósítása során több-
ször tapasztaltuk, hogy érvényesül a partnerkapcsolatok 
egyenrangúságának elve, ami abban nyilvánult meg, hogy a 
közös cél elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyen-
rangú partnernek tekintették a hallgatókat az őket segítők.
 Az oktató és hallgató közötti direkt kapcsolat kialakulá-
sa a hallgató felelősségérzetének megerősödését is ered-
ményezte, mely nem feltétlenül a rendszerszerű ellenőr-
zés és visszacsatolás miatt alakult ki, hanem egy bizalmon 
alapuló személyes viszony miatt. Ezáltal a tutor folyamatos 
rendelkezésre állása, szakmai és/vagy emberi segítségnyúj-
tása sok hallgató számára jelentett valóságos segítséget. A 
támogatott hallgató bekerülhetett egy „biztonságot” nyúj-
tó közösségbe, ahol sok mindent megtapasztalhatott az ér-
telmiségi létből is.
 A projekt ugyan adott alkalmakat arra, hogy tutor és 
hallgató a projekt szervezésében közös programokon együtt 
legyen, a visszajelzések alapján túl sok ilyen alkalom azért 
nem volt. Bár ebben a támogatási időszakban is előfordult 
nemegyszer, hogy tanár és tanítvány közösen vett részt egy-
egy konferencián, mi több, közös projektekben dolgozott, 
ám ezen esetek száma még nem volt sok.
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A szakmai műhely és annak eredményessége

A projekt záró félévében 28 tutor segítette a hallgatók mun-
káját. A hallgató–oktató rendszeres kapcsolattartásán túl, 
fontos célunk volt a tutorokkal való közös tapasztalatcsere 
és egyben azt is reméltük, hogy a hasonló tevékenységet 
végző, ám egymástól térben egészen különböző távolság-
ban tevékenykedő oktatók között is van erre igény. Az öt 
félév tapasztalatai azonban ezt a feltevésünket csak rész-
ben igazolták. 
 A havonta egy alkalommal szervezett – időnként több, 
időnként kevesebb találkozási időpontot felkínáló szakmai 
műhelytalálkozókon a tutoroknak soha nem sikerült tel-
jes létszámban megjelenniük. A nyolc különböző egyete-
mi karon tevékenykedő oktatók időbeosztása nem tette 
lehetővé havi rendszerességgel egy olyan közös időpont 
megtalálását, amely az adott félévben mindenki számára 
megfelelő lett volna. Ezeken a műhelytalálkozókon a pro-
jekttel kapcsolatos aktuális információkon túl, minden al-
kalommal lehetőséget adtunk a tutoroknak tapasztalataik 
elmondására, közös információk gyűjtésére. Az első félév 
szakmai műhelytalálkozóinak sikertelenségét azzal indo-
koltuk, hogy a tutori létszám túl magas, ezért nem találunk 
mindenki számára alkalmas időpontot. A tutori műhely-
munka – bár nem valósult meg a tapasztalatcsere min-
den tutor bevonásával – mégis fontos volt. Kialakult egy 
állandó 7-8 főből álló kis csoport, akik rendszeren eljöttek 
ezekre a találkozókra és megvitatták az éppen aktuális, 
hallgatókkal kapcsolatos tapasztalataikat. Szívesen mond-
ták el véleményüket az éppen aktuális programjainkról, 
de a hallgatókkal kapcsolatos ügyek megtárgyalásán túl 
gyakran használták arra is ezeket az alkalmakat, hogy egy-
más munkáját is megismerjék. Ez voltaképpen több szem-
pontból is nagyon fontos eredmény: egyrészt az egyetem 
különböző karain dolgozóknak – akiknek egyébként a hét-
köznapi leterheltség mellett nagyon kevés alkalma adódik 
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ilyenre, most e tevékenység lehetőséget adott megismerni 
néhány más karon dolgozó kollégát, másrészt ez a projekt 
alkalmat adott arra is, hogy a tutorként tevékenykedő ok-
tatók érzékenységét erősítse vagy kialakítsa a hátrányos 
helyzetű és /vagy roma hallgatók iránt. Ennek eredményét 
abban láttuk, hogy ezek a kollégák már tudatosan nézik és 
hívják fel az egyetemre, karukra bejutó hallgatók figyelmét 
arra, hogy jelentkezzenek a szakkollégiumba.
 Mivel minden tutor kolléga nem vett részt ezeken a 
műhelytalálkozókon, az információkat írásos emlékeztető 
formájában juttattuk el mindenkihez.

A tutori feladatokat vállaló egyetemi oktatók 
motivációi egy minikutatás eredményei alapján

A projekt végén a tutoroknak írásban feltettünk 9 kérdést a 
projektben vállalt tutori feladatot illetően.
 A kollégák arra az első kérdésre, hogy miért vállalták el 
a tutori felkérést, több választ adtak. A legtöbben (35%) azt 
válaszolták, hogy ez a munkalehetőségeket adott nekik a 
hallgatókat más oldalról is megismerni. Közel ugyanennyien 
voltak, akik azért vállalták a tutori feladatot, mert így lehe-
tőségük adódott a hallgatókat személyre szabott fejlesztés-
sel segíteni, hogy az egyetemi tanulmányi eredményeik jók 
legyenek. A válaszadók 20%-a számára ez a feladat szakmai 
kihívást jelentett.
 A szakkollégiumi tevékenységben való részvétel – da-
cára annak, hogy számos szakkollégium létezik az egyetem 
különböző karain – eleddig többnyire elkerülte az oktató 
kollégákat, ugyanis 78%-uk nem vesz rész más szakkollé-
gium munkájában, ezért összehasonlítási alap hiányában 
nem tudják megítélni, hogy a WHSz hallgatóknak nyújtott 
személyes és közösségi támogatások mennyire mások, 
mennyire személyre szabottak a többi szakkollégium által 
nyújtott szolgáltatásokhoz képest.
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 Azon keveseknek, akinek van lehetőségük más szak-
kollégiumban is dolgozni, állítják, hogy a Wlislocki Henrik 
Szakkollégium szolgáltatásai minőségiek, és a szakkollégi-
um által nyújtott szolgáltatások így pl. az ösztöndíj segíti a 
hallgatókat abban, hogy az egyetemi tanulmányaikra job-
ban tudjanak koncentrálni.
 A tutor kollégák úgy vélik, a tutori támogatás elősegíti a 
hallgatók egyéni tudományos fejlődését. Fontosnak tartják 
mindemellett az ún. bentmaradós hétvégék és hétköznapok 
szolgáltatásait is, így az idegennyelv-tanulást, tanulásmód-
szertant, IKT-kompetencia fejlesztését. Többen kiemelik, hogy 
a hallgatók által elvárt adminisztrációs feladat, amely a port-
fólió havi vezetését jelenti, fejlesztően hatott a szakkollégiumi 
hallgatókra, rendszerességre és a saját elvégzett feladataik 
reflektív vizsgálatára is megtanítja őket. Több tutor is megje-
gyezte, különösen jó, hogy az első TÁMOP-os projektünktől 
eltérően, a hallgatók most portfóliójukat elektronikusan, egy 
bármikor, bárhonnan elérhető online felületen vezethették.
 Saját munkájuk fontosságáról az alábbi véleményeket 
fogalmazták meg: A tutori támogatás segíti a hallgató tu-
dományos előrehaladását. A tutor/mentor segítséget nyújt 
a hallgatóknak az egyetemi élet mindennapjaiban. Mind-
amellett, hogy plusz anyagi forrást jelent ez a munka, a 
hallgatókkal együtt közösséget alkothatok, és akár együtt 
kutathatok velük. 
 Bár a tutorok körében végzett minikutatás nem repre-
zentatív, mivel a tutori tevékenységet végzett oktatók fele 
vett részt benne csupán, mégis fontos ez a visszajelzés is 
számunkra.
 A projekt során a szakkollégiumban végzett tevékeny-
ségről a leginkább kompetens célcsoportot, a hallgatókat is 
megkérdeztük. 
 A projekt keretében megvalósuló utolsó közös orfűi 
hétvégénken biztosítottunk lehetőséget a hallgatóknak a 
projekt értékelésére. E programpont keretében minden 
hallgató leírta, milyen hatással volt az eddigi életükre a 
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WHSz. Az alábbiakban az ott született név nélküli – ezért 
csak sorszámozott – programértékelő vélemények közül ol-
vashatunk néhányat.

„A szakkollégium nagyban megváltoztatta az életem. 
A középiskola alatt egyáltalán nem voltam közössé-
gi ember. Ez itt teljesen megváltozott. Programokat 
szerveztem és sok új barátot szereztem. Úgy gondo-
lom, ezek a barátságok egy életre szólnak. A tutorom 
segítségével olyan kutatásokat bonyolítottam le, 
amelyeket másképp nem tettem volna, és szakdolgo-
zatomban is sokat segített. A közösségi programok, 
a tanárok és a többi szakkollégista nagyban hozzájá-
rult a személyiségem kialakításában.” (4.)

„Az én életem teljesen megváltozott. Két évvel ez-
előtt még nem gondoltam volna, hogy én be fogom 
fejezni az egyetemet. Ebben nagy szerepet töltött be 
az életemben a WHSz, illetve a benne lévő embe-
rek, mint például a tutorok és a mentorok. Soha nem 
gondoltam volna, hogy én egy tudományos úton ha-
ladok majd, de ez a közösség még erre is rávezetett. 
Részt vehettem több közös kutatásban és egyéniben 
is, amit egy konferencián elő is adtam. A WHSz tá-
gította a szemléletemet, mivel két évvel ezelőtt úgy 
indultam egyetemre, hogy én hagyományőrző csa-
ládból származom. 
Érzem magamon, hogy teljesen más ember lettem 
és hogy egy jó irányba vettem az irányt, tisztességes 
úton tudok tovább haladni. Ezeket a jó dolgokat a 
WHSz-től kaptam. Örülök, hogy megismerhettem 
a tanárokat, doktorokat, professzorokat, ha nem 
vagyok tagja ennek a közösségnek, akkor nem 
ismerhettem volna meg ezeket az embereket. 
Remélem a kapcsolatot továbbra is tartjuk a 
társasággal.” (12.)
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„Mikor Pécsre kerültem tanulni, akkor se kollégiu-
mot, se anyagi támogatást nem tudhattam magamé-
nak. Elveszettnek éreztem magam az első bent ma-
radós hétvége végéig. A közösség és a vezetőség is 
szívélyesen fogadott engem, de amit valóban nagyra 
értékelek – főleg utólag, hogy olyan információkat 
adtak nekem, amik a saját karomon kívül eső, mégis 
létfontosságú eseményekhez vezettek, gondolok itt 
a kutatásokra, a portfólióra, és egyéb hasznossá-
gokra. Sokat köszönhetek a szakkollégiumnak, mert 
szakmailag is meg személyiségemben is olyan mér-
tékű fejlődéseket értem el, amiket a WHSz nélkül 
nem lettem volna képes. Csak köszönettel tartozha-
tok minden vezetőségi tagnak, tanárnak és egyéb 
munkatársnak, de ugyanúgy a szakkollégiumi társa-
imnak is.
Biztosítottak lehetőségeket az életemben, amiket én 
dönthettem el, hogy élek vele vagy sem. 
Önállóságot, felelősségtudatot, empátiát és pozitív 
személyiségfejlődést tudhatok magaménak, köszön-
hetően a Wlislocki Henrik Szakkollégiumnak.” (8.)

Irodalomjegyzék

A PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium Pedagógiai Prog-
ramja http://wlislocki.tamop.pte.hu/ (2015. 06. 28.)

Orsós Anna (2015): A Wlislocki Henrik Szakkollégium 2.2. 
Tutori rendszer című projektelemének értékelő tanul-
mánya. In: Varga Aranka (szerk.): Próbatétel – a pécsi 
roma szakkollégiumi program értékelése. Pécs:  Pécsi 
Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet 
Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki 
Henrik Szakkollégium, 141–158.
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Melléklet

Tutori rendszer 

Összeállította: Dr. Orsós Anna

A tutori rendszer a Wlislocki Henrik Szakkollégium (továb-
biakban Szakkollégium) Alapító Okiratához, Szervezeti és 
Működési Szabályzatához, valamint a Pécsi Tudományegye-
tem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszékének 
(továbbiakban Tanszék) TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-
0009 számú nyertes pályázatához (továbbiakban TÁMOP 
pályázat) igazodik.

Szakmai háttér
Jelen TÁMOP pályázat hátrányos helyzetű főként roma/
cigány egyetemi hallgatók komplex támogatását célozza 
meg. Ennek keretében hallgatói ösztöndíj mellett személy-
re szabott szolgáltatásokkal kívánjuk segíteni tanulmányaik 
sikerességét. 
 Úgy látjuk, hogy a TÁMOP-pályázat által megvalósításra 
kerülő komplex projektbe bevont hallgatók személyes 
támogatásához szükséges olyan egyetemi oktatók 
bevonása, akik a hallgatók tutoraként egyedi támogatást, 
odafigyelést nyújtanak a tehetséggondozás, a felzárkózás, 
a mentálhigiéné, a karrierterv, a portfólió stb. területeken. 
Elengedhetetlennek tartjuk a hallgatói támogatás teljes 
folyamatában olyan elkötelezett személy (egyetemi oktató) 
jelenlétét, aki a hallgatót személyesen és folyamatosan 
tudja támogatni, tanulmányait figyelemmel kísérni, ezzel 
biztosítva a hallgató sikeres szakmai előrehaladását, a le-
morzsolódás megelőzését.

Célok
Közvetlen cél, hogy minden bevont hallgatónak legyen egy 
maga által választott tutora a pécsi egyetemi oktatói kör-
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ből, aki személyesen nyomon követi és támogatja előreha-
ladását. 
 További cél, hogy a tutorok a hallgatók személyes tá-
mogatása mellett alkossanak olyan szakmai műhelyt, mely 
lehetőséget nyújt a hallgatók előrehaladását támogató ta-
pasztalatcserére.

Ki lehet tutor?
Minden olyan egyetemi oktató, akit a programba bevont 
hallgató választ szabad akaratából, aki iránt bizalmat érez, 
és aki önként vállalja a hallgató tutorálását valamint a prog-
ramban való részvételt annak rávonatkozó minden kötele-
zettségével együtt.

Tutorrá válás módja
A 2.2. számú „tutorálás” projektelem vezetőjéhez a hallga-
tó és az általa választott tutor benyújtja a következő doku-
mentumokat:

• Szakkollégiumi hallgató vagy a tutorálásért felelős 
tanár írásos felkérő levele a leendő tutorhoz
• A tutor szakmai önéletrajza 
• A tutor hallgatóval közösen készített tutorálási terve, 
 igazodva a hallgató egyéni előrehaladási tervéhez.

A tutorálásba bevonható oktatók

2013. március–június 4 hónap 18 fő

2013. szeptember–január 5 hónap 33 fő

2014. február–június 5 hónap 33 fő

2014. szeptember–január 5 hónap 33 fő

2015. február–június 5 hónap 33 fő

A tutorálás tervezett összegét többletfeladat ellátásáért 
kapja a tutor mindaddig, amíg a tutorált hallgatója ösztön-
díjat kap. A tutorálás havi tervezett összege bruttó 15.000 
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Ft/hó/tutorált hallgató. Egy oktató legfeljebb három hallga-
tó tutorálását végezheti egy adott időszakban.
 A tutorálási díj folyósításának feltételeként az oktatóval 
a munka kezdetekor tutorálási szerződés készül, mely tar-
talmazza a tutorálás feltételeit. 

• A szerződés aláírása többoldalú: A tutor és a támo-
gató (PTE) mellett a hallgató is hitelesíti a szerződést. 
• A szerződés részletezi a folyósítás feltételeit és az 
esetleges szerződésbontás kritériumait.
• A szerződés tartalmazza a tutor tevékenységeit és 
a vele szemben állított követelményeket a tutorált 
hallgató tanulmányi és egyéb tevékenységi (pl. kö-
zösségi, tudományos) területeken való részvételé-
nek segítése érdekében. 
• A szerződésnek ki kell térnie az alábbiakban felso-
rolt területek mindegyikére.

A tutor által nyújtott támogató tevékenységek:

1. A hallgató ismereteinek, kompetenciáinak feltér-
képezése személyes beszélgetés, valamint a Szakkol-
légium által nyújtott szolgáltatások bemeneti mérő-
eszközeinek segítségével.
2. A hallgató Egyéni haladási tervének elkészítésé-
ben való támogatás az előző pontban részletezett 
ismeretek birtokában.
3. A hallgató egyéni haladását követő, a hallgató ál-
tal vezetett portfólió dokumentáltságát figyelemmel 
kísérése
4. A hallgató és a tutor kapcsolattartása – dokumen-
táltan, ESETNAPLÓ vezetésével.
5. Orientációs beszélgetés, mely a pályázati projekt 
szakmai szolgáltatásainak választásában segíti a hall-
gatót
6. Az ösztöndíjas felkészülésének támogatása az 
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adott időszakban rendezett szakmai konferencián, 
nyári táborban, szakesten stb. való részvételre.
7. A tutorok felkészülését, valamint tapasztalatcse-
réjét szolgáló havi egy alkalommal tartott szakmai 
műhelyen való részvétel a tanszéken kialakított kö-
zösségi térben.

A tutor a hallgató előmeneteléről készített és a tutor fej-
lesztő és támogató tevékenységével kapcsolatos doku-
mentációját gyűjti, és félévente szakmai beszámolóban 
foglalja össze a hallgatóval végzett közös munka teljesíté-
sét. Az összegző beszámolót a hallgató hitelesíti. A hite-
lesített összegző beszámolót be kell nyújtani a támogató 
számára. Az összegző beszámoló benyújtása és elfogadása 
feltétele a következő időszakra vonatkozó tutorálási támo-
gatásnak.

A tutori tevékenység időtartama
A tevékenység a projekt ideje alatt az egyetemi tanév rend-
jéhez igazodik.
 A tutorálási díj folyósítását meg lehet szüntetni egy 
megítélt támogatási időszak lejárta előtt is rendkívüli eset-
ben. A megszüntetés oka lehet:

• Az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyának megszűnése
• A tutor jogviszonya megszűnik a pécsi egyetemmel
• A tutor és/vagy hallgató közötti kapcsolat megrom-
lása miatt a tutorálás akadályokba ütközik
• A hallgató és /vagy tutor saját írásbeli kérésére
• Az ösztöndíjas kezdeményezi a tutor vállalásainak 
teljesítése hiányában. 
• A tutor kezdeményezi a hallgató vállalásainak telje-
sítése hiányában.
• A tutor a tutorálási munkát segítő szakmai műhely-
találkozók több mint 20%-án nem vesz részt. 
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○ A tutorálás megszüntetését kezdeményez-
heti bármely olyan programban résztvevő, 
akinél a hiányosság mutatkozik. 
○ Minden esetben szükséges olyan egyeztetés 
betartása, melyen részt vesz az ösztöndíjas, a 
tutorálás megszüntetését kezdeményező, az 
ösztöndíjas mentora és tutora, a projektelem 
vezetője valamint a program szakmai vezetője. 
○ A tutorálásért járó díj csak akkor szüntet-
hető meg, ha az egyeztetésen konszenzussal 
döntenek erről. (Az egyeztetés elsődleges cél-
ja a teljesítés helyreállítása, és nem a kizárás.)
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Együtt többre vagyunk képesek

A tanulmány célja, hogy bemutassa, a Wlislocki Henrik Szak-
kollégiumban (WHSz) lezajlott EFOP-3.4.1-15-2015-00009 
projekt keretein belül megvalósult közösségi programok 
hogyan járultak hozzá a cigány identitás megerősítéséhez és 
megéléséhez. A projektidőszak alatt nagy hangsúlyt kapott 
a közösség önszervező ereje és a társadalmi szerepvállalás 
beépülése a mindennapokba. A projektnek köszönhetően 
a közösségi programok, találkozások kiemelt központi hely-
színe a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszo-
ciológia Tanszékének folyosóján található „Közösségi tér”.

„Pár évvel ezelőtt, mielőtt még elkezdtem volna az 
egyetemet, egy családi összejövetelen mondta egy 
rokonom, hogy őrizzem meg a gimis emlékeket, 
mert ilyen már soha nem lesz. Azt mondták, hogy az 
egyetemen már nem lesz meg az a közösségi érzés. 
De én titokban arra gondoltam, hogy én csak azért is 
várom már az egyetemet, és nekem biztos lesz egy 
közösségem, ahova tartozni fogok. Aztán teltek a na-
pok, hetek, hónapok ás ott álltam az egyetem folyo-
sóján, nem ismertem senkit a százfős előadóban, és 
nem volt közösségi érzésem. 
     De aztán történt valami. 
     A WHSz tagja lettem, és megkaptam ezt az érzést, 
vele együtt sok lehetőséget, barátot, kapcsolatot, él-
ményeket!”

PáPAI BOGLáRKA
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Alapfogalmak: inklúzió és identitás

Inklúzió

A tanulmány elején először számba veszem azokat a fogal-
makat, amelyekre építkezve körbejárom a témakört.
 Az első ilyen fogalom az inklúzió, melyre egy olyan fo-
lyamatként tekintünk, „amely valamennyi gyerek, fiatal 
és felnőtt eltérő igényeit figyelembe veszi és reagál rájuk 
abból a célból, hogy növelje részvételüket a tanulásban, 
a kultúrákban és a közösségekben. Ugyanakkor mindezzel 
csökkenti és kiküszöböli a kizáródásukat az oktatásból. Ez a 
folyamat olyan kölcsönös elképzeléseken alapuló változta-
tásokat feltételez, amelyek érintik a tartalmakat, megköze-
lítéseket, struktúrákat és stratégiákat. A változások mentén 
kialakított inkluzív iskola képes sikerrel bevonni minden 
gyermeket a megfelelő korcsoportba, mivel az a szemléle-
te, hogy az oktatási rendszer legyen valóban elérhető min-
den gyermek számára.” (UNESCO, 2009)
 Az inkluzív környezet megteremtése nem érhet véget a 
közoktatás alsóbb szintjein. A középiskolai inkluzív környezet 
megteremtésére kiemelkedő példa az Arany János Progra-
mok (Arany János Kollégiumi Program, Arany János Tehet-
séggondozó Program, Arany János Kollégiumi Szakiskolai 
Program) mindegyike, illetve a felsőoktatás keretein belül 
pedig a hasonló elvek mentén működő szakkollégiumok.
 A szakkollégiumok leginkább arra hivatottak, hogy 
elősegítsék hallgatóik tudományos életbe történő bevo-
nódását, és mindemellett elsődlegesen megakadályozzák 
a lemorzsolódást. Ilyen szakkollégium a Pécsi Tudomány-
egyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszékének 
berkein belül a 2002–2003-as tanévtől működő Wlislocki 
Henrik Szakkollégium. A szakkollégium kezdetben a cigány-
ság iránt érdeklődő szaktársak – és egyben baráti társaság 
tagjai – szakmai együttgondolkodásából alakult ki. A tá-
mogató környezetben közösen megszervezett programok, 
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szakmai műhelymunkák elősegítették a szakmai fejlődést 
és a tudományos életbe történő bekapcsolódást.

Inkluzív környezet, iskola

Az inklúzió nem csak társadalmi oldalról közelíthető meg: 
gyakorlatba ültetésének egyik legfontosabb terepe az okta-
tás. Varga Aranka így foglalja össze az inkluzív oktatás krité-
riumait: „szemlélete szerint a befogadó társadalom alapvető 
forrása a közösség oktatásának, maga az oktatás pedig több 
mint az iskoláztatás – cselekvés a közösséggel, a közösség-
ben, a közösségért. Az inkluzív iskolában a heterogén tanu-
lói csoport van a fókuszban, mely a diákközösségbe tartozók 
egyéni tulajdonságait értékeli, figyelembe veszi. Az inkluzív 
pedagógia olyan rendszert feltételez, amely a diákok közöt-
ti különbözőség felismerésével és értékelésével kezdődik, 
amely során a diákot, mint önálló személyiséget tekinti a 
maga komplexitásában – többek között társadalmi, kulturális 
és egyéni adottságai mentén. A személyes jellemzők végtelen 
variációiból kialakuló egyediségre, valamint a folyamatosan 
változó egyéni igényekre való reagálás igénye és sikeressége 
jelenti az inkluzív pedagógia lényegét. Képes a folyamatos 
megújulásra, mert belátja, hogy e nélkül nem tud eredmé-
nyesen reagálni a változó igényekre.” (Varga, 2015, 49)

„A szakkollégiumban egy új családra leltem, egy iga-
zi támogató közösségre. Barátokat szereztem, akikre 
mindig számíthatok. A szakkollégiumi hétvégéket 
mindig nagyon vártam, mert tudtam, hogy jó embe-
rek között lesz. Ez volt az első közösség, ahol igazán 
megnyíltam, ahol valóban boldog lehettem. Mindig 
azon voltak a társaim és a barátaim a szakkollégium-
ban, hogy nekem a legjobb legyen. Mindig a helyes 
útra tereltek. Volt, amikor ennek nem örültem, és 
volt, hogy ez látszódott is, de ez őket nem tántorítot-
ta el attól, hogy támogassanak, segítsenek. Renge-
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teg elismerést kaptam és biztatást. Olyan dolgokban 
volt részem, amit legszebb álmomban se gondoltam 
volna: egyre jobban megismertem saját magam, és 
hogy mire vagyok képes. Összességében annyi min-
dent kaptam a szakkollégiumtól, és annak közössé-
gétől, hogy fel sem tudnám sorolni.”

A szakkollégiumi projektbe való belépéskor minden hallga-
tóval készült egy személyes mélyinterjú, melyek feldolgozá-
sával kirajzolódott az az igény és szükséglet, amelyhez hiva-
tott a program alkalmazkodni. Ennek megfelelően történt 
pl. a korrepetálások, nyelvi tanórák megszervezése. 

„A közösség és a barátok, programok, lehetőségek 
sokat adtak nekem, én úgy érzem, hogy nagyon jó 
dolog volt, hogy annak idején bekapcsolódtam a kö-
zösséghez, részese lehettem mindennek.”

Identitás

Először szeretnék két, a szakkollégium mindennapjai szem-
pontjából fontos identitásfogalom meghatározást számba 
venni.
 „Az identitás fogalmának központjában az (énazonosság) 
keresése áll. Erikson az identitás alakulását egész életen át 
tartó folyamatnak tartja.” (Erikson; idézi József, 2011)1 A 
szakkollégium életében ez a két kulcsfontosságú tényező, az 
énazonosság keresése és az egész életen át tartó folyamatos 
keresési folyamat. 
 A szakkollégiumba felvételt nyert hallgatók sok esetben 
még ennek a keresési folyamatnak az elején vannak. Ebben 
a folyamatban nyújthat segítséget az a támogató és befoga-
dó közeg, melyben mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy 
megismerje önmagát, környezetét, és megélje a cigányságát.
 Ezt a megismerési folyamatot helyezi a középpontba 
Olson identitásfogalma, mely szerint „az identitás többnyi-
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re olyan személyes tulajdonságokra vonatkozik, amelyeket 
az egyén sajátjának érez, kötődik hozzá, amelyekről úgy 
gondolja, hogy az határozza meg személyként, az teszi sze-
méllyé.” (Olson, idézi Földes, 2018)

„Élményekkel gazdagabb lettem és sok embert ismer-
tem meg a WHSz segítségével. Az összetartásra taní-
tott meg leginkább, és arra, hogy mennyire különbö-
zőek vagyunk, mégis így kell elfogadni mindenkit.”

Az énazonosság keresési folyamat állapotának szempont-
jából a szakkollégiumba érkező diákok három csoportba 
sorolhatók. Egy részük hagyományőrző, kulturális sajátos-
ságai szerint élő, cigány nemzetiséghez tartozó családból 
került ki. Már egészen kiskorban megtanulták a cigány nyel-
vek valamelyikét, a szokásokat, hagyományokat, és eszerint 
szervezték a mindennapjaikat. 
 A második csoportba tartoznak azok a hallgatók, akik 
önmagukat szintén cigány nemzetiségűként azonosítják, 
ugyanakkor a családjuktól nem, vagy alig hoztak a cigány-
sággal kapcsolatos szokásokat, ismereteket. Ők azok, akik a 
szakkollégiumhoz kifejezetten a cigány identitásuk megtalá-
lása, megismerése, megerősítése céljából csatlakoztak. 
 A harmadik csoportot alkotják azon hallgatók, akik sa-
ját bevallásuk szerint nem a cigány nemzetiséghez tartoz-
nak, ugyanakkor érdeklődést, elköteleződést mutatnak a 
téma megismerése, kutatása iránt.

„Sosem gondoltam, hogy valaha a WHSz szakkollé-
gium bármely eseményén részt fogok venni, azon-
ban amióta több programon is ott voltam, sok fan-
tasztikus élménnyel gazdagodtam. Valójában sosem 
voltam ilyen nagyobb közösség tagja. Eleinte nagyon 
féltem, hogyan tudok majd beilleszkedni. Szerencsé-
re a csapat hamar és könnyen befogadott. Sok min-
dent adott és sok mindenre tanított a közösség. Gát-
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lásaimat képes voltam legyőzni. Sok új ismeretséget 
és barátságot kötöttem. Személyiségem fejlődésé-
ben nagy szerepe volt a szakkolinak. Sok nevetést és 
boldog pillanatot adott nekem az összes program. 
Köszönöm, hogy a részese lehettem.” 

Az identitás fogalmának többoldalú meghatározása után 
a következőkben bemutatásra kerül, hogy a gyakorlatban 
miként alakult a szakkollégiumi projekt időszaka alatt az 
egyének identitásának támogatása, megerősítése, vagy fel-
ismerésének támogatása. Több hallgató nyíltan (önkéntes 
nyilatkozat) vállalja cigány identitását, melynek kulcsfon-
tosságú szerepe van a projekt és a szakkollégium működési 
elve szerint. 

A „TESZ-WHSZ” projekt

A „TESZ-WHSZ” EFOP -3.4.1-15-2015-00009 elnevezésű 
projektben három pillér mentén – egyéni gondoskodás, te-
vékeny közösség, személyes tudomány – valósítottuk meg 
azt a sokrétű támogatást, amelyet a többéves szakmai ta-
pasztalat és a neveléstudományban elért eredmények in-
dukálnak.
 A „Tevékeny közösség” pillérben azok a tevékenységek 
kerültek előtérbe, amelyek a szakkollégium közösségének 
összetartozását, a nyitott attitűd kialakítását, a multikultu-
ralizmus értékének megjelenítését támogatják. Fontosnak 
tartottuk a tevékeny részvételt, így egyik alapelve volt a pil-
lérnek, hogy hallgatói kezdeményezésekre épít, és a meg-
valósítás során is elengedhetetlen a szakkollégisták aktív 
közreműködése. További fontos szempont az interkulturális 
szemléletmóddal való teljes összhang megteremtése, mely 
szerint a közösségi tevékenységek támogassák az önmeg-
valósítás, a cigány/roma identitás fejlesztését úgy, hogy 
eközben beágyazódnak a PTE közösségébe – így biztosítva 



197

Pápai Boglárka: Együtt többre vagyunk képesek!

a folyamatos nyitottságot és párbeszédet valamennyi egye-
temi polgár felé. (Trendl, 2018) A közösség formálásának, a 
társadalmi szerepvállalás fejlesztésének lehetőségét nyújt-
ja az önkéntes tevékenység. Az önkéntesség olyan intézmé-
nyekhez, szervezetekhez kötődik, ahol a szakkollégistákhoz 
hasonló közegből érkező gyerekek, tanulók támogatása 
folyik. Az itt folyó munkába kapcsolódtak be önkéntesen a 
szakkollégisták.2

 A hátrányos helyzetű és/ vagy roma/cigány hallgatók 
számára kulcsfontosságú kérdés az identitás kialakítása és 
megerősítése. Ennek elősegítésére és bővebb meg/felisme-
résére nyílt lehetőség a programok megvalósítása során. A 
projektelem által bővültek a cigánysággal kapcsolatos általá-
nos ismereteik. Megismerhették saját és környezetük nyelvi 
sokszínűségét, kultúráját, hagyományait, szokásait, betekin-
tést nyerhettek a ma Magyarországon nemzetiségként elis-
mert csoportok egyéni és kollektív jogaiba, és civil szervezet 
alapításával kapcsolatos ismereteiket is bővíthették.
 A szakkollégista diákoknak minden egyes programon 
és kulturális eseményen lehetőségük nyílt bekapcsolódni a 
szervezésbe, lebonyolításba, így ezzel a tudással felvértezve 
már önállóan is képesek kulturális és szakmai programokkal 
kapcsolatos szervezési feladatokat ellátni.3

 „Az egyenlő részvétel és hozzáférés kritériumának to-
vábbi és az inkluzivitás szempontjából is kiemelt biztosítéka 
az a sokrétű tevékenységrendszer, mely személyre szabott 
(differenciált) módon igazodik a szakkollégistákhoz. A be-
vonódás a szakkollégisták igényei és szükségletei mentén 
alakul.” (Varga, 2017, 39)

Társadalmi szerepvállalás – empowerment

„Az empowerment kialakulása során az egyén fo-
kozatosan felismeri az élethelyzetét hátrányosan 
befolyásoló hatalmi-strukturális tényezőket, és ezek 
megváltoztatásának érdekében támogató eszközö-
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ket használ, majd kompetencia-elemeket sajátít el, 
közösségi akciókat szervez stb. Az így teret nyerő ki-
sebbségi befolyás átírja a társadalmi egyenlőtlenség 
újratermelődésének mechanizmusait, és a strukturá-
lis kiszolgáltatottsággal szemben is esélyt ad a társa-
dalmi javakból való részesedésre.” (Varga, 2017, 44)
 
„A szakkollégium esetén a cigány közösség iránti 
elköteleződés és az ehhez kapcsolódó társadalmi 
felelősségvállalás – mint az empowerment legma-
gasabb foka –, kiinduló pontja a saját identitáshoz 
való viszonyulás, melynek sokfélesége érhető tetten 
a magukat cigány közösségbe tartozónak valló szak-
kollégisták körében.” (Varga, 2017, 44)
 
„A szakkollégiumi működés egy olyan közösségbe 
ágyazódik, melyet az öntevékenység jellemez. A szak-
kollégisták maguk alakítják kulturális és közösségi 
programjaikat, melybe érdeklődésük szerint vonód-
nak be. Ennek része az identitás erősítését célzó prog-
ramok – a roma/cigány közösség pozitív értékként 
megélése és az értelmiséggé válás belsővé tétele. A 
mentori rendszer biztosítja a személyre szabottságot. 
Transzlétorként az idősebb, tapasztaltabb szakkol-
légisták, mint mentorok a mozgatói a közösségnek, 
segítve fiatalabb társaik aktivitásának növelését. A 
mentorok egyúttal önbizalmat, személyes megerősí-
tést (self-help mechanizmus) kapnak a sikeres közös-
ségi működés által.” (Varga, 2017, 39-40)

„Már nem jut eszembe ez a „kicsiny” város a szakkol-
légium nélkül. Rengeteg mindenre tanítottak a prog-
ramok, a tagok, a vendégek és a kötelezettségek is.” 
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„Közösségi tér” 

A szakkollégium működése számára mindig is te-
ret és lehetőséget biztosított a Romológia és Neve-
lésszociológia Tanszék. A munkának kezdetben egy 
szakkollégiumi szoba adott otthont, melyet a hallga-
tók rendeztek be a saját igényeik szerint. A felszere-
lést – bútorok, számítástechnikai eszközök, bögrék 
– pályázati forrásból a tanszék segítségével szerezték 
be. 2013-ban viszont a TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-
2012-0009 projekthez köthetően olyan infrastruktu-
rális fejlesztésre is lehetőség nyílt, melynek segítsé-
gével egyrészt nagyobb helyiséghez, másrészt jobb 
minőségű eszközökhöz juthatott a szakkollégium. Ezt 
a helyiséget „Közösségi Tér”-nek nevezik. Olyan hely 
ez, ahová a hét bármely napján betérhetnek a hallga-
tók, ha e-mailt kell nézniük, vagy ha csak beszélgetni 
szeretnének. Ez a tér nemcsak egy szoba, hanem a 
közösségi programok megszületésének, létrehozásá-
nak színtere, valamint a projekthez kapcsolódó meg-
beszélések helyszíne is. (Trendl és Varga, 2015) 

„A közösség? Erről nem kell sokat írnom, csak annyit, 
hogy életre szóló barátságok alakultak.” 

A közösségi térben lehetőséget biztosítottunk a hallgatók 
rendszeres, kötetlen formában történő találkozására, közös 
tanulására, hiszen a számítógépeket többen is tudják hasz-
nálni egy időben, emellett a szaktársakkal való kapcsolat-
tartásra, korrepetálásra is naponta volt példa.
 A szakkollégium egy munkatársa folyamatosan rendel-
kezésére állt az ide betérő hallgatóknak, akár fénymásolás-
ban, nyomtatásban vagy könyvtári kölcsönzésben kértek 
segítséget.
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„Sok embert ismertem meg, akik azóta nagyon jó 
barátaim és támaszt nyújtanak a nehéz időkben.”

„A szakkollégium fizikai terében is törekedett az 
inkluzivitásra. 2016-ban kialakításra került a hall-
gatók igényeinek megfelelően egy párnákkal kibé-
lelt pihenősarok, tanulóasztal számítógépekkel és 
konyharész a közös teázásra, étkezésre. A polcokon 
a diákok kiadványai, illetve számukra fontos könyvek 
vannak, a szekrényekben portfólióikat érhetik el, és 
a falakra a közös élmények képei kerültek.” (Varga, 
2017, 39)

„Egy közösség része lettem, és ők formáltak és én 
őket a legjobb barátaim itt születtek.
Örökre szóló emlékek.” 

Mióta a hallgatók bevonásával, saját igényeiknek és szük-
ségleteiknek szem előtt tartásával kialakításra került a pi-
henősarok a közösségi térben, a hallgatók szívesen töltik 
itt két tanóra közötti szabad idejüket, szívesen szervezik ide 
a más szakokról érkező tanulópartnerekkel a találkozókat, 
felkészüléseket a következő órára.
 Ebben a térben több, a hallgatók számára elengedhe-
tetlenül fontos kiadványok is elérhetővé váltak az elmúlt 
időszak folyamán, mert a felmerülő igényeknek megfelelő-
en folyamatosan bővítettük a rendelkezésre álló szakirodal-
makat, folyóiratokat.

Tematikus hétvégék: romológia felkészítés 

A projekt időszaka alatt minden szakmai hétvége egy adott 
témakör, tematika köré épült. Például tanulásmódszertan, 
antidiszkrimináció, társadalmi szerepvállalás, személyiség-
fejlesztés, karrier-tanácsadás, utánpótlás-szervezés, vala-
mint a szakkollégium jellegéből adódóan a cigány identitás 
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is a fókuszba került, egy hétvégi programon hangsúlyos sze-
repet kapott a magyarországi cigányság témaköre is. Ennek a 
programhétvégének az volt a célja, hogy bővítse a szakkollé-
gista hallgatók cigánysággal kapcsolatos ismereteit, valamint 
a témához kapcsolódó gondolatok, ötletek felvillanrtáásval 
a közös kutatásokat segítsen elő. Mindemellett az identitás 
megerősítése is a célok között szerepelt.

„Köszönöm a társakat és barátokat, akik segítettek 
a mindennapokban, buzdítottak. … A szakkollégium 
annyi, amennyit beleadunk magunkból, az, ami mi 
vagyunk és hogy én is számítok, ha csak egy picit is, 
de számítok.”

Ezen a programhétvégén a résztvevők öt csoportban dol-
goztak. Csoportonként egy-egy témakört dolgoztak ki rész-
letesebben, Power Point bemutatóval kísért előadások for-
májában bemutatták a magyarországi cigányság történetét, 
a romungrók, az oláh cigányok és a beás cigányok jellem-
zőit, különbözőségeit, valamint érintőlegesen betekintést 
nyerhettek a nemzetiségi jogok világába is.
 A foglalkozásra való felkészítésben komoly segítséget 
nyújtott több, a témával foglalkozó és előre felkészülő tör-
ténész, romológus és szociális munkás. Az ő irányításukkal 
egy vidám, ugyanakkor tartalmas és ismeretekkel teli fog-
lalkozás valósult meg. 

„A középiskola alatt egyáltalán nem voltam közössé-
gi ember. Ez itt teljesen megváltozott. Programokat 
szerveztem és sok új barátot szereztem. Úgy gondo-
lom, ezek a barátságok egy életre szólnak.” 

A szakkollégium közössége, amikor együtt van, együtt dol-
gozik, a közös munka közben egymást fejlesztik, a közös te-
vékenységek, a különböző vélemények, megélt élmények 
megosztása megerősíti identitásukat.
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„A személyiségem fejlődését is köszönhetem a 
WHSZ-nek. A rám ruházott feladatok által nőtt az 
önállóságom, a kreativitásom és az önbizalmam. … 
Összességében azt gondolom, mindez a sok élmény, 
program, tapasztalat, feladat, ami az elmúlt öt év-
ben volt, hozzájárult ahhoz, hogy most úgy érzem, jó 
úton haladok az életemben.”

A nap lezárásaként a szakkollégista hallgatók körében fel-
merült az igény, hogy szeretnének cigány táncot tanulni, így 
táncházat szerveztek saját maguk részére.
 A romológia témájú foglalkozás, egész napos program 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szakkollégista 
diákok bátrabban és nyitottabban álljanak a cigányság 
témaköréhez, kutatásaik fókuszában nagyobb arányban 
koncentráltak a cigánysággal kapcsolatos kérdéskörökre, 
problémakörökre.
 A cigány anyanyelvi beszélők egymás között gyakrab-
ban használták szabadidejükben a cigány nyelvek valame-
lyikét, emellett buzdították társaikat is a nyelvek használa-
tára, elsajátítására. A hallgatók nyelvi tudásszintje eltérő, 
így az egymástól, élőszóban történő tanulás mindenképpen 
hasznos számukra, ugyanakkor nem érzik a nyelv kötetlen 
használata közben a nyelvtanulás kötelező jellegét, szem-
ben egy iskolai tanórával. 

A közösség önszerveződése

A projekt időszaka alatt a közösség számos olyan együttes 
programot szervezett, mellyel a társadalmi jelenlétük meg-
erősítése mellett a társadalomban felmerülő problémákra 
is reagált. Ilyen akció volt, amikor egyetemi és városi szinten 
működő civil szervezetek bevonásával szerveztek gyűjtést – 
játékokat, ruhákat, cipőket, könyveket, parfümöket, otthon 
már nem használatos kisebb elektromos berendezéseket 
gyűjtöttek. A munka sikerének köszönhetően az eredetileg 



203

Pápai Boglárka: Együtt többre vagyunk képesek!

személyautóval tervezett szállítás lehetetlenné vált, s a Pé-
csi Tudományegyetem magára vállalta az adományok célba 
juttatását. 

„Önállóságot, felelősségtudatot, empátiát és pozitív 
személyiségfejlődést tudhatok magaménak, köszön-
hetően a Wlislocki Henrik Szakkollégiumnak.” 

A gyűjtést a megtervezéstől a kivitelezésig a hallgatók saját 
maguk szervezték, egy-egy elakadáskor kikérték a szakmai 
vezetőség tanácsát, ugyanakkor a nemes cél érdekében fel 
sem merült bennük a feladás lehetősége.

A szakkolival megnyílt előttem a világ. Rengeteg 
tapasztalatra tettem szert és rengeteg új barátot is 
szereztem. Egy csodálatos közösség tagja lehettem, 
melyre mindig büszkén fogok gondolni.”

A szakkollégisták saját elmondásaik alapján is rengeteget 
tanultak az ilyenfajta ötleteik megvalósításából, hiszen bár 
jól megtervezett akciókról beszélhetünk, menet közben 
mindig felmerültek olyan feladatok, amelyre korábban nem 
számítottak. Ezen akciók közben bebizonyosodott, hogy a 
kitartásuk és az alkalmazkodóképességük hatalmas és pél-
daértékű, reziliens4 személyekké váltak.

„Egy vicces és nagyon megértő szakkollégiumi közös-
ség tagja lehettem. Úgy érzem, hogy a »szervezke-
désben«, barátok szerzésében és a tanulásban egy-
aránt pozitívan hatott a WHSz az életemre.”

Beszéljünk róla?! – Történetek az előítéletekről

A szakkollégium hallgatói és közreműködő tanárai körében 
felmerült egy olyan kötet létrehozásának az ötlete, amely 
személyes diszkriminatív tartalmú történeteken keresztül 
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szeretné bemutatni a hátrányos és nem hátrányos megkü-
lönböztetés által érintett oldalt is az olvasóknak.
 A kötet gondolata abból indult ki, hogy amit nem isme-
rünk, attól félünk, tartunk tőle. Ha halljuk ezeket a törté-
neteket, általában csak az egyik oldalt ismerjük, szerencsés 
esetben nem az „elszenvedő” oldalt. Olvasás közben óha-
tatlanul is gondolkodunk mindkét fél érzésein, a történet 
kimeneteléhez vezető úton és okain.
 A történetek gyűjtésében a szakkollégisták közül töb-
ben önkéntesen részt vettek, és emellett személyes élmé-
nyekkel is hozzájárultak a kötet létrejöttéhez. A történetek 
gyűjtésekor és egy kötetté való formálása során szem előtt 
tartottuk azon szempontot, hogy ne elsősorban negatív ki-
menetelű történeteket vessünk papírra, és ne kizárólago-
san a cigányságra fókuszáljunk, így a témaköröket tekintve 
is igen heterogénnek mondható a kötet. Megjelennek ben-
ne a külföldiekkel, a mozgáskorlátozott, látássérült és más 
fogyatékossággal élő emberekkel szembeni ellenérzések, 
a cigányság, a vallási és szexuális hovatartozás, nemiség, 
nemi jegyek, külső rasszjegyek, külső megjelenés, idősek, 
szegénység témakörével kapcsolatos élmények is.
 Az összegyűjtött történetek „Neked 8 – Nekünk 28” 
címmel 2018 őszén jelennek meg nyomtatott formában.

Civil szervezetek, helyi közösségek mindennapjaiban 
való részvétel

A tevékenyebb tagok jelentős része cigánysággal és hátrá-
nyos helyzetű emberekkel foglalkozó civil szervezeteknél 
végez önkéntes munkát, emellett, beépítve a mindennapi 
elfoglaltságaik közé, igyekeznek szerepet vállalni a pécsi és 
Pécs környéki hátrányos helyzetű és/vagy cigány származá-
sú emberek sorsának pozitív irányú alakításában.
 A szakkollégium projektjébe beépített kötelező önkén-
tes tevékenységen felül többen közreműködnek az UCCU 
Alapítvány programjaiban, ahol elsősorban a társadalmi 
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szerepvállalás fontosságának bemutatása mellett középis-
kolás gyerekek cigánysággal szembeni előítéleteinek csök-
kentését célzó programokban vesznek részt, és emellett 
saját maguk személyében példaképeket állítanak a cigány 
és/vagy hátrányos helyzetű gyermekek elé.

Civil szervezet alapítása

2017 őszén a szakkollégium diákjaiban megfogalmazódott 
az az igény, hogy önmaguk erejéből létrehozzanak egy ci-
vil szervezetet. Az egyesület tevékenységeivel elsősorban 
a társadalmi diverzitást erősítő csoportokat – nemzetisé-
giek, szubkultúrák, LMBTQ közösségek, a társadalomból 
kirekesztett emberek – célozza. Az egyesület e csoportok 
megszólításával, aktivitásuk fejlesztésén keresztül célul 
tűzi ki a társadalmi sokszínűség értékként történő meg-
erősítését. Céljuk a fent említett csoportok, valamint a 
többségi társadalom közötti hídépítés, főként az ifjúság kö-
rében. A szakkollégium 12 diákja az önszerveződés kézzel 
fogható eredményeként 2018 márciusában hivatalosan is 
bejegyeztette a „Diverz Ifjúsági Hálózat nevű” egyesületet, 
Az egyesület azóta aktívan megjelenik mind hazai és nem-
zetközi rendezvényeken előadóként és hallgatóságként 
egyaránt, 2018 júliusában az első saját szervezésű kerek-
asztal-beszélgetést is lebonyolította, és az év augusztusá-
ban birtokba vették első irodájukat.

Összegzés

A Pécsi Tudományegyetemen működő Wlislocki Henrik 
Szakkollégium mint támogató közeg közvetlen célként tűzte 
ki a hallgatók tanulmányi sikerességének előmozdítását. Tá-
mogatja a hallgatók tudományos kutatásba való bekapcso-
lódását és közösségi szinten elősegíti az aktív állampolgárrá 
válást. Ezen célok elérésével a szakkollégisták egy része el-
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köteleződött a közéleti szerepvállalás iránt, melyre példa, 
hogy politikai pályára lépve (roma nemzetiségi önkormány-
zati képviselő) igyekeznek hangot adni a helyi közösségek 
igényeinek, szükségleteinek. 
 A civil szervezet (Diverz Ifjúsági Hálózat) alapításával 
elindultak a saját maguk által elképzelt úton, saját maguk 
alakítják a jövőjüket, képviselik önmagukat és a közvetlen 
közösségeiket.
 A projekt szakmai vezetőségének és tutori gárdájának 
tudományos mindennapjai folyamatos példát szolgáltatnak 
a szakkollégista hallgatók számára, és ösztönzőleg hat a 
fiatalokra. A projekt zárásához közeledve elmondható, 
hogy a konferenciákra, workshopokra és különböző szak-
mai rendezvényekre szívesen és hivatástudatból látogatnak 
el hallgatóként és előadóként egyaránt. A folyamatos fejlő-
dés és tanulás a mindennapjaik részévé vált.

„Soha nem gondoltam volna, hogy én egy tudomá-
nyos úton haladok majd, de ez a közösség még erre 
is rávezetett. Részt vehettem több közös kutatásban 
és egyéniben is, amit majd egy konferencián elő is 
adtam. A WHSz tágította a szemléletemet, mivel 
két évvel ezelőtt úgy indultam egyetemre, hogy 
én hagyományőrző családból származom. Érzem 
magamon, hogy teljesen más ember lettem, és hogy 
egy jó irányba vettem az irányt, tisztességes úton 
tudok tovább haladni. Ezeket a jó dolgokat a WHSz-
től kaptam. Örülök, hogy megismerhettem a taná-
rokat, doktorokat, professzorokat, ha nem vagyok 
tagja ennek a közösségnek, akkor nem ismerhettem 
volna meg ezeket az embereket. Remélem a kapcso-
latot továbbra is tartjuk a társasággal.”

A projektelem célkitűzése, mely szerint aktív társadalmi 
párbeszédet folytató cigány értelmiség formálódásához já-
ruljon hozzá, teljes mértékben megvalósult. Ezt jelzi a fo-
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lyamatos önkéntes tevékenység, tudományos pályára tör-
ténő első lépések megtétele, civil szervezet alapítása.
 E tanulmányon keresztül szerettem volna betekintést 
nyújtani a szakkollégium cigány identitást megerősítő és 
közösségépítő tevékenységébe.
 A szakkollégiumba és a projektbe történő egyik beke-
rülési feltétel a cigányság és e témakör iránti érdeklődés 
volt. Ezzel összhangban lett összeállítva a három éves pro-
jektidőszak programja. A tematikus hétvégékbe beillesztve 
tudományos és kulturális szempontból is lehetősége nyílt 
a hallgatóknak közelebbről megismerkedni legtöbbjük ott-
honról hozott kultúrájával, életével. A közösségi programok 
minden esetben a szakkollégisták igényeihez illeszkedve ke-
rültek megrendezésre, és így elengedhetetlennek tartották 
a cigány táncházakat, hagyományőrző zenés esteket.

Jegyzetek

1  http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/
jozsef_istvan/a_pszichoszocilis_fejldselmlet.html 
(letöltés ideje: 2018. 09. 06.)

2  A projekthétvége komplex rendszere http://wlislocki.
pte.hu/content/projekthetvegek-komplex-rendszere 
[2018.08.20.]

3  Részlet a projekt-elemenkénti fejlesztési tervből 
http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/
files/whsz_-_projektelemek.pdf [letöltés ideje: 2018. 
08. 20.]

4  Varga megfogalmazása szerint „A reziliens diák jel-
lemzője, hogy sikeres előrehaladását gátló hátrányai 
(rizikótényezők) vannak, ám ezek ellenére sikeres a ta-
nulmányi pályafutásuk. Vagyis a javakhoz vezető úton 
képes sikeres tőkebefektetéseket tenni, és a javakhoz 
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hogy a nehéz körülményekhez való sikeres alkalmaz-
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kodáshoz, a reziliencia kialakulásához olyan támogató 
(protektív) feltételek álljanak rendelkezésre, melyek 
képesek ellensúlyozni a rizikótényezőket.” (Varga, 
2017, 41)

Irodalomjegyzék

Földes Györgyi (2018):  Identitás. In: Média- és kultúratudo-
mány. Ráció, 92-108. http://real.mtak.hu/81226/1/J_
identit%C3%A1s_F%C3%B6ldesGy_szerkKBTAFGY_
FINAL.pdf (letöltés ideje: 2018.09.03.)

József István (2011): Fejlődéspszichológia. http://janus.
ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/jozsef_istvan/a_
pszichoszocilis_fejldselmlet.html (letöltés ideje: 2018. 
09. 06.)

Projektelemenkénti fejlesztési terv http://wlislocki.pte.hu/
sites/wlislocki.pte.hu/files/files/whsz_-_projektele-
mek.pdf (letöltés ideje: 2018. 08. 20.) 

Projekthétvégék komplex rendszere http://wlislocki.pte.hu/
sites/wlislocki.pte.hu/files/files/whsz-projekthetvege.
pdf (letöltés ideje: 2018. 08. 20.) 

Schӓffer János (2015): Zárókutatás három alprojektre a 
WHSz TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0009 „Komp-
lex hallgatói szolgáltatások fejlesztése hátrányos 
helyzetű hallgatók részére a Wlislocki Henrik Szakkol-
légium szervezésében” című pályázati projektjéhez. In: 
Varga Aranka (szerk.): Próbatétel… – A pécsi roma szak-
kollégiumi program értékelése. Pécs: Pécsi Tudomány-
egyetem BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és 
Nevelésszociológia Tanszék–Wlislocki Henrik Szakkol-
légium, 297-311.Trendl Fanni: (2015): A „befogadó 
környezet” megvalósulása egy egyetemi szakkollégi-
umban. In: Arató Ferenc – Varga Aranka (szerk.): Befo-
gadó egyetem: Az akadémiai kiválóság fejlesztése az 
inklúzió szempontjainak érvényesítésével. Pécs: Pécsi 



209

Pápai Boglárka: Együtt többre vagyunk képesek!

Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet, 
131–139.

Trendl Fanni (2018): TESZ WHSZ. Romológia, 6, 2, (15.) 
49–53. http://epa.oszk.hu/02400/02473/00013/pdf/
EPA02473_romologia_2018_02.pdf (letöltés ideje: 
2018. 08. 20.)

Trendl Fanni – Varga Aranka (2015): „Így látjuk mi” – Roma 
szakkollégiumi projekt a résztvevők szemével. In: Var-
ga Aranka (szerk.):  Próbatétel… – A pécsi roma szak-
kollégiumi program értékelése. Pécs: Pécsi Tudomány-
egyetem BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és 
Nevelésszociológia Tanszék–Wlislocki Henrik Szakkol-
légium, 33-85.

UNESCIO (2009): Policy Guidelines on Inclusion in Educa-
tion. Paris: United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization–UNESCO, 8–9.

Varga Aranka (2015): Az inklúzió szemlélete és gyakorlata. 
Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelés-
szociológia Tanszék– Wlislocki Henrik Szakkollégium.

Varga Aranka (2017): Esélyegyenlőségi dimenziók egy roma 
szakkollégiumban. Autonómia és Felelősség, 2, 1–4, 
31–54. http://www.kompetenspedagogus.hu/sites/
default/files/04-autonomia-es-felelosseg-pte-btk-ni-
2017-01-04szam.pdf (letöltés ideje: 2018.08.31.)





211

Trendl Fanni: A Phare-ral kezdődő szakkollégium

Önkéntesség és társadalmi szerepvállalás

A „Tevékeny közösség” projektelem

A Wlislocki Henrik Szakkollégium már a jelenlegi, EFOP-
3.4.1.-15-2015-00009 projektet megelőző időszakban is 
nagy hangsúlyt fektetett a szakkollégisták önkéntes te-
vékenységére. Az előző pályázatban az „Önkéntesség és 
társadalmi szerepvállalás” projektelem célja az volt, hogy a 
hallgatókat ösztönözze a társadalmi szerepvállalásra, külö-
nös tekintettel a roma/cigány és egyéb hátrányos helyzetű 
közösségekben zajló kezdeményezésekre. Ezzel összefüg-
gésben várható volt a bevont hallgatók szociális kompe-
tenciáinak fejlődése tanulmányi és későbbi sikerességük 
érdekében, feltételezhető a hallgatók társadalmi tőkéjének 
növekedése, különös tekintettel az így szerzett személyes 
és szakmai kapcsolatokra. Emellett az önkéntesség alkal-
mat adott a szakmai tapasztalatszerzésre is. Az önkéntesség 
terepét ekkor még alapvetően öt együttműködő partner 
nyújtotta a projektben: Gandhi Gimnázium és Kollégium, 
Faág Baráti Kör Egyesület, Szent Márton Caritas Alapítvány, 
Száma dă Noj Egyesület és Khetanipe a Romák Összefogá-
sáért Egyesület. (Orsós és mtsai 2006:10)
 A szakmai alapelv a jelenlegi projekt során sem változott, 
az együttműködő partnerek száma pedig bővült. A jelenle-
gi pályázatban azonban a célok megvalósulását támogató 
hármas pillér egyik elemeként a „Tevékeny közösség” nevet 
viselő pillér az, amely az önkéntes tevékenység szakmai hát-
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terét biztosítja. A projekt három pilléren nyugszik: „Egyéni 
gondoskodás”, „Tevékeny közösség”, „Személyes tudomány”. 
 „Tevékeny közösség” pillér részét képezi az önkéntesség 
is. A pillér négy projektelemből épül fel, melyek célja, hogy 
előmozdítsa a hallgatók közösségé formálódását, aktív pár-
beszédet folytató, elkötelezett értelmiségivé válásukat. A 
közösség formálásának és a társadalmi szerepvállalás fej-
lesztésének lehetőségét nyújtja a szakkollégiumban meg-
valósuló önkéntes tevékenység. Az önkéntesség alapvető-
en olyan intézményekhez, szervezetekhez kötődik, ahol a 
szakkollégistákhoz hasonló közösségből érkező gyerekek, 
tanulók támogatása folyik. Ebbe a munkába kapcsolódnak 
be önkéntesen a szakkollégisták, követendő mintaként szol-
gálva fiatalabb társaik számára és egyúttal – a self-help mű-
ködési mechanizmusnak köszönhetően – maguk is megerő-
södnek céljaikban. A tervezett projekt keretében az Arany 
János Program, valamint a tanodák középiskolás diákjai 
számára fognak a szakkollégisták pályaorientációs foglal-
kozásokat tartani és civil szervezeteknél önkéntes munkát 
végezni. (Orsós és mtsai 2006:24)

Az önkénteseket fogadó szervezetek

A projektidőszak alatt kilenc együttműködő partner biztosí-
tott önkéntes tevékenységre lehetőséget a szakkollégisták 
számára: Az emberség erejével Alapítvány; Baranya Megyei 
Gyermekvédelmi Központ Szikla utcai Befogadó otthona; 
Bártfa utcai Általános Iskola, Faág Baráti Kör Egyesület; 
Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Isko-
la; Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület; Magyar 
Vöröskereszt; UCCU Alapítvány; Számá dă Noj – Vigyázz Re-
ánk Egyesület; Szent Márton Caritas Alapítvány. Újdonság, 
hogy a jelenlegi pályázatban lehetőség nyílt arra is, hogy 
akár a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban végezzék a hall-
gatók önkéntes tevékenységüket.
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Az emberség erejével Alapítvány

Az emberség erejével Alapítványt 2006-ban indították el 
lelkes pécsi fiatalok, hogy az emberi jogok és a szolidaritás 
eszméit népszerűsítsék. A szervezet fő célja a társadalmi 
befogadás erősítése, az elnyomott, hátrányosan megkü-
lönböztetett csoportok támogatása és többségi társadalom 
érzékenyítése által. Az alapítvány 2010-ben kezdett dolgoz-
ni, Pécs keleti, szegregálódó városrészében, Gyárvároson. A 
kezdeti iskola utáni szabadidős programokból, előbb a Me-
nedék ifjúsági klub jött létre, majd 2013 tavaszán az Élmény 
Tár Tanoda. A tanoda profiljában megtalálható a tanulásse-
gítés, tanulási projektek, rendszeres műhelyek (kézműves-
alkotó, média, futball, élménypedagógia stb.), szabadidős 
programok és táborok. A tanoda küldetése, hogy az oda 
járó, többségében mélyszegénységben élő és/vagy roma 
gyerekek hozzájussanak azokhoz az élményekhez, ame-
lyek szerencsésebb sorsú társaik számára mindennaposak, 
legyen szó lovaglásról, múzeumlátogatásról, moziról vagy 
korcsolyázásról. A programok alapja a tapasztalati, nem 
formális tanulás. A gyerekek szülei számára 2015-ben in-
dult közösségfejlesztő folyamat, rendszeres találkozókkal, 
személyes mentorálással, szabadidős programokkal, helyi 
érdekérvényesítő kezdeményezésekkel. A szervezet 2007-
ben indította első emberi jogi nevelési programjait, helyi 
általános és középiskolákkal együttműködve. 2015 tavaszá-
tól 2016 tavaszáig, az alapítvány szakemberei, a Norvég Ci-
vil Támogatási Alap finanszírozásával valósítottak meg nyolc 
hosszú távú emberi jogi nevelési folyamatot, melyek iga-
zodnak a Nemzeti alaptantervhez és a hatályos kerettanter-
vekhez, így Magyarország egész területén adaptálhatók. A 
nyolc folyamat tematikáját, óravázlatait és tapasztalatait az 
„egyMÁStan”című, ingyenesen letölthető kiadvány foglalja 
össze. Az emberség erejével Alapítvány két emberi jogi ne-
velési online platformot is üzemeltet: az Emberség SZabad 
E-gyetem (E.SZ.E.) e-learning kurzusokat kínál, az Emberség 
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Játszótér pedig olyan online játékokat tartalmaz, melyeket 
oktatási célokra is lehet használni. Az emberi jogi nevelés 
és a demokratikus állampolgárságra nevelés elterjesztése 
érdekében a Pécsi Tudományegyetem több képzésében 
(szociális munkás, pedagógus) tartanak órákat vagy teljes 
szemináriumokat az alapítvány trénerei. A szakemberek 
számára elérhető képzések közül több is rendelkezik akk-
reditációval. 
 Az emberség erejével Alapítvány fontosnak tartja a civil 
szervezetek együttműködését, ezért kezdeményezte a Pécsi 
Emberi Jogi Nevelési Munkacsoport létrejöttét, amelynek 
jelenleg hét szervezet tagja, akik különböző emberi jogi 
nevelési programokat üzemeltetnek. Ezentúl, az alapítvány 
tagja a Magyar Szegénységellenes Hálózatnak és rendsze-
resen dolgozik nemzetközi együttműködésekben is (Fiata-
lok Lendületben Program, Erasmus+). (Forrás: Az emberség 
erejével Alapítvány honlapja)

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Szikla utcai 
Befogadó otthona

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2003. szeptember 1-jén, a 
Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgató-
sága és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
összevonásával jött létre. Az intézmény két nagy gyermek-
védelmi szakterület ellátást biztosítja: az otthont nyújtó 
ellátást, nevelőszülői hálózatot, illetve gyermek- és lakás-
otthonok működtetését és a gyermekvédelmi szakszolgál-
tatást.
 A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat a gyermekvédelmi szakellá-
tás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
nevelésbe vett gyermek számára az otthont nyújtó ellátást, 
illetve a szakellátást más okból igénylő gyermekek teljes 
körű ellátását, valamint a fiatal felnőtt utógondozói ellátá-
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sát, gondoskodik továbbá a területi gyermekvédelmi szak-
szolgáltatásról.
 A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Terü-
leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekotthonai és la-
kásotthonai egy szervezeti egységet alkotnak. A szervezeti 
egység keretein belül a szükségleteknek megfelelően egy 
befogadó otthonban, egy kétcsoportos különleges gyer-
mekotthonban, egy kétcsoportos speciális gyermekott-
honban, két különleges lakásotthonban, és tíz, alapvetően 
normál szükségletű gyermekek elhelyezésére szolgáló, de 
különleges szükségletű gyermekek integrált elhelyezésére 
is engedéllyel rendelkező lakásotthonban biztosítják az ál-
lami gondoskodásba kerülő gyermekek teljes körű ellátását. 
Az egységben folyó szakmai munkát a szervezeti egységek 
vezetői irányítják, koordinálják.
 A szakszolgálat a személyes gondoskodást nyújtó gyer-
mekvédelmi szakellátás keretében a vonatkozó jogszabályi 
előírásnak megfelelően szakszolgáltatásként biztosítja a 
gondozási hely meghatározásával, az ideiglenes elhelyezé-
si feladatot ellátók kijelölésével, működtetésével, az örök-
befogadás szakmai előkészítésével, az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek gyámságával, a 
szaktanácsadással, a Gyvt.-ben előírt nyilvántartások ve-
zetésével, a megyei bizottság működtetésével, és a támo-
gatott közvetítői eljárással kapcsolatos feladatok ellátását. 
(Forrás: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Terü-
leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat honlapján honapja) 

Bártfa utcai Általános Iskola

Pedagógiai szellemiségük középpontjában a gyermek áll. Az 
iskolai életben mindent a gyermekek igényeihez alkalmaz-
kodva, az ő szükségleteikhez igazítva szerveznek és alkal-
maznak.
 Vallják, hogy a minden gyermek különböző, egyedi és 
megismételhetetlen egyéniség. A gyerekeknek ezt a külön-



216

Sikerek és kihívások. A pécsi roma szakkollégiumi program összegzése 

bözőségét kell elfogadni és hozzásegíteni ahhoz, hogy azzá 
legyen, aki lehet. Ennek megvalósulásáért olyam kedvező kö-
rülményeket biztosítanak, amelyekben minden gyermek ki 
tudja bontakoztatni önmagát még akkor is, ha teljesen más 
képességei vannak, mint amit a szokványos iskola elvár. Vall-
ják, hogy az iskola csak akkor lehet eredményes, ha mindezt 
figyelembe veszi és együttműködik környezetével és partne-
reivel, ha lehetőséget biztosít az együtt gondolkodásra, kö-
zös munkára, alkotásra gyereknek felnőttnek egyaránt.
 Az intézmény befogadó szemléletű és gyakorlatú, szám-
talan, a tanítási helyzetnek megfelelő változatos módszert 
és programot alkalmaznak az együttnevelés érdekében. 
(bartfaiskola.hu)

Faág Baráti Kör Egyesület

A Faág Baráti Kör Egyesület 1998-ban jött létre olyan gyer-
mekvédelmi gondoskodásban élő, többségükben roma/
cigány fiatalok kezdeményezésére, akik célja az volt, hogy 
a hozzájuk hasonló gyermekvédelemben élő gyermekek és 
fiatalok, valamint onnan kikerülő fiatal felnőttek számára 
egy olyan közösséget hozzanak létre, mely önsegítés révén 
képes pótolni azokat a szocializációs és egyéb hiányosságo-
kat, melyekre a gyermekvédelmi rendszer nem, vagy csak 
részben képes. Ebben a családra emlékeztető közegben 
egyre több gyermek és fiatal bevonásával kezdték meg mű-
ködésüket, melyhez közösségi teret is szereztek a Baranya 
Megyei Önkormányzat támogatásával. Az egyesület cél-
csoportja az eltelt időszakban kibővült családban élő, hát-
rányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
és fiatalok támogatásával is. (hivatlanul.com/wp-content/
uploads/2015/.../faag_es_tanoda_bemutat_20150328.
docx)
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Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Fe-
lelősségű Társaságot 2011. július 29-én alapították azzal 
a céllal, hogy megvalósítsa elődje, a Gandhi Gimnázium 
Közalapítvány céljait, tovább vigye annak munkáját, ellássa 
feladatait, vagyis fenntartsa és üzemeltesse, a pécsi szék-
helyű Gandhi Gimnázium és Kollégiumot, amely Európa 
első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, 
amely immár több mint két évtizede végzi oktató-nevelő 
tevékenységét. 
 A Társaság 2015–2016. évben eu-s pályázati forrásból 
felújította a kezelésében lévő ingatlanok jelentős részét, 
átalakította és oktatási tevékenység végzésére alkalmassá 
tette az iskola épületében található raktár-kiszolgáló helyi-
ségeket és kialakította a működtetésükhöz szükséges infra-
struktúrát.
 Az elkészült beruházást követően a Társaság előző 
években megfogalmazott fejlesztési irányait és a felzár-
kózás politikában betöltendő szerepvállalása jelentősen 
megnőtt azzal, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával létrejött Nemzetiségi–Roma Módszertani, 
Oktatási és Kulturális Központ (NeRok) működtetése is be-
került feladatai közé.
 A Társaság kiemelt feladata, hogy a Gimnáziummal kar-
öltve segítse a nyitott szellemű, a tudományok iránt fogé-
kony, népéhez és anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalok tár-
sadalmi érvényesülését, hátrányos helyzetből való kitörését, 
valamint a nemzetiségek értékeinek megőrzését és tovább 
éltetését. Legfőbb célként tűzte zászlajára, hogy egy innova-
tív, európai viszonylatban is elismert roma nemzetiségi mód-
szertani iskolát és módszertani központot működtessen.
 A Társaság 100%-ban a Magyar Állam tulajdona, a tulaj-
donosi jogokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyako-
rolja. (gandhikft.hu)
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Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület

A Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesületet 1999-ben 
alapították többségében roma/cigány egyetemisták azzal a 
céllal, hogy a romák társadalmi és egyéni problémáit, hát-
rányait kezeljék, önkéntes és lelkes munkájukkal segítsék.
 Az alapító okirat szerint az egyesület legfontosabb 
irányelvei a roma/cigány gyermekek és fiatalok oktatása, 
nevelése; identitásuk erősítése, a különböző roma/cigány 
nyelvek elsajátíttatása; a kultúra ápolása; a közösségi élet 
fellendítése, a roma/cigány emberek életkörülményeinek 
javítása, jogaik védelme; a drogmegelőzés és az egészséges 
életre való nevelés köré szerveződnek. Az egyesület kezdet-
től fogva együttműködik más roma/cigány és nem roma/
cigány civil szervezetekkel, állami intézményekkel, hogy a 
„slumosodó” városrészekben nagy számban élő roma/ci-
gány közösségeket, hátrányos helyzetű családokat, gyerme-
keket, fiatalokat segítse, összefogja, valamint problémáikra 
megoldási lehetőségeket keresve, információkkal, progra-
mokkal támogassa őket.
 A szervezet tevékenysége igen szerteágazó és sokrétű, 
de arra törekszik, hogy a különböző programok egymással 
szerves egységben, a közös célok érdekében komplexen mű-
ködjenek. Az elmúlt években is több jelentősebb program va-
lósult meg. 2004-től jelentősen bővült az egyesület által meg-
valósított – immár megyei és regionális szintű – programok 
száma, melyek sikerességét a képzett, többségében roma/
cigány származású munkatársak tevékenysége segíti elő.
 Az egyesület megalakulása óta támogatói között sze-
repel az Open Society Institute. Működési támogatásaik 
mellett a Roma Participation program keretén belül lehető-
ségünk nyílt nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, valamint 
különböző képzéseket is rendszeresen látogattunk/látoga-
tunk támogatásuk segítségével.
 A fent említett tevékenységek mellett az egyesület a 
civil szervezetek számára megrendezésre kerülő konferen-
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ciákon, szemináriumokon, és tréningeken is képviselteti 
magát. Fontosnak tartják a folyamatos továbbképzést, a 
kapcsolatok építését, valamint az információáramlást és a 
tapasztalatcserét. (khetanipe.hu)

Magyar Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt 1881-ben jött létre. Megalakulását 
a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte 
el. A Magyar Vöröskereszt 1921-től tagja a Vöröskereszt és 
Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének.
 Tevékenységét a „Háború áldozatainak védelmét szol-
gáló” négy genfi egyezmény, valamint ezek kiegészítő jegy-
zőkönyvei alapján végzi, amely egyezményeknek a Magyar 
Köztársaság jelenleg is részes állama, figyelembe veszi a 
Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom alap-
szabályát. Együttműködik a Vöröskereszt Nemzetközi Bi-
zottságával, támogatja a nemzetközi humanitárius jog fej-
lesztését és ismertetését.
 Fő célkitűzéseik:

• Az élet, az egészség védelme.
• Az emberi személyiség tiszteletben tartása.
• Az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése.
• A betegségek megelőzése.
• A fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak 
megsegítése.
• A Genfi Egyezményekből adódó feladatokban való 
közreműködés.
• A nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt 
alapelveinek terjesztése.
• A társadalmi szolidaritásra nevelés. (voroskereszt.
hu)
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UCCU Alapítvány

Az alapítvány célja, hogy csökkentsék a társadalomban a ro-
mákkal kapcsolatos tévhiteket és előítéleteket, hogy ezáltal 
mindannyian egy befogadóbb és nyitottabb világban élhessünk.
 Küldetéstudatuk szerint az elfogadás hiánya leggyak-
rabban az ismeretek hiányából ered. Magyarországon a 
cigányellenes emberek jelentős része nem is igazán ismeri 
azokat, akiket elutasít. Az UCCU általános és középiskolás 
diákoknak teremt lehetőséget a találkozásra és a beszélge-
tésre roma fiatalokkal. (uccualapitvany.hu)

Számá dă Noj – Vigyázz reánk Egyesület

Az egyesületet pedagógusok, szociális munkások, és más 
humán szolgáltatásban dolgozók hozták létre – a Szent 
Márton Caritas Alapítvánnyal karöltve – 2002-ben. Úgy 
gondolták, hogy a sellyei kistérségben, többségében rend-
kívüli nehéz körülmények között élő emberek életében sok 
esetben egy civil szervezet odafigyelése, segítsége forduló-
pontot jelenthet. Céljaik között szerepel:

• Közösségi terek létrehozása: szükség van olyan 
helyszínre, vagy helyszínekre, ahol az emberek meg-
oszthatják problémáikat, közös programokat szer-
vezhetnek, közösen dönthetnek, mert így együtt na-
gyobb felelősséget érezhetnek környezetükért. 
• Hatékony érdekérvényesítés segítése a periférián 
élők problémáiban.
• Szociális, egészségügyi és kulturális programok, fo-
lyamatos jelenlét.
• Mozgó jogsegély- és szociális tanácsadó szolgálat 
működtetése az érintett térség falvaiban.
• Alternatív oktatási programokkal a cigány fiatalok 
tanulás révén történő társadalmi integrációjának 
elősegítése.
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• Kapcsolattartás a társadalom perifériáján élő csa-
ládok gyermekei és az őket nevelő, oktató, segítő 
intézmények, társadalmi szervezetek között. (http://
www.szmca.hu/szama2.html)

Szent Márton Caritas Alapítvány

A Szent Márton Caritas Alapítvány 2000-ben jött létre az-
zal a céllal, hogy az Alsószentmártonban évek óta sikeren 
működő sokrétű szociális, karitatív és közösségfejlesztő 
tevékenységnek intézményi hátteret biztosítson, valamint 
sikeresen működő programjait – kibővítve és továbbfej-
lesztve – kiterjessze Dél-Baranya más halmozottan hátrá-
nyos helyzetű, főként cigányok által lakott településeire. Az 
alapítvány céljai:

• A térségben élő, alacsony érdekérvényesítési ké-
pességgel rendelkező, a társadalom perifériájára 
szorult csoportok – cigányok, tartósan munkanél-
küliek, veszélyeztetett fiatalok – társadalmi esély-
egyenlőségének elősegítése, hatékonyabbá tétele.
• A halmozottan hátrányos helyzetű térség lakosai-
nak szociális, egészségügyi és kulturális segítése.
• Mozgó jogsegély és szociális tanácsadó szolgálat 
működtetése az érintett térség falvaiban.
• Alternatív oktatási programokkal a cigány fiatalok 
tanulás révén történő társadalmi integrációjának 
elősegítése. 
• Kapcsolattartás a társadalom perifériáján élő csalá-
dok gyermekei és az őket nevelő, oktató, segítő intéz-
mények, társadalmi szervezetek között. (szmca.hu)
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Önkéntes tevékenység az együttműködő 
partnereknél

A szakkollégisták sokféle szervezet közül választhattak, így 
mindenki talált a képességeinek és érdeklődésének meg-
felelő feladatot. 
 Az együttműködő partnerek közül több helyen tanoda, 
tanulószoba működik – Khetanipe Egyesület, Faág Baráti 
Kör Egyesület, Szent Márton Caritas Alapítvány, Számá dă 
Noj – Vigyázz reánk Egyesület, Az emberség erejével Ala-
pítvány –, ahol a hallgatók főként az oktatás-nevelés terén 
tudták végezni önkéntes munkájukat, valamint a gyere-
kek délutáni szabadidős programjainak előkészítésében, 
lebonyolításában tudtak részt venni. 
 A Bártfa utcai Általános Iskola a délutáni napköziben 
tudta kamatoztatni a szakkollégisták segítségét, itt korrepe-
tálás, tantárgyi felzárkóztatás volt a fő feladatuk. A Gandhi 
Gimnáziumban szintén hasonló feladatokat láttak el a hall-
gatók, csak középiskolás korosztállyal. 
 Az UCCU Alapítvány bevonta az önkénteseket a külön-
féle társadalmi projektjeinek előkészítésébe, valamint az 
alapítvány tevékenységének népszerűsítésébe. 
 A Wlislocki Henrik Szakkollégiumnál önkénteskedők fő-
ként a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék mindenna-
pi munkájába tudtak bekapcsolódni, illetve különféle kon-
ferenciákon, külföldi hallgatók látogatásakor képviselték a 
tanszéket és a szakkollégiumot. 
 A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Szikla ut-
cai Befogadó otthonában lehetőség volt az ott élő gyerme-
kek számára különféle klubfoglalkozások megvalósítására 
– főként az egészségtudatosság köré szerveződtek ezek az 
alkalmak –, valamint szabadidős tevékenységek lebonyolí-
tására, kirándulások szervezésére.
 A Magyar Vöröskeresztnél egészségügyi programok – 
főként véradások – szervezésébe és lebonyolításába lehe-
tett bekapcsolódni. 
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 Az egyes szervezeteknél lehetőség volt arra is, hogy 
a hallgatók betekintést nyerjenek egy-egy civil vagy álla-
mi szervezet működésébe, megismerkedjenek a pályázati 
rendszerrel, azok dokumentációjával, valamint az irodai ad-
minisztrációs feladatokba is be tudtak kapcsolódni. 

1. ábra. Önkéntes tevékenység alakulása 
a TESZ– WHSz projekt idején

Az 1. ábra azt mutatja, hogy a szakkollégisták a projekt négy-
szemeszternyi ideje alatt melyik szervezetnél töltötték 20 
órás kötelező önkéntes munkájukat. A Khetanipe Egyesület 
kimagaslik a többi szervezet közül, a hallgatók nagy többsé-
ge szívesen önkénteskedett ennél a szervezetnél. Az ábrán 
az is látható, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek csak 
egy-egy évben kapcsolódtak be az önkéntesek fogadásába, 
illetve csak egy-két hallgató töltötte ott kötelező idejét. 
 Az adatok alapján elmondható, hogy a szakkollégisták 
többsége olyan szervezetet választott, ahol az oktatás-ne-
velés területén tudták kamatoztatni tudásukat és főként 
gyermekekkel foglalkozhattak. 
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Kötelező dokumentáció – visszacsatolás az önkéntes 
tevékenységről

A projekt előírásainak megfelelően a hallgatóknak igazol-
niuk kellett, hogy mely szervezetnél milyen feladatokat vé-
geztek és hány órát teljesítettek. Önkéntes naplót kellett 
vezetniük ezekről, melyet az adott szervezet vezetője vagy 
kijelölt kapcsolattartója leigazolt. 
 Az együttműködő partnerek minden önkéntesükről 
egy értékelő kérdőívet töltöttek ki, amelynek egyik pont-
ja lehetőséget teremtett arra is, hogy néhány mondatban 
összefoglalják a hallgatóval és munkájával kapcsolatos ta-
pasztalataikat, benyomásaikat. A szakkollégisták is minden 
félévben, egy-egy önkéntes tevékenység lezárását követő-
en értékelték a saját munkájukat, valamint a szervezetet is, 
ahol voltak egy beszámoló keretében.
 Ezeknek a kérdőíveknek és beszámolóknak a kiértéke-
lése és az abban található vélemények fontos visszajelzést 
jelenetettek a projekt és a Wlislocki Henrik Szakkollégium 
vezetőinek számára is, hiszen lehetőséget teremtenek a to-
vábbgondolásra, az újításra, az esetleges változtatásokra is 
egy-egy későbbi projekt tervezésekor. 

A teljesített önkéntes órák számának alakulása

2. ábra. Az önkéntes órák száma szemeszterenként
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A tanulmány írásának idején rendelkezésre álló adatok 
alapján készült 2. ábra megmutatja, hogy egy-egy szemesz-
terben hogyan alakultak a hallgatók által teljesített önkén-
tes órák. Hullámzó teljesítmény látszik az ábrán, amely 
sajnos azt is kihangsúlyozza, hogy voltak olyan hallgatók, 
akik nem teljesítették a kötelező óraszámot, hiszen minden 
félévben nőtt a szakkollégisták száma, így ezzel arányosan a 
teljesített óraszámnak is növekednie kellett volna.

Összegzés

A projektelem tapasztalatait összefoglalva elmondható, 
hogy a Wlislocki Henrik Szakkollégium munkája és hallgató-
inak segítsége iránt egyre nagyobb az érdeklődés, hiszen az 
előző projektekhez képest az együttműködő szervezetek és a 
szakkollégisták száma is jelentősen nőtt. Mindez azt mutatja, 
hogy a főként hátrányos helyzetű, sok esetben roma/cigány 
gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szervezetek örömmel 
látják a szakkollégistákat, akik nem csak önkéntes munkájuk-
kal tudnak hozzájárulni az adott szervezet sikeréhez, hanem 
példaként is tudnak állni a gyerekek, fiatalok előtt.
 A szakkollégisták motiválására nagyobb hangsúlyt ér-
demes fektetnünk a jövőben. Fontos tudatosítani a hallga-
tókban az önkéntes munka hasznosságát, fontosságát és 
megtérülő jellegét is, hogy nagyobb lelkesedéssel tudjanak 
részt venni a feladatokban és érdekeltnek érezzék magukat 
a teljesítésben. 
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Végzettségi és lemorzsolódási adatok  
a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban  

2013 és 2018 között

Öt évvel ezelőtt, 2013 februárjában kezdődött el annak 
az ösztöndíj programnak a működése, amely 2018 nyarán 
véget ért a Pécsi Tudományegyetem Wlislocki Henrik Szak-
kollégiumában. 2011–2012-ben az EMMI Társadalmi Fel-
zárkózásért Felelős Helyettes Államtitkársága vezetésével 
körvonalazódott az az európai uniós forrásokra alapozott 
támogató program, amely az egyetemekre bekerült hátrá-
nyos helyzetű és/vagy cigány/roma származású hallgatók 
felsőfokú lemorzsolódásának megelőzését és végzettsé-
gének megszerzését támogatta. Ezen célok teljesülésének 
vizsgálata a feladata jelen tanulmánynak. Feltételezzük, 
hogy a szakkollégium diákjai, akik a szakkollégiumból nem 
lépnek ki, sikerrel szerzik meg végzettségüket. Látni fogjuk 
azonban azt is, hogy a szakkollégiumban résztvevő diákok 
közül is van olyan, aki végül lemorzsolódott a Pécsi Tudo-
mányegyetem képzéseiről. 

Bevezetés

A társadalmi egyenlőtlenségek megjelenése a különböző 
iskolafokokon és ennek vizsgálata a neveléstudományok-
ban a múlt század eleje óta állandó fókuszban van. Mivel az 

TRENDL FANNI
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egyenlőtlenségek a mai napig sem szűntek meg, csak más 
módon és az iskolarendszer más-más fokain jelennek meg, 
további kutatásokra és a megoldás irányába vivő írásokra 
van szükség. Amíg ugyan az általános iskolai végzettség ma 
már szinte teljesen általános a fiatalabb korosztályok kö-
rében (Széll és Nagy, 2018:64), addig a középiskolai vég-
zettség megszerzésében jelentős különbségek vannak a 
különböző társadalmi csoportok között. Az alacsonyabb tár-
sadalmi státuszú vagy hátrányos helyzetű csoportoknak is 
nevezhető családok gyermekeinek – főként, ha még cigány/
roma származásúak is – számszerűsíthetően kevesebb esé-
lyük van érettségit adó intézményben továbbtanulni és 
végzettséget szerezni. (Kertesi és Kézdi, 2016; Fehérvári, 
2015) Ebből a gondolatmenetből egyenesen következik, 
hogy az egyetemig vagy főiskoláig még kevesebb eséllyel 
fog egy szegény családból származó cigány fiatal eljutni. Je-
len tanulmányban viszont látni fogjuk, hogy igenis vannak 
olyan hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű cigány 
fiatalok, akik bekerültek például a Pécsi Tudományegye-
temre. Célunk a tanulmányban, hogy egy jól körülhatárol-
ható célcsoportot vizsgáljunk meg végzettségi és lemorzso-
lódási adataikat bemutatva. 
 A Wlislocki Henrik Szakkollégium (továbbiakban WHSz) 
2002-ben jött létre azon felismerés mentén, hogy a Pécsi 
Egyetemre bekerülő fiatalok fél, egy évvel a sikeres bejutá-
suk után eltűnnek a campusról. A felismerés és a kezdemé-
nyezés a bölcsészkaron működő Romológia és Nevelésszo-
ciológia Tanszéken öltött testet. (Forray és Boros, 2009) 
Az itt oktató szakemberek mindegyike rendelkezett előze-
tes tapasztalatokkal a hátrányos helyzetű cigány/roma diá-
kok iskoláztatással összefüggő nehézségeit illetően, és ami 
talán még fontosabb volt ennél, a tapasztalatok mellett 
erős elhivatottság is megfigyelhető volt körükben ennek 
a kérdéskörnek a vizsgálatára és a gyakorlati megoldások 
felkutatására. Ebből született az a szakkollégium, amely el-
sősorban a romológia iránt érdeklődő fiatalokat várta, de 
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emellett nyitott volt a pécsi egyetemre bekerült szegény 
családból származó főként cigány/roma származású hallga-
tók befogadására is. A szervezet megalakulását és első lé-
péseit egy, az európai uniós csatlakozásra való felkészülést 
elősegítő pályázati forrás (PHARE) tematizálta. Az ebben a 
kiírásban meghatározott célok – az egyetemi tanulmányok 
és a munkaerőpiacra való kijutás támogatása – voltak az 
elsődlegesek, amelyek természetesen relevánsak voltak a 
WHSz tagjai számára is. (Trendl, 2013) A WHSz működé-
sét a pályázat lezárulta után 2004 és 2013 között klasszikus 
szakkollégiumi működéssel írhatjuk le: egyetemi hallgatók 
és oktatók szakmai közössége, akik kisebb-nagyobb, a szak-
kollégiumok számára dedikált forrásokból alapvetően ön-
kéntes alapon, autonóm módon működtették a szervezetet. 
Különböző szakmai és közösségi programokat valósítottak 
meg, kiadványokat készítettek és publikáltak, támogatták 
az egyéni tudományos és szakmai előmenetelt. (Bővebben 
lásd Márhoffer Nikolett tanulmányát jelen kötetben.)
 A WHSz működésében a fordulópont 2013-ban követ-
kezett be, amikor a kormány jelentős európai uniós forrá-
sokat dedikált célzottan az ilyen típusú szakkollégiumok 
számára annak érdekében, hogy minél több hátrányos 
helyzetű cigány/roma származású tanuló szerezzen felső-
fokú végzettséget. (Forray, 2013) A 2013. február elsején 
indított ösztöndíj program teljesen új szervezeti struktúrát 
és működést igényelt a szakkollégium addigi életéhez ké-
pest. Az első pályázati körben (2013–2015) a WHSz közel 
240 millió forintnyi támogatást nyert el a bevezetőben em-
lített pályázaton  elsősorban azért, hogy megelőzze a szak-
kollégiumba bekerülő hallgatók lemorzsolódását, és ezen 
túlmenően pedig támogassa őket egyetemi tanulmányaik 
minél magasabb színvonalon történő elvégzésében, illetve 
a tudományos életbe való bevonódásukban. A 2015–2016-
os tanév egyfajta átmeneti időszak volt a szakkollégium 
életében, mert az előző nagyobb pályázat lezárult, a máso-
dik kör pedig még nem realizálódott. A következő nagyobb 
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támogatásról 2016 és 2018 között beszélhetünk, amikor a 
WHSz közel 128 milliós összeggel gazdálkodhatott a már 
kiépített struktúrában ugyanazon célokért. Az eltelt öt év 
során több mint száz diák fordult meg a szakkollégiumban, 
akik különböző ideig és eredményességgel vettek részt az 
ösztöndíj programban. A tanulmány az ezen időszakban a 
szakkollégiumba bekerült hallgatók képzési, végzettségi il-
letve lemorzsolódási adatait kívánja bemutatni.

A lemorzsolódás megjelenése a magyarországi 
szakmapolitikai dokumentumokban  

A lemorzsolódás, iskolai lemorzsolódás vagy végzett-
ség nélküli iskolaelhagyás fogalma jelenleg a leginkább 
fókuszban lévő jelenség mind a köznevelésben, mind a 
felsőoktatásben – úgy az Európai Unióban, mint itthon. A 
fogalommal azoknak a fiataloknak az arányát vizsgálják, 
akik a 18–24 éves korosztályban nem rendelkeznek a kor-
osztályuknak megfelelő iskolai végzettséggel, továbbá az 
adatfelvétel pillanatában nem vesznek részt semmiféle 
formális vagy informális iskolarendszerű képzésben. Ők az 
úgynevezett NEET1 fiatalok. Ezeknek a fiataloknak az ará-
nya Magyarországon 2016-ban 12,4%, az EU 28 tagországá-
nak átlaga pedig 10,7% volt2. A hazai adatok tekintetében 
érdemes a tendenciát is figyelembe vennünk. Fehérvári 
Anikó 2015-ben publikált írásában szereplő ábrák arról ta-
núskodnak, hogy 2000 és 2014 között jelentős csökkenést 
tudott hazánk felmutatni a lemorzsolódók tekintetében: az 
arány 13,9%-ról 11,1%-ra csökkent, de mint fentebb látjuk, 
2016-ra már 12,4%-ra növekedett és az EU átlag felett van. 
(Fehérvári, 2015, 36) Témánk szempontjából azt fontos lát-
nunk, hogy a fogalom mögött pontosan kiket vizsgálunk és 
hogy valójában ők azok, akik a felsőoktatásig nagy valószí-
nűséggel el sem jutnak. A másik fontos szempont, amit fi-
gyelembe kell vennünk, hogy az unió 2020-ig szóló oktatási 
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keretstratégiában ennek az arányszámnak a 10% alá szorí-
tását vállalták a tagországok. 
 Az iskolai lemorzsolódás megelőzésére a köznevelésben 
komoly hangsúlyt fektet az oktatási kormányzat: stratégiát3, 
cselekvési tervet4, jogszabályi hátteret5 és jelzőrendszert6 
dolgozott ki a probléma kezelésére, illetve jelentős forráso-
kat7 biztosít a köznevelés rendszerének fejlesztésére. 
 A köznevelési rendszerhez hasonlóan a felsőoktatásban 
is egyre nagyobb hangsúlyt kap a lemorzsolódás jelensége. 
Ebben a folyamatban a szintén az EU 2020-as keretrendsze-
rében vállalt referenciaérték játszik szerepet, amely a 30–34 
éves korosztályban vállalta a felsőfokú végzettséggel rendel-
kezők arányának 40%-ra való növelését. Az arányszám tekin-
tetében Magyarország azt vállalta, hogy 2020-ra az említett 
korcsoportban 40% lesz azoknak a fiataloknak az aránya, 
akik megfelelő felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A leg-
frissebb, 2016-os adatok szerint az unió 28 tagállamában 
ez az arány 39,1%, míg itthon 33%. A 2014-ben első ízben 
kidolgozott „Fokozatváltás a felsőoktatásban” elnevezésű 
felsőoktatáspolitikai stratégiai anyag már foglalkozik a hall-
gatói lemorzsolódás kérdéskörével, sőt, célként tűzi ki annak 
csökkentését: 35%-ról (2013) 25%-ra (2020). (Fokozatvál-
tás… 2014, 27) Sajnos sem a 2014-es dokumentum, sem a 
2016-ban ugyanezen a néven kiadott frissebb és részlete-
sebb anyag nem definiálja a felsőoktatási lemorzsolódást, 
így a dokumentumokból arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a felsőoktatásban minden olyan hallgatót lemorzso-
lódónak kell tekintenünk, aki felvételt nyer ugyan felsőok-
tatási intézménybe, de a kitűzött végzettséget nem szerzi 
meg. Az arányok elszomorítóak: a 2009–2010-es tanévben 
tanulmányaikat alapszakon megkezdők 37%-a morzsolódott 
le a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) adatai szerint. 
(Fokozatváltás… 2016, 4–5) Ez több mint a hallgatók egy-
harmada. A mesterszakokon ugyanerre az időszakra nézve 
biztatóbbak az eredmények, ugyanis ott csak 14-17%-os le-
morzsolódást lehet tapasztalni. (Fokozatváltás… 2016, 5) 
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 Az idézett szakmapolitikai dokumentum külön tárgyalja 
a hátrányos helyzetű tanulói csoportok hozzáférését a fel-
sőoktatáshoz, s külön kitér a roma hallgatók részvételére 
is. Fő megállapítása, hogy mivel a köznevelésben magas az 
említett csoport lemorzsolódása, illetve mivel kevés roma/
cigány diák jut el az érettségig, nagyon alacsony az ará-
nyuk a felsőoktatásban. Ugyanakkor megjegyzik, hogy azok 
a roma/cigány fiatalok, akik eljutnak az érettségiig, nagy 
eséllyel bejutnak az egyetemekre, főiskolákra. (Fokozatvál-
tás… 2016, 6–7) 
 A Magyar Rektori Konferencia 2016-ban munkacso-
portot hozott létre a jelenség vizsgálatára. Kerülő Judit 
2018-as tanulmányában leírja, hogy a munkacsoportban 
30 magyarországi felsőoktatási intézmény képviselője vett 
részt. Feladatuk az intézmények lemorzsolódási adatainak 
feltérképezése, a lemorzsolódás megelőzésére tett lépések 
bemutatása és a jó gyakorlatok megismertetése volt egy-
mással. A munkacsoport munkáját összefoglaló anyagból 
Kerülő kiemeli, hogy az intézmények között a lemorzsoló-
dás pontos meghatározásában nem volt egyetértés. Álta-
lánosságban elmondható azonban, hogy az intézmények 
azokat tekintik lemorzsolódóknak, akik felvételt nyernek 
egy-egy képzésre, de azt az előírt időn belül végzettség nél-
kül fejezik be. (Kerülő, 2018) 

A felsőoktatási lemorzsolódás tudományos 
fogalmi rendszere

A felsőoktatásban világszerte tapasztalható expanzió okoz-
ta folyamatokat és változásokat a nemzetközi kutatások 
figyelemmel követték és követik. (Tinto, 1975; Braxton, 
2000; Merill, 2015 id. Fenyves és mtsai, 2017) A relatív 
és abszolút számokban is kifejezhető hallgatóilétszám-
növekedéssel együtt azonban az is feltűnt a kutatóknak, 
hogy a beiratkozott hallgatók jelentős része nem szerzi meg 
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a megfelelő végzettséget. A felsőoktatásban tapasztalható 
lemorzsolódás, amely az 1950-es években 51%-os volt, ér-
demben nem csökkent. (Berei, 2018) A nagyarányú lemor-
zsolódás magyarázataként több olyan modellel is találko-
zunk, melyeknek több közös pontja is van. 

1. ábra. Tinto modellje a felsőoktatási lemorzsolódáshoz vezető útról 
(forrás Tinto, 1993, 114.)

Az első ábrán Tinto 1975-ben kidolgozott alapmodellje lát-
ható, melyen alapvetően egy folyamat ábrázolását láthat-
juk. Azon tényezőket mutatja be, amelyek az egyén lemor-
zsolódásában szerepet játszahatnak. Tinto modelljében 
olyan egyéni jellemzőket vizsgált, mint az előzetes iskolai 
pályafutás, családi háttér, elkötelezettség az intézményi cé-
lok iránt, szándék. A modell középső részében az intézményi 
jellemzők láthatók, melyek befolyásolják a modell utolsó 
harmadában látható eredményeket. Az intézményi jellem-
zőket formális és informális kategóriákra bonthatjuk. Eze-
ken belül a tudományos teljesítmény és extrakurrikuláris 
tevékenységek, illetve az intézmény munkatársainak telje-
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sítménye és a kortárs csoportokkal megvalósuló interakciók 
találhatók. Az imént felsorolt jellemzők minősége határozza 
meg Tinto szerint az egyén tudományos, szakmai és szoci-
ális beágyazottságát az adott felsőoktatási intézményben. 
Amennyiben viszont az egyén kötődése az intézményhez 
gyengébb, az negatívan befolyásolja az intézmény és a vég-
zettség megszerzése iránti elkötelezettségét, és nagyobb 
valószínűséggel fog az intézmény elhagyása mellett dönte-
ni. Tinto szerint minél erősebb ez a beágyazottság, annál 
alacsonyabb a lemorzsolódás valószínűsége. (Tinto, 1993, 
id. Kovács és mtsai, 2018) Az intézményi beágyazottság 
fontosságát emeli ki Pusztai is, mely erőteljes mutatója 
az adott felsőoktatási intézmény sikerességének is. (Pusz-
tai, 2011) A 2. ábrán Bean 1985-ben publikált tanulmánya 
alapján a lemorzsolódás főbb tényezőit foglaltuk össze. Jól 
látható, hogy a Tinto modelljében szereplő tényezőkön túl 
(család, intézmény, belső tulajdonságok) Bean kiegészítette 
a modellt a pszichológiai tényezőkkel és más háttérválto-
zókkal: családi jövedelem, kortárs kapcsolatok stb. 

2. ábra. A felsőoktatási lemorzsolódást befolyásoló tényezők Bean 
modellje alapján (forrás: Kerülő, 2018)
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Harmadikként Bennett (2003) vizsgálatait kell említenünk, 
aki egy olyan kutatás eredményeit mutatja be, mely több 
változó mentén vizsgálta a felsőoktatási lemorzsolódást. 
Tintohoz és Beanhez hasonlóan vizsgálta a hallgatók elége-
dettségét és elkötelezettségét az intézménnyel kapcsolat-
ban, tanulmányozta a hallgatók kapcsolatát a kortársakkal 
és az egyetemi személyzettel, vizsgálta a hallgatók önbe-
csülését, motivációját, tanulási szokásaikat és a családjaik 
támogatását. A vizsgált jellemzőket a kor, a tanulás mel-
letti munkavégzés, a szülőktől kapott anyagi támogatás és 
a szülők legmagasabb iskolai végzettségének mutatóival 
vetette össze. Eredményei alapján a lemorzsolódást leg-
inkább az anyagi gondok és a külső, egyéni életutakban 
megjelenő problémák jelezhetik előre. (Bennett, 2003). Ez 
kissé ellentmond az eddigi modelleknek, melyek az intéz-
ményi beágyazottság és a szervezeti tényezők fontosságát 
hangsúlyozták. A pécsi roma szakkollégium működése és 
pedagógiai hozzáállása alapján elmondható, hogy a szak-
kollégium szakmai vezetése is inkább a két első modellben 
bemutatott intézményi jellemzők fejlesztésében látják a 
megoldást, vagyis arra törekednek, hogy a pécsi egyete-
men egy minél inkább befogadó szemléletű teret, szerve-
zetet hozzanak létre, ezzel erősítve a hallgatók intézményi 
kötődését. (Arató és Varga, 2018)
 A felsőoktatásban tapasztalható lemorzsolódás ma-
gyarázatára kevés választ kapunk, ha a hazai szakirodalmat 
vizsgáljuk. A téma kutatásában élen jár a Debreceni Egye-
tem és a Dunaújvárosi Egyetem. A Debreceni Egyetemen 
(továbbiakban: DE) dolgozó kutatókból álló csoport tagjai 
az említett egyetem Gazdasági Karán kezdték meg vizsgá-
lódásaikat. Az eredményeket bemutató tanulmány össze-
foglalóan arra kereste a választ, hogy a hallgatói jogviszony 
megszűnése a végzettség megszerzése nélkül milyen okok-
ra vezethető vissza. A vizsgálódás a DE tanulmányi rend-
szeréből látható adatokat gyűjtötte össze. Ezek az adatok 
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azonban csak a tanulmányok megszakításának tényét, en-
nek a folyamatnak mintegy a végső lépését rögzítik. Vagyis 
azt, hogy a hallgatók hogyan jutnak el a lemorzsolódásig, 
nem látjuk. A tanulmány is azzal zárul, hogy szükség len-
ne egy olyan információs rendszer kiépítésére, amelyben 
figyelemmel lehet követni a hallgatók életútját objektív 
és szubjektív események mentén, mint például a hallgató 
társadalmi háttere, a hallgatói életút alakulása, kompe-
tenciatesztek eredményei, középiskolai eredmények stb. 
(Fenyves és mtsai, 2017) A kutatások ezzel nem zárultak le 
az említett intézményben. 2018-ben – e tanulmánnyal pár-
huzamosan – készül egy teljes tanulmánykötet, melyben a 
különböző szerzők eltérő szempontból közelítik meg a fel-
sőoktatási lemorzsolódás problémáját. A kötetben olvasha-
tó tanulmányok egy része a lemorzsolódás értelmezését és 
különböző adatbázisokból kinyerhető szélesebb körű adat-
halmok eredményeit mutatja be. (Pusztai és Szigeti, 2018)
 A nehézség felismerése után az akció irányába indult el 
a Dunaújvárosi Egyetem: 2014-ben indította el HASIT8 elne-
vezésű projektjét. Az intézmény honlapján a hallgatóknak 
szóló menüpont alatt olvashatunk a programról, melynek 
fő célkitűzése a hallgatói sikeresség előmozdítása és ezen 
belül a lemorzsolódás csökkentése. Ennek érdekében az 
egyetem több fejlesztést indított: információs rendszer ki-
dolgozása, mentori rendszer kidolgozása, képzők képzése, 
hallgatói motivációt erősítő programok, diáktanácsadás 
rendszerének kidolgozása. A projekt eddigi sikerességét 
bizonyítja, hogy az intézkedések eredményeként a kurzust 
elhagyók száma a műszaki, informatikai, természettudomá-
nyi szakoknál 20%-kal csökkent. A felsorolt kezdeményezé-
sekből látszik, hogy a dunaújvárosi intézmény komplexen 
gondolkodik a lemorzsolódás okozta kihívásokról, és min-
den érintett szereplő bevonását tervezik. A projekt ered-
ményeiről időről időre tartanak szakmai konferenciát, de 
sajnos írásos változatban nem elérhetőek az előadások. 
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Lemorzsolódás a Pécsi Tudományegyetemen

A felvételt nyert, de a végzettségüket meg nem szerző hall-
gatók esetében a hallgatói jogviszony megszűnését a nem-
zeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény 59. §-a szerint az 
alábbi kategóriákba sorolhatjuk: hallgató saját bejelentésé-
re megszünteti jogviszonyát, a hallgató a megengedettnél 
többször mulasztja el a bejelentkezést adott szemeszterek-
re, a sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák megengedett 
számát túllépi a hallgató, a hallgató képzési kötelezettségeit 
nem teljesíti, ha államilag támogatott képzésből átsorol-
ják önköltségesre és azt a hallgató nem vállalja. A Pécsi 
Tudományegyetemen (továbbiakban PTE) nem nyilváno-
sak a lemorzsolódásra vonatkozó adatok, de az Oktatási 
Igazgatóság egyik munkatársa idén tavasszal írt szakdolgo-
zatában részletesen foglalkozott a témakörrel, így a Pécsi 
Tudományegyetemre és annak karaira vonatkozó adatokat 
onnan idézzük (Vaszari, 2018). Vaszari a 2013–2014-es 
tanévben felvett diákok helyzetét vizsgálta 2018 tavaszán. 
Az adatok vizsgálatából az látszik, hogy az országos adatok-
hoz viszonyítva (alapképzés 37%, mesterképzés 14-17%) 
összegyetemi szinten 29%-os a lemorzsolódás. (Vaszari, 
2018) A legmagasabb a lemorzsolódási arány az Általános 
Orvoskaron észlelhető (35%), a legalacsonyabb pedig a Mű-
vészeti Karon, ahol 16% volt. (Vaszari, 2018) A PTE-n is el-
indult az egyetem vezetése a fejlesztések irányába, amely 
első körben – hasonlóan a Dunaújvárosi Egyetemhez – egy 
tanulmányi információs rendszer kidolgozását kezdte meg. 
Jelenleg nem áll rendelkezésünkre további információ erről 
a rendszerről, így a fentebb bemutatott „kemény” adatok-
kal kell dolgoznunk, amelyek viszont nem engednek bete-
kintést a hallgató döntését befolyásoló tényezőkbe. 
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Lemorzsolódás a Wlislocki Henrik Szakkollégium 
hallgatói körében

A 2013–2018 között működtetett komplex ösztöndíj prog-
ram során 102, a Pécsi Tudományegyetemen jogviszony-
nyal rendelkező hallgatóval kötött a Wlislocki Henrik Szak-
kollégium ösztöndíj-szerződést. Vagyis ők voltak azok, aki 
rendszeres támogatásban részesültek a program során leg-
alább egy szemeszteren keresztül. A 102 hallgató képzési, 
végzettségi és lemorzsolódási adatait vizsgáltuk meg a PTE 
Neptun Tanulmányi Rendszerében9. 
 A 3. ábrán a szakkollégisták karok közötti megoszlása 
látható.  

3. ábra. A Wlislocki Henrik Szakkollégium ösztöndíjas hallgatóinak 
megoszlása karonként 2013–2018 között (fő) (N=102) 

(saját szerkesztés) 

Az ábráról jól leolvasható, hogy mely karok népszerűek a 
roma szakkollégisták körében. Legelső helyen a bölcsész 
szakok állnak. Ha a szakokat vizsgáljuk, azt mondhatjuk el, 
hogy a 45 főből 13 fő romológia szakos, valamely szocioló-
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giához köthető szakot végez/végzett 15 fő, a többiek jórészt 
tanárképzésben vettek/vesznek részt. A második helyen a 
természettudományokhoz köthető szakok állnak. Ebben 
a kategóriában a földrajz, biológia, matematika és fizika a 
legnépszerűbbek. A BTK-n és TTK-n tanuló hallgatók között 
23 fő az, aki tanárképzésre járt vagy jár. Az összesítésben 
látható, hogy közel 130 egységet ábrázoltunk összesen a di-
agramon. Ennek oka, hogy több hallgató képzésváltásból és 
újrafelvételizésből adódóan többféle képzést is elkezdett. 
 A végzettségi és lemorzsolódási adatokat bemutató áb-
ráról (4. ábra) leolvasható, hogy a Wlislocki Henrik Szakkol-
légiumban 2013–2018 közötti időszakban 61 fő fejezte be a 
tanulmányait sikeresen vagy sikertelenül. Jelen tanulmány-
ban sikertelenül teljesítőknek – lemorzsolódottaknak – azo-
kat tekintjük, akiknek a hallgatói jogviszonya megszűnt a Pé-
csi Tudományegyetemen a végzettség megszerzése nélkül. 
Azokat a hallgatókat tehát, akik túllépték a képzési idejüket, 
de még rendelkeznek jogviszonnyal, úgy vesszük, hogy még 
a „rendszerben vannak” és van esélyük a végzettség meg-
szerzésére. Jól látható, hogy ennek mentén 35 fő az, aki 
diplomát szerzett és további 9 fő az, aki az abszolutóriumát 
megszerezte, de a záróvizsga és a diplomaszerzés feltétele-
it (szakdolgozat, nyelvvizsga) nem teljesítette. Az általunk 
vizsgált adatok szerint 17 fő volt az, akiknek valamilyen ok-
ból kifolyólag a végzettség megszerzése nélkül szűnt meg a 
hallgatói jogviszonya a Pécsi Tudományegyetemmel. 
 A hallgatói jogviszony megszűnésének okát tudjuk vizs-
gálni, de ezek a magyarázatok, okok inkább adminisztratív 
kategóriákként írhatók le. 



240

Sikerek és kihívások. A pécsi roma szakkollégiumi program összegzése 

4. ábra. Végzettségi és lemorzsolódási adatok a Wlislocki Henrik 
Szakkollégiumban 2018 júniusában (fő) (N=61) (saját szerkesztés) 

Azt, hogy milyen okból szűnt meg az egykori WHSz-es hall-
gatók jogviszonya, kördiagramon ábrázoltuk (5. ábra). Jól 
látható, hogy a legtöbbjük esetében az egyetem törölte 
őket a Tanulmányi Rendszerből, mert képzési kötelezettsé-
güket nem teljesítették. Ennek hátterében leggyakrabban 
a háromszori sikertelen kurzusteljesítés vagy a képzési idő 
kétszeresének meghaladása áll. A másik 5 fő esetében az 
hivatalos okok mögött a végzettség megszerzéséről való 
teljes lemondás állhat. Természetesen a központi egyetemi 
rendszerből nem kaphattunk név szerinti adatokat a lemor-
zsolódókra vonatkozóan, így további és mélyebb vizsgála-
tot igényel, hogy kik és miért morzsolódtak le. Különösen 
fontos lenne ezeknek a magyarázatoknak a megvizsgálása a 
szakkollégium szempontjából is, hiszen ez azt jelenti, hogy 
az ösztöndíj program nem nyújt mindenki számára megfele-
lő szolgáltatásokat az egyetemi tanulmányok elvégzéséhez. 
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5. ábra. A hallgatói jogviszony megszűnésének okai (N=17) 
(saját szerkesztés)

Végzettségi adatok

Tanulmányunk következő részében a vizsgált időszakban a 
szakkollégisták által elvégzett képzések típusát és az eset-
leges továbbtanulási irányokat mutatjuk be. A végzettségi 
adatok részletezését a 6. ábrán foglaltuk össze. 

6. ábra. A megszerzett végzettségek típusa a Wlislocki Henrik Szak-
kollégiumban 2013–2018 között (N=35) (saját szerkesztés) 
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A diagramról könnyen leolvasható, hogy a szakkollégium 
ösztöndíjasai a vizsgált időszakban legnagyobb részt egye-
temi alapképzésen és felsőoktatási szakképzésen szereztek 
oklevelet. Öten mesterképzésen egy fő pedig osztatlan kép-
zésen végzett, ami a gyógyszerészképzést jelenti ebben az 
esetben. 
 Az alacsonyabb végzettségi fokokról (FOKSZ, BA/BSC) 
többen is tovább tanultak. Volt, aki újabb felsőfokú szak-
képzést kezdett el (3 fő), volt, aki BA-n (1 fő), illetve osztat-
lan képzésben (3 fő) folytatta tanulmányait. Az alapképzés 
megszerzése után 7 fő mesterszakon folytatta tanulmánya-
it, doktori képzésre 1 fő jutott be.

További kutatási irányok

A fent bemutatott adatok mentén több irányba is folytathat-
juk és szükséges is folytatni a vizsgálatokat. A lemorzsolódás 
okait két szinten is érdemes lenne vizsgálni. A WHSz szem-
pontjából fontos lenne mélyinterjús módszerekkel fényt de-
ríteni arra a kérdésre, hogy melyek azok az egyéni szükség-
letek, tényezők, amelyekre az ösztöndíj program nem tudott 
megfelelő választ adni. Ennek a kérdéskörnek a feltárása 
jelentősen hozzájárulhatna ahhoz, hogy a lemorzsolódás-
sal nagyobb mértékben veszélyeztetett hallgatói csoportok 
(Pusztai, 2011; Berei 2018) perzisztenciáját – a végzettség 
megszerzésére irányuló elszántságot – (Pusztai, 2018) növel-
ni lehessen. Természetesen ezzel hozzájárulhatunk, hogy a 
roma szakkollégiumok hallgatói rezilienciát növelő hatását 
támogassuk és esetlegesen az ugródeszka jelenséget erősít-
sük. (Ceglédi, 2018) A második kérdéskör, hogy az egyetemi 
tanulmányok befejezéséhez és a hallgatói jogviszony végle-
ges megszűnéséhez milyen okok vezettek. A fenti két kérdés-
kör alaposabb megválaszolásához mélyinterjús vizsgálatokra 
és a hallgatók tanulmányi életútját nyomon követő rendszer 
kiépítésére és vizsgálatára lenne szükség. A Pécsi Tudomány-
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egyetemen a Dunaújvárosi Egyetemhez hasonlóan kidolgo-
zás alatt áll egy komplex szolgáltatási rendszer10, amely a le-
morzsolódás megelőzését hangsúlyozza. 

Összegzés

Tanulmányunkban a 2013 és 2018 közötti időszak végzett-
ségi és lemorzsolódási adatait vizsgáltuk egy időpillanatban 
(2018. június) egy roma szakkollégium esetében. A vizsgá-
lat célja egyfajta összegzés, illetve a további kutatási irá-
nyok kijelölése volt. A vizsgálatból látható, hogy a diákok 
83%-a megszerezte a kívánt végzettséget vagy még a „rend-
szerben van” és aktív jogviszonnyal rendelkezik a Pécsi Tu-
dományegyetemmel, vagy a végzettség megszerzése előtt 
áll különböző fokon: abszolutóriumot szerzett, záróvizsgára 
vár, nyelvvizsgája hiányzik a diplomához. A szakkollégisták 
17%-a morzsolódott le. Megvizsgáltuk, hogy ez mit jelent 
az adminisztratív kategóriák szerint. Ezek után rávilágítot-
tunk, hogy melyek lehetnek azok a következő lépések, me-
lyek közelebb juttatnak minket a válaszhoz arra a kérdésre: 
milyen tényezők vezethetnek a lemorzsolódáshoz és ezek 
kiküszöbölésére milyen szemléletre és intézményi környe-
zetre lenne szükség. 

Jegyzetek

1  Not in employment, education and training. Forrás: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 
etudes/join/2011/460048/IPOL-CULT_ET%282011 
%29460048%28SUM01%29_EN.pdf

2  https://ec.europa.eu/education/key-indicators_
hu?field_country_csec_key_tid%5B%5D=213&field_
country_csec_key_tid%5B%5D=264&field_year_key_
value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2015
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veszélyeztetett intézmények támogatása. https://www.
oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop315; https://
www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop312

8  Hallgatói Sikerességet Támogató projekt.
9  A tanulmányban a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium 

hallgatóira vonatkozó adatokat a PTE Oktatási Igazga-
tósága bocsátotta rendelkezésünkre. Ezúton is külön 
köszönöm Vaszari Csaba és Vancsik Péter gondos kuta-
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10  HABIT modul: Hallgatói Bennmaradás Intenzív Támogatá-
sa. http://pii.pte.hu/content/efop-343-16-2016-00005#
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A hallgatói portfóliók projektelem 
bemutatása

A „TESZ – WHSz” EFOP 3.4.1. 15-2015-00009 projekt köz-
ponti hallgatói dokumentumai azok a portfóliók, melyeket 
az ösztöndíjrendszerben részt vevő szakkollégisták minden 
félévben elkészítenek. A portfólió „célja, hogy az ösztöndí-
jas reflektív, önfejlesztő módon irányítsa és dokumentálja 
saját fejlődési folyamatát” (A PTE Wlislocki Henrik Szakkol-
légium… Hallgatói Portfólió leírása, 2016:5). A portfólió nem 
csak a hallgató számára volt hasznos, hanem a projektben 
részt vevő támogatóknak is, a tutornak, a mentornak és a 
projekt szakmai vezetőségének. Számukra ugyanúgy vissza-
jelzést, megerősítést vagy kritikát rejtett magában egy-egy 
dokumentum és a félév végi értékelés. 
 A dokumentumok a TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-
0009 azonosító számú, „Komplex hallgatói szolgáltatások 
fejlesztése hátrányos helyzetű hallgatók részére a Wlislocki 
Henrik Szakkollégium szervezésében” című projekt kereté-
ben kialakított hallgatói portfólióra1 épülnek, azonban a mi-
nőségbiztosítás jegyében megtörtént az egyes dokumentu-
mok felülvizsgálata, részben átalakítása.

A hallgatói portfóliók felépítése

A portfólióba a félévek elején, illetve végén, valamint min-
den hónap során kitöltendő dokumentumok kerültek be. 

PáLMAI DóRA
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Félév eleji dokumentumok:
• Személyes adatlap: A hallgató személyes és tanul-
mányi adatait, a tutor nevét és elérhetőségeit tar-
talmazza.
• Hallgatói karrierterv: A hallgató elhelyezkedési 
szándékát, szakmai tervét fogalmazza meg a doku-
mentumban, illetve összegyűjti azokat a szolgáltatá-
sokat, melyek segítik e cél elérését. A dokumentum 
kitöltésével a hallgató átgondolja, miben szeretne a 
megjelölt szolgáltatással fejlődni, mit tesz ő a kitű-
zött céljai elérése érdekében.
• Tutor–hallgató közötti megállapodás: A hallgató és 
tutora között született szerződés, melyben egyéni 
elvárásaikat és közös céljaikat fogalmazzák meg a 
hallgató egyetemi tanulmányaival, a szakkollégiumi 
programokkal és a közös munkájukkal kapcsolatban.
• Hallgatói jogviszony-igazolás: Az egyetem által kiál-
lított központi dokumentum, mely bizonyítja a hall-
gató aktív jogviszonyát az adott félévre vonatkozóan. 

Havi dokumentumok:
Minden hónapban benyújtandó dokumentumok, melyek-
ben az adott támogatási hónap tanulmányi és szakmai ese-
ményeire, saját fejlődésére reflektál a hallgató.

• Havi beszámoló 1.: A hallgató és tutora közötti kap-
csolattartás leírása mennyiségi és minőségi szem-
pontból. 
• Havi beszámoló 2.: A kötelező és vállalt elemekről 
készített beszámolók, melyek közé tartozik a havon-
ta megrendezett összetartás, ügyelet a Közösségi 
Térben és az önkéntes tevékenység. A beszámolóban 
a hallgatóknak részletezniük kellett, mely kompeten-
ciáik fejlődtek, és ezeket hogyan tudják felhasználni 
karriertervük megvalósítása során.
• Egyéni fejlődési lap: A hallgatók személyes fejlődé-
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sének dokumentálására szolgál, melyben a közösségi 
hétvégék és a kötelező nyelvi képzések során kitűzött 
célok megvalósulását és fejlesztett kompetenciáikat 
gondolták végig.
• Beszámoló egyéb tevékenységről: A dokumentum-
ban olyan egyéb, akár a szakkollégium keretein kívül 
végzett szakmai programokról (pl. konferencia, pub-
likáció, tanulmányút, Tudományos Diákköri szerep-
lés, színház, kiállítás, könyvbemutató, stb.) tudtak 
beszámolni a hallgatók, melyek segítenek megvaló-
sítani karriertervüket. 

Félév végi dokumentumok:
• Szakmai beszámoló: A dokumentumban esszé 
formájában kellett a hallgatóknak arról beszámolni, 
mely a szakkollégiumhoz kapcsolódó tevékenységek 
és szolgáltatások voltak a leghasznosabbak karrier-
tervük szempontjából. A projekt második félévében 
már azt is megnézték a hallgatók, hogy az előző fél-
évben benyújtott szakmai tervüket milyen mérték-
ben tudták megvalósítani.
• Szakmai terv: A dokumentumban a hallgatók a kö-
vetkező egyetemi és szakkollégiumi félévükre vonat-
kozó céljaikat és terveiket tudták megfogalmazni, és 
átgondolni, hogy a szakkollégiumtól milyen segítsé-
get várnak, milyen szolgáltatásokra lenne szükségük.
• Neptun kivonat: Az adott félévre vonatkozó igazo-
lás, mely tartalmazza a hallgató által elvégzett kurzu-
sok kreditértékét és érdemjegyét.
• Önkéntes napló: Teljesítésigazolás, melyben a fo-
gadó szervezet vezetője igazolta a hallgató tevékeny-
ségét és a teljesített órák számát. 
• Önkéntes tevékenység értékelő lapja: A fogadó szer-
vezet vezetője által kitöltött értékelő lap, melyben 
a hallgató munkáját egy ötfokú skálán, illetve rövid 
szöveges formában értékelték. A megválaszolandó 
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kérdések a hallgató pontos, önálló és felelősségteljes 
munkavégzésére, a szervezet munkatársaival és cél-
csoportjával történő kapcsolattartásra irányultak.
• Tutori beszámoló: A hallgató és tutora féléves mun-
kájának értékelése, a közöttük létrejött szerződés, 
az abban megfogalmazott célok megvalósulásának 
revíziója az ösztöndíjas egyetemi tanulmányaival, 
szakkollégiumi munkájával és együttműködésükkel 
kapcsolatban szöveges és számszerű formában. A 
szöveges értékelésben egyrészt rövid felsorolással, 
majd hosszabban kifejtve fogalmazták meg a közös 
munka sikerét vagy esetleges kudarcát.

A hallgatói portfóliót egy elektronikus felületen, a Virtuá-
lis Térben kellett kitölteni és benyújtani minden hónapban. 
A portfóliók felületéhez csak a projekt szakmai vezetősé-
gének volt teljes hozzáférése, a hallgatók kizárólag a saját 
dokumentumaikat látták. A portfólió kitöltésére kezdetben, 
a 2016/2017. tanév I. félévében egy viszonylag rövid, kb. 
egyhetes időszak állt rendelkezésre. A határidő – a beszá-
moló hónapot követő 5-e – lejárta után lehetőségük volt 
a hallgatóknak hosszabbítást kérni a dokumentumok kitöl-
tésére hivatalos kérvény és indoklás benyújtásával, ezzel 
kapcsolatban a projekt szakmai vezetősége hozott döntést. 
A projektidőszak további féléveiben a dokumentumok ki-
töltésére egész hónapban lehetőségük volt a hallgatóknak, 
azonban kevesen éltek ezzel. 
 A hallgatói portfólió megismerése céljából a félévek 
elején képzést tartottunk, melyek alkalmával a hallgatók 
megismerkedtek a portfólió céljával, felépítésével, a doku-
mentumok céljával és kérdéseivel, illetve a Virtuális Tér hasz-
nálatával. A képzésekre a közös hétvégék vagy az összetartá-
sok biztosítottak időt és teret az egyes félévek elején.2 
 Mivel a felkészítő foglalkozások és a részletes feladat-
leírások ellenére a hallgatóknak problémát okozott, hogy 
mely dokumentumban mely tevékenységről és képzésről 
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készítsék el a beszámolót, ezért készült egy kitöltési segéd-
let, melyet papíralapon is megkaptak, illetve elérhetővé tet-
tünk a Virtuális Térben. A segédletben támogató kérdések3 
is szerepeltek annak érdekében, hogy a hallgatók formai és 
tartalmi szempontból ellenőrizni tudják a beszámolójukat.
A tutor szerepe a hallgatói portfólió szempontjából is meg-
határozó volt. A támogatási hónap és a havi beszámolók le-
adási határidejének lezárulta után a tutorok nem csak a be-
számolók elkészültéről vagy hiányáról kaptak tájékoztatást, 
hanem arról is, hogy tartalmi, vagyis minőségi szempontból 
hogyan töltötték ki azokat a hallgatók. 

A hallgatói portfóliók értékelése

A hallgatói portfóliók értékelésének alapját a portfólióba 
tartozó sablonokhoz hasonlóan a TÁMOP-4.1.1.D-12/2/
KONV-2012-0009 azonosító számú, „Komplex hallgatói 
szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű hallgatók 
részére a Wlislocki Henrik Szakkollégium szervezésében” 
című projekt keretében kidolgozott értékelő rendszer és 
táblázat adta, melyen a felülvizsgálat során csupán kisebb 
módosításokat tettünk. Az értékelés központi elemeit a 
felvételi anyagok kitöltöttsége, azok tartalma, a hallgatók 
tanulmányi eredménye, a portfólió elemeinek kitöltött-
sége és tartalma, a „bentmaradós” hétvégéken, az ösz-
szetartásokon és a nyelvórákon való részvétel, a Közösségi 
Térben eltöltött ügyeleti idő, az önkéntes tevékenység és 
a tutori értékelés adta, továbbá pluszpontszámot jelen-
tettek a hallgatóknak az egyéb tevékenységekről készült 
beszámolók. A dokumentumok értékelése során arra tö-
rekedtünk, hogy minőségi és mennyiségi szempontból is 
megközelítsük azokat, ezáltal formai és tartalmi értékelé-
sük is megtörtént.
 Három lényeges pontot emelnénk ki az értékelés szem-
pontjai közül:
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1. A hallgatók tanulmányi előrehaladása, eredmé-
nyeiknek nyomon követése egész félévben kiemelt 
feladata volt a választott tutornak és a szakmai ve-
zetőségnek, hiszen ők azok a személyek, akik prob-
léma esetén segítséget tudtak nyújtani akár tanács, 
akár megfelelő korrepetitor kiválasztásával. A hall-
gató ösztöndíjszerződése aláírásakor vállalta, hogy 
felvett kurzusainak 70%-át teljesíti, amennyiben pe-
dig nehézsége adódik, segítséget kér tutorától (PTE 
Wlislocki Henrik Szakkollégium… Ösztöndíj Rendsze-
re, 2016). A teljesítés ellenőrzésére a hallgatóknak a 
félév végén, vizsgáik teljesítése után egy teljesítési 
igazolást (Neptun kivonat) kellett feltölteni, mellyel 
igazolták eredményeiket. A 70% feletti kurzusszám-
teljesítés mellett további pontot kaptak korrigált 
kreditindexük alapján, illetve a szakmai vezetőség-
nek lehetősége volt arra, hogy az egyéni teljesítést 
pluszpontokkal jutalmazza, differenciálja. 
2. Az önkéntes tevékenység kötelező óraszáma a 
félévek folyamán változott a hallgatók leterhelt-
sége miatt. A kezdeti 30 óra helyett 20 órát kellett 
eltölteniük a hallgatóknak egy társadalmi szervezet-
nél. Sok esetben a hallgatók az elvártnál több órát 
is önkénteskedtek, ilyen esetben ezeket az órákat 
többletteljesítményként fogadtuk el. Az önkéntes 
tevékenység értékelő lapját a projekt első két fél-
évében használtuk csak. Az értékelések begyűjtése 
a fogadó szervezetektől sokszor fennakadással járt, 
ezért a hallgatók egységes értékelése végett e do-
kumentumtól a projektidőszak utolsó két félévében 
eltekintettünk.
3. Az egyéb tevékenységhez kapcsolódó beszámo-
lókra a hallgatók pluszpontokat kaphattak az érté-
kelés során. E beszámolókat úgyszintén formai és 
tartalmi szempontból vizsgáltuk, hiszen különbséget 
tettünk a beszámolók között a reflexió és a hallgató 
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aktív vagy passzív résztvevői minősége szempontjá-
ból. Ezen felül, kiemelkedő teljesítmény esetén lehe-
tőség volt arra, hogy további pluszponttal jutalmaz-
zuk a hallgatót.

Nehézségek

A projektidőszak alatt több nehézség is felmerült a hallgatói 
portfólióval kapcsolatban, melyeket azonban igyekezett a 
szakmai vezetőség a hallgatókkal konstruktívan együttmű-
ködve megoldani. Problémát jelentett a kitöltési határidő 
tartása. Kezdetben egy hét állt az ösztöndíjasok rendelke-
zésre, később ezt – kérésükre – meghosszabbította a szak-
mai vezetőség. Az egész hónapban elérhető beszámoló-
sablonok ellenére azonban a hallgatók többsége továbbra 
is az elektronikus rendszer lezárása előtti napon készítette 
el beszámolóit, illetve így is megesett, hogy többen nem 
nyújtottak be semmilyen dokumentumot az adott hónap-
ban. Ebben az esetben hivatalos kérvénnyel fordulhattak a 
vezetőséghez a hallgatók, melyben indokolniuk kellett ké-
résüket a határidő meghosszabbítására. További általános 
problémát jelentett a portfólió kitöltését támogató tréning, 
a tutori és a mentori segítségnyújtás ellenére a reflexió hi-
ánya az egyes dokumentumokban. Mivel a portfóliót nem 
csak egy dokumentumgyűjteménynek tekintettük, hanem 
arra is szolgált, hogy a hallgatók tudatosan tekintsenek 
egyetemi tanulmányaikra, szakmai előmenetelükre, nem 
tekinthettünk el attól, hogy a hallgatók átgondolják a szak-
kollégium nyújtotta képzések, programok hatását szemé-
lyes tanulmányi és szakmai fejlődésükre. 
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Eredmények

A portfóliók eredményeinek áttekintésekor érdemes össze-
vetnünk a hallgatók számát a portfóliók összesített, illetve 
tartalmi és formai eredményeivel. A félévente tartott felvé-
teli eljárásoknak köszönhetően 2016 szeptembere és 2018 
júniusa között összesen 53 fő került be az ösztöndíjrend-
szerbe, közülük 12 fő az egész projektidőszak alatt szakkol-
légista volt. 

1. ábra. A Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóinak száma 2016 
és 2018 között (fő)

A portfóliók formai és tartalmi eredményeinek összeveté-
sekor kitűnik, hogy sokkal alacsonyabb értékeket értek el 
a hallgatók a tartalmi eredményekben. Látványos, hogy 
a 2017/2018. tanév I. féléve a legkiemelkedőbb a formai 
eredmények között, míg a tartalmi értékeléseknél az a leg-
alacsonyabb. Mindez visszavezethető arra, hogy abban a 
félévben volt a legmagasabb (12 fő) az új szakkollégisták 
száma. A jelzett félév elején a vezetőség mentorokat jelölt 
ki a hallgatók közül, akik csoportjába régi és új szakkollé-
gisták is kerültek. A mentorok a félév folyamán segítséget 
nyújtottak a portfólió dokumentumainak kitöltésében is. A 
szakmai vezetőség a félév első hétvégéjén képzést tartott 
a portfólióval kapcsolatban. A hallgatók csoportmunkában, 
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szituációkon4 keresztül tanulhatták meg a dokumentumok 
kitöltésének módját, melyhez segítséget nyújtott a már ko-
rábban bemutatott segédlet is. A legtöbb esetben a refletív 
gondolkodás, az egyes képzések, szolgáltatások hasznos-
ságának átgondolása, a tanultak beépítése a karriertervbe 
okozott nehézséget a hallgatóknak. 

2. ábra. A hallgatói portfóliók formai eredményeinek összegzése (%)

3. ábra. A hallgatói portfóliók tartalmi eredményeinek összegzése 
(%)
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Összegzés

A projekt keretében használt hallgatói portfóliók rendszere 
egy már kipróbált visszajelzési rendszer felülvizsgálatából 
született. A hallgatók leginkább a papíralapú dokumentá-
ció elhagyásának és a Virtuális Tér bevezetésének örültek e 
projektidőszakban, azonban a kitöltött portfólió dokumen-
tumok minőségéből sok esetben az látható, hogy a szak-
kollégistáink a portfólió vezetését inkább adminisztrációs 
kötelezettségnek tekintették, és kevésbé látták meg a port-
fólióban rejlő lehetőségeket. 

Jegyzetek

1  A projekt hallgatói portfólióinak bemutatását részlete-
sen lásd: Trendl, 2015.

2  A felkészítő foglalkozások és az értékelési időszakok: 
2016. szeptember – felkészítő foglalkozás, 2017. ja-
nuár – értékelési időszak, 2017. február – felkészítő 
foglalkozás, 2017. július – értékelési időszak, 2017. 
szeptember – felkészítő foglalkozás, 2018. január – ér-
tékelési időszak, 2018. július – értékelési időszak.

3  A segédletben szereplő kérdések a beszámoló formai 
ellenőrzéséhez: Az adott dokumentum összes kérdését 
megválaszoltam? Kerek válaszokat adtam a kérdésekre? 
(Nem egész válaszok: igen, nem, jó volt, hasznos volt, 
tanultam belőle, jól tudom majd hasznosítani stb.).

      Segítő kérdések a dokumentumok tartalmi ellenőr-
zéséhez: A kérdésekre adtam választ? Válaszaimat át-
gondoltam? Egy adott dokumentumon belül egymásra 
épülnek válaszaim? Megfogalmaztam válaszaimban, 
mit tanultam az adott szolgáltatásból, képzésből? 
Megfogalmaztam, hol tudom hasznosítani a megszer-
zett tudást az egyetemen, a karriertervemben? Reflek-
táltam a fejlődésemre az adott beszámolóban?
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4  A havi beszámoló 1. dokumentumhoz tartozó szituáció 
például: „Tutoroddal az első találkozón megállapodta-
tok, hogy kéthetente személyesen találkoztok, közben 
pedig e-mailen tartjátok a kapcsolatot. A találkozá-
sok folyamán általában tanulmányaid előrehaladtá-
ban ad segítséget tutorod, most azonban személyes 
problémával fordulsz hozzá. Elnyertél egy egy hóna-
pos külföldi ösztöndíjat, azonban elbizonytalanodtál 
a kiutazásban. Tutoroddal hosszasan beszélgettek a 
problémáról, ő továbbra is támogat téged az utazás 
megvalósításában. Rávilágít arra, hogy anyanyelvi kör-
nyezetben gyakorolhatnád a nyelvet, melyből nyelv-
vizsgát kívánsz tenni a félév folyamán, illetve rámutat 
arra is, hogy tanulmányaidban is nagy lépést tehetnél 
előre, hiszen külföldi mintákat is megfigyelhetsz, me-
lyeket jól tudsz hasznosítani karriertervedben is. A 
beszélgetés hatására elhatározod, hogy megveszed a 
vonatjegyedet.”

Irodalomjegyzék

A PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium „TESZ – WHSZ” EFOP 
3.4.1. 15-2015-00009 PROJEKT Hallgatói Ösztöndíj 
Rendszere. Pécs, 2016.

A PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium „TESZ – WHSZ” EFOP 
3.4.1. 15-2015-00009 projekt – az ösztöndíjasok egyé-
ni fejlődését követő – Hallgatói Portfólió leírása. Pécs, 
2016.

Trendl Fanni (2015): A Hallgatói portfólió használata a 
Wlislocki Henrik Szakkollégium ösztöndíjprogram-
jában. In: Varga Aranka (szerk.): Próbatétel – A pécsi 
roma szakkollégiumi program értékelése. Pécs: Pécsi 
Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet 
Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 311–321.
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Érdemes szakkollégistának lenni?

Bevezetés

A Wlislocki Henrik Szakkollégium (későbbiekben: WHSz) 
2016. július elején útnak indította ösztöndíjprogramját a 
„TESZ – WHSz”-t. A 2018 júliusában zárult projektnek cél-
jai közé tartozott, hogy a Pécsi Tudományegyetem szociá-
lisan rászoruló hallgatói tevékeny közösséget alkossanak, a 
résztvevő vezető tanárok pedig a hallgatók tanulmányi si-
kerességének előmozdítását, előmenetelét, a tudományos 
kutatásban való bevonásukat és közösségi szinten az aktív 
állampolgárrá válás elősegítését tűzték ki célul. A célok el-
érése hozzájárulhat a közéleti szerepvállalás iránt elköte-
lezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány/roma 
értelmiség formálódásához (Pécsi Tudományegyetem, 
Wlislocki Henrik Szakkollégium, é. n.).

DOBó TIBOR – DRuBINA 
ZOLTáN GáBOR – FARKAS 
KLAuDIA KATA – KőSZEGI 

KRISZTIáN – LABODA  
GEORGINA – LABODA LILLA 
– ORSóS ISTVáN – SZEGEDI 

JóZSEF – VéGH ZOLTáN
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A hallgatói kutatás bemutatása

A jelen tanulmányban bemutatásra kerülő hallgatói ku-
tatásban több szegmensből kívántuk megvizsgálni a 
szakkollégiumot. Egyrészt kíváncsiak voltunk arra, hogy 
a szakkollégisták hogyan értékelik az eltelt időszak 
szolgáltatásait és közösségi életét. Kutatásunk második 
szegmense a fluktuáció köré szerveződött. Érdeklődésünk 
fókuszában a hallgatók lemorzsolódásának körülményei áll-
tak. Végül az önkéntesség fontosságát mértük az osztatlan 
képzésben részt vevő tanár szakos hallgatók körében.
 Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy mely képzése-
ket tartották a hallgatók hasznosnak, illetve kevésbé hasz-
nosnak, és hogy milyen pozitívumokat és negatívumokat 
észleltek a szakkollégiumi tagság alatt. Kutatásunk címe 
egyben a kutatói kérdésünket is képezi: érdeklődésünk 
fókuszában leginkább az áll, hogy mennyire érdemes egy 
roma szakkollégium tagjának lenni. A demográfiai blokk-
ban, a minél pontosabb kép érdekében alapvető adatok-
ra kérdeztünk rá, mint például a nem, kor, egyetemi éveik 
kezdete, hogy milyen szakon tanulnak és melyik szemesz-
terben csatlakoztak a pécsi Wlislocki Henrik Szakkollégium-
hoz. A kutatásunkban összesen 27 fő vett részt, az egyes 
kutatási részeken eltérő számban.
 A továbbiakban a kérdőív kérdései és az azokra adott 
válaszok részletes elemzése következik.

A szakkollégiumi szolgáltatások haszna 
az ösztöndíjas hallgatók számára

Általános adatok

Összesen 27 fő töltötte ki kérdőívünket, melyből 14 fő 
(51,9%) férfi, 11 fő (40,7%) nő, 2 fő (7,4%) pedig nem adta 
meg nemét. Az ösztöndíjasok életkora átlagosan 23 év. A 
szakkollégiumi tagság kezdete az alábbiak szerint alakult. 
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1. táblázat. A szakkollégisták megoszlása a szakkollégiumi tagság 
megkezdésének ideje szerint (N:27)

Szemeszter 2013. 
ősz

2014. 
ősz

2016. 
ősz

2017. 
tavasz

2017. 
ősz

2018. 
tavasz

Nem 
válaszolt

Fő 4 2 3 4 10 2 2

Az 1. táblázat adatai alapján a legnagyobb számú belépés 
a 2017-es tanév őszi szemeszterében történt. Ebből nem 
tudunk és nem is célunk messze menő következtetéseket 
levonni. A táblázat egy általános információval szolgál szá-
munkra, amelyből meg tudjuk állapítani, hogy a kitöltők 
szakkollégiumi tagsága mióta tart. Kutatásunk egy önálló 
része foglalkozik a szakkollégiumot elhagyók esetével, így a 
későbbiekben részletesebben kitérünk a témakörre. 

2. táblázat. A szakkollégisták megoszlása aszerint, 
hogy mely szakokon tanulnak  (N:27)

Szak Fő

Általános orvostudomány 1

Biológia 1

Magyar 1

Mérnök 3

Osztatlan tanári 14

Szlavisztika (horvát szak–romológia minor) 1

Szociális munka 2

Társadalmi tanulmányok 1

Nem válaszolt 2

Összesen 27

A táblázatot vizsgálva elsőként kiemelhető, hogy a szakkollé-
gium ösztöndíjas hallgatói egyetemi szakjukat tekintve hete-
rogén közösséget alkotnak. A 27 fő kitöltő 8 eltérő szakra jár, 
ami véleményünk szerint nagyon pozitív mutató a különféle 
egyetemi karok és szakokra járó hallgatók integrálásának elő-
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segítése szempontjából. Személyes tapasztalatunk is alátá-
masztja azt a tényt, hogy egy szakkollégiumi közösség annál 
diverzebb és élhetőbb, minél többféle tudományterületről 
érkező egyén részese a szakkollégiumi életnek. 
 A 3. táblázat a szakkollégium ösztöndíjas hallgatóinak 
megoszlását mutatja az egyetemi tanulmányok megkez-
désének ideje szerint. Jól kirajzolódik, hogy az egyetemre 
bekerülök száma között minimális az eltérés. A kutatásunk 
szempontjából ezen adatok szintén csupán demográfiai 
adatként szolgálnak. 

3. táblázat. A szakkollégisták megoszlása az egyetemi tanulmányok 
megkezdésének ideje szerint (N:27)

Szemeszter 2011. 
ősz

2013. 
ősz

2014. 
ősz

2015. 
ősz

2016. 
ősz

2017. 
ősz

Nem 
válaszolt

Fő 1 6 4 3 7 4 2

A kutatás eredményei

A hallgatóktól különféle kérdéseken keresztül (kérdőív 6., 
7., 8 kérdései) arra kerestük a választ, hogy számukra mi-
lyen mértékben volt hasznos a szakkollégiumi tagság. Arra 
is kíváncsiak voltunk, honnan hallottak a szakkollégiumról.

1. ábra. Adatok arról, hogy a szakkollégisták, 
honnan értesültek a szakkollégiumról (N:27)
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Az 1. ábra adatai alapján a legtöbben (14 fő) a barátaiktól 
hallottak a Wlislocki Henrik Szakkollégiumról. Az eredmé-
nyek rávilágítottak arra, hogy a belépett tagok elsősorban 
személyes kapcsolataikon keresztül jutottak el a szakkollé-
giumba való jelentkezésig. Ez mindenképpen pozitív muta-
tónak tekinthető. A 4 fő webes felületen keresztül hallott 
a programról, ami azt mutatja, ez egy fejlesztendő terület 
lehet a közeljövőben.
 Hetedik kérdésünkben megkértük a kitöltőket, hogy 
értékeljék hasznosság szempontjából szakkollégiumi rész-
vételüket. 27 főből 24 fő (88,9%) értékelte hasznosnak, 3 
fő (11,1%) pedig nem érezte hasznosnak a szakkollégiumi 
részvételét. 

2. ábra. A válaszok megoszlása aszerint, hogy a résztvevők számára 
mennyire volt hasznos a szakkollégium (N:27) 

A fenti adatokból kirajzolódik, hogy a megkérdezettek leg-
nagyobb százaléka meg volt elégedve, valamint hasznosnak 
ítéli a szakkollégiumban eltöltött éveit. 
 Kutatásunk egyik fókuszában a szakkollégium által nyúj-
tott szolgáltatások álltak, a további kérdések során részle-
tesen is rákérdeztünk a kollégium által nyújtott szolgálta-
tásokra. Milyen szolgáltatások voltak a leghasznosabbak és 
milyen pozitív, illetve negatív tapasztalataik voltak az eltöl-
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tött évek során. A kérdőívben a válaszolóknak 1-5-ig tartó 
skálán kellett osztályozniuk a felsorolt szolgáltatásokat. A 3. 
diagram a hallgatók értékelését mutatja.

3. ábra. A szakkollégium által nyújtott konkrét szolgáltatások  
hasznosságának megítélése (N:27)

Ez alapján a legjobb értékelést a Pécsi Tudományegyetem 
Romológia Tanszékén található Közösségi Tér kapta. A Közös-
ségi Tér több funkciót lát el. Egyrészről a hallgatók számára 
olyan teret biztosít, ahol bármikor kikapcsolódhatnak, akár 
egy-egy nehezebb vizsga előtt vagy után. Mindig van ott va-
laki, akivel lehet beszélgetni. Másrészről adott minden olyan 
digitális eszköz, amelyek napjainkban elengedhetetlenek a 
tanulmányok sikeres folytatásához. Gondolunk itt nyomta-
tási lehetőségre, számítógép-hozzáférésre, szkennelésre, 
másolásra. Mindazonáltal rendelkezésükre áll a Romológia 
Tanszék könyvtára is, amit a hallgatók bármikor igénybe 
vehetnek. Összegezve: a Közösségi Tér mindannyiunk szá-
mára egy olyan biztos hely, ahová bármikor betérhetünk és 
amennyiben szükséges, segítséget kérhetünk az egyetemi 
tanulmányaink, valamint magánéletünk terén is. 
 A fenti diagramból szeretnénk még kiemelni a nyel-
vi képzést, ami a második leghasznosabbnak bizonyult a 
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hallgatók értékelése alapján. Az idegen nyelvi képzettség 
a globalizált világban már elengedhetetlen. Számos mun-
kakörnek és végzettségnek feltétele legalább egy idegen 
nyelv középszintű ismerete. Ezért mindenképp kiemelendő 
a szakkollégium által biztosított nyelvi szolgáltatás, amit 
csoportos vagy egyéni formában is igénybe lehet venni. E 
két szolgáltatáson túl számos egyéb segítséget kapnak a 
hallgatók a szakkollégiumtól. Megemlítendő az önismere-
ti tréning, ami a személyiségük és identitásuk fejlesztését 
szolgálta, a csapatépítő tréningek, amik a közösségi viszo-
nyok stabilizálását és egymás megismerését segítették elő. 
Mindezek mellett az egyetemi tanulmányaik sikeres elvég-
zéséhez egyéb támogatások is rendelkezésre állnak, mint 
például tanulásmódszertani, kutatásmódszertani, motiváci-
ós levél készítése és önéletrajz készítése képzések.
 Kérdőívünk kilencedik kérdésére (Emeld ki és részle-
tezd az általad leginkább preferált szolgáltatást), adott 
válaszok nagyban megegyeznek a fentiekben leírtakkal. 
Néhány szolgáltatást emelnénk ki, amit a hallgatók meg-
említettek és eddig nem esett róluk szó. Kiemelték az uta-
zási lehetőségeket mint preferált szolgáltatást. Az elmúlt 
időszakban több alkalommal is lehetőség nyílt arra, hogy 
a szakkollégium tagjai – köztük jelen tanulmány szerzői is 
– elutazzanak más városokba vagy akár más országokba is. 
Kettő nagyobb volumenű kutatás apropója által járhattunk 
az ország különböző városaiban és falvaiban. Az egyik 
nagyobb kutatás a 2016-os évben zajlott, Dr. Híves-Varga 
Aranka vezetésével és a Wlislocki Henrik Szakkollégium 
támogatásával. A kutató munka során egy lineáris kutatás 
részesei lehettünk, amely még 1996-ban vette kezdetét. 
„Célunk annak megfigyelése volt, hogy miféle előnyökkel, 
illetve hátrányokkal kezdik meg a tanulók iskolai tanulmá-
nyaikat aszerint, hogy melyik társadalmi réteg vagy etnikai 
csoport tagjai, mi az anyanyelvük. Az elkészült anyag tanul-
ságait összevetettük más korosztályokban gyűjtött tapaszta-
latainkkal. Olyan tanulók nyelvi produkcióit vizsgáltuk meg, 
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akik hatéves korukban valószínűleg ugyanúgy nem tudtuk 
volna megoldani a meseértési feladatot, mint a tiszabői kis-
fiú.” (Derdák és Varga, 1996:150) Az idézett szöveg a ’96-os 
kutatás eredményeiből származik. A második körben nyolc 
évvel később ismét készült egy kutatás ugyanazon mintával, 
ahol az iskolai lemorzsolódást és a továbbtanulási utakat 
vizsgálták meg. Ezt a kutatást folytatva, 2016-ban felkeres-
tük azokat az embereket, akik részt vettek a korábbi kuta-
tásokban, és életútinterjút készítettünk velük. A célunk az 
volt, hogy felmérjük, ki hol tart jelenleg az életében. Milyen 
szociális háttérrel rendelkezik, milyen az iskolai végzettsége, 
milyen a társadalomban betöltött státusza. 
 A másik nagy kutatás 2017-ben az ország Arany János 
Programjait vette nagyító alá és vizsgálta a program ered-
ményességét és deficitjeit. Ennek apropójaként szintén 
számos hallgató juthatott el az ország különböző települé-
seire és végezhetett kutatómunkát. Ezen kutatásokon felül 
a szakkollégium támogatta a hallgatók országon belüli és 
kívüli konferenciaszerepléseit, melynek kapcsán szintén 
utazási lehetőséget biztosított a számukra. 
 A 2018-as évben egy tanulmányút keretein belül Olasz-
országba utaztunk, ahol megismerhettük a Genovai Egye-
tem (Università degli studi di Genova) struktúráját és ne-
veléspedagógiai módszereit, betekintést nyerhettünk a 
város kulturális értékeibe és építészeti látványosságaiba, 
valamint közelebbről megismerhettük az olasz kulturális 
sokszínűséget. Összegezvén kutató csoportunk szubjektív 
véleménye is az, hogy a Wlislocki Henrik Szakkollégium az 
elmúlt időszakban rengeteg utazási lehetőséget biztosított 
számunkra. 
 A következő kiemelendő szolgáltatás a tutori rendszer, 
melynek lényege, hogy minden ösztöndíjas hallgatónak 
kötelezően választania kell a szakjáról egy oktatót, akivel 
szerződéses megállapodás keretén belül együttműködik ta-
nulmányi sikeressége érdekében. A rendszer sajátosságát 
a személyes gondoskodás adja. A tutor és a hallgató között 
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születik egy megállapodás, amiben mindkét fél vállalásokat 
tesz a következő szemesztert illetően. Ezen vállalások lé-
nyegében azt szolgálják, hogy a hallgató egyetemi tanulmá-
nyai során megkapjon minden olyan segítséget, ami számá-
ra fontos a sikeres félévzáráshoz.1 A válaszadók véleménye 
megoszlott e szolgáltatás vonatkozásában. Vannak, akiknek 
sikerült szoros kapcsolatot kialakítaniuk a tutorukkal és 
könnyen tudtak együtt dolgozni, számukra hasznosabbnak 
bizonyult, míg más hallgatók, akik valamilyen oknál fogva 
nem tudtak megfelelően kooperálni választott oktatójuk-
kal, kevésbé ítélték hasznosnak. Ennek több oka is lehetett, 
szélsőséges esetekben a tutorváltás lehetősége is adott 
volt a hallgatók számára.
 Végezetül kiemelnénk a Wlislocki Henrik Szakkollégium 
által adott ösztöndíjat, ami azt gondoljuk az egyik legki-
emelkedőbb támogatás. Fontos megemlíteni, hogy a hall-
gatók túlnyomó többsége hátrányos helyzetű vagy halmo-
zottan hátrányos helyzetű családból érkezett. Ennek okán 
számukra és családjuk számára is lényeges az anyagi for-
rás előteremtése. Azáltal, hogy a szakkollégium biztosított 
számunkra anyagi támogatást, megkönnyítette a hallgatók 
boldogulását az életben, valamint hozzájárult önállóságuk 
kialakításához és esélyt teremtett arra, hogy figyelmüket 
tanulmányaikra tudják irányítani. 

A következőkben rátérünk kérdőívünk utolsó három kér-
désének elemzésére. Ezek közül kettő a pozitívumok és a 
negatívumok kiemelésére kérdezett rá, a harmadik pedig a 
jövőre való tekintettel azt kívánta kideríteni, hogy a hallga-
tók szándékoznak e továbbra is kapcsolatban állni a prog-
ramban résztvevőkkel. 
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4. táblázat. A szakkollégisták által jelzett pozitívumok az elmúlt 
időszakban (N:27)

Tárgy Fő

Szakmaiság 6

Kapcsolatok 3

Nyelvi képzés 4

Lehetőségek, fejlődés 13

Tutor 2

Vezetőség 3

Közösség 16

Sokszínűség 4

Ösztöndíj 9

Mint ahogy a 4. táblázat adataiból kitűnik, a legtöbb em-
lítést a közösség kapta. A közösség „Elsősorban közös em-
beri érdekekért, értékekért és célokért jön létre, mégsem 
biztos, hogy hatékonyan működik. A hatékony működéshez 
feltétlenül szükség van a közösség tagjainak kooperációs 
(együttműködési) készségére, hiszen közös döntéseket hoz-
ni és közös lépéseket tenni csak együttműködéssel lehet. 
Az együttműködésben a közösség tagjai természetesen 
nem egyforma mértékben és módon vesznek részt: van, 
aki főszerepet vállal a közösség működésében, és van, aki 
csak a jelenlétével járul hozzá ehhez.” (Szécsényi, é.n.) A 
mi véleményünk szerint is fontos, hogy a szakkollégium kö-
zössége egy összetartó csapattá alakult az eltelt évek során. 
Azt gondoljuk, hogy alapvetően egy befogadó közösséget 
sikerült kialakítanunk. Mindenki egyenlő és teljes jogú tag-
ként lehetett részese a programoknak és a szakkollégium 
életének. Mint minden közösségben, nálunk is voltak aktív 
és passzív tagok, azonban azt gondoljuk, azon hallgatók is 
részesei tudtak lenni a közösségi életnek, akik személyisé-
güknél fogva a csoport perifériájára sodródtak.
 A másik leginkább pozitívumként kiemelt dolog a lehe-
tőségek és a fejlődés. Valóban: sok színtéren igyekezett szá-
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munkra a szakkollégium fejlődési lehetőségeket biztosítani. 
Mint például a hallgatói kutatások, konferenciaszereplések 
nemzetközi és hazai szintéren egyaránt, publikálási lehe-
tőség, szakmai gyakorlat teljesítésének segítése stb. Ezen 
elemek mind a tagok előrelépését kívánták elősegíteni, tu-
dományos és szakmai hátteret biztosítva számukra. Azok a 
hallgatók, akik éltek a lehetőségekkel, hatékonyan tudtak 
haladni a tudományos életpálya felé. A többi felsorolt po-
zitívum, mint a szakmaiság, a kapcsolatok, a nyelvi képzés, 
a tutor, a vezetőség, a sokszínűség és az ösztöndíj fentebb 
már említésre kerültek.
 A következőkben szeretnénk megvizsgálni az érem 
másik oldalát, azaz elemzésre kerülnek a hallgatók által 
negatívumként kiemelt tényezők. Kutatásunk utolsó előtti 
kérdésében arra voltunk kíváncsiak, hogy a szakkollégisták 
milyen negatívumokat emelnek ki az eltelt időszakból. Az 
eredményeket az alábbi táblázat mutatja. 

5. táblázat. A szakkollégisták által jelzett negatívumok 
az elmúlt időszakban (N:27)

Tárgy Fő

Időigényes 10

Különbségtétel 2

Programok ideje 4

Kevés a férfi vezető 2

Társak hozzáállása 2

Egyéb 10

Elsőként az egyik legtöbbször megjelölt negatívumot, az 
időigényességet emeljük ki. Részletesebben kifejtve, ez 
alatt azt értették a válaszadók, hogy számos kötelező prog-
ramelemen a részvétel volt a legfontosabb. Sokszor azon-
ban az egyetemi tanrend és elvárások átfedésben voltak a 
szakkollégium programjaival. Ennek okán legtöbbször di-
lemmahelyzet alakult ki, amiből következtek a konfliktusok. 
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Mivel a szakkollégium működtetése pályázat útján (EFOP-
3.4.1) zajlott, ezért különféle indikátoroknak kellett teljesül-
ni, és ebből adódott az a szigorú szabályrendszer, amelyet a 
hallgatóknak is követniük kellett. 
 A második legtöbb negatív értékelést az „Egyéb” kate-
góriába került esetek jelentették, mint az alábbi is:
 „Bent alvás, felesleges elemek, beleszólás hiánya, Gan-
dhi Gimnáziumban való elszállásolás, információk késlelte-
tése, képzések hiánya”.
 A bent alvást illetően minden hónapban egy hétvégét 
a Gandhi Gimnázium Kollégiumában töltöttünk el, azért, 
hogy teljesüljön az együttlakás feltétele. Sajnos olykor a hi-
giéniai és a komfortfeltételek nem kellően elégítették ki a 
hallgatók elvárásait. A program során egy-egy alkalommal 
azt éreztük, hogy némelyik elem felesleges a számunkra 
és elveszi az időt a sokkal fontosabb teendőinktől. A szak-
kollégiumi projekt során előfordult, hogy a hallgatók sérel-
mezték a beleszólás hiányát a programok kialakításába. Ezt 
korrigálandó az előző két szemeszterben hallgatói mentor–
mentorált csoportok alakultak, amelyek egy-egy hónapban 
vállalták, hogy programokkal töltik meg a közös esemé-
nyeket. Jellemzően egy-egy jeles napot vagy ünnepet vál-
laltak a csoportok, mint például a halloween, karácsony és 
farsang. Ezeken felül lehetőségük adódott egyéb kulturális 
és tudományos programok megtervezésére és lebonyolítá-
sára is, mint a konferenciaszervezés, a filmklub szervezése, 
olvasói est szervezése stb. 
 Végül, az utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy a szakkol-
légisták tartani fogják e a többi szakkollégistával a kapcsola-
tot a jövőben. A válaszok alakulását a 4. ábra szemlélteti.
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4. ábra. A szakkollégisták által adott válaszok megoszlása 
arra a kérdésre, hogy tartani fogják-e a többi szakkollégistával 

a kapcsolatot a jövőben (N:27)

A fenti diagramból jól látszik, hogy a 27 főből 77%, azaz 20 
fő úgy gondolja, hogy tartani fogja a kapcsolatot a jövőben 
a többi hallgatóval. Ez mindenképp egy pozitív mutató az 
eredményesség szempontjából, hiszen összetartó közösség 
képét mutatja, ha egy program lejárta után a tagok még 
kapcsolatban maradnak egymással. 

Összegzés

A hallgatók véleménye szerint érdemes egy, a Wlislocki Hen-
rik Szakkollégiumhoz hasonló közösségnek a tagja lenni. Az 
egyetem sikeres befejezéséhez az érdekérvényesítés és az 
önállóság szinte elengedhetetlen. Egy szakkollégiumi rend-
szer a hallgatók számára több szálon is tud segítséget nyúj-
tani. Egyrészről segít az érdekérvényesítésben, a hivatalos 
ügyek elintézésében, szakmai hátteret és közösséget bizto-
sít. Kutatói eredményeink jól tükrözik az egyes szolgáltatá-
sok hasznosságát és egyben fontosságát is. A szakkollégiumi 
program azon elemei bizonyultak a leghasznosabbnak, ame-
lyek a leghatékonyabban segítik a hallgatók egyetemi életét. 
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Mindazonáltal fontos megemlíteni, hogy a szakmai, tudo-
mányos segítségnyújtáson túl törődni kell az egyének szoci-
ális hátterével és mentális állapotával is. A szakkollégium az 
előbbit az ösztöndíjrendszerrel, az utóbbit pedig a tutori és 
személyes mentorálási rendszerrel támogatja.

Hallgatói fluktuáció a Wlislocki Henrik 
Szakkollégiumban

Az ösztöndíjprogram a hallgatóság számára hatalmas lehe-
tőséget biztosít, ám néhány hallgató, pontosan 16 fő, idő 
ellőt kilépett a projektből. A tanulmány ezen része arra ke-
resi a választ, hogy a lemorzsolódott egyetemisták miként 
látták a WHSz-t, milyen volt a közösséggel való viszonyuk, 
miért távoztak a programból, jelenleg mivel foglalkoznak.

Kutatási eszközök, módszerek

A kutatásunk eszköze a szakirodalmi háttér áttekintése mel-
lett egy kvantitatív kutatási módszer, az online kérdőív volt, 
amit a célcsoport 56%-a (9 fő) töltött ki. Szinte azonos szá-
mú nő (5 fő) és férfi (4 fő). A kutatás mintájának alanyaira 
a választás úgy esett, hogy kiválasztottuk azon hallgatókat, 
akik 2016–2018-ban léptek ki, morzsolódtak le a Wlislocki 
Henrik Szakkollégiumból. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a 
hallgatók melyik tanév, mely szemeszterében és milyen sza-
kon kezdték meg tanulmányaikat a felsőoktatásban.
 A kérdőív fókuszában a szakkollégiumi tagságuk állt, a 
minél részletesebb, átfogóbb kép érdekében pedig az ob-
jektív tényezők mellett (pl. mikor csatlakoztak a szakkollé-
giumba, kitől hallottak róla) a korábbi hallgatók szubjektív 
véleményére, tapasztalatára vonatkozó kérdéseket is tet-
tünk fel (pl. hogy érezték magukat a szakkollégiumi közös-
ségben, mely képzéseket találták hasznosnak, illetve a leg-
kevésbé hasznosnak, milyen nehézségbe ütköztek az idők 
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során). Fontosnak tartottuk, hogy azt is vizsgáljuk, miért ért 
véget a tagság, illetve, hogy jelenleg mivel foglalkoznak az 
alumnik (tanulás, munka).

Kutatási eredmények

Elsőként azt vizsgáltuk, hogy a kilépett szakkollégisták mi-
kor nyertek felvételt az egyetemre (5. ábra).

5. ábra. a WHSz-ből kilépett hallgatók az egyetemre 
való felvétel időpontja szerint (N:9)

A válaszadó már kilépett szakkollégisták 10%-a 2010-ben 
felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetemre, további 20 szá-
zalékuk 2011-ben. Érdekes, a kilépett hallgatók között nem 
volt olyan, aki 2012 vagy 2013-ban nyert felvételt az egye-
temre. A kilépett hallgatók 22%-a 2014-ben, 33%-a pedig 
2015-ben jelentkezett, ami a legmagasabb szám. 2016-ban, 
azaz a projekt kezdetekor a korábban kilépő hallgatók 11%-
a nyert felvételt. A számadatok jól tükrözik, hogy a WHSz-
ből kilépett hallgatók nagy része a projekt kezdete előtt, 
2014 és 2015 között került az egyetemre. 
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6. ábra. A hallgatók lakhelye az egyetemre jelentkezés
 időpontjában (N:9)

Az egyetemre jelentkezés időpontjában az időközben kilé-
pett hallgatók többsége, összesen 55%-a megyei jogú város-
ban élt, kutatásunk arra enged következtetni, hogy Pécsett. 
Egyéb városban, illetve faluban, községben a hallgatók 22-
22% lakott, egyébként Baranya megye határain kívülről is 
érkeztek tanulók. Az egyetemi szakokat illetően vegyes ké-
pet kapunk, hiszen van földrajz, romológia, osztatlan tanári, 
germanisztika, szociológia szakos, illetve mentőápoló és vil-
lámos mérnök hallgató is,  vagyis nem a szakokhoz köthető 
az erősebb lemorzsolódás.

7. ábra. A Wlislocki Henrik Szakkollégiumból a program lejárta előtt 
kilépett hallgatók megoszlása aszerint, hogy melyik szemeszterben 

csatlakoztak (N:9)
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A diagramon jól látszik a „lemorzsolódás”, a hallgatók nagy 
része már a 2016 júliusában megkezdett program előtt 
tagja volt WHSz-nek, ugyanis a szakkollégiumban 2013 és 
2015 között is működött egy európai uniós projekt (Forray 
és mtsai, 2015). Az idő előtt kilépett tanulók nagyrészt ha-
sonló számban csatlakoztak a különböző szemeszterekben, 
ám 2014 és 2015 őszén az átlagosnál többen csatlakoztak a 
Wlislocki Henrik Szakkollégiumhoz. A hallgatók 22%-a bará-
taitól, 33%-a távolabbi ismerősöktől, míg nagy részük taná-
raitól hallott a programról. 

8. ábra. A Wlislocki Henrik Szakkollégium 2016–2018 között kilépett 
hallgatói szerinti leghasznosabb programok, szolgáltatások (N:9)

Az online kérdőívben a „Mely szakkollégiumi szolgáltatáso-
kat, képzéseket érezted hasznosnak, fontosnak?” kérdésre 
adott válaszokat a 8. ábra szemlélteti. Az időközben tá-
vozott hallgatóknak a leghasznosabb a nyelvi képzés volt, 
amelyet legalább heti kétszer igénybe vehettek. A máso-
dik legkedveltebbnek a szakmai tevékenység bizonyult. A 
tutori rendszert a harmadik helyre sorolták a válaszadók, 
az önkéntes tevékenységet pedig 8%-uk említette mint a 
WHSz által kínált lehetőségek hasznos elemét. Megemlí-
tették továbbá az önéletrajzírást, a közösségi tréningeket, 
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az utazásokat és a kompetenciafejlesztést, összetartást, rá-
hangolódást. Összegezve a hallgatók mindegyike említett 
olyan programot, programokat, szolgáltatásokat, melyek 
pozitívan hatottak mind egzisztenciális fejlődésükre, mind 
egyetemi tanulmányaikra. 

9. ábra. A Wlislocki Henrik Szakkollégium 2016–2018 között kilépett 
hallgatói szerinti kevésbé hasznos képzések, szolgáltatások (N:9)

A távozott hallgatók többségének állítása szerint a program 
legkevésbé hasznos eleme a projekthétvége volt. Ezen alkal-
makkor a közösség együtt töltött két tematikusan felépített 
napot. Számos tematika mejelent a hétvégéken, mint pél-
dául a karriertanácsadás, az önismereti tréning, az önélet-
rajz- és motivációslevél-írás stb. Valószínűsíthető, hogy a 
legfőbb problémát leginkább a tanulástól elvett idő jelentet-
te. A megkérdezettek 20%-a szerint nem voltak haszontalan 
képzések a hétvégék során, ugyanúgy 20% szerint sok volt a 
felesleges képzés. A közösségi térben való kötelező ügyelet, 
aminek legfőbb célja a közösségépítés és a hallgatók egy-
mással való találkozása volt, 10%-ot ért el, valamint a szintén 
kötelező portfólió kitöltését is hasonlóan 10%-ban ítélték 
kevésbé hasznosnak. Összegezve: a válaszadók legnagyobb 
százaléka a minden hónapban egyszer megtartott projekt-
hétvégét tartotta a legkevésbé hasznosítható elemnek. 
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10. ábra. A Wlislocki Henrik Szakkollégium 2016–2018 között távo-
zott hallgatóinak érzelmei a közösséggel kapcsolatban a „Hogy érez-

ted magad a WHSz-ben?” kérdésre adott válaszok alapján (N:9)

A hallgatók nagy része pozitívan gondol vissza a szakkollégi-
umi létre, a közösségben a megkérdezettek 23%-a „család-
tagként” érezte magát. 

„Szerettem a közösség része lenni, második csalá-
domként gondoltam rájuk.”

A válaszadók szintén 23%-a azt jelezte, hogy „jól” érezte 
magát. Hasonló arányban (23%) állították a válaszadók, 
hogy „kezdetben jól, majd később csalódottan” érezte ma-
gát a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban.

„Az első év nagyon jó volt a második évben sokkal 
több problémám volt a WHSz-szel, mert nem adott 
olyan élményeket, hogy szívesen tovább maradjak.”

Vélhetően közömbös érzelmű állapotúak voltak azon hallga-
tok, akik „viszonylag jól” érezték magukat és negatívan élték 
meg azon tanulók, akik azt mondták, hogy „nem éreztem 
magam tagnak.” A „Hogy érezted, mennyire tudtál beillesz-
kedni?” kérdésre a hallgatók 44%-a mondta azt, hogy „teljes 
mértékben”, míg a válaszadók 33%-a „inkább igen”, 11%-a 
pedig „inkább nem” választ adott, és ugyancsak 11% jelezte, 
hogy „egyáltalán nem” illeszkedett be a közösségbe.
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11. ábra. A hallgatok által jelzett nehézségek a „Milyen nehézség ért 
a szakkollégiumi létben?” kérdésre adott válaszok alapján (N:9)

A relatív többségnek, azaz a hallgatók 50%-ának nem volt 
semmiféle nehézsége a szakkollégiumi létben. A hallgatók 
40%-a szerint a legnagyobb nehézséget a program időigé-
nyessége adja, melyet már tárgyaltunk a fentiekben.

„A szakkollégiumban már nem éreztem jól magam. 
A bent alvós hétvégék nagy terhet jelentettek szá-
momra. A szakmai ismereteimet nem bővítették. 
Azért, hogy érvényesülni tudjak a szakirányommal 
kapcsolatosan, munkahelyet kerestem, így viszont a 
kettő nem fért össze, választanom kellett. Egy szuper 
lehetőségnek tartom, sok segítséget kaptam, viszont 
azt gondolom, hogy elsősorban a BTK-s hallgatók 
számára nyújt lehetőségeket.”

A válaszadók 10%-ának a nehézséget, problémát az jelen-
tette, hogy nem tudtak beilleszkedni, így nem érezték azt, 
hogy a közösség az övéké volna. 
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12. ábra. A kilépő hallgatók megoszlása a tagság megszűnésének 
időpontja alapján 2016 és 2018 között (N:9)

A válaszadók közül a legtöbben (4 fő) 2017 őszével lépett 
ki a szakkollégiumból, ennek okai: egyéb ösztöndíj meg-
pályázása, a hallgatói jogviszony megszűnése, költözés, il-
letve a szakkollégiumi lét teherként való megélése. Továb-
bi egy esetben beszélhetünk még az egyetemi jogviszony 
megszűnéséről, két esetben a képzés elvégzéséről, további 
egy esetben költözésről, valamint további egy fő említette 
a szakkollégium teherré válását. A kilépett hallgatók nagy 
része 77%-a már dolgozik, vagy az egyetem mellett vállalt 
munkát, a kilépett hallgatók 66%-a még tanul. 

Önkéntesség a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban

Bevezetés 

Kutatásunk harmadik témája a szakkollégiumon belüli ön-
kéntes szolgálat. A Wlislocki Henrik Szakkollégium alapvető-
en hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű egyetemis-
tákból áll, akik számára közösséget, támogatást és szakmai 
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előmenetelt nyújt a szervezet. Több felmérés és a hallgatók-
tól kapott visszajelzés alapján az derült ki, hogy szakkollégiu-
mi tagságuk egyik legfontosabb szeletének az önkéntességet 
tartják. Munkánkat emellett az motiválta, hogy információt 
szerezzünk arról, mennyiben meghatározó az önkéntesség-
ben való részvétel a szakkollégisták körében. Kutatásunkban 
szeretnénk kibontani, hogy a hallgatóknak mit adott az ön-
kéntesség, mennyire volt hasznos számukra, milyen negatí-
vumokkal, illetve pozitívumokkal járt együtt ez a munka.

Célok és hipotézis

Kutatásunk célkitűzése egy olyan összehasonlítható vizs-
gálat elkészítése, melyből kiderül, hogy a Wlislocki Henrik 
Szakkollégium ösztöndíjas tagjai között mennyire hang-
súlyos az önkéntességi munka elvégzése az egyetemi ta-
nulmányaik mellett. Beszélhetünk-e hozzáadott értékről, 
elhelyezkedési lehetőségeik, illetve nagy általánosságban 
életük, szemléletük alakulásáról az önkéntes tevékenység 
által. Továbbá célunk egy összehasonlító elemzést készíteni 
a tanár szakos, és nem tanár szakos hallgatók körében. 
 Feltételezzük, hogy a hallgatók körében az önkéntesség 
fontos szolgáltatásnak számít, ebből adódóan hasznos te-
vékenységnek ítélik meg, amely hozzájárul egyéni fejlődé-
sükhöz. Hipotézisünk második fele, hogy a hallgatók kevés-
bé értékelik negatívan az önkéntességet, nagyrészt pozitív 
élményekben részesültek a teljesítés során. 

A kutatási eredmények bemutatása

A kérdőívre 18 válasz érkezett, ebből 6 nő és 12 férfi kitöltő 
volt. A válaszadók átlag életkora a 23 év. 14 fő legalább egy 
éve végez önkéntes tevékenységet. Fontosnak tartjuk még 
megemlíteni, hogy a kitöltők mintegy fele, 8 fő tanár szakos 
hallgató. Kutatásunkban előzetes feltevésünk és tapaszta-
lataink beigazolódtak, mivel 16 fő ítélte hasznos elemnek 
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az önkéntességet. Mindösszesen 2 fő hallgató volt az, aki 
szerint nem hasznosítható az önkéntesség. 
 Arra a kérdésünkre, hogy „Mit adott neked az önkén-
tesség?” a válaszadók kétharmada a tapasztalatszerzést és 
a kompetenciák fejlődését emelte ki. A tapasztalatszerzés 
nagyon fontos eleme főleg azon hallgatók számára, akik ta-
nulmányaikat elvégezve tanári vagy segítői területen fogják 
építeni karrierjüket. Az önkéntességet a résztvevők legin-
kább civil szervezeteknél, tanodáknál tudták teljesíteni, en-
nek okán leginkább a humán területen a tanítói és segítői 
szakmába lehetett szakmai tapasztalatokat szerezni. Az ön-
kéntesség hasznosságát illetően hasonló eredményt kap-
tunk. A nagy többség, azaz a kétharmada a válaszadóknak 
hasznosnak egyharmad pedig haszontalannak ítélte meg 
ezen tevékenységet. A válaszadók közül 17-en ajánlanák 
másnak is az önkéntességet, míg mindösszesen 1 válaszadó 
nem ajánlaná másnak. A válaszadók közül a legtöbben azt 
a helyszínt ajánlanák önkéntes munkára, ahol ők maguk is 
tevékenykedtek. Összegezvén a fent írtakat: az önkéntes-
ség, ami egy kötelezően teljesítendő elem a programban, 
elérte a célját. A tevékenységet elvégző hallgatók számára 
nyújtott tapasztalatokat, szakmai előrehaladást és pluszis-
mereteket. 
 Kérdőívünk utolsó kérdése az önkéntességgel kapcso-
latos pozitívumokra és negatívumokra fókuszált. A pozitívu-
mok között ismét megjelent a segítségnyújtás, és a tapasz-
talatszerzés.

„Segíteni mindig jó érzés, felelősségérzet, kommu-
nikációs készség fejlesztése, szélesebb perspektívájú 
látásmód, életre szóló élményeket, barátságok”.

A fenti idézet jól szemlélteti a kompetenciafejlődés lehető-
ségét az önkéntesség során. Negatívumként a válaszadók 
több mint fele az időhiányt jelölte meg. Bár az egyetemi 
szakok tanrendje között van különbség, mégis elmondható, 
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hogy a legtöbb hallgató meglehetősen leterhelt. Sok időt 
vesz el a kurzusokra való felkészülés mind a szorgalmi, mind 
pedig a vizsgaidőszakban egyaránt. Ennek okán sok eset-
ben az önkéntességre fordított idő inkább teher, és elveszi 
az időt a tanulás elől. 
 Mindent egybevéve jelen mikrokutatásunk jól mutatja 
a hallgatók önkéntes munkáról valott véleményét, misze-
rint nagyon hasznos és fejlesztő értékű. Bár megoszlanak 
a vélemények az időbeosztást illetően, főként az osztatlan 
tanár szakos és más szakon tanuló egyetemi polgárok kö-
zött, abban bizonyosan egyetértenek, hogy fontos része az 
önkéntesség a Wlislocki Henrik Szakkollégiumnak. 

Összegzés

Kutatásunk három komponensből tevődött össze. Az első 
szegmensben a hallgatók számára a szakkollégiumban 
nyújtott szolgáltatások hasznát és előnyeit vizsgáltuk. A 
hallgatók kiemelkedő fontosságúnak ítélték az ösztöndíj-
programból finanszírozott Közösségi Tér működését és an-
nak szolgáltatásait. Kiemelték továbbá a nyelvoktatást és a 
különböző tréning- és utazási lehetőségeket mint számukra 
meghatározó tevékenységeket a szakkollégiumi éveik alatt. 
Kutatásunk felhívta a figyelmet arra is, hogy bár rugalma-
san próbáltak lenni a szakmai megvalósítók, de a kötelező 
indikátorok teljesítése – mely a pályázat feltétele – gyakran 
nagy terhet rótt a hallgatókra tanulmányaik mellett.
 Második kutatásunk a lemorzsolódott hallgatókat kér-
dezte a szakkollégiumban kapott szolgáltatásokra vonatko-
zóan, valamint a fluktuáció okát vizsgálta. A hallgatói kö-
zösség erejét mutatja, hogy kutatásunk nem csak azokra 
terjedt ki, akik végigcsinálták az ösztöndíjprogramot, ha-
nem azokat is, akik a félévek során elhagyták a szakkollé-
gium kötelékét. A legtöbben pozitívan gondolnak vissza a 
szakkollégium közösségi életére, de a kötelező teljesítési 
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feltételeket pl. szakmai hétvégéket nem tudták vállalni. Ná-
luk is megjelent az idegennyelv-tanulás mint pozitívum az 
ösztöndíjprogram alatt.
 A harmadik kutatás a szakkollégiumban kötelezően 
vállalandó önkéntes munka/tevékenységet járta körül, 
különös tekintettel az osztatlan tanár szakos hallgatókra. 
A szakkollégium hallgatói egyöntetűen hasznosnak ítélték 
ezt, de többen tanulmányaik mellett megterhelőnek talál-
ták az önkéntes tevékenységet. 

Jegyzetek

1  A tutori rendszer működését részletesen bemutatja 
Orsós Anna tanulmánya, lásd a kötet 173. oldalán.
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WHSz történések, kiadványok 
a sokszínűség jegyében

Az országos statisztikákban erősen lemaradó Dél-dunántúli 
régióban ismét példaértékű kezdeményezés született, ez-
úttal a felsőoktatásban. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) 
Romológia és Nevelésszociológia Tanszékének Wlislocki 
Henrik Szakkollégiuma (WHSZ) európai uniós és állami 
forrásokból olyan szakkönyvsorozatot adott ki, amely nem 
csupán a romológia mint tudományág, hanem a kisebbsé-
gek oktatása, a nevelésszociológia és a pedagógia megkö-
zelítéséből is egyedülálló és hiánypótló. A 2001 óta műkö-
dő WHSZ a legrászorultabb, de annál inkább elkötelezett 
egyetemi hallgatóknak nyújt anyagi és szakmai segítséget 
tanulmányaik elvégzéséhez, és hogy céljaikat megvalósítva 
minél sikeresebben álljanak helyt az életben. A szakkol-
légium egyedülálló módszertanát nevelésszociológusok, 
pedagógusok, pszichológusok bevonásával dolgozták ki, 
amelynek alapja a mentori rendszer, a kiscsoportos fog-
lalkozás, a személyre szabott, inkluzív oktatási módszer. A 
szakkollégium 2013 és 2015 közötti projektjeit feldolgozó, 
összesen tizenegy kötettel az alkotók egy hiánypótló, a 
romológia tudományát megalapozó tudásbázist hoztak lét-
re, elsőként az országban. A hallgatók és oktatók bevoná-
sával készített sorozatban szó esik egyebek mellett a cigány 
kultúráról kezdve a nyelvtől a legnevesebb irodalmárokon 
át a képzőművészetig, a cigányság történetéről és jövőké-
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péről, a nemzetiségi oktatásról és annak jogi és intézményi 
hátteréről, az identitás és anyanyelv közti ambivalenciáról, 
az oktatásmódszertanról és a hátrányos helyzetű fiatalok 
helyéről a közoktatásban. A publikált kutatási eredmények 
pedig rávilágítanak például arra, miért történik a lemorzso-
lódás az oktatásban, és ebben milyen szerep jut a tanulás-
módszertannak, az önismeretnek,a karriertervezésnek stb. 
A 11, tudományos alapossággal kidolgozott könyv közül a 
szakkollégium munkáját összefoglaló kötet angolul is meg-
jelent. Továbbá helyet kapott egy, a 16 alumni és jelenlegi 
szakkollégista életútját bemutató kötet fotóval. A kötetso-
rozat friss körképet ad arról, hogyan tud egy kisebbségi, ci-
gány/roma és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallga-
tó helyt állni a felsőoktatásban, milyen identitásbeli, nyelvi, 
kulturális problémák merülhetnek fel, és milyen szakmai 
támogatásra számíthat. A sorozat nem csupán a kisebbsé-
gekkel, hanem minden, oktatással foglalkozó szakember és 
pedagógus könyvespolcán helyet követel. 
 A Romológia folyóirat célja, hogy egyrészt nyilvános-
ságot biztosítson a szakkollégiumban zajló tevékenység 
tekintetében, népszerűsítse azokat, segítse a tagtoborzás 
folyamatát, népszerűsítse a romológiai tartalmakat és ma-
gát a képzést is a Karon, a PTE-n és szélesebb körben is. 
Második célként a szakkollégium keretein belül, valamint a 
Romológia és Nevelésszociológia Tanszéken, a Romológiai 
Kutatóközpontban folyó aktuális kutatásokról közöl időkö-
zi beszámolókat, lehetőséget biztosít hallgatóinknak, hogy 
egy számukra megfelelő felületen publikáljanak, felkészítve 
ezáltal őket a későbbi tudományos életre, a tudományos 
fórumokon való megnyilatkozás terepére. Gyakorló helyet 
biztosít arra, hogy a tehetséggondozás projektelem kereté-
ben megvalósuló íráskészség-fejlesztő tevékenység hasznos 
legyen, gyakorlatot szerezhetnek hallgatóink a cikkírásban, 
tudományos szövegek megfogalmazásának követelménye-
iben, hasznos tapasztalatot szereznek házi dolgozataik, az 
esetleges TDK-ra, OTDK-ra történő felkészülésben, s a maj-
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dani szakdolgozat elkészítésében, kommunikációs kompe-
tenciáik is fejlődnek.Harmadik fontos célja, hogy valódi tu-
dományos folyóiratként megszólítsa és együttműködésbe 
vonja a hazai egyetemi és kutatói helyek romológiával fog-
lalkozó szakembereit, bevonja őket a lap készítésébe, illetve 
a tanszék, s annak berkein belül működő kutatóközpont te-
vékenységébe partneri kapcsolatokat kialakítva. A folyóirat 
elsősorban a szakkollégium hallgatóinak nyújt lehetőséget 
arra, hogy tudományos eredményeiket közzétehessék; kol-
légáinknak és a Romológiai Kutatóintézetben együttműkö-
dő kutatóknak biztosít megjelenési terepet, vitafelületet.
 Célunk, hogy a hazai romológiai kutatóműhelyek, szak-
emberek között párbeszédet indítsunk, kapcsolatot gene-
ráljunk és tartsunk fenn a folyóirat által is.
 Az első szám megjelenése: 2013. június, a következő 
lapszámok negyedévente kerültnek az olvasóközönség elé. 
A papíralapú lapszámok mellett elektronikus felületen is 
megjelenik a folyóirat.
 Minden számot egy-egy témakör köré építünk fel, kvázi 
kirándulást teszünk az adott vizsgálati területre. Mindegyik 
számnak lesz egy vendégszerkesztője, a „túravezetőnk”, vele 
egy „interjút” is közlünk, a téma szakértője ő, akitől egy „ki-
induló nagy tanulmány” jelenik meg a lapban az„Alappont” 
rovatban, ehhez kapcsolódik  „Ütköző”rovatunk, amelyben 
más szakemberek reagálnak, reflektálnak a felvetett témá-
ra. A fő motívumhoz kapcsolódóan további tanulmányok  
visznek minket a „Szélrózsa” különböző irányaiba. Terve-
zünk egy a nemzetközi színtérre „Kitekintő” rovatot, amely-
ben lehetőleg külföldi példákat, gyakorlatokat, eredménye-
ket kívánunk megismertetni. S hozunk egy „Napló” rovatot 
is a célból, hogy fontos eseményekről számoljunk be, vagy 
recenziók formájában megismertessünk értékes irodalma-
kat, publikációkat.
 A kötetek mellet számos olyan programot is tartott a 
szakkollégium ami a hallgatók nélkül nem jöhetett volna 
létre. A Szakkollégium a hallgatók tudományos munkájának 
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segítése mellett természetesen figyelmet fordít társadalmi 
felelősségvállalásuk erősítésére, identitásuk erősítésére és 
érzékenyítésükre is. A színes, különböző fókuszpontokkal 
rendelkező rendezvényeken és programokon a hallgatók 
nem csak aktív résztvevőként vannak jelen, be is vonódnak 
azok szervezésébe. Az egyes programok a hallgatók javasla-
tait és igényeit figyelembe véve szerveződnek.

2016.04.05. PTE BTK Szenes Klub – Banksy-filmklub,  
fókuszban a társadalmi szerepvállalás
A rendezvény szakmai vezető Dr. habil Híves-Varga Aranka 
volt. A rendezvény célja a társadalmi felelősségvállalás kér-
déskörének újabb oldalról való megközelítése a PTE Peda-
gógusjelöltek Szakkollégiumával és egyetemi polgárokkal 
közös programban.

2016.04.08. Apolló Mozi, Pécs – Vándorutak Ízei: 
gasztroest és filmvetítés
A tematikus szakmai rendezvény a Nemzetközi Roma Nap 
alkalmából került megrendezésre Pécs legrégebbi mozijá-
ban a Kóstolda Cigány Lakásétteremmel együttműködve.

2016.05.12. WHSz Közösségi Tér – II. WHSz Hallgatói 
konferencia, hallgatói kutatások bemutatkozása
Az úgynevezett házi konferenciák félévente kerülnek meg-
rendezésre, hallgatói szervezés eredményeképp. E rendez-
vények célja, hogy a hallgatók egymásnak bemutathassák 
kutatásaikat, tapasztalatot szerezzenek azok prezentálását 
illetően.
 Előadók és előadásaik a sokszínűség jegyében zajlottak 
pl. kiemelnék párat:

• Dobó Tibor: Dürkheim hatása napjainkban
• Rigó Bálint: Az Eurovíziós Dalfesztivál: nemzetközi 
konfliktusok a geopolitika színpadán
• Kőszegi Krisztián: Álomvilág
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2016.06.10. WHSz Közösségi Tér – Holocaust 
kötetbemutató és kerekasztalbeszélgetés
A roma holokauszt feldolgozását segítő kiadványt a könyv 
egyik szerzője, Orsós Julianna mutatta be az érdeklődők 
számára, majd pedig interaktív formában ennek jelentősé-
gét vitatták meg a hallgatósággal.

2016.06.23. WHSz Közösségi Tér – Nyitott társasjáték klub
A klubot Trendl Fanni, Schaffer János és a Szakkollégium 
hallgatói vezették és a hallgatók által megalkotott interaktív 
szerepjátékot próbálhatták ki a résztvevők.

2016. október 15.: Mérges Buddha 
Filmnézés és beszélgetés a film főszereplőivel, Derdák Ti-
borral és Orsós Jánossal. Közös program a pécsi Gandhi 
Gimnázium diákjaival.

2016. december 7. WHSz Közösségi Tér – III. WHSz Hallgatói 
konferencia, hallgatói kutatások bemutatkozása
Az úgynevezett házi konferenciák félévente kerülnek meg-
rendezésre, hallgatói szervezés eredményeképp. E rendez-
vények célja, hogy a hallgatók egymásnak bemutathassák 
kutatásaikat, tapasztalatot szerezzenek azok prezentálását 
illetően. Előadók és előadásaik:

• Kis-Bogdán Lídia: Macedón élmények
• Kismarci Henrietta: Van ott valaki?
• Mogyorósi Renátó: III. Kázmér nagy reménye: a vi-
segrádi királytalálkozó
• Orsós János: Irodalmi roma reprezentáció és ön-
reprezentáció a 19. században Magyarországon

2017. január 5. – Flashmob a pécsi egyetemistákért
A Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti Campusával szemben 
található ház falára diszkriminatív graffiti került felfújásra. A
Szakkollégium a flashmob megszervezésével elsősorban a 
felirat tartalmával szemben pozitív üzenetet szeretett volna 
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közvetíteni és elhatárolódni minden ilyen megnyilvánulás-
tól. A hallgatók és a támogatók – akik a flashmob lebonyo-
lításában részt vett - arra hívták fel a figyelmet, hogy létezik 
egy olyan értelmiségi réteg Pécsett, akik a demokratikus ér-
tékek mentén, egymás különbözőségeit értékként kezelve 
élik az életüket, szerveződnek és alkotnak egy közösséget 
az ilyen kirekesztő megnyilvánulásokkal szemben. 

2017. április 4. – Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar – Régész, történész szaknapok
A Szakkollégium az „Éld az életem” című szituációs szerep-
játékával volt jelen a rendezvényen. A játék lényege, hogy 
középiskolai korú illetve már a felsőoktatásban résztvevő, 
nehéz személyes sorsú hátrányos helyzetű karakterek meg-
ismerésével, életútjainak kibontásával a játékban résztvevő 
csapatoknak döntést kell hozni a karakterek életéről, tovább-
tanulásáról, jövőjének alakulásáról. A történelem tanári sza-
kos fiatal egyetemisták körében a legfőbb cél az érzékenyítés, 
hogy jobban megismerjék a hátrányos helyzetű diákok vá-
lasztásait, döntéseit, motivációit, így jobban megértsék őket 
és képesek legyenek később ösztönözni ezeket a diákokat.

2017. április 10 – Flashmob „Pedig jó volna szeretni még  
bár nem tudjuk, hogy szeretni mért jó de jó volna szeretni 
még azt, aki szeretetre méltó”
Müller Péter Sziámi gondolatai hívták életre áprilisi 
flashmobunkat. Az Ifjúság úti rasszista felirathoz várt a Szak-
kollégium mindenkit, aki egy közös énekléssel üzent: létezik 
egy olyan értelmiségi réteg Pécsett, akik a demokratikus érté-
kek mentén, egymás különbözőségeit értékként kezelve élik 
az életüket, szerveződnek és alkotnak egy közösséget az ilyen 
kirekesztő megnyilvánulásokkal szemben. A flashmobon 
részt vett és velünk együtt énekelt Müller Péter Sziámi és ze-
nekara is és a Gandhi Gimnázium Hagyományőrző Együttes 
diákjai. A flashmob hatalmas helyi médiavisszhangot kapott. 
A rövid megmozdulást követően pedig Müller Péter és zene-
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karának tagjai a Romológia és Nevelésszociológia Tanszéken 
tartottak egy beszélgetést a társadalmi felelősségvállalásról, 
a zene és a szerepvállalás témaköréről.

2017. április 28. WHSz Közösségi Tér – IV. WHSz Hallgatói 
konferencia, hallgatói kutatások bemutatkozása
Az úgynevezett házi konferenciák félévente kerülnek meg-
rendezésre, hallgatói szervezés eredményeképp. E rendez-
vények célja, hogy a hallgatók egymásnak bemutathassák 
kutatásaikat, tapasztalatot szerezzenek azok prezentálását 
illetően. Előadók:

• Dr. Híves-Varga Aranka: Kutatás közben – az ezred-
forduló gyermekei című kutatásról
• Szücs-Rusznak Karolina – Trendl Fanni – Vezdén Ka-
talin: Láthatatlan kerítés
• Pápai Boglárka- Laboda Lilla - Szegedi József - Schaf-
fer János: Beavatkozói és/vagy kutatói szerepkör?
• Dobó Tibor – Horváth Rajmund – Kőszegi Krisztián 
– Végh Zoltán: A terepmunka után
• Dobó Tibor: Éld az életem- egy szerepjáték a társa-
dalmi egyenlőtlenségek ledöntésére
• Rigó Bálint: Eurovíziós Dalfesztivál: Nemzetközi 
konfliktusok a geopolitika színpadán. Ukrán-orosz 
konfliktusok az Eurovíziós Dalfesztiválon
• Gaál Gabriella: A perifériára szorított Másik. Mo-
dulterv Tóth Krisztina Pixel című novellás kötetének 
középiskolai irodalom órai feldolgozásához. (Szöveg) 
test - töredékek labirintusa. A hiány alakzatai, mint 
pillanatnyi érintkezési felületek Tóth Krisztina Pixel 
című novelláskötetében.
• Mogyorósi Renátó: Ukrajna – egy geopolitikai 
játszma eszköze
• Mogyorósi Renátó és Várdai Levente: Előítéletes-
ség az osztatlan tanár szakos hallgatók körében Pé-
csett



294

Sikerek és kihívások. A pécsi roma szakkollégiumi program összegzése 

2017. május 12. – Budapest – Szeretni még! díjátadó
A Müller Péter Sziámi and Friends zenekar által meghir-
detett „Jó volna szeretni még” című pályázat díjátadó ün-
nepségére a Szakkollégium képviselői is meghívást kaptak, 
hiszen az egyik fődíjat nyerte el a Szakkollégium hallgatói 
által elkészített feldolgozás.

2017. május 14. –Zsolnay negyed– Magadról nem akarsz 
beszélni? 
A Szakkollégium tagjai közül hárman vettek részt a darab 
elkészítésében, mindhárman főszerepet is kaptak az elké-
szült darabban. A darab története szerint, a társadalom 
által megkülönböztetett embereket ki lehet kölcsönözni 
élőkönyv formájában és el lehet beszélgethetni velük sza-
badon. Az „élőkönyvek” között volt cigány, homoszexuális 
és fogyatékos is. A darab bemutatásra került többek kö-
zött a Pécsi Országos Színházi Találkozón is. A csak a Szak-
kollégiumnak szervezett egyik előadást követően, a darab 
szerzője (Kiss Tibor Noé), rendezője (Bognár Csaba) és az 
előadás résztvevői tartottak közös beszélgetést a szakkollé-
giumi hallgatóknak.

2017. május 15-június 16. – ADNI JÓ, KAPNI JÓ –  
Adománygyűjtés a tiszabői általános iskolásoknak
A Pécsi Tudományegyetem Wlislocki Henrik Szakkollégi-
umának hallgatói egy hónapig adományokat gyűjtöttek a 
tiszabői általános iskolás diákoknak. Tiszabőt az egyik leg-
szegényebb településként tartják számon, ahova a szakkol-
légisták és más hozzájuk csatlakozók egy júniusi hétvégén 
utaztak el. A Tiszabőn töltött időre sokféle programmal 
készültek a szakkollégisták, hogy az összes gyerek arcára 
mosolyt varázsolhassanak és szebbé tegyék számukra ezt a 
pár napot. A játékos programok részét képezte az adomá-
nyok átadása is. Számos felajánlás érkezett, az Egyetem és 
a város polgárai is megmozdultak az ügy érdekében, külön 
örömként a külföldi hallgatókat is sikerült megszólítani. Az 
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adománygyűjtés annyira sikeres volt, hogy külön kisbusz 
szállította az adományokat Tiszabőre.

2017. június 10. – Makar Csudra – Pécsi Országos 
Színházi Találkozó
A megtekintett darab Farkas Franciska önálló estje, ahol 
Gorkij novelláját meséli és játssza el. Az előadás rendező-
dramaturgja a Trojka Színházi Társulás alapítója, Soós Attila. 
A darab Karafiáth Orsolya és a Harmadik Hely lakásszínház 
személyes felkérésére született. Az előadást követő kis szü-
net után Franciska válaszolt a közönség által feltett kérdé-
sekre, ahol kitért a cigány identitására, beszélt családjához 
és a munkájához, karrierjéhez fűződő kapcsolatáról is.

2017. június 14. – Titkaink – Pécsi Országos 
Színházi Találkozó
A Szakkollégium hallgatói Pintér Béla és társulatának darab-
ját közösen nézték meg a POSZT keretében. A darabban a 
társulat egy fontos, tabuként kezelt kérdéskört fejteget tár-
sadalomkritikus iróniával. A titkok, a múltban elkövetett 
cselekmények és azok társadalmi beágyazottsága olyan kér-
déskörök, melyek fontos alapkövei a társadalmi felelősség-
vállalásnak.

2017. július 10. – Bánkitó fesztivál
A Bánkitó Fesztivál nem csak egy zenei fesztivál, hanem civil 
és kulturális fesztivál is, ami minden évben egy-egy fontos tár-
sadalmi probléma köré szerveződik. Az idei évben ez a korrup-
ció volt. A téma jóvoltából számos a korrupcióval kapcsolatos 
workshop, társas és civil szervezet vagy csoport képviseltette 
magát, valamint számos színházi darab is született a témával 
kapcsolatban, melyek bemutatásra kerültek a helyszínen. A 
mi társasjátékunk (Éld az életem!) bár más témával foglalko-
zik, belesimult a fesztivál által kínált széles palettába, hiszen 
a társadalmi, szociális, kulturális érzékenység témakörben is 
számtalan szervezet képviseltette magát a fesztiválon.
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2017. július 12-16. – EFOTT – Civil Tér
A Szakkollégium sikerrel pályázott a Civil Térben való megje-
lenésre. A fesztivál jellegéből adódóan egy sokszínű program 
összeállítására törekedtek a hallgatók. A tevékenység célja 
alapvetően az érdeklődők érzékenyítése a hátrányos helyze-
tű egyetemisták iránt és a WHSz bemutatása volt. A játékok 
közül a legnépszerűbb, legtöbbet játszott az Éld az életem 
társasjáték!, a No hate speech! és az Élő honfoglaló volt. Eze-
ket mind-mind igyekeztek a Szakkollégium alapelveinek be-
mutatására felfűzni: multikulturalizmus, interkulturalizmus, 
kölcsönös befogadás. E mellett a fesztiválon szorosabb  kap-
csolatot építettünk a DOSZ (Doktoranduszok Országos Szö-
vetsége) és az ELTE néhány képviselőjével, akiknek ajándé-
koztunk egy-egy társasjátékot. Azt ígérték, hogy a társasunkat 
a jövőben elviszik olyan iskolákba (budapesti gyakorlóiskolák, 
szombathelyi iskolák), ahová mi még nem jutottunk el.

2017. augusztus 1-5. – Ördögkatlan Fesztivál
A Wlislocki Henrik Szakkollégium ezen a nyáron is képvisel-
tette magát az Ördögkatlan fesztiválon. Augusztus elején 
10. alkalommal került megrendezésre a fesztivál színházzal, 
zenével, képzőművészettel, családi programokkal. A szak-
kollégium számos érzékenyítő játékkal készült, valamint 
olyan beszélgetéseket generált, amely alatt a látogatók az 
identitásukra, vagy az előítéletükre tudtak reflektálni. A 
többnapos fesztiválon lehetőség nyílt arra is, hogy a látoga-
tó elmélyítse a cigányságról alkotott képét. A Szakkollégium 
standját felkeresők nagy érdeklődéssel hallgatták a szak-
kollégistákat, akikkel számos esetben hosszú beszélgetések 
zajlottak. A téma főleg az előítéletek megjelenése körül 
forgott, valamint az egyetemista cigány fiatalok jövőképe 
érdekelte a látogatókat. Az idei fesztiválon a szakkollégium 
Nagyharsányban az Esélykikötőben több civil szervezettel 
együtt végig jelen volt, és képviseltette magát, valamint a 
PTE szervezésében a Bölcsészudvarban ismertette a saját 
fejlesztésű interaktív társasjátékot.
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2017. szeptember 2. - Jubileum 650 PTE Nap
Szeptember 2-án az egyetemalapítás alkalmából rendezett 
nyilvános rendezvényen az egész napos programokon sokan 
vettek részt, hogy az PTE felhívására együtt ünnepeljék meg 
a 650 évvel ezelőtt alapított első magyar egyetem születését. 
A Pécsi Tudományegyetem 2017. szeptember 2.-án egy min-
denki számára  nyitott rendezvényt tartott, ahol a Wlislocki 
Henrik Szakkollégium is részt vehetett, kapcsolatot teremt-
hetett az érdeklődőkkel, kicsikkel és nagyokkal egyaránt. 
Rengeteg teljesen új játékkal vett részt szakkollégiumunk 
ezen az ünnepi eseményen. Többek között élő honfoglaló já-
ték volt, ahol a kérdések a romológiához, és az idén 650 éves 
egyetemünk alapításához kapcsolódtak. A játékos kedvűek 
részt vettek egy nyereményjátékon, amin pólót, általunk ké-
szítetett életút társasjátékot, és több kötetet is elvihettek. A 
város szívében tartott szabadtéri eseményen üzenő falunkon 
láthattuk, hogy ki milyen világban szeretne élni, például ahol 
az álmok valóra válnak, ahol mindenki szava meghallgatásra 
kerül, teret kap a kreativitás, és nincs negatív diszkrimináció.

2017. szeptember 15-17. – Keresztény Roma 
Szakkollégium Hálózat tanévnyitó Konferencia
A tanévnyitó ebben az évben Miskolctapolcán került meg-
rendezésre, ahol négy fő képviselhette a Wlislocki Henrik 
Szakkollégiumot. A játékos csapatvetélkedők mellett, társa-
dalmilag is fontos témákról hallhattak előadásokat a részt-
vevők. Beszédet mondott többek között Dr. Járóka Lívia, az 
Európai Parlament alelnöke, aki arról beszélt, milyen köte-
lezettségekkel és feladatokkal kell, kellene szembenézniük 
a fiatal „roma értelmiségnek”.

2017. szeptember 29. – Kutatók éjszakája 2017 – Interaktív 
honfoglaló a cigányság és az érzékenyítés témakörében
Interaktív honfoglalót szerveztek a hallgatók a cigányság, 
és az érzékenyítés témakörében. A csapatok játékos ke-
retek között elmélyülhettek az adott témában, nyíltan 
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beszélgethettek róla. A játék végén lehetőségük volt a 
Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóival is további is-
meretek szerezni.

2017. november 14-19. – Verzió 14 Nemzetközi 
Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál
A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Feszti-
vál 2004 óta Magyarországon egyedüliként nemzetközi és 
magyar dokumentumfilmeken keresztül képviseli az em-
beri méltóságot és közös társadalmi ügyeinket. A Verzión 
bemutatott filmek, mint elemző és véleményformáló al-
kotások eredeti és kreatív módon közelítenek alanyaikhoz, 
együttérzést keltve és toleranciára tanítva minket. A filmek 
után került sor egy pódiumbeszélgetésre, melyre a szakkol-
légium hallgatói is meghívást kaptak.

2017. december 8. WHSz Közösségi Tér – V. WHSz 
Hallgatói konferencia, hallgatói kutatások bemutatkozása
Az úgynevezett házi konferenciák félévente kerülnek meg-
rendezésre, hallgatói szervezés eredményeképp. E rendez-
vények célja, hogy a hallgatók egymásnak bemutathassák 
kutatásaikat, tapasztalatot szerezzenek azok prezentálását 
illetően. Előadók:

• Plenáris előadás: Dr. Híves-Varga Aranka
• Arany János Program kerekasztalbeszélgetés. Mo-
derátor: Trendl Fanni
• Azizov Dóra: A Dárdán (HR) élő beás cigányok nyel-
vi identitástudata
• Kalányos Péter: Romák a médiában
• Mogyorósi Renátó: A jövő tanárainak kisebbségek-
ről alkotott képe egy kutatás tükrében
• Dr. Lakatos Szilvia: A nemzetközi és a magyarorszá-
gi romani nyelv bemutatása
• Gaál Gabriella: A perifériára szorított Másik – Tóth 
Krisztina: Pixel
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• Kátai Dalma: Jugoszlávia, Románia, Lengyelország 
és Magyarország a szocializmus alatt készült közép-
kori témájú filmek tükrében
• Tratnyek Balázs: Az emberi test a halál után

2018. január 20. – Keresztény Roma Szakkollégiumi 
Hálózat Hallgatói és Alumni Találkozója
Budapesten került megrendezésre a KRSZH találkozója, 
melyre a Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóit is meg-
hívták. Az eseményre hivatalos volt Orbán Viktor, Magyar-
ország miniszterelnöke és Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere is, valamint két kiemelkedő tehetségű roma 
származású énekes: Pápai Joci, és Molnár Ferenc „Caramel”. 
Az összegyűjtött anyagból is látszik, hogy a szakkollégium-
ban a tudományosság, és az interkulturális reprezentáció 
mennyire prioritást élvez. 

Elérhetőségek:
http://wlislocki.pte.hu/
http://romologiafolyoirat.pte.hu/




