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Romákat segítõ regionális 
tehetséggondozó hálózat

A projekt helyszíne

Magyarország, Dél-Dunántúli régió, Baranya, Somogy és Tolna megye megyeköz-
pontjai, Pécs, Szekszárd és Kaposvár felsõoktatási intézményei.

A projekt rövid leírása 

A projekt két alprogramból áll. Az elsõ alprogramban középiskolai tehetséggondozói
hálózat épül ki a régió három megyéjében kb. 50 középiskolai roma diákkal. Az alprog-
ram legfontosabb célja a diákok felsõfokú oktatási rendszerbe való bejuttatása. A felké-
szítést középiskolai tutorok, levelezõ távoktatási rendszer, valamint nem pénzbeli jutta-
tások (bónrendszer nyelvi és számítástechnikai tanfolyamok, szakkönyvek vásárlására)
segítségével oldjuk meg.

A második alprogramban roma egyetemi hallgatókat támogató rendszer kerül megva-
lósításra. A létrehozandó hallgatói, tutori rendszer az elsõ éves hallgatók beilleszkedését
segíti, az oktatói tutori rendszer a minõségi oktatásban való részvételt biztosítja. A régi-
óban levõ három felsõoktatási intézményben továbbfejleszthetõ számítógépes informáci-
ós bázist építünk ki roma hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokkal. A láthatatlan kollégi-
umok megszervezésével elõsegítjük a roma tudományos és kulturális élet térnyerését a
felsõoktatásban.

A konzorcium tagjai:
– Pécsi Tudományegyetem Tanárképzõ Intézet Kutatócsoport; 
– Pécsi Tudományegyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék;
– Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat;
– Kaposvári Egyetem Hallgatói Önkormányzat;
– Baranyában, Somogyban és Tolnában mûködõ megyei cigány szervezetek;
– Baranya Megyei Pedagógiai Intézet.

A projekt részletes leírása 

A projekt mûködtetésében a következõ alapelveket kívánjuk érvényesíteni:
– A programban való részvétel önkéntes, a programba való belépés a segítõ szándék

és az érdekek felismerése mentén történik.
– A cigány identitás vállalása nemcsak feltétele, de célja a programnak.
– A konzorcium megõrzi nyitottságát az együttmûködésbe a pályázat megírásakor be

nem vont, de a programban felhasználható értékeket és tevékenységeket folytató szerve-
zetek, intézmények iránt. (Ezen azt értjük, hogy a jelen pályázati rendszer különbözõ ér-
dekcsoportokra bontotta a régióban mûködõ és a pályázat témáját érintõ intézményeket
és szervezeteket. Az érdekellentéteket pillanatnyinak tekintjük; mind nyertes, mind vesz-
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tes pályázat esetén nyitott a konzorcium az együttmûködésre, más szervezetek bevoná-
sára, illetve igény szerint a segítségnyújtásra.)

– A program decentralizált, a mûködtetésben részt vevõk autonómiáját nem korlátoz-
za, hanem segíti, mindemellett folyamatosan tájékozódik a programok minõségével kap-
csolatban.

A projekt célja kettõs. Részint a középiskolai tehetséggondozást és egyetemi felvétel-
re való felkészítést segíti elõ különbözõ módszerekkel, másrészt a régió felsõoktatási in-
tézményeibe bejutott, illetve bejutó cigány nemzetiségû hallgatókat segítõ és támogató
szolgáltatásokat kíván kialakítani.

A program tervezett elemei

Középiskolai tehetséggondozás

A tehetséges, érettségit adó intézményben tanulók felkutatása.
A tanulók felkutatását költségkímélõ módszerekkel tervezzük, felhasználva a megle-

võ információkat, elsõsorban a megyei cigányszervezetek és más együttmûködõ szerve-
zetek, konzorciumok segítségével. A program indulásakor kb. 60 középfokú oktatásban
tanuló (elsõsorban 4. évfolyamos) diákkal kívánunk foglalkozni. Nem kívánjuk azonban
figyelmen kívül hagyni az esti, levelezõ képzésben részt vevõket sem, éppúgy, mint a
már érettségi vizsgát tett, de sikertelenül felvételizõ fiatalokat. Tehetség alatt nemcsak a
közismereti tantárgyakban elért jó vagy kiemelkedõ teljesítményt értjük, hanem támogat-
ni kívánjuk a sportkarrier, illetve a mûvészeti képzés irányába való elmozdulást is. 

A támogatásba bevonandó diákokat az együttmûködõ egyéb szervezetekkel közösen
keressük fel, vizsgáljuk iskolai helyzetüket, teljesítményüket, törekszünk körülményeik
megismerésére és megpróbáljuk a szülõk támogató partnerségét is megnyerni.

A középiskolai tutorok támogatása
A középiskolás diákokat tutoráló tanárokat a Collegium Martineum által vezetett kon-

zorcium ajánlásai alapján anyagi támogatásban részesítjük programunkban.
A tanár-diák kapcsolat minõségét a programot mûködtetõ szervezet rendszeresen

ellenõrzi. A program szervezõi folyamatosan informálják a tutorokat és a programban
részt vevõ diákokat a szervezett programokról, valamint azokról a szolgáltatásokról,
melyek segíthetik a tanulók tanulmányi eredményességét, javíthatják szociális hely-
zetüket. 

Szaktárgyi felvételi elõkészítõk 
A programnak ezt az elemét kimondottan fontosnak tartjuk a már érettségizettek és az

esti és levelezõ képzésben részt vevõk számára.
A programba bevont diákoknak az általuk választott továbbtanulási irányhoz kapcso-

lódó felvételi elõkészítõ programokat nyújtunk. A HÖK vállalja, hogy az általa szerve-
zett levelezõ felvételi elõkészítõkön a programba bevont diákok költségtérítés nélkül
részt vehessenek. 

Amennyiben a diák által választott karon nem a hallgatói önkormányzat szervezi az
elõkészítõ tanfolyamokat, a pályázati támogatásból lehetõséget kívánunk adni a tanulók-
nak az ezeken való részvételre is.

Az „Alternatív tanulási módszerek” tréningjei elsõsorban a nélkülözhetetlen tanulás-
technikai, kommunikatív ismeretek gyarapítását szolgálnák. A Hardi András és munka-
társai által vezetett alprogramban a 3. és 4. évfolyamos és a már érettségizett tanulók al-
ternatív tanulástechnikai módszerekkel alakíthatják elõadó, szövegalkotó, vizsgázási és
általános kommunikációs képességeiket. 
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Középiskolások egyéni támogatása
A felvételire való felkészítés fontos elemét képezi a versenyképességet javító nyelvi és

számítástechnikai ismeretek magasabb szintû elsajátítása. A cigány fiatalok leggyakrab-
ban nem tudják megfizetni ennek költségeit. A konzorcium támogatni kívánja az ezek-
hez való hozzáférést, felméri a tanulók ismereteit és ezek figyelembevételével a részt ve-
võk számától és igényeitõl függõen különféle nyelvi és számítástechnikai tanfolyamokat
szervez. A tanulás hatékonyságának javításához szükséges kézikönyvek, szótárak, szak-
könyvek beszerzését szakkönyv-vásárlási bón formájában támogatjuk. Az ilyen jellegû
támogatások elosztásáról a Konzorciumi Tanács dönt, a diák munkájának ellenõrzése a
tutor feladata.

Kiegészítõ felvételi keretszám
A konzorcium elõ kívánja segíteni, hogy azok a roma diákok, akik felvételi eredmé-

nyük alapján költségtérítéses képzésben vehetnének részt, azonban anyagi helyzetük nem
teszi ezt lehetõvé, hallgatóvá válhassanak. Az egyetemnek a költségtérítéses hallgatók 1
százalékának mértékéig lehetõsége van arra, hogy ilyen módon támogatást nyújtson.
Konzorciumunk törekvése, hogy az említett keret elosztását koordináló dékánokkal kap-
csolatba lépjen, és javaslattevési lehetõséget nyerjen, a programunkba bekerült diákokat
ily módon is támogatva. 

Egyetemi, fõiskolai tehetséggondozás

Egyetemi és fõiskolai hallgatók felkutatása, tutorálása
A projekt indulásakor alapvetõen három különféle cselekvési programra kell felké-

szülni:
– A felsõoktatásban már több éve jelen levõ roma származású hallgatókat elsõsorban

a tutori hálózatba kell bevonni.
– A program indulásakor bekerülõ roma hallgatókat tutori segítséggel ellátni.
– A középiskolai tehetséggondozó hálózatból majdan belépõ diákokkal a felvételi elõ-

készítõk során kapcsolatba kell lépni.
Tutorok kiválasztása, képzése:
A tutorok lehetnek egyetemi, fõiskolai oktatók és hallgatók. 
Az oktatók tutori feladata – nem kizárólagosan – a szakmai támogatás, OTDK-n való

indulásra bíztatás és segítés, szakdolgozati felkészítés, az oktató kutatómunkájának meg-
ismertetése, a hallgató bevonása, közös kutatási program kidolgozása, külföldi vagy
egyéb ösztöndíj megszerzésében való segítségnyújtás, cigánysággal kapcsolatos kutatási
programok megtervezése és elindítása, szakkollégiumokba való felvétel támogatása,
Ph.D képzés. Az oktatók tutori munkáját tevékenységorientáltan kívánjuk támogatni, az
oktató és a hallgató közösen pályázhat a konzorciumhoz, ha a felsorolt tevékenységekkel
kapcsolatban közös munkát végez.

A hallgatók tutori feladata a kortárs segítségnyújtás, az elsõéves hallgatók felsõokta-
tási struktúrába való beilleszkedésének segítése, az intézmények szolgáltatási, támogatá-
si rendszerének megismertetése, valamint az adott város feltérképezése. A hallgatói
tutorok kiválasztásánál fontos a lelki, pszichikai alkalmasság. A hallgatók felkészítést
kapnak a tutori feladatokra, elsõsorban a hátrányos helyzetû fiatalok, a cigányság integ-
rációjának problémái, a problémamegoldás jogi, emberi lehetõségei témakörében. A
hallgatói tutorok szintén pályázat útján nyerhetnek támogatást. Elõnyben részesítjük a ro-
ma származású hallgatókat, akik munkájukért a pályázati támogatásból ösztöndíjban ré-
szesülnek. A Konzorciumi Tanács konzultációk formájában rendszeresen ellenõrzi a
tutorok munkáját. Fontosnak tartjuk, hogy a programban részt vevõ fiatalok egy idõ után
maguk is tutorokká váljanak.
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Információs bázis kialakítása, mûködtetése
A program indulásakor a HÖK-ök infrastrukturális keretein belül, de külön technikai

háttérrel közvetítõdnének a roma hallgatóknak nyújtott szolgáltatások (pl.: pszichológi-
ai, jogi tanácsadás, képességfejlesztõ tréningek, munkaközvetítés) és egyéb, a cigányság-
hoz kapcsolódó információk (pályázati lehetõségek, programajánlók, stb.). Szükséges-
nek tartjuk egy cigányságról szóló internetes könyvtár létrehozását is. Az információs
adatbázis minden a programban részt vevõ hallgató számára hozzáférhetõ, a központot
roma hallgatók mûködtetnék, akik munkájukért ösztöndíjban részesülnek. Az informáci-
ós bázist a HÖK hasonló funkciókat ellátó hallgatói információs központjaiban kívánjuk
elhelyezni. Az adatbázis Szekszárd, Kaposvár, Pécs egyetemi karain közös programfej-
lesztés eredményeként fog mûködni, ily módon a rendszer regionális információszolgál-
tató szerepet tölt be.

Közösségi tér kialakítása, mûködtetése, Láthatatlan Kollégium
A program készítõi elvetik egy különálló roma szakkollégium létesítését annak dezin-

tegráló hatásai miatt, viszont támogatják egy láthatatlan kollégium létrehívását. A Látha-
tatlan Kollégium feladata, hogy kapcsolatot létesít a hasonló jellegû már mûködõ szerve-
zetekkel, részt vesz az általuk szervezett programokban (pl.: Romaversitas, Roma Látha-
tatlan Kollégium stb.). Segíti a cigány kultúra és közélet megismertetését és népszerûsí-
tését különbözõ elõadások, rendezvények szervezésével, (pl.: filmklub, kiállítások, tánc-
ház, a cigány politikai és kulturális közélet szereplõinek bemutatása stb.) A Láthatatlan
Kollégium „látható” része egy mindhárom felsõoktatási intézményben létrehozandó kö-
zösségi helyiség a megfelelõ infrastrukturális háttérrel (folyóiratok, kiskönyvtár, számí-
tástechnikai háttér internetes hozzáféréssel). A Láthatatlan Kollégium programjai, tevé-
kenysége nyitott minden hallgató elõtt.

„Hátrányos helyzetben”
A Pécsi Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke két féléves kurzust szervez

„Hátrányos helyzetben” címmel, amely 80 óra elméleti felkészítést követõen 20 óra te-
repgyakorlattal, azaz falukutató táborral zárul. A kurzus segítségével a programban részt
vevõ hallgatóknak lehetõségük nyílik megismerni a regionális illetve magyarországi ki-
sebbségek helyzetét. A program vezetõje: Gyurok János.

Anyagi támogatás
A három HÖK saját költségvetésébõl állandó elkülönített pénzalapot hoz létre, vala-

mint a programban részt vevõ hallgatók nem-pénzbeli támogatást is kapnak (könyv-,
taneszköz-, fénymásolási utalványok, belépõ kulturális programokra stb.). Az ösztöndí-
jak és a szociális támogatások, kollégiumi férõhely vagy lakhatási támogatás odaítélésé-
rõl a HÖK szociális bizottsága dönt, a konzorcium javaslattételi joggal bír.

Várható eredmények

A célcsoportra gyakorolt várható hatás 
Az elsõ eredmények a pályázó konzorcium megszületésével és az ezzel kapcsolatos

munkák során már megszülettek. 
Fontosnak tartjuk azt, hogy teret nyert az a szemléletmód, hogy a felsõoktatási intéz-

mények nemcsak befogadó intézmények az arra érdemesülteknek, hanem aktív segítõ
programot képesek adni – mintegy támogatva a középfokú oktatást – azoknak a diákok-
nak, akiknek társadalmi helyzetük megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a diploma meg-
szerzését. Kiemelendõ, hogy mindez non-profit módon valósulhat meg. A különbözõ ci-
gány szervezeteknek ez ideig nem vagy alig volt kapcsolata a felsõoktatási intézmények-
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kel. A konzorcium létrejöttével lehetõség nyílott arra, hogy közösen dolgozhatnak azért,
hogy minél több roma fiatal szerezzen diplomát. A pályázat sikere lehetõvé fogja tenni a
különbözõ cigány szervezetek nagyobb jelenlétét a felsõoktatási közélet különbözõ szín-
terein is.

A középiskolai célcsoporttal kapcsolatban a következõ eredmények várhatóak:
A diákok megtalálásával, személyiségük tiszteletben tartásával, családjukkal való kap-

csolatfelvétellel, cigányságuk értékként való elfogadásával erõsödik identitásuk, termé-
szetes tanulási közegükben való megtartásuk erõsíti az integratív viselkedési formák el-
sajátítását, megerõsítését is.

A nem pénzbeli juttatások (elõkészítõ, felvételi tanfolyamok) növelni fogják az esély-
egyenlõséget, a nyelvtanfolyamokon, számítástechnikai képzésen részt vevõk versenyké-
pessége javulni fog, önállóbbak lesznek, ezáltal nõ magabiztosságuk és elvárásaik önma-
gukkal szemben. Az érettségit már megszerzett roma diákok új esélyt kaphatnak a to-
vábbtanulásukkal kapcsolatban. Meg kívánjuk akadályozni, hogy a diákok szociális
helyzetük miatt a tanulmányaikat félbeszakítsák vagy ne folytassák.

Az egyetemmel kialakuló korai kapcsolatuk sikeres felvételi vizsga esetén megköny-
nyíti a beilleszkedés nehézségeit.

Elképzelésünk szerint a program megfelelõ mûködtetése esetén a roma felsõoktatási
hallgatók száma a régióban jelentõsen növekedni fog.

A tutori és alternatív tanulástechnikai metódusok, tréningek segítenek abban, hogy a cigány
fiatalok körében kialakulhasson egy önsegítõ hálózat. Ennek emberi, pedagógiai és technikai
megoldásaira szolgál a három egyetemet és karait összekötõ számítástechnikai háló.

A középiskolai tehetséggondozás során, valamint az egyetemi hallgatók tutori kapcso-
latai, tevékenységei révén olyan modellértékû pedagógiai program alakítható ki, amely
hosszú távon is mûködõképessé válhat. Ezt segíti a HÖK és a kisebbségi önkormányza-
tok alulról jövõ támogatása is.

„Kisugárzó hatás”; a programban részt vevõ diákok sikerei garanciát jelentenek arra,
hogy a tanuló a szûkebb-tágabb kibocsátó közösségére mobilizáló hatással lesz.

A felsõoktatási célcsoporttal kapcsolatos eredmények:
A felsõoktatásban már tanuló és oda belépõ roma származású hallgatók közösségbe

szervezése, illetve a belülrõl induló közösségteremtõ igények feltételeinek megteremté-
se (közösségi tér, közös programok). Olyan csoport létrehozása, amely nemcsak támoga-
tást elfogadni, hanem segítséget, normát adni is képes. A szorongató egyedüllét érzésé-
nek feloldása.

A roma származású hallgatók szociális helyzetét fokozottan figyelembe vevõ, tanul-
mányi eredményességüket kiemelten támogató egyetemi rendszer létrejötte. A rendszer
elkülönített pénzalapból a HÖK-ök keretein belül fog mûködni, lehetõvé teszi a hallga-
tók számára a tanulásra való koncentrálást. A pénzbeli támogatáson felül a hallgatóknak
a tanuláshoz szükséges eszközökhöz való hozzájutása is támogatott lesz.

A hallgatói tutorok kiválasztásánál fontos szempont lesz, hogy cigány származású
tutort válasszunk, az elõzetes konzultációk alapján erre adottak a személyi feltételek. A
cigány származású hallgatók minél nagyobb arányú bevonásával egyrészt többletjövede-
lemhez jutnak a hallgatók, másrészt olyan cselekvési modellt sajátíthatnak el, amely fel-
tételezi a segítõ rendszer továbbélését.

Az információs bázis fokozatos kiépítésével megteremtjük egy országos hálózat alap-
ját, biztosítjuk a monitoring mûködését, valamint közvetítjük az országos és regionális
szinten megjelenõ lehetõségeket. Az internetes könyvtár létrehozásával új ismeretek
megszerzésére adunk lehetõséget – nemcsak a hazai cigánysággal kapcsolatban – az ér-
deklõdõ hallgatóknak.
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A láthatatlan kollégium tevékenysége folytán nagyobb tér fog nyílni az egyetemen a
cigány kultúra és a közélet számára.

A programban részt vevõ hallgatók megismerik – nemcsak saját identitásukkal kap-
csolatban – a másság, a hátrányos helyzet szociológiai értelmezését, mely tudásukat te-
repmunka során kamatoztathatják. Az elfogadás és az elfogadtatás személyiségbeli tech-
nikái fejlõdnek.

A munkába bevont hallgatók által kialakulhat egy önszervezõdõ segítõ szervezet, illet-
ve megteremtõdnek más jellegû civil szervezetek (pl. egyesület) létrehozásának szemé-
lyi és anyagi feltételei.

Abstract

The project consists of two subprogrammes. In subprogramme 1, an organization for
supporting talented secondary school students will be established for Gypsy students,
with 60 of them in the three counties of the region. The most important objective of this
subprogramme is to promote the students’ admission to institutions of higher education. 

Subprogramme 2 will establish a system supporting Gypsy students at universities and
colleges. The student tutorial system will help the first year students with integration. The
teacher tutorial system will ensure participation in quality education. In three institutions
of higher education in the region, an information base for Gypsy students will be devel-
oped, which can be further extended. 


