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1. Bevezetés 

 

 

Az iskolai exklúzió és szegregáció jelensége egyidős az iskolák létrejöttével, miként az 

emberi társadalmakban megjelenő kirekesztés és szegregáció is. Ez napjainkban rendkívül 

népszerű, „felkapott” kutatási téma, és talán nem állunk teljesen messze a valóságtól, ha úgy 

definiáljuk, mint aktualizált társadalmi jelenséget, problémát. 

Makrotársadalmi szinten érzékenyebbé váltunk a kirekesztés, az iskolai kirekesztés és 

szegregáció jelensége iránt. Ennek persze vannak pozitív és negatív hatásai is. Jó, hogy 

figyelmet fordítunk a problémára, hogy elfogadhatatlannak tartjuk, hogy tenni akarunk 

valamit ellene. Rossz, hogy túldimenzionáljuk a problémát, a másodlagos szocializációs 

színteret szinte sterilizálni akarjuk és ezáltal újabb problémákat kreálunk. 

A média szenzációérzékenysége erősen hozzájárult ahhoz, hogy az iskolai kirekesztés, 

szegregáció, erőszak, konfliktusok stb. jelenségei felkeltség a társadalmi érzékenységet az 

iskola világát illetően. 

Kutatások, programok indultak az iskolai kirekesztés, az iskolai erőszak, az iskolai veszélyek, 

az iskolai zaklatás, az iskolai konfliktusok stb. feltárására és visszaszorítására. 

Bízunk benne, hogy hosszútávon ez az extra figyelem és érzékenység e társadalmi jelenséget 

illetően megtérül és iskoláink jóval szociálisabb, toleránsabb és demokratikusabb 

intézmények lesznek. A szeparációs nyomás mérséklődik és a szegregáció, valamint a 

szelekció mögött álló nem oktatási, hanem sokkal inkább társadalmi hatások is gyengülnek. 

Az oktatásra nehezedő elkülönítő, szegregációs hatás helyett az integrált, inklúziós 

oktatáspolitika jótékony eredményeit élvezhetjük, amelyek egyben elősegítik és erősítik a 

társadalmi integráció folyamatát is. Ez a cél, de sok a buktató… 

Popper szerint
1
 (2010) „..az iskolákban ugyanúgy elterjedt, mint társadalmilag, hogy az 

ideális a konfliktusmentes ember. Ha egy gyereknek konfliktusa van a tanárokkal, akkor 

nevelési tanácsadóba vele. Ha konfliktusa van a társaival, a szüleivel, be kell avatkoznia a 

bölcs pszichológusnak, mert eliminálási kényszer van, ne legyen konfliktusa. Hanem milyen 

legyen? Olyan ember, aki minden helyzetben konfliktusmentesen alkalmazkodik. Az az 

ideális gyermek, az az ideális felnőtt. Ki tudja megcsinálni? Az, aki garantáltan 

karakterdefekt. Jellemtelen. Az meg tudja csinálni, hogy minden helyzetben…  

                                                 
1
 Az idézet Popper Péternek az Országgyűlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottságának 2010. március 4-

én, csütörtökön megtartott „Stressz és iskola” című nyílt napon elhangzott előadásából  származik. Lsd. a 

jegyzőkönyvet az Országgyűlés Levéltárában. 
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alkalmazkodik. Na, most ha rááll például az iskola, hogy karakterdefektes gyerekeket gyárt 

tömegével - akikkel szemben egy kötelező elvárás van: tegyél úgy, mintha tisztelnél engem, 

és éveken keresztül semmi bajunk nem lesz egymással, hogy mit gondolsz rólam, mint 

tanárról, mint pedagógusról, azt tartsd magadban, légy szíves, de játszd meg azt, hogy 

tisztelsz, és akkor minden rendben van -, milyen karakter jön ki ebből? Hát, elnézést kérek, 

közhelyet mondok: az emberi karakter konfliktusokon keresztül kovácsolódik ki. A konfliktus 

nem egy negatívum. Ma már úgy használják a konfliktus szót, mintha az egy betegségi tünet 

lenne, egy lelki zavar, amitől meg kell szabadítani az embert….” 

 

A Pečať mesta Šahy-val elhatároztuk, hogy megvizsgáljuk az iskolai kirekesztés jellemzőit 

Vác és Ipolyság város 9. és 11. osztályosainak körében. Célunk az volt, hogy megértsük az 

iskolai kirekesztés okait és következményeit annak érdekében, hogy a helyi közösség minél 

célzottabban tudjon reagálni rá. Hipotézisünk az volt, hogy a két város diákjainak és 

tanárainak körében nagyon hasonló iskolai konfliktusokkal, exklúziós jellemzőkkel 

találkozunk majd és azt tételeztük, hogy a nemzetiségi ellentétek a két város iskoláiban sokkal 

kevésbé lesznek jelen, mint azt a média vagy a közvélemény sugallja. Azt is gondoltuk, hogy 

noha az iskolákra, az oktatásra nehezedő elkülönítő, szegregációs hatás megkérdőjelezhetetlen 

- bár ennek elterjedtsége, jellemzői nagymértékben eltérhetnek a földrajzi környezet, az 

iskolatípus függvényében -, a verbális szinten megjelenő előítéletességnek, szegregációs 

markereknek a mindennapi iskolai életben történő megnyilvánulása jóval gyengébb és 

ritkább. 

Így hát nem volt meglepő eredmény, hogy a megkérdezettek meglehetősen hasonló véleményt 

formáltak a társadalmi problémák, az iskolai konfliktusok, a kirekesztés és azok kezelését 

illetően. Jellemzően a verbális előítéletesség elterjedtségében mértünk érzékelhető 

különbségeket váci és az ipolysági diákok között. 
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2. Előzmények 

 

Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány és a Pečať mesta Šahy közös tevékenysége több mint 10 

éves múltra tekint vissza. Közös ifjúsági programok, konferenciák, képzések jellemzik, 

melynek középpontjában mindig a kortárssegítés, kortársoktatás állt. A közös képzések és 

szabadidős programok minden bizonnyal elősegítették, hogy a váci és ipolysági diákok és 

tanárok között nem detektálható a szlovák-magyar, magyar-szlovák ellenesség, a nemzetek és 

kultúrák közti konfliktusok manifesztálódása, ahogy sem az előítéletesség, sem pedig a a 

szélsőséges nacionalizmus.  

A kortárssegítés, kortársoktatás és kortársképzés 20 éves jelenléte Vác és 10 éves Ipolyság 

városában azt eredményezte, hogy a váci és ipolysági diákok jellemzően jó kapcsolatban 

vannak tanáraikkal, rendszeresen kommunikálnak egymással, természetes jelenségnek számít 

a problémák, konfliktusok megbeszélése. Sok a közös szabadidős program és az iskolán 

kívüli elfoglaltság. Számos olyan tanár dolgozik a középiskolákban, aki csatlakozott a 

kortársprogramhoz, kortársoktatóvá vált, rendszeresen részt vesz a diákjaival együtt közös 

képzéseken, programokon. 

Ha a vizsgálat eredményeit szeretnénk értelmezni, fontos, hogy szem előtt tartsuk ezeket a 

tényeket, hiszen jelentős mértékben befolyásolják a validitást és reliabilitást. 

3. Módszertan 

 

A vizsgálat egy program részét képezte, így a vizsgálat metodikáját is úgy kellett kiválasztani 

és alakítani, hogy az illeszkedjen a programhoz és elősegítse a program hatékony 

megvalósulását. Azaz gyors, de széleskörű adatgyűjtési és feldolgozási módszert kellett 

alkalmazni annak érdekében, hogy a kapott eredményekkel már „dolgozhassanak” a program 

célcsoportjai. Hiszen a programnak e kutatás csak egy eleme volt. A vizsgálati eredmények 

célcsoportok (diákok, tanárok) által történő értelmezése, értékelése és az iskolai exklúzió 

jelenségének kezelésére és visszaszorítására ennek ismeretében adott válaszok és javaslatok  

kidolgozása képezték a program output-ját. 

Alapul vettük a WHO által kidolgozott Rapid Assessment and Response (RAR) módszert, 

melyet eredendően a közegészségügyi helyzet vagy az abban történő változások gyors 
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felmérését/ megismerését követő minél gyorsabb és célzottabb hatásos intervenció 

megvalósítására dolgozták ki. Jellemzően egyszerre többféle adatgyűjtési módszert is 

ötvöznek, és a gyorsaság érdekében a kvalitatív módszerek élveznek előnyt. Célja, hogy rövid 

idő alatt minél részletesebb képet kapjon az adatgyűjtő a jelenségről és az adatgyűjtés olyan 

formában zajlódjon, amely magában foglalja az intervencióban közreműködők részvételével 

információk rendszerezését, értelmezését, továbbá elősegíti és generálja a beavatkozások 

minél gyorsabb megindítását. Így a megismert, feltárt aktuális helyzetre történik a reakció 

(nincs időbeni elcsúszás a vizsgálati eredmények és az intervenciós stratégia megindulása 

között), amely rontja a hatásosságot és a célzottságot); ezáltal pedig a beavatkozások 

meglehetősen hatásosak és nem utolsó sorban hatékonyak.  

 

3.1. A vizsgálat célja 

A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy megismerjük és összehasonlítsuk, hogy milyen 

jellemzői vannak az iskolai kirekesztésnek Vác és Ipolyság város középiskolásainak és 

tanárainak körében, továbbá, hogy megtudjuk, az érintettek szerint milyen eszközökkel 

kellene és lehetne visszaszorítani a jelenséget. 

 

3.2. A vizsgálat módszere 

Az adatgyűjtés során kétféle módszert alkalmaztunk. Egyrészt survey-módszerrel mértük az 

iskolai kirekesztés elterjedtségét és jellemzőit a célcsoportokban, másrészt fókusz-csoportos 

technikát alkalmaztunk a jellemzők elemzéséhez és értelmezéséhez. 

 

3.2.1. Survey 

Önkitöltős kérdőíveket alkalmaztunk a kvantitatív vizsgálat során. Mind Vácon, mind 

Ipolyságban 500-500 fő 9. osztályos és 11. osztályos középiskolás fiatalt (250-250 fő) 

kérdeztünk meg, továbbá 40-40 pedagógust az iskolai kirekesztéssel, diszkriminációval 

kapcsolatos tapasztalatairól, érintettségéről, véleményéről. 

Mivel két kisvárosról van szó, így gyakorlatilag teljes mintán készült a vizsgálat. A vizsgálat 

időpontjában (2011. február) az állami és önkormányzati iskolákban jelenlévő összes 9. és 11. 

osztályos tanuló kitöltötte a kérdőívet. Mindösszesen 1003 kérdőív került kitöltésre a diákok 

részéről és 84 a tanárok részéről. Ebből 12 volt értékelhetetlen a diákok (ebből 5 szlovák 7 
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magyar) és 6 a tanárok (2 szlovák, 4 magyar) esetén. Elutasítást a kutatási asszisztensek nem 

detektáltak. 

Így mindösszesen 991 kérdőív alkotta a diákok körében végzett felmérés mintáját, míg a 

tanárok esetén a vizsgálati minta elemszáma 78 volt.  A mintanagyság lehetővé tette, hogy ne 

alkalmazzunk szükségtelenül súlyozást. 

 

3.2.2. A kérdőív 

A kutatási céloknak megfelelő operacionalizálásán, valamint a kérdések illetve 

kérdésstruktúra körültekintő összeállításán túl a különböző társadalmi megítélés, elítélés alá 

eső jelenségekkel, magatartásokkal  kapcsolatos survey jellegű vizsgálatok során a  - más, 

kevésbé szenzitív értékek vizsgálatához képest – fokozottan kell számítani bizonyos 

mintavételen kívüli típushibák bekövetkezésére. Mivel itt a hangsúly az önbevalláson van, 

ezeknek a vizsgálatoknak a legfőbb problémája is az, hogy mennyire tekinthetők valósnak az 

önbevalláson alapuló válaszok. A hibák egy része kontrollálható, a reliabilitás jó részt 

biztosítható a kérdőívben különböző kontroll kérdések alkalmazásával, másrészt a megfelelő 

adatfelvételi mód és egyéb adatfelvételi technikák (kvalitatív módszerek) kiegészítésével. 

Mivel ilyen típusú vizsgálat még nem történt hazánkban, így a kérdőív kidolgozása során 

folyamatosan együtt dolgoztunk diákokkal és pedagógusokkal és teszteltük a kérdéseket, 

továbbá jellemzően a Stressz és iskola c. program során évek óta komparatív vizsgálatokhoz 

használt – jól bevált - kérdőívet vettük alapul (Ritter, 2006). A kérdőív számos attitűdkérdést 

tartalmazott, így alkalmaztunk célzott Bogardus- és Likert skálákat is. 

A kérdőív kidolgozását a diákok véleménye (kiváltképp a válasz-alternatívák meghatározása 

során) tette teljessé.  Így olyan kérdőív készült, ami egy diák szerint „legalább nem volt 

unalmas” és képes volt elérni, megfogni a célcsoportot. 

 

3.2.3. A fókusz-csoportok 

A  fókusz-csoportok megszervezésének célja az volt, hogy a survey során szerzett adatok 

validitását és reliabilitását ellenőrizzük, továbbá, hogy a jelenséggel jellemzőivel 

kapcsolatban árnyaltabb, részletesebb információkhoz jussunk.  A fókuszcsoportok részben 

homogén tanár, diák illetve vegyes csoportok voltak. A kérdőíves felmérés elemzését 

követően, közvetetten az eredmények értelmezése és igazolása céljából alkalmaztuk a fókusz-

csoportos technikát. 
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4. Vizsgálati eredmények 

 

 

4.1.  A diák minta szocio-demográfiai jellemzői 

 

4.1.1. Nemzetiség és iskola 

13 középiskola vett részt a felmérésben.  A minta elemszáma 991 volt. Ebből 545 fő váci 

(55%) és 446 fő ipolysági (45%) középiskolás fiatal volt. Azonban a vizsgálati mintát alkotót 

75,6%-a, azaz 749 fő magyar nemzetiségűnek vallotta magát és mindössze 20,4%-uk jelezte 

azt, hogy szlovák. 2% volt a magukat romának vallók, 0,2% a cseh nemzetiségűek és 1,8%-uk 

egyéb népcsoporthoz tartozók aránya. 

 

1. ábra 

A vizsgálati mintába kerültek nemzetiség szerinti megoszlása (%) 

 

 

 

Ez a két város összes állami és önkormányzati fenntartású középfokú oktatási intézményét 

magában foglalja. Minden részvevő iskola egy-egy 9. és egy-egy 11. osztálya került a 

vizsgálati mintába.  Amennyiben több osztály is volt ugyanabban az évfolyamban ugyanolyan 

iskolatípusban, úgy random módszerrel történt a  választás, amennyiben több osztály is volt 

ugyanabban az évfolyamban, de különböző iskolatípusúak voltak, úgy minden iskolatípusból 
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került egy a mintába. Így a mintába került  különböző iskolatípusok szerint is reprezentatív 

volt a minta. Bár mint az korábban jeleztük gyakorlatilag teljes mintán készült az adatfelvétel. 

A 9. osztályosok aránya 48,2%, a 11. osztályosoké pedig 51,8% volt. 

 

4.1.2. Nem szerinti megoszlás  

A mintába kerültek 44,7%-a fiú, 53,9%-a lány volt.  Míg a váciaknál a fiúk aránya 43% volt, 

addig az ipolyságiaknál 52,8%. 

 

2. ábra 

A mintába került diákok nembeli megoszlása (%) 

 

 

 

 

 

 

3. ábra 

A mintába került diákok nembeli megoszlása lakhely szerint (%) 

 

 

 

 

 

A fiúk és a lányok aránya közti mintegy 7% pontnyi eltérés oka Vácon, hogy kevés a 

szakiskola és a speciális szakiskolába, szakközépiskolába jelentkező váci és/vagy Vác 

környékén lakó fiatalok más településen járnak iskolába. 

 

4.1.3. Életkor 

A megkérdezett fiatalok 1992 és 1997 között születtek.  A 9. osztályosok aránya 48, 2, a 11. 

osztályosoké 51,8% volt. Az ipolysági fiatalok körében nem volt 1992-es születésű, azonban 

jóval magasabb volt az 1997-ben születettek aránya a 9. osztályosok körében. Ennek oka, 

hogy Magyarországon az elmúlt 10-12 évben kitolódott az iskolát kezdők életkora. 

Fiúk 

44,7% 

Lányok 

53,9% 

Vác 

Fiúk: 43,0% 

Lányok: 57% 

Ipolyság 

Fiúk: 52,8% 

Lányok: 47,2% 
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4.1.4. Sport 

A sport szerepe az ifjúság egészséges életre nevelésében, a hasznos szabadidő eltöltésben, 

valamint stressz-tűrés, a közösségi magatartás, a csoportban, a csoportért dolgozás 

kialakításában és megszilárdításában elvitathatatlan. Vizsgáltuk, hogy a sport milyen szerepet 

tölt be az egyes városok diákságának körében. 

Míg a váci diákok közül minden 5., addig az ipolyságiaknál minden 4. megkérdezett diák 

sportol egyesületben versenyszerűen.  A következő táblázat azt mutatja, hogy milyen 

gyakorisággal sportolnak a megkérdezett diákok. 

 

1. táblázat 

„Sportolsz-e rendszeresen?” 

A sportolás gyakorisága a megkérdezett váci és ipolysági fiatalok körében (%) 

 
 Igen, versenyszerűen Alkalmi jelleggel Nem Összesen 

Vác 22,1 56,6 21,3 100,0 

Ipolyság 25,0 62,5 12,5 100,0 

 

Az 1. táblázat döbbenetesen szemlélteti, hogy míg a mintába került minden 4. váci fiatal 

egyáltalán nem mozog a testnevelés órán kívül semmit, addig ez az állítás az ipolyságiaknál 

csak minden 8. diák esetében érvényes. Jelentős a különbség a két város diákságának a 

sporthoz való viszonyában és érintettségében! Minden bizonnyal érdemes a váciaknak górcső 

alá venni ezt az állapotot! 

 

4.1.5.  Lakókörnyezet 

 

A megkérdezett diákok 46,7%-a városban lakik, további 41,8%-uk a várostól nem messsze, 

faluban, 11,4%-uk pedig községben. Mindössze a megkérdezettek 0,2%-a jelezte, hogy 

telepen él.  Míg az ipolysági diákok fele (50%-a), addig a váciak 45,7%-a él városban. A 

telepen élők is a váciak közül kerültek ki. 

A lakókörnyezet jellemzői és az ott tapasztaltak jelentősen befolyásolják általános közérzetet, 

gerjeszthetnek előítéletet vagy éppen a bizonytalanság, félelemérzet kialakításában szorosan 

összekapcsolódnak a fiatalok tágabb és közvetlen környezetben megélt tapasztalataival, a 

mindennapi zavaró jelenségek által keltett szorongással. Ezek sokszor az iskolában 

manifesztálódnak akár diszkrimináció, akár exklúziót kiváltó magatartás formájában. 
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Ahhoz, hogy felmérjük a lakókörnyezet befolyását a biztonságérzet, a szorongás, az 

előítéletek iskolai megjelenésében egyrészt megkértük a diákokat, hogy nevezzék meg a 3 

legégetőbb problémát a lakókörnyezetükben, valamint felsoroltunk különböző jelenségeket és 

arra kértük a diákokat, hogy egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékeljék azokat aszerint, hogy 

mennyire tekintik súlyos problémának a lakókörnyezetükben. (Az 1-es azt jelentette, hogy 

egyáltalán nem probléma, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon súlyos probléma) 

 

2. táblázat 

Mennyire tartod lakókörnyezetedben problémának a következőket? 

 

 

 

A probléma súlyossága 1-5 skálán (ahol 1= egyáltalán nem 

probléma; 5= súlyos probléma) 

VÁC IPOLYSÁG ÖSSZESEN 

omladozó, üresen álló 

épületek 

2,4 2,2 2,3 

a romák együtt járnak 

iskolába nem romákkal 

2,6 2,2 2,4 

a szlovákok és magyarok 

ellenségeskedése 

2,6 2,1 2,4 

kábítószeresek 3,0 2,7 2,9 

részegek 2,8 3,3 3,1 

szlovákok/magyarok 1,9 2,0 2,0 

szemét, szennyezettség az 

utcákon 

3,4 3,5 3,4 

fegyelmezetlenül vezető 

autósok 

3,1 3,1 3,1 

túl sok külföldi és 

menedékjogra pályázó 

2,0 1,7 1,9 

hajléktalanok, kéregetők 2,4 2,4 2,4 

cigányok 3,3 3,4 3,3 

külföldi-ellenesség, 

idegengyűlölet 

megjelenése 

2,4 1,8 2,1 
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a közlekedést akadályozva 

parkoló autók 

2,5 2,3 2,4 

utcai zaj, forgalom 2,1 2,2 2,1 

bűnözés 3,0 2,4 2,7 

a fiatalok szabadidő 

eltöltési lehetőségeinek 

hiánya 

3,5 3,8 3,6 

sok ember egyedül érzi 

magát 

2,7 2,4 2,5 

az emberek félnek 

megbízni egymásban 

3,0 2,9 2,9 

nehéz más fiatalokkal 

barátkozni 

2,3 2,1 2,2 

rasszizmus 2,8 2,5 2,7 

szegénység 3,3 3,1 3,2 

kevés munkalehetőség 3,9 4,0 3.9 

 

 

Nagyon hasonló lakóhelyi problémákat jeleztek a megkérdezett váci és ipolysági fiatalok.  

Mindkét város diákjai legnagyobb lakóhelyi gondnak a munkanélküliséget tartották, majd a 

szabadidő eltöltési lehetőségek hiányát, illetve a szemetes, szennyezett utcákat.  Ezt követték 

a „cigányok”, ami alatt a roma népességgel és életvitelével szembeni előítéletességet értjük, 

illetve az ipolyságiaknál a részegek az utcákon, míg a váciaknál a szegénység jelensége. 

Mindkét település megkérdezettjei a felsoroltak közül a szlovákokkal, illetve magyarokkal 

szembeni ellenérzést, valamint a külföldiek, bevándorolókkal kapcsolatos problémákat 

tartották a legkisebb gondnak. Illetve jellemzően nem tekintették ezeket a jelenségeket 

lakóhelyükön érzékelhető problémának. 

A megkérdezettek önállóan is nevesíthették problémákat. A következő ábrákon azokat a 

problémákat tüntettük fel – városok szerinti bontásban -, amelyekre  

A.) az általunk felsoroltak közül a legmagasabb súlyossági indexet kapták a 

megkérdezettektől; („Mennyire tartod a településen problémának az alább 

felsoroltakat?”) 
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B.) a válaszadók által nevesített problémák közül a legnagyobb gyakorisággal fordultak 

elő. („Melyik a három legégetőbb probléma a lakókörnyezetedben?”) 

 

4. ábra 

„Mennyire tartod a településen problémának az alább felsoroltakat?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra 

„Melyik a három legégetőbb probléma a lakókörnyezetedben?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti két ábra jól szemlélteti, hogy jellemzően hasonló problémákat jelöltek meg a váci és 

az ipolysági diákok. 

A problémákat összességében súlyosabbnak ítélték a szakiskolába, illetve szakmunkásképző 

intézménybe járók. Ebben a körben a romákkal szembeni előítéletesség markánsabban 

megjelenik, mint a szakközépiskolások és a gimnazisták között.  

Aggasztó a megkérdezett fiatalok roma populációval szembeni előítéletessége. A nem 

racionális megismerés és a tudás mind társadalmi, mind lélektani szempontból leghathatósabb 

eszköze az előítélet –írja Csepeli (1989). Allport (1977) szerint az” előzetes ítéletek akkor 

válnak előítéletekké, ha az újonnan feltárt ismeretek nem képesek változtatni rajtuk”. 

Osztatlan az előítélet kutatók állásfoglalása, miszerint az előítéletek ellenállnak a 

Vác 

1. kevés munkalehetőség 

2. szabadidő eltöltési 

lehetőségek hiánya 

3. szemét, szennyezettség 

4.   „cigányok” 

5.   elidegenedés 

 

Ipolyság 

1. kevés munkalehetőség 

2. szabadidő eltöltési 

lehetőségek hiánya 

3. szemét, szennyezettség 

4. „cigányok” 

5.   részegek 

 

Vác 

1. szemét, szennyezettség 

2. környezetszennyezés 

3. szabadidő eltöltési 

lehetőségek hiánya 

4.  „cigányok” 

5.   bűnözés 

 

Ipolyság 

1. szabadidő eltöltési 

lehetőségek hiánya 

2. kevés munkalehetőség 

3. szemét, szennyezettség 

4.  „cigányok” 

5.   szegénység 
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tapasztalatnak és a józan megfontolásnak és akkor is ragaszkodunk hozzájuk, ha 

valóságérvényüket, mint elégtelent megcáfolják. 

Az előítéletesség egyik aspektusa a sztereotipizálás. A Lippmann (1922) által bevezetett 

sztereotípia fogalma nem más, mit a „fejünkben lévő kép”, mégpedig leegyszerűsített és 

sematikus kép. „A sorrend legtöbbször nem az, hogy először látjuk, s aztán határozzuk meg a 

magunk számára a dolgokat, hanem előbb definiálunk, s aztán látjuk meg őket.” 

Mivel vizsgálatunk nem az előítéletesség mérésére irányult, így nem tudjuk, hogy a vizsgálati 

mintánkban szereplő, a roma populációt problémaként definiáló fiatalok között mekkora a 

személyes negatív tapasztalattal rendelkezők aránya. A szakirodalom az előítéletességet 

részben a szocializáció színtereire is behatoló előítéletes kommunikációhoz kapcsolja, így 

valószínűleg, hogy esetünkben is az elsődleges szocializációs színtéren, a családban jelen lévő 

előítéletességen alapul. Amihez társulhat a kortárscsoport hatása.  

Egy-egy településen a  kiugróan nagy roma lakosság folyamatos feszültségforrást jelent. Noha 

a romaság jelenlétének meglehetősen negatív megítélése mögött szociális-toleráns illetve 

közbiztonsági-életminőségbeli megfontolások egyaránt állhatnak, ennél a kérdés-körnél 

nyilvánvaló, hogy az utóbbi tényezők játszanak döntő szerepet. Az adatokból, és még inkább 

a fókusz csoportos beszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy a lakosságának egy jelentős 

része mélységes, adott esetben egészen szélsőséges előítélettel bír a romaság felé. A 

cigányság többféle szerepben is feltűnik: egyrészt mint a városképet kifejezetten rontó, 

igénytelen, gondozatlan, elhanyagolt réteg, másrészt permanens bűnözői csoportként, 

harmadrészt bomlasztó, garázda elemként, amely puszta létével és magatartásával is félelmet 

és idegenséget kelt a lakosokban. 

A kisebb településen élők körében a romák, mint problémaforrás hatványozottabban 

megjelent, mint a vizsgált városokban lakó fiatalok körében. Egy-egy faluban vagy 

községben, ahol az emberek jobban ismerik egymást és ezáltal a szociális kontroll is jóval 

erősebb, mint a városokban, sokkal provokatívabbnak és maguktól sokkal másabbnak 

érzékelik a romákat a nem roma lakosok. A másság pedig nem csak a bőrszínben, hanem az 

életkörülményekben és életstílusban is jelen van. Az, hogy ebben milyen mértékben felelős az 

előítéletektől terhes és ezáltal korlátokat állító közösség is, kevés figyelmet kap. 

 

Lényegét tekintve a fiatalok leginkább a kevés munkalehetőséget és a hasznos szabadidő 

eltöltési lehetőségek hiányát tekintik a legnagyobb problémának. A szemetesség és a 

környezetszennyezés, elsősorban az elhanyagolt és piszkos környezet, sokakat zavar. Úgy 
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tűnik, hogy a fiataloknak igen nagy igényük lenne a tiszta, rendezett – és minél zöldebb – 

környezetre, és az, hogy lakókörnyezetükben ennek ellenkezőjét tapasztalják, sokat ront az 

általános közérzeten. Nem meglepő módon különösen kisebb településen élők és a rossz 

lakáskörülmények között élők panaszkodnak a piszkos utcákra. Kérdés, hogy mit lehet tenni 

helyi szinten ennek érdekében, hogyan lehetne bevonni a fiatalokat egy környezetvédelmi 

programba? 

A közbiztonság, a bűnözés felmerült ugyan, de nem a legsúlyosabb problémaként értékelték. 

Habár a lakókörnyezetben történő bűncselekmények érzékenyen érintenek mindenkit, 

azonban éppen a kisebb teleüléseken a legnagyobb a közbiztonság és legkisebb a bűnözés.  

A munkalehetőség hiánya aggasztó a megkérdezett fiatalok többsége számára. Nemcsak a 

családjukban érzékelik ennek a jelenségnek a negatív hatásait, de félelemmel tölti el őket, 

hogy mi lesz velük, ha kikerülnek az iskolából.  

A kábítószer- és az alkohol-fogyasztás is relatíve magas súlyossági értéket kapott a problémák 

körében. Ez pedig azt jelzi, hogy a szenvedélyszer-használat és az ahhoz kapcsolódó járulékos 

következmények a megkérdezettek által toleráltnál elterjedtebbek a környezetükben. 

Továbbá, hogy a megkérdezettek többsége szerint ezek a jelenségek bizonytalanságot keltő, 

komoly és zavaró problémák. 

 

Ezzel szemben a megkérdezett pedagógusok szerint lakókörnyezetük legfőbb problémái a 

következők: 

 

6. ábra 

„Mennyire tartja településén problémának az alább felsoroltakat?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vác 

1. kevés munkalehetőség 

2. szegénység 

3. szemét, szennyezettség  

4. közbiztonság 

5. elidegenedés, széthúzás 

 

Ipolyság 

1. kevés munkalehetőség 

2. szemét, szennyezettség 

3. szegénység 

4. közlekedési körülmények 

5. bizalmatlanság 
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Megjelent a cigányság, mint probléma a tanárok körében is, azonban a diákoknál alacsonyabb 

súlyossági index-et kapott, továbbá a nevesített problémák között nem volt nagy a 

gyakorisága. A 7. legnagyobb problémaként jelölték meg Vácon, és 8. volt az Ipolyságiaknál. 

 

4.2.  Iskola, iskolai élet  

 

Az iskola, mint másodlagos szocializációs színtér, a családhoz hasonlóan elősegíti az értékek 

kialakulását, megszilárdulását. Közvetíti a társadalmi normákat és elvárásokat, továbbá 

felerősíti a kulturális értékeket. Azonban az iskola egyben az a terep is, ahol akár több 

különböző érték és normarendszer ütközik egymással, emiatt a tanulók egy része  folyamatos 

frusztrációban, stresszben él, amennyiben megszeretne felelni mind az iskolának, mind pedig 

a családi elvárásoknak. Az iskola nem titkoltan a középosztály normái és értékei szerint 

működik és azt is közvetíti (a bernstein-i rejtetett tanterv). Az alacsonyabb társadalmi 

csoportból származó fiatalok számos nehézséggel szembesülnek az iskolában, a többiekhez 

képest magasabb a stresszorok aránya. Sokszor különböznek a feszültségoldó mintáik is a 

többiekétől. 

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy nem az a gond, hogy az iskola, az iskolai értékek és 

elvárások feszültséget keltenek. Ezeknek megvan az a látens funkciójuk, hogy „megtanítsák” 

a fiatalokat a feszültségi állapotok, frusztráció kezelésére, gyakorlására. A probléma abból 

adódik, hogy ezek a feszültségi állapotok sokszor elnyúlnak mert a fiatalok vagy nem tudják 

vagy nem merik jelezni a problémájukat és az igényeiket. És itt már az iskola felelőssége is 

megjelenik, ha olyan elvárásokat támasztanak velük szemben folyamatosan, ami permanens 

feszültségi állapotot eredményez. 

Nyilvánvaló, hogy bizonyos társadalmi csoportokkal, nemzetiségekkel kapcsolatos előítéletek 

forrása egyrészt az, hogy mikrokörnyezet, a család felnőtt tagjai hogyan vélekednek bizonyos 

társadalmi csoportokról, másrészt a személyes vagy a mikrokörnyezet részéről érkező vélt 

vagy valós tapasztalat, érintettség játszik közre.  

A diákok jelentős része a család felnőtt tagjainak attitűdjét egyes társadalmi csoportok, 

rétegek iránt  „tovább viszi” kvázi újratermeli. És ez megjelenik az iskolában is. Kérdés, hogy 

az iskola az előítéletességet egyes csoportok iránt képes-e kezelni és visszaszorítani vagy 

leképezi a társadalmi valóságot és megerősíti ezeket az attitűdöket. 
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Vizsgáljuk meg az iskolai élet és a diáklét jellemzőit, és elemezzük, ezek mennyiben 

gyakorolnak befolyást az iskolán belüli előítéletek és exklúzió kialakulására és 

fennmaradására. 

 

A megkérdezett diákok 2/3-a (65,9%) szeret iskolába járni. Azonban egészen elképesztő 

különbség van a váci és az ipolysági fiatalok válaszai között: 

 

7. ábra 

Szeretsz iskolába járni? (%) 

 

 

Míg a váci megkérdezettek közel ¾-e szeret iskolába járni, addig az ipolyságiaknak több mint 

a fele nemmel válaszolt a kérdésre! Nézzük, az okozati összefüggéseket! 

Azok a diákok, akik azt válaszolták, hogy szeretnek iskolába járni, jellemezően azért 

gondolják így, mert jól tanulnak vagy legalábbis az átlagnál jobb tanulók, tovább szeretnének 

tanulni, tehát távlati céljaik vannak, továbbá úgy érzik, kedvelik őket a tanárok, diáktársaik, és 

ők is jó kapcsoltban vannak tanáraikkal.  

Akik nem szeretnek iskolába járni, azok jellemzően azért éreznek így, mert unalmasnak 

találják, mert nem megy jól a tanulás, átlagosnak vagy átlag alattinak értékelik saját iskolai 

teljesítményüket, továbbá azt érzik, hogy nem fontosak a diáktársaik és/vagy tanáraik 

számára. 

Azok körében, akik szeretnek iskolába járni, a magukat rossz tanulónak minősítők aránya 

mindössze 3,8% volt, míg azok körében, akik nem szeretnek iskolába járni 24,1%! 

 



Társadalmi kirekesztés és iskola – 2011    
_____________________________________________________________________________________________________ 

19 

8. ábra 

Miért szeretsz iskolába járni? 

 

 

 

 

 

9. ábra 

Miért nem szeretsz iskolába járni? 

 

 

 

 

 

 

Érdemes elgondolkodni azon, hogy az iskolába járás elutasításának legfőbb okai mennyiben 

játszanak szerepet egyrészt az önként, másrészt a nem önként választott iskolai 

kirekesztésben, kiilleszkedésben. Önmagában az iskolai teljesítmény jellemezően nem oka a 

kirekesztésnek, kiközösítésnek, de lehet egy kockázati tényező. Amikor arról kérdeztük a 

diákokat, hogy van-e olyan osztálytársuk a kérdezés időpontjában, aki ki van közösítve, a 

mintába kerülők 63,4% -a válaszolta, hogy van, de mindössze 3,9%-uk szerint volt ennek a 

kiközösített egyén tanulmányi előmenetele az oka.  

 

Megkérdeztük a diákokat és a tanárokat is, hogy mit nem kedvelnek az iskolájukban, mik a 

legnagyobb iskolai problémák. 

A diákok a legnagyobb gyakorisággal az iskola elhanyagoltságát, a tisztaság hiányát 

említették (főként az illemhelyekét, az ebédlőjét, a higiéniai problémákat), taneszközök  

hiányát vagy rossz állapotát stb. Mind Vácon, mind pedig Ipolyságon ez volt a legtöbb 

megkérdezett által említett probléma. Második helyre a tanrenddel kapcsolatos problémák 

kerültek. Úgy, mint a korai iskolakezdés (főleg a „0. órák”), a túl hosszú napok, magas 

óraszám, a sok dolgozat, túl sok írásbeli feladat, rossz órabeosztások). A harmadik helyre a 

tanárok viselkedése került, míg negyedik helyre a rend betartásának hiánya. Ez alatt azt 

értjük, hogy sokak számára zavaró, hogy a tilalomként megjelölt cselekmények vagy 

magatartások jelen lehetnek az iskolában és habár verbálisan és írottan is tiltott mégis megtűrt 

 „tovább szeretnék tanulni” 

„jól megy a tanulás” 

„fontosnak érzem magam” 

„kedvelnek a diákok/tanárok” 

 „az iskola unalmas” 

„nem megy jól megy a tanulás” 

„nem érzem fontosnak magam” 

„nem kedvelnek a diákok/tanárok” 
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jelenség. Az értelmes, elfogadható szabályok sincsenek betartva és betartatva, illetve  

megsértésük sokszor nincs számon kérve, szankcionálva sem. Ez nem csak kaotikus állapotot, 

de bizonytalanságot, félelmet, stresszt eredményez a diákokban. Míg  a szabályszegők joggal 

hiszik azt, hogy nekik mindent szabad…. 

Gyakorlatilag mind a két város diáksága ezeket a problémákat említette legnagyobb 

gyakorisággal. Azonban az Ipolyságiak második helyen a tanárokkal kapcsolatos 

problémáikat nevesítették leggyakrabban. Elsődlegesen a tanárok viselkedését, hozzáállását, 

másod sorban a tanárok tanítási stílusát emeleték ki, mint az egyik legnagyobb iskolai 

problémát. 

 

10. ábra 

„Mit nem kedvelsz leginkább az iskoládban?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látható, mennyire különbözőek a diákok és a tanárok által említett problémák. Egy dolog 

azonban szembetűnő a fenti ábrákon: míg a tanárok a legfőbb iskolai problémát a diákok 

viselkedésében látják, addig a diákok jóval „toleránsabbak” a tanárokkal szemben.  

 

 

 

4.3 Az iskolai kirekesztés 

 

Talán korunk egyik legismertebb szociológusa, Antony Giddens, is ismerte A három pillangó 

című mesét, amikor a társadalmi kirekesztés fogalmát értelmezte. A mese arról szól, hogy a 

sárga, a piros a fehér pillangót utoléri az eső. Próbálnak bekéredzkedni a környező sárga, 

piros és fehér tulipánok szirmai közé az eső elől, de azok csak a saját színűkkel egyező 

pillangókat hajlandók befogadni. Egyik pillangó sem hagyja cserben társait és így 

Diákok 

1. az iskola elhanyagoltsága 

2. a tanrenddel kapcsolatos 

problémák 

3. a tanárok viselkedése  

4. a rend betartásának hiánya 

 

Tanárok 

1. a diákok viselkedése 

2. a tanárok 

kiszolgáltatottsága 

3. taneszközök hiánya 

4. lopások, rongálások 

5. bizalmatlanság 
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mindannyian megáznak, azaz „kirekesztődnek”. És, mint a mesékben általában itt is minden 

jóra fordul a végén, eláll az eső és röpködhetnek tovább.  Vajon így van az embereknél is? 

Egyáltalán mi az elutasítás, kirekesztés és kiilleszkedés leggyakoribb ok az iskolában? És 

tényleg meglehetősen előítéletesek és kirekesztők a diákok? 

 

Számos értelmezése és értelmezési kerete létezik a társadalmi kirekesztésnek, a szűkebb körű 

meghatározások a szegénység, rasszizmus, munkanélküliség fogalmával, a szélesebb körűek 

pedig jellemzően az integráció fogalmával operálnak. 

Giddens (1998) definíciójában különbséget tesz az önként és a nem önként választott 

kirekesztés között. Ahogy azt a pillangós mesében is megfigyelhettük. Azonban szükséges, 

hogy figyelmet fordítsunk azokra a hatalmi játszmákra, kapcsolati és kommunikációs 

folyamatokra, amelyek akár tudattalanul is, a kirekesztő és a kirekesztett között zajlanak.  

A kirekesztés – legyen az akár pozitív, akár negatív diszkrimináció következménye - az 

emberek mindennapi életének számos területén megfigyelhető jelenség, azonban talán sehol 

nem olyan meghatározó élmény egy fejlődő személyiség számára, mint az iskolában. 

 

Megkérdeztük a diákoktól, hogy előfordult-e velük az iskolában, hogy valaki csúfolta, 

bántotta őket. A megkérdezettek 61,7%-a jelezte, hogy igen, egyszer volt már áldozata ilyen 

eseménynek, míg minden ötödik (20,2%) arról számolt be, hogy a vizsgálatot megelőző évben 

is történt vele ilyen. Nem volt értékelhető eltérés az ipolysági és a váci diákok érintettségét 

tekintve! Az azonban figyelmet érdemel, hogy a megkérdezettek 8,2%-a arról számolt be, 

hogy az elmúlt évben 5-nél több alkalommal történt vele ilyen esemény! Azaz minden 12. 

gyerek a vizsgálati mintában ún. viktimizációs veszélynek van kitéve. Átlagosan 

osztályonként két tanulóról van szó! 

Habár a leggyakrabban egy agresszor az okozó, azaz egy olyan diáktárs, aki rendszeresen 

bánt, csúfol másokat vagy éppen egy személyközi konfliktus az ok, azonban az esetek közel 

egyötödében (17,6%) az okot az áldozat külső megjelenése (!), és nem a viselkedése okozta. 

A megjelenés alatt a státusz-szimbólumoknak a hiányát és a szegénység, depriváltság látható 

jeleit kell értenünk! 
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11. ábra 

„Előfordult veled valaha, hogy csúfolt, bántott vagy megfenyegetett valamelyik diáktársad az 

iskolában?”(%) 

 

 

 

 

 

 

2. táblázat 

Ha igen, körülbelül hány alkalommal?(%) 

 1 

alkalommal 

2 vagy 3 

alkalommal 

4 vagy 5 

alkalommal 

6-10 

alkalommal 

10-nél 

többször 

 

Vác 20,1 40,1 16,2 6,6 17,1 100,0 

Ipolyság 22,2 50,0 10,0 2,2 15,6 100,0 

 

A fenti adatok azt mutatják, hogy a váciak körében az iskolában őket ért molesztálások 

életprevelenciértékei magasabb, mint az ipolyságiak esetében, azaz a váci megkérdezettek 

életükben többen voltak áldozatai ilyen cselekményeknek. A kisebb molesztálások 

„természetes” jelenségek a diákok között. Alkalomi előfordulásukat nem tekinthetjük 

semmiképpen kórosnak, károsnak, azonban ha állandósul és olyan feszültségi helyzetet teremt 

egy diákban amelyet nem tud feloldani, amelyből nem tud kilépni, akkor komoly 

viktimizációs problémává válhat. Ez pedig marginalizációhoz, kirekesztéshez és legtöbbször 

egyre erőszakosabb magatartások megnyilvánulásához vezet. 

A molesztálást elszenvedett diákok jelentős része életében csak párszor élt át ilyet az 

iskolában azonban, azonban a 2. táblázat jelzi, hogy minden 6 váci és ipolysági ilyen diák 10-

nél több alkalommal. E jelenség kapcsán az éves prevalenciaérték az összes megkérdezett 

körében 20,2  volt, azaz minden ötödik diák átélt a vizsgálatot megelőző évben molesztálást 

társaitól, továbbá, hogy 8,2%-uk esetében ez 5-nél több alkalommal fordult elő. Jellemzően 

ők tekinthetők a tipikus áldozatoknak, akik amellett, hogy valószínűleg kirekesztettek, 

kiközösítettek az osztályukban rendszeresen szenvednek el megaláztatást társaiktól. Ezek a 

diákok azt jelezték, hogy a leggyakrabban azért történik velük ilyen esemény, mert van egy 

másik diák a közösségben, aki ok nélkül csúfol, bánt másokat vagy éppen kisebb nézeteltérése 

volt valakivel.  

Vác 

Igen: 64,5% 

Nem: 35,5% 

Ipolyság 

Igen: 57,1% 

Nem: 42,9% 
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Az alkalmi csúfolódást, bántást, fenyegetést elszenvedők a leggyakoribb okként a kisebb 

nézeteltéréseket, nézet- és véleménykülönbségeket nevesítették. A legkevesebben a származás 

miatti molesztálást említették. 

 

11. ábra 

Mit gondolsz, mi lehetett a molesztálás oka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habár a leggyakrabban egy agresszor az okozó, azaz egy olyan diáktárs, aki rendszeresen 

bánt, csúfol másokat vagy éppen egy személyközi konfliktus az ok, azonban az esetek közel 

egyötödében (17,6%) az okot az áldozat külső megjelenése (!), és nem a viselkedése okozta. 

A megjelenés alatt a státusz-szimbólumoknak a hiányát és a szegénység, depriváltság látható 

jeleit kell értenünk! 

 

A diákok jelentős része nem tett semmit a molesztálást követően, nem szólt senkinek. Ez a 

legtöbb esetben azért történt, mert nem volt jelentősége a molesztálást elszenvedett diák 

számára, nem érte nagy sérelem. Akik meséltek a történtekről azok leggyakrabban barátaikkal 

osztották meg azt, ritkábban szülővel, testvérrel. Ezekben az esetekben a vélt vagy valós 

sérelem megélése már jelentősebb volt, azonban aggasztó, hogy a rendszeres molesztálást 

elszenvedők közül csak minden 3. beszélt már erről valakivel (jellemzően baráttal, 

ismerőssel), de nem szülővel és nem tanárral. 

 

12. ábra 

Van olyan osztálytársad, aki ki van közösítve? 

 

 

 

 

 

Diákok 

1. kisebb nézeteltérés, 

nézetkülönbség 

2. egy agresszor mindenkit 

érintő rendszeres molesztálása 

3. státuszszimbólum hiánya a 

4. származás, rasszjegyek  

 

Vác 

64,7% 

Ipolyság 

53,4% 
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Vácon a megkérdezettek 64,7%-a, Ipolyságban 53,4%-a jelezte azt, hogy van olyan 

osztálytársa aki ki van közösítve, ki van rekesztve az osztályközösségből. A megkérdezettek 

4,8%-a azt vallotta, hogy saját magáról van szó! A kiközösítés legfőbb okaként a stréberséget, 

a testszagot és a „látható szegénységet” nevezték meg. A valamely etnikumhoz való tartozást 

említették a legkisebb gyakorisággal. Ami azt jelzi, hogy habár verbálisan erős a romákkal 

szembeni előítéletesség ennek manifesztálódása sokkal ritkább a vizsgált iskolákban és a 

diákok körében. 

 

3. táblázat 

Mi a kiközösítés oka?(%) 

A kiközösítés oka Gyakoriság (%) 

gyakran bánt másokat 5,3 

agresszív, durva 5,5 

rossz tanuló 6,9 

roma származású 2,6 

rossz a testszaga 17,4 

szlovák/magyar származású 0,1 

kivételeznek vele a tanárok 12,2 

csak a jó jegyek érdeklik 9,7 

drogozik, vagy sok alkoholt fogyaszt 4,0 

státuszszimbólumok hiánya vagy 

„gyengesége”, látható szegénység 

19,3 

egyéb 10,5 

Összesen 100,0 

 

 

 

 

A legmarkánsabb különbség a két város megkérdezettjei között az volt, hogy míg az 

ipolyságiak toleránsabbnak bizonyultak egymás iránt és alacsonyabb élet- és éves 

prevalenciaértéket mértünk körükben az iskolai molesztálások tekintetében, addig a váci 

diákok jobban szerettek iskolába járni és elégedettebbek voltak a tanáraikkal is 

(66,6%:54,9%).  
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4.4. Előítéletesség az iskolában 

 

Előre kell bocsátanunk, hogy szlovák-magyar, magyar-szlovák konfliktust nem detektáltunk. 

Azaz nemcsak hogy nem kirekesztők, de még verbálisan sem előítéletesek egymással 

szemben a mintába került szlovák és magyar diákok, valamint tanáraik. Annál inkább a 

romákkal szemben. Egyes társadalmi csoportokkal szembeni előítéletességet mutatja a 

következő ábra: 

 

13. ábra 

Ha tehetnéd, kiket nem választanál padszomszédnak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ábrák jól szemléltetik, hogy habár a legnagyobb gyakorisággal megjelölt társadalmi 

csoportok (12 felsorolt közül ) mindkét város diák és tanár megkérdezettjei között azonosak, 

az arányszámok különböznek. Nézzük a tanárokat: 

 

14. ábra 

Ha tehetné, osztályfőnökként kiket nem választana az osztályába? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁC 

roma (51,7%) 

stréber (23,5%) 

HIV fertőzött (14,7%) 

 

IPOLYSÁG 

roma (62,9%) 

stréber (18,8%) 

HIV fertőzött (6,3%) 

VÁC 

stréber (41,4%) 

HIV fertőzött (21,6%) 

roma (20,7%) 

 

IPOLYSÁG 

stréber (36,8%) 

HIV fertőzött (26,3%) 

roma (21,1%) 
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Az ábrák azt jelzik, hogy a 12 felsorolt csoport közül történt választás és a sorrendiség 

tekintetében is hasonló sztereotípiákkal rendelkeznek a váci és az ipolysági diákok, illetve a 

tanárok is. Míg a diákok a romákkal szemben mutatják a legnagyobb előítéletességet, a 

tanárok a stréber diákokat kedvelik legkevésbé.  

Megkérdeztük, hogy mi volt a választás oka. A legtöbben azt jelezték, hogy habár jellmezően 

nincsenek negatív tapasztalataik a megjelölt csoportokkal szemben velük szemben mégis 

rossz, kellemetlen érzést keltenek bennük és/vagy nem tetszik a viselkedésük. 

Elgondolkodtató a megkérdezett fiatalok és tanárok roma populációval és HIV fertőzöttekkel 

szembeni – bár alapvetően csupán verbális szinten megnyilvánuló – előítéletessége. 

 

4.5 Kirekesztés Magyarországon/Szlovákiában 

 

Megkérdeztük a diákoktól, hogy ma Magyarországon, illetve Szlovákiában szerintük milyen 

emberek a legkirekesztettebbek, kiközösítettebbek a társadalomban. Mindkét város 

megkérdezett diáksága -  a felsorolt 12 csoport közül – ugyanazokat választotta és a választás 

gyakoriságának tekintetében is nagyon hasonló értékeket mértünk. 

A megkérdezett diákok szerint mind Magyarországon, mind pedig Szlovákiában a 

legkirekesztettebb csoportok a következők (tekintettel a sorrendiségre): 

hajléktalanok, 

börtönviseltek, 

romák, 

értelmi fogyatékosok. 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon mely csoportokról gondolják úgy, hogy habár 

nyilvánvaló a kirekesztettségük, mégis társadalmi védelmet kellene élvezniük és melyek 

azok, akik megérdemlik marginalizációjukat. 

Jellemzően sok hasonlóságot találtuk a váci és ipolysági diákok megítélésében az egyes 

csoportok vonatkozásában, bár néhol az arányszámok erős szórást mutatnak: 
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4. táblázat 

Mely társadalmi csoportokat védenéd a kirekesztéstől és szerinted melyek azok, amelyek 

megérdemlik? 

Társadalmi csoportok Védelmet jelölők aránya 

VÁC (%) 

Védelmet jelölők aránya 

IPOLYSÁG (%) 

Börtönviseltek 16,0 11,8 

Hajléktalanok 71,8 56,0 

Romák 27,8 20,0 

Értelmi fogyatékosok 94,3 92,9 

Bűnöző fiatalok 12,6 19,0 

Drogosok 16,7 5,4 

Magyarok/Szlovákok 92,7 93,4 

HIV fertőzöttek 70,5 73,0 

Roma gyerekek 46,7 51,5 

Szegények 92,6 86,6 

Öregek 91,9 91,7 

Zsidó vallásúak 72,7 75,0 

 

A táblázat  azt mutatja, hogy egyértelműen védenék az értelmi fogyatékosokat, a 

magyarokat/szlovákokat, a szegényeket és az időseket. Jelentős többség, azaz a 

megkérdezettek mintegy  ¾-e szerint védelmet kellene élvezniük a hajléktalanoknak, a HIV 

fertőzötteknek és a zsidó vallásúaknak is. Megosztottak a diákok a roma gyerekek védelmét 

illetően,  a megkérdezettek mintegy fele szerint védeni kellene őket, fele szerint nem. A 

hajléktalanok megítélésének tekintetében azonban jelentős különbséget detektáltunk a  váci és 

az ipolysági diákok között: míg a váciak többségében védenék, az ipoylságiak megosztottak e 

csoport társadalmi védelmét illetően.  

 

Egyértelműen megérdemlik kirekesztettségüket a megkérdezettek szerint a börtönviseltek, a 

romák (bár itt minden 5. megkérdezett védené őket), a bűnöző fiatalok és a drogosok. 

Nagy különbség mutatkozott még a drogok megítélése kapcsán: az ipoylságiak közül sokkal 

kevesebben védenék a drogosokat, mint a váciak közül, azaz az ipolyságiak összességében 

jobban elítélik a drogosokat,mint a váciak. 
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4.6. Ötletek az iskolai kirekesztés ellen 

 

A megkérdezett diákok 85%-a és a tanárok 92%-a szerint szükséges fellépni az iskolai kirekesztés 

ellen. A leggyakrabban előforduló javaslatok a következők voltak, országhatártól függetlenül: 

 

15. ábra 

Ha oktatási miniszter lennél, mi lenne a 3 legfontosabb dolog, amit az iskolai kirekesztés 

visszaszorítása érdekében tennél? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdekes képet mutat, hogy mind a diákok, mind a tanárok körében a második leggyakrabban 

említett eszköz a probléma visszaszorítására az egyenruha viselésének említése. Ez megerősíti 

azokat az adatokat, amelyek azt tükrözik, hogy az iskolai kirekesztés egyik fő oka a 

fogyasztói társadalomnak az iskola világában is megjelenő szimbólumai.  

 

Összefoglalás 

A vizsgálati eredmények alapján Vác és Ipolyság városok középiskoláiban az iskolai 

kirekesztés és diszkrimináció jellemzői a következők: 

 nem jellemző a magyar-szlovák, szlovák-magyar ellentét, ellenségeskedés, 

diszkrimináció; 

 erős mind a diákok, mind a tanárok részről a romákkal szemben a verbális szinten 

megjelenő előítéletesség, habár ennek a mindennapi iskolai életben történő 

megnyilvánulása meglehetősen ritka;  

 az ipolysági diákok toleránsabbak, elfogadóbban egymás „másságával” szemben a 

gyakorlatban, mint a váciak; ugyanakkor a váci diákok jobban szeretnek iskolába járni 

és elfogadóbbak tanáraikkal szemben, mint az ipolyságiak; 

Diákok 

1. sok közös program a 

kirekesztett csoportokkal 

2. egyenruha viselése 

3. hasonlókat egy osztályba 

 

Tanárok 

1. előadások, tréningek 

2. egyenruha viselése 

3. differenciált oktatás 
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 az ipolysági diákok körében is észlelhető, de a váciaknál markánsabban megjelenik a 

kirekesztés okaként a fogyasztói társadalom szimbólumainak hiánya, egyszerűbben a 

„látható szegénység”. 

 az önként és a nem önként választott kirekesztés is megfigyelhető az iskolában, bár 

jellemzően a nem önként választott kirekesztés alakul át önként vállalt 

marginalizációvá, kiilleszkedéssé; 

 az iskolai kirekesztés visszaszorítására mind a tanárok, mind a diákok körében az 

egyik leggyakrabban említett eszköz az egyenruha viselése, a homogénebb iskolai 

csoportok, illetve a kirekesztettekkel való közös programok létrehozása volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Társadalmi kirekesztés és iskola – 2011    
_____________________________________________________________________________________________________ 

30 

 

Tartalom 
 

1. Bevezetés ................................................................................................................................ 4 

2. Előzmények ............................................................................................................................ 6 

3. Módszertan ............................................................................................................................. 6 

3.1. A vizsgálat célja ............................................................................................................... 7 

3.2. A vizsgálat módszere ....................................................................................................... 7 

3.2.1. Survey ....................................................................................................................... 7 

3.2.2. A kérdőív ................................................................................................................... 8 

3.2.3. A fókusz-csoportok.................................................................................................... 8 

4. Vizsgálati eredmények ........................................................................................................... 9 

4.1.  A diák minta szocio-demográfiai jellemzői ................................................................... 9 

4.1.1. Nemzetiség és iskola ................................................................................................. 9 

4.1.2. Nem szerinti megoszlás .......................................................................................... 10 

4.1.3. Életkor .................................................................................................................... 10 

4.1.4. Sport ....................................................................................................................... 11 

4.1.5.  Lakókörnyezet ........................................................................................................ 11 

4.2.  Iskola, iskolai élet ......................................................................................................... 17 

4.3 Az iskolai kirekesztés ..................................................................................................... 20 

4.4. Előítéletesség az iskolában ............................................................................................ 25 

4.5 Kirekesztés Magyarországon/Szlovákiában ................................................................... 26 

4.6. Ötletek az iskolai kirekesztés ellen ............................................................................... 28 

 

 

 

 



Társadalmi kirekesztés és iskola – 2011    
_____________________________________________________________________________________________________ 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

 
1. A kutatási összefoglaló szlovák, cseh, lengyel és angol nyelveken 
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Vylúčenie zo spoločnosti a škola 
 

Už aj Anthony Giddens, snáď jeden z našich najznámejších sociológov, poznal rozprávku s názvom 

Tri motýle, keď analyzoval pojem vylúčenia zo spoločnosti. Príbeh rozpráva o tom, ako zastihne 

dážď žltého, bieleho a červeného motýľa. Všetky sa usilujú dostať sa do bezpečia pred dažďom medzi 

lupienky žltých, červených a bielych tulipánov, avšak tie sú ochotné prijať iba motýľov rovnakej 

farby. Ani jeden z nich však neopustí svojho druha, tak teda všetky zmoknú, čiže budú istým 

spôsobom „vylúčení“. Ako to už zvyčajne býva v rozprávkach, nakoniec všetko dobre dopadne, 

prestane pršať a motýle si naďalej veselo poletúvajú. Je to tak aj v prípade nás ľudí? Stojíme skutočne 

pri svojich partneroch i vtedy, ak by nás jedna zo skupín prijala, ale našich partnerov by súčasne 

odmietla? Vôbec, čo je najčastejším dôvodom odmietnutia, vylúčenia a neprispôsobenia sa v škole? 

Majú študenti naozaj predsudky a sklon k vylúčeniu svojich spolužiakov? 

 

Analýza pojmu vylúčenia 

Existuje mnoho interpretácií a rámcových vymedzení pojmu vylúčenia zo spoločnosti, užší rozsah 

výkladu pracuje s koncepciou chudoby, rasizmu, nezamestnanosti, širší rozsah zvyčajne s koncepciou 

integrácie. 

Giddens (1998) robí rozdiel medzi dobrovoľne a nedobrovoľne zvoleným vylúčením. Ako sme to 

mohli pozorovať už aj v prípade rozprávky s motýľmi. Je však potrebné, aby sme svoju pozornosť 

obrátili na tie mocenské hry, partnerské a komunikačné procesy, ktoré sa dejú, prípadne aj podvedome 

medzi vylučujúcimi a vylúčenými. 

Samotné vylúčenie – nech je to už dôsledok pozitívnej, ba negatívnej diskriminácie – je to jav, ktorý 

možno pozorovať vo viacerých oblastiach každodenného života, avšak asi nikde nie je až takou 

smerodajnou skúsenosťou pre osobnostný vývoj dospievajúceho, ako v  škole samotnej. 

V záujme toho, aby sme lepšie porozumeli príčinám a dôvodom školského vylúčenia, a aby čo 

najcielenejšie mohla reagovať miestna komunita, uskutočnili sme prieskum, vykonali štúdiu medzi 

žiakmi a vyučujúcimi dvoch miest, a to mesta Vác a Šahy. Oslovili sme približne 500-500 

stredoškolských študentov a 40-40 stredoškolských učiteľov, spýtali sa na ich názor i skúsenosti 

ohľadom školského vylúčenia. 

Opýtaní respondenti mali prekvapivo podobný názor o spoločenských problémoch, vylúčení 

a spôsobom, ako sa s nimi zaoberať, zaobchádzať, ale líšila sa pozícia vnímania medzi 

študentmi mesta Vác a mesta Šahy ohľadom posudzovania jednotlivých spoločenských skupín. 

 

Problémy v miestnej komunite 

Podľa názoru väčšiny opýtaných študentov z obidvoch miest ako tri najakútnejšie problémy sa javili 

znečistenie životného prostredia osád, nezamestnanosť a nedostatok príležitostí trávenia voľného času. 

Tie nasledovali pripomienky k rómskej menšine, respektíve k ich životnému štýlu, ďalej problematika 

postupného odcudzenie sa. Je zaujímavé, že opýtaní vyučujúci spomínali podobné problémy, hoci 

v ich prípade poradie sa vyvinulo úplne inak. Oni totiž pasovali na prvé tri pomyselné priečky 

nezamestnanosť, chudobu a znečistenie životného prostredia. Tie nasledovali kriminalita, odcudzenie 

sa a nezhoda, nesúdržnosť. 

Na zmapovanie problémov všeobecného pocitu, pocitu istoty, stability a bezpečia i stresu nám dávajú 

práve údaje, týkajúce sa problematiky miest, komunít a škôl. Tieto faktory vážne prispievajú na vývoj 

všeobecného pocitu istoty mladistvých a môžu vyvolať pocit neistoty. 

 

 

 

Problémy v škole 

Je akokoľvek zaujímavé, ale približne dve tretiny (65,9%) študentov uviedli, že radi chodia do školy. 

Zvyčajne preto, lebo tam majú veľa priateľov, prípadne by sa chceli ďalej vzdelávať. Tí, ktorí uviedli 

opak, čiže neradi chodia školu, ako dôvod vymenovali nasledovné: 
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Je teda opodstatnené zamyslieť sa nad tým, že tieto vymenované dôvody odmietania navštevovať 

školu, do akej miery prispievajú jednak k dobrovoľne, a na druhej strane k nedobrovoľne zvolenému 

vylúčeniu a neprispôsobeniu sa. 

Opýtali sme sa žiakov a ich vyučujúcich, čo sa im nepáči na svojich vlastných školách, čo sú najväčšie 

problémy. Na nasledovných obrázkoch znázorňujeme tie javy, udalosti, ktoré respondenti najčastejšie 

spomínali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zreteľné, ako veľmi sa líšia problémy, pomenované študentmi a učiteľmi. Nezávisle od štátnych 

hraníc. Jedna vec je však zrejmá na vyššie uvedených obrázkoch: kým učitelia vidia hlavné školské 

problémy v správaní študentov, zatiaľ študenti sú oveľa „tolerantnejší“ voči učiteľom. 

 

Školské vylúčenie 

Opýtali sme sa študentov, či sa im už prihodilo v škole, že ich niekto zosmiešňoval, robil si z 

nich posmešky, či im ubližoval. Okolo 61,7% respondentov súhlasil, že áno, už raz sa stal obeťou 

takejto udalosti, kým každý piaty (20,2%) uviedol, že sa mu to stalo rok pred prieskumom, štúdiou. 

Nebol však výrazný rozdiel v odpovediach medzi študentmi mesta Vác a mesta Šahy! Je pritom 

pozoruhodné, že až 8,2% opýtaných sa s nami podelilo, že minulý rok sa im prihodilo viac ako 5-krát 

takýchto udalostí! Čiže každé 12. dieťa prieskumnej vzorky je vystavené tzv. viktimizačnej nástrahe, 

riziku. Týka sa to priemerne až dvoch žiakov zo skúmaných tried! 

 

Hoci najčastejšie skloňovaným dôvodom bol agresor, čiže jeden taký spolužiak, ktorý permanentne 

ubližuje druhým, zosmiešňuje iných alebo samotný osobný konflikt, avšak približne až v pätine 

prípadov (17,6%) príčinou bol zovňajšok obeti a nie jeho správanie sa. Pod týmto javom máme chápať 

viditeľný nedostatok symbolov spoločenskej a sociálnej príslušnosti a chudoby i deprivácie! 

 

 

 

 

- „necítim sa dôležitým, 

- „neučím sa dobre”, 

- „učitelia ma nemajú v láske” 

ŠTUDENTI 

zanedbanie školy 

problémy s rozvrhom hodín 

spôsob správania sa učiteľov 

absencia nedodržiavania poriadku 

UČITELIA 

správanie sa študentov 

zraniteľnosť učiteľov 

nedostatok školských pomôcok 

krádeže, zničenie školského majetku 
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Máš takého spolužiaka, ktorý je vylúčený? 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,7% opýtaných mesta Vác a 53,4% respondentov mesta Šahy uviedlo, že má takého spolužiaka, 

ktorý je vylúčený, vyvrhnutý, vyobcovaný zo spoločnosti v triede. Až 4,8% opýtaných respondentov 

si to myslí o sebe! Ako hlavný dôvod vylúčenia označili šplhúňstvo, tzv. štréberstvo a „viditeľnú 

chudobu“. Príslušnosť k istej etnickej skupine, etniku sa skoro vôbec nespomínalo. 

 

Najmarkantnejší rozdiel medzi opýtanými dvoch miest bol ten, že kým respondenti mesta Šahy sa 

javili tolerantnejší voči sebe, dovtedy žiaci mesta Vác oveľa radšej chodili do školy a boli aj 

spokojnejší so svojimi vyučujúcimi (66,6%:54,9%). 

 

Predsudky v škole 

Slovensko-maďarský, maďarsko-slovenský konflikt sme nezaregistrovali. Teda vo vzorke opýtaných 

respondentov z radov študentov a učiteľov nielenže voči sebe neboli vylúčenia hodné, ale nemali ani 

verbálne predsudky. O to viac voči Rómom. Ich predpojatosť voči jednotlivým spoločenským 

skupinám znázorňuje nasledovný obrázok: 

 

Keby si mal možnosť, koho by si nevybral ako svojho spolusediaceho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázkoch je dobre znázornené, že hoci najčastejšie označované spoločenské skupiny (12 

z uvedených) boli rovnaké medzi opýtanými respondentmi z radov študentov a učiteľov z obidvoch 

miest, pritom ich pomer výsledných čísiel je rozdielny. Pozrime sa na učiteľov: 

 

 

Keby ste mohli ako triedny učiteľ, koho by ste nevybrali do svojej triedy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto VÁC 

Róm (51,7%) 

štréber, šplhúň (23,5%) 

HIV nakazený (14,7%) 

- „nem megy jól a 

tanulás”, 

- „nem kedvelnek a 

tanárok/diákok” 

 

Mesto ŠAHY 

Róm (62,9%) 

štréber, šplhúň (18,8%) 

HIV nakazený (6,3%) 

 

Mesto VÁC 

štréber, šplhúň (41,4%) 

HIV nakazený (21,6%) 

Róm (20,7%) 

-  „nem megy jól a 

tanulás”, 

- „nem kedvelnek a 

tanárok/diákok” 

 

Mesto ŠAHY 

štréber, šplhúň (36,8%) 

HIV nakazený (26,3%) 

Róm (21,1%) 

Mesto VÁC 

64,7% 

Mesto ŠAHY 

53,4% 
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Spýtali sme sa ich na dôvod voľby. Najviac z nich naznačilo, hoci nemajú s nimi negatívne skúsenosti, 

i napriek tomu v nich vyvolávajú nepríjemný pocit a/alebo sa im nepáči ich správanie sa. 

Je zamyslenia hodná aj odpoveď opýtaných žiakov a vyučujúcich voči rómskej populácie a HIV 

nakazených – pritom len na verbálnej úrovni objavujúceho sa – odsúdenia. 

 

Podľa 85% opýtaných je potrebné postaviť sa zoči-voči školskému vylúčeniu. Najčastejšie sa 

vyskytujúce rady boli nasledovné, takisto nezávisle od štátnych hraníc: 

 

Keby si bol ministrom školstva, čo by boli tie 3 najdôležitejšie veci, čo by si podnikol v záujme 

školského vylúčenia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysuje sa zaujímavý obraz, že tak v kruhu študentov, ako aj učiteľov druhým najčastejšie spomínaným 

prostriedkom na potlačenie problému je nosenie školskej rovnošaty, či uniformy. Potvrdzujú to údaje, 

ktoré odzrkadľujú, že jedným z hlavných dôvodov školského vylúčenia je výskyt symbolov 

spotrebiteľskej spoločnosti aj v školskom živote. 

 

Zhrnutie 

Na základe výsledkov prieskumu, štúdia charakteristické črty vylúčenia a diskriminácie na školách 

miest Vác a Šahy boli nasledovné: 

 

 nie je typické maďarsko-slovenské, slovensko-maďarské nepriateľstvo, diskriminácia; 

 výrazné sú predsudky na verbálnej úrovni voči Rómom, tak zo strany študentov, ako aj 

učiteľov, hoci skutočný výskyt tohto prejavu v každodennom školskom živote je príliš 

zriedkavý;  

 študenti mesta Šahy sú tolerantnejší, prijateľnejší voči vzájomnej „zaujatosti“ v praxi, ako 

študenti mesta Vác; pričom žiaci mesta Vác oveľa radšej chodia do školy a sú viac 

prijateľnejší voči svojim učiteľom, ako žiaci mesta Šahy; 

 je takisto zreteľné aj v kruhu študentov mesta Vác, ale pri študentoch mesta Šahy sa 

výraznejšie objavuje ako dôvod vylúčenia nedostatok symbolov spotrebiteľskej spoločnosti, 

jednoduchšie povedané „viditeľná chudoba“; 

 je citeľné dobrovoľne a nedobrovoľne zvolené vylúčenie na školách, avšak typicky iba 

nedobrovoľne zvolené vylúčenie sa premení na dobrovoľne zvolenú okrajovosť, tzv. 

marginalizáciu, neprispôsobenie sa; 

 na potlačenie školského vylúčenia tak v kruhu učiteľov, ako aj študentov sa jedným 

najčastejšie skloňovaným a spomínaným prostriedkom je nosenie školskej rovnošaty, či 

uniformy, vytvorenie homogénnejších školských skupín, prípadne spoločné programy 

s vylúčenými. 
 

 

 

 

ŠTUDENTI 

 veľa spoločných programov 

s vylúčenými skupinami 

 nosenie rovnošaty, uniformy 

 podobných do jednej triedy 

UČITELIA 

4. prednášky, tréningy 

5. nosenie rovnošaty, uniformy 

6. diferencované vyučovanie 
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Společenské vyloučení ve školách 

 

Snad i nejznámější sociolog naší doby Antony Giddens znal pohádku O třech motýlcích, když 

interpretoval pojem společenského vyloučení. V pohádce je uváděn příběh jak zastihne déšť žlutého, 

červeného a bílého motýlka a jak se pokouší před deštěm schovat mezi lupeny okolních žlutých, 

červených a bílých tulipánů. Tito jsou však ochotni přijmout pouze motýly, kteří mají stejnou barvu 

jako oni. Ani jeden motýl nenechá na holičkách své kamarády a tak všichni zmoknou, tudíž „ vyloučí 

se“. A jak to v pohádkách většinou bývá i zde se vše obrátí k dobrému, ke konci přestane pršet a oni si 

poletují dál. Zdalipak to takto probíhá i u lidí? Zůstaneme s kamarády i za cenu toho, že by nás 

společnost přijala a kamarády ne? Vůbec, co je vlastně nejčastější příčinou odmítnutí, vyloučení a 

vyčlenění ze školního kolektivu? A mají studenti opravdu tak silné předsudky a jsou vylučujícími 

subjekty? 

 

Výklad pojmu vyloučení 

Pro společenské vyloučení existuje spousta výkladů a výkladových pojmů, užší okruh definice operuje 

s pojmy jako chudoba, rasismus, nezaměstnanost a širší okruh však většinou s pojmem integrace. 

Giddens (1998) ve své definici rozlišuje dobrovolné a nedobrovolné vyloučení. Tak, jak jsme si toho 

již v pohádce o motýlcích mohli povšimnout. Nicméně je potřebné obrátit naši pozornost na mocenské 

hry, kontaktní a komunikační procesy, které probíhají, třeba i nevědomě, mezi vylučujícím a 

vyloučeným subjektem.  

Vyloučení - byť jako následek pozitivní, či negativní diskriminace - je pozorovatelný jev v mnoha 

oblastech každodenního lidského života, avšak snad nikde to není natolik výrazný zážitek jako u 

dospívající osobnosti ve škole. 

Proto, abychom pochopili příčiny a následky školního vyloučení a také proto, aby daná místní 

komunita na ně mohla co nejzáměrněji reagovat, jsme provedli průzkum na středních školách a v 

okruhu profesorů ve městech Vác a Šahy (Ipolyság). V každém městě jsme se tázali asi 500 studentů a 

40 profesorů o jejich zkušenostech spojených se školním vyloučením a na jejich názor. 

Respondenti formovali dosti obdobný názor na společenské problémy, ohledně vyloučenosti a 

zacházení s ní, avšak ve věci posouzení jednotlivých společenských skupin se postoj studentů z  Vácu 

a Šahů lišil.  

 

Problémy v místní komunitě 

Podle značné většiny dotázaných studentů z obou dvou osídlení patří mezi tři nejžhavější místní 

problémy znečištěnost obcí, nezaměstnanost a nedostatek možností pro vyplnění volného času. Poté 

následuje problém s romských obyvatelstvem, resp. s jejich životním stylem, dále problém odcizenosti. 

Zajímavé je, že dotázaní profesoři vyjmenovali stejné problémy, i když pořadí bylo v jednotlivých 

případech rozdílné. Na první 3 místa umístili nezaměstnanost, chudobu a znečištěnost. Toto 

následovala kriminalita a odcizenost, nesvornost.  

Zmapování celkové dispozice, pocitu bezpečnosti a stresorů mohou napomoci údaje vztahující se k 

lokální a školní problematice. Tvorbu celkové dispozice mladých tyto faktory vážně určují a jejich 

výsledkem je pocit nejistoty.  

 

Problémy ve škole 

Ať se to zdá divné, ale téměř dvě třetiny (65,9%) dotázaných studentů naznačily, že školu navštěvují 

rádi. Většinou proto, protože tam mají mnoho kamarádů, resp. rádi by dále studovali. Ti, kteří 

naznačili, že školu navštěvují neradi, to zdůvodnili následovně: 
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Stálo by za zamyšlení, do jaké míry hrají roli shora definované základní důvody odmítání školní 

docházky jak v dobrovolném, tak v nedobrovolném vyloučení, vyčlenění ze školní komunity.  

Tázali jsme se studentů a profesorů, co nemají rádi v jejich škole, jaké jsou největší problémy. Na 

následujících obrázcích uvádíme jevy, události, které dotázaní nejčastěji vzpomínali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vidět, do jaké míry se od sebe liší problémy vyjmenované studenty a profesory. Nezávisle od hranic 

států. Jedna věc je však na shora uvedených obrázcích očividná: zatímco profesoři vidí největší 

problém v chování studentů, v tomto jsou studenti vůči profesorům o mnoho „tolerantnější“. 

 

Školní vyloučení 

Zeptali jsme se studentů, zda se jim ve škole přihodilo, že se jim někdo posmíval nebo ubližoval. 

61,7% dotázaných naznačila, že ano, jednou již byla obětí takových událostí, zatímco každý pátý 

(20,2%) podal zprávu o tom, že i v předešlém roce, před tímto průzkumem se jim něco takového 

přihodilo. Rozdíl, jestli se to týkalo více studentů z Šahů nebo z Vácu se nedal vyhodnotit. Nicméně 

zaslouží si pozornost, že 8,2% dotázaných se vyjádřilo, že v posledních 5 letech se jim taková událost 

přihodila i vícekrát! To znamená, že každé 12. dítě z výzkumného vzorce je vystaveno tkzv. 

viktimizačnímu nebezpečí. V každé třídě se jedná průměrně o 2 studenty! 

Ačkoliv původcem bývá nejčastěji agresor, to znamená spolužák, který pravidelně ubližuje a posmívá 

se jiným a nebo je příčinou osobní konflikt, v téměř pětině případů (17,6%) není důvodem chování 

oběti, ale její vnější vizáž. Pod vizáží si musíme představit nedostatky viditelných symbolů 

společenského postavení a deprivace! 

 

Máš takového spolužáka, který je vyloučen? 

 

 

 

 

 

 

- „necítím se důležitým/ou, 

- „učení mi moc dobře nejde”, 

- „nejsem v oblibě profesorů/studentů” 

 

STUDENTI 

zchátralost školy 

problémy se školním rozvrhem 

chování profesorů 

nedostatečné zachování pořádku 

 

- „nejsem v oblibě 

profesorů/studentů” 

 

PROFESOŘI 

chování studentů 

bezmocnost profesorů 

 nedostatek školních pomůcek 

 krádeže, vandalismus 

VÁC 

64,7% 

ŠAHY 

53,4% 
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Ve městě Vác naznačilo 64,7% dotázaných, v Šahách 53,4%, že má spolužáka, který je 

exkomunikován, vyloučen z třídní komunity. 4,8% respondentů vyznávalo, že se jedná o ně! Za 

nejhlavnější příčinu vyloučení považovali šplhounství a „zjevnou chudobu“. Etnická příslušnost 

nebyla téměř vzpomenuta.  

 

Nejmarkantnější rozdíl mezi respondenty obou měst se ukazoval v tom, že dotázaní šahované byli k 

sobě vzájemně tolerantnější a studenti z města Vác raději navštěvovali školu a byly spokojenější i se 

svými vyučujícími (66,6%:54,9%).  

 

Předsudky ve škole 

Slovensko-maďarský, maďarsko-slovenský konflikt jsme nezaznamenali. Totiž nejen, že slovenští a 

maďarští studenti a jejich profesoři ze zkoumaného vzorce nejsou vylučovatelé, oni ani verbálně 

nemají vůči sobě žádné předsudky. Na to více vůči Romům. Následující obrázek zobrazuje předsudky 

vůči některým společenským skupinám: 

 

Kdybys mohl, s kým bys nechtěl sedět v lavici? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky výstižně znázorňují, že studenti i profesoři z obou měst vybrali z 12 předložených 

společenských skupin stejné skupiny a rozdíl byl pouze v procentuálním poměru. Podívejme se na 

profesory: 

 

Kdybyste si mohl/a jako třídní vybrat, koho byste nechtěl/a mít ve třídě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeptali jsme se, podle čeho si vybírali. Nejvíce dotázaných naznačilo, že i když s nimi nemají 

negativní zkušenosti vzbuzují v nich přece jen špatný, nepříjemný pocit a/nebo se jim nelíbí jejich 

chování. 

VÁC 

s Romem (51,7%) 

se šplhounem (23,5%) 

s HIV pozitivním (14,7%) 

- „učení mi moc dobře 

nejde”, 

- „nejsem v oblibě 

profesorů/studentů” 

 

ŠAHY 

s Romem (62,9%) 

se šplhounem (18,8%) 

s HIV pozitivním (6,3%) 

 

VÁC 

šplhouna (41,4%) 

HIV pozitivního (21,6%) 

Roma (20,7%) 

- „učení mi moc dobře 

nejde”, 

- „nejsem v oblibě 

profesorů/studentů” 

 

ŠAHY 

šplhouna (36,8%) 

HIV pozitivního (26,3%) 

Roma (21,1%) 
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Předsudky dotázaných mladých a profesorů vůči romské populaci a HIV pozitivním jsou k 

zamyšlení, i když jsou jejich projevy v základech pouze verbální. 

 

85% dotázaných považuje za potřebné vystoupit proti školnímu vyloučení. Nejčastěji zazněly 

následující návrhy, rovněž nezávisle na hranicích: 

 

Kdybys byl ministrem školství, která by byly ta 3 nejdůležitější opatření, které bys učinil pro 

potlačení školního vyloučení? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazuje to zajímavý obraz, jelikož jak v okruhu studentů, tak u profesorů je druhým nejčastěji 

vzpomínaným předmětem pro potlačení tohoto problému zavedení stejnokroje. Což posilňuje údaje, 

které odrážejí to, že jedna z hlavních příčin školního vyloučení jsou symboly konzumní společnosti 

promítající se i do školního života.  

 

SOUHRN 

Na základě výsledků průzkumu jsou příznaky vyloučení a diskriminace ve středních školách města 

Vác a Šahy následující: 

 není určující maďarsko-slovenský, slovensko-maďarský protiklad, nepřátelství, diskriminace; 

 jak ze strany studentů, tak ze strany profesorů existují silné předsudky vůči Romům na 

verbální úrovni i když se do každodenního školního života projevují jen zřídka;  

 studenti z Šahů jsou tolerantnější, v praxi více akceptují vzájemnou „odlišnost“, než 

respondenti z města Vác; současně však studenti z města Vác raději navštěvují školu a lépe 

akceptují své profesory, než studenti z Šahů; 

 v okruhu studentů z Šahů lze postřehnout, že respondenti z Vác-u považují za nejmarkantnější 

příčinu vyloučenosti nedostatek symbolů konzumní společnosti, jednodušeji řečeno „zjevnou 

chudobu“; 

 ve škole lze postřehnout existenci dobrovolné i nedobrovolné vyloučenosti, ačkoliv 

nedobrovolná vyloučenost se většinou promění v dobrovolnou marginalizaci, vyčlenění; 

 pro potlačení školního vyloučení je jedním nejčastěji vzpomínaným předmětem jak v okruhu 

profesorů, tak v okruhu studentů stejnokroj, větší homogenita školních skupin, resp. vytvoření 

společných programů s vylučovanými. 

 

 

 

 

STUDENTI 

 mnoho společných akcí s 

vyloučenými skupinami 

 stejnokroj 

 podobní do jedné třídy 

 

PROFESOŘI 

7. přednášky, tréninky 

8. stejnokroj 

9. diferencovaná výuka 
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Wykluczenie społeczne i szkoła 

 

Być może jeden z najbardziej znanych współczesnych socjologów Antony Giddens również znał bajkę 

pod tytułem Trzy motyle, kiedy wyjaśniał pojęcie wykluczenia społecznego.  Bajka opowiada o tym, 

jak to deszcz naszedł na żółtego, czerwonego i białego motyla.    Próbują szukać schronienia 

pomiędzy płatkami okolicznych żółtych, czerwonych i białych tulipanów, ale te skłonne są tylko 

przyjąć motyle, których kolor zgadza się z ich własnym kolorem.  Żaden z motyli nie pozostawia 

towarzyszy na łasce losu i mokną wszystkie trzy, czyli zostają wykluczone.  I jak to w bajkach, tutaj 

też wszystko dobrze się kończy, deszcz przestaje padać i mogą fruwać dalej.   Czy tak samo jest też 

między ludźmi?  Czy bylibyśmy solidarni, nawet wtedy, gdyby dana społeczność była skłonna nas 

przyjąć, ale naszych towarzyszy nie?   Co jest w ogóle najczęstszą przyczyną odrzucenia, wykluczenia 

i niedostosowania się w szkole? I czy uczniowie są rzeczywiście pełnie uprzedzeń i skłonni do 

wykluczania?  

 

Interpretacja pojęcia wykluczenia  

Istnieją liczne wyjaśnienia i ramy interpretacyjne wykluczenia społecznego, przy czym węższe 

operują pojęciami biedy, rasizmu i bezrobocia, podczas gdy definicje o szerszym zakresie używają 

zazwyczaj pojęcia integracji.   

Giddens (1998) w swojej definicji stawia różnicę pomiędzy wykluczeniem wybieranym dobrowolnie i 

podejmowanym niedobrowolnie.    Tak, jak to mogliśmy też i zaobserwować w bajce o motylach.  

Warto natomiast zwrócić uwagę na rozgrywki o władzę, procesy związków i komunikacji, które nawet 

i podświadomie, rozgrywają się pomiędzy wykluczającymi i wykluczanymi.      

Wykluczenie – czy będzie to wynik dyskryminacji pozytywnej, czy też negatywnej – jest to zjawisko, 

które można zaobserwować na licznych obszarach codziennego życia człowieka, chyba jednak nigdzie 

nie jest ono tak decydującym przeżyciem dla rozwijającej się osobowości, jak w szkole.  

W tym celu, żeby lepiej zrozumieć przyczyny i następstwa wykluczenia szkolnego i żeby społeczność 

miejscowa mogła jak najwłaściwiej na nie reagować, przeprowadziliśmy badanie wśród szkół średnich 

i nauczycieli miast Vác i Šahy (Słowacja).  Zapytaliśmy po około 500-500 uczniów i 40-40 

nauczycieli o ich doświadczenia i opinie związane ze szkolnym wykluczaniem 

Zapytani wyrażali dosyć podobne opinie na temat problemów społecznych, wykluczania i odnośnego 

wobec nich postępowania, natomiast podejście uczniów z Vác i Šahy różniło się pod względem oceny 

poszczególnych grup społecznych.  

 

Problemy w społecznościach miejscowych  

Według zapytanych uczniów obydwu miast trzema najbardziej palącymi problemami są 

zanieczyszczenie miejscowości, bezrobocie i brak możliwości spędzania wolnego czasu.  Po tym 

następowała ludność romska, oraz sposób życia Romów, a dalej wyobcowanie postrzegane jako 

problem.  Interesujące, że zapytani nauczyciele wymienili podobne problemy, chociaż kolejność w ich 

przypadku kształtowała się inaczej.  Na pierwszych trzech miejscach ustawili oni bezrobocie, biedę i 

zanieczyszczenie.  Po tym następowały przestępczość, wyobcowanie i niezgoda.    

Dla odwzorowania samopoczucia, poczucia bezpieczeństwa i czynników stresujących mogą dać 

możliwość dane odnoszące się do problemów miejscowych i szkolnych.  Te czynniki przyczyniają się 

poważnie do kształtowania się samopoczucia młodzieży i mogą dać w wyniku poczucie niepewności.   
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Problemy w szkole  

Jakkolwiek to dziwne, prawie dwie trzecie (65, 9%) zapytanych uczniów utrzymywało, że lubi 

chodzić do szkoły.  Zazwyczaj, dlatego ponieważ mają tam wielu przyjaciół, oraz chcieliby się uczyć 

dalej.  Ci, którzy sygnalizowali, że nie lubią chodzić do szkoły, jako powody podawali następujące:  

 

 

 

 

 

 

 

Warto się zastanowić nad tym, na ile wyżej wymienione powody niechęci chodzenia do szkoły 

odgrywają rolę w niedostosowaniu się i wykluczeniu ze społeczności szkolnej, wybranej dobrowolnie, 

lub też niedobrowolnie.    

Zapytaliśmy także uczniów i nauczycieli, czego nie lubią w szkole i jakie są ich największe problemy.  

Na następujących rysunkach pokazujemy te zjawiska i okoliczności, które odpowiadający podawali 

najczęściej:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widać jak bardzo różnią się problemy podane przez uczniów i nauczycieli.  Niezależnie od granicy 

kraju.  Jedna rzecz natomiast rzuca się w oczy na powyższych rysunkach:, podczas gdy nauczyciele 

najważniejszy problem szkoły widzą w zachowaniu się uczniów, to uczniowie są znacznie bardziej 

„tolerancyjni” wobec nauczycieli.  

 

Szkolne wykluczenie 

Zapytaliśmy uczniów, czy zdarzyło się im w szkole, że ktoś ich wyszydzał lub im dokuczał.  61, 7% 

zapytanych odpowiedziało, że tak, raz już byli ofiarami takich przypadków, podczas gdy każdy piąty 

(20, 2%) opowiedział o tym, że miał takie doświadczenie w roku poprzedzającym badanie.  Pod tym 

względem nie było zauważalnej rozbieżności pomiędzy uczniami z Vác i Šahy!  Godne jest jednak 

uwagi to, że według relacji 8, 2% zapytanych, w ubiegłym roku spotkało ich takie wydarzenie więcej 

niż 5 razy!   Czyli, że każde 12 dziecko w próbce badawczej wystawione jest na niebezpieczeństwo 

tzw. wiktymizacji (represjonowania).   Chodzi przeciętnie od dwu uczniów na klasę!  

Aczkolwiek najczęściej sprawcą jest agresor, czyli taki uczeń, który systematycznie dokucza lub 

wyszydza innych, lub przyczyną jest konflikt osobowy, to w blisko jednej piątej przypadków (17, 6%) 

powód został wywołany wyglądem zewnętrznym ofiary, a nie jej zachowaniem.  Poprzez wygląd 

zewnętrzny należy rozumieć widoczne oznaki braku symbolu statusu, biedy lub ubóstwa!  

- „czuję się nieważny, 

- „źle mi idzie nauka”, 

- „nie lubią mnie nauczyciele i uczniowie” 

uczniowie” 

 

UCZNIOWIE 

zaniedbanie szkoły 

problemy z rozkładem zajęć 

zachowanie się nauczycieli 

brak zachowania porządku 

 

-  „nem kedvelnek a 

tanárok/diákok” 

 

 NAUCZYCIELE 

zachowanie się uczniów 

bezradność nauczycieli 

 brak pomocy naukowych 

 kradzieże, wandalizm 
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Czy masz takiego kolegę klasowego, który jest wykluczony ze wspólnoty? 

 

 

 

 

 

 

 

W Vác 64, 7% zapytanych a w Šahy 53, 4% odpowiedziało, że ma takiego kolegę klasowego, który 

jest wykluczony, wyłączony ze wspólnoty klasowej.  4,8% Zapytanych przyznało, że chodzi o nich 

samych!  Jako powód wykluczenia podawali lizusostwo i „widoczne ubóstwo”.  Przynależność do 

jakiejś grupy etnicznej prawie w ogóle nie została wspomniana.  

 

Najwyraźniejszą różnicą pomiędzy zapytanymi z obydwu miast było to, że, podczas gdy uczniowie z 

Šahy okazali się być bardziej tolerancyjni wobec siebie, to uczniowie z Vác bardziej lubili chodzić do 

szkoły i byli bardziej zadowolenie ze swoich nauczycieli (66,6%:54,9%).   

 

Uprzedzenia w szkole  

Nie wykryliśmy konfliktu słowacko-węgierskiego i węgiersko-słowackiego. Czyli że objęci próbką 

uczniowie słowaccy i węgierscy oraz ich nauczyciele nie wykluczają się wzajemnie i nawet werbalnie 

nie mają wobec siebie uprzedzeń. Tym bardziej wobec Romów.  Uprzedzenia wobec poszczególnych 

grup społecznych pokazuje następujący rysunek:  

 

Jeżeli mógłbyś, kogo nie wybrałbyś za sąsiada w ławce?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunki dobrze obrazują, że aczkolwiek wyznaczane najczęściej przez zapytanych uczniów i 

nauczycieli z obydwu miast grupy społeczne (spośród 12 wymienionych) są identyczne, to proporcje 

się różnią.  Spójrzmy na nauczycieli:  

 

Gdyby to było możliwe, kogo nie wybrałbyś do swojej klasy, jako jej wychowawca?  

 

 

 

 

 

VÁC 

Roma (51,7%) 

lizus  (23,5%) 

zarażony HIV (14,7%) 

- „nem megy jól a 

tanulás”, 

- „nem kedvelnek a 

tanárok/diákok” 

 

ŠAHY 

Roma (62,9%) 

lizus (18,8%) 

zarażony HIV (6,3%) 

 

VÁC 

lizus  (41,4%) 

zarażony HIV (21,6%) 

Roma (20,7%) 

-  „nem megy jól a 

tanulás”, 

- „nem kedvelnek a 

 ŠAHY 

lizus  (36,8%) 

zarażony HIV (26,3%) 

Roma (21,1%) 

 

VÁC 

64,7% 

ŠAHY 

53,4% 
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Zapytaliśmy, co było powodem takiego wyboru.  Większość wskazywała na to, że jakkolwiek nie ma 

z nimi negatywnych doświadczeń, to jednak wywołują w nich niedobre, nieprzyjemne uczucie i/lub 

nie podoba się im ich zachowanie.    

Zastanawiające jest – jakkolwiek przejawiające się jedynie werbalnie – uprzedzenie zapytanej 

młodzieży i nauczycieli wobec społeczności Romów i zarażonych HIV.   

 

Według 85% zapytanych istnieje potrzeba wystąpienia przeciwko wykluczeniom w szkole.  

Pojawiające się najczęściej propozycje były następujące, prawie niezależnie od granicy kraju:  

 

Gdybyś był ministrem edukacji, jakie byłyby 3 najważniejsze działania, które byś podjął w celu 

ograniczenia zjawiska wykluczania w szkole? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawy obraz wyłania się z tego, że zarówno w kręgach uczniów jak i nauczycieli drugim najczęściej 

wspominanym środkiem na ograniczenie problemu jest wymienianie noszenia mundurków.  Powyższe 

potwierdza te dane, które odzwierciedlają fakt, że jednym z głównych powodów wykluczania 

szkolnego są pojawiające się także i w świecie szkoły symbole społeczeństwa konsumpcyjnego.   

 

Podsumowanie 

Na podstawie wyników badania, charakterystyki wykluczania i dyskryminacji w szkołach średnich 

miast Vác i Šahy są następujące:  

 sprzeczności, wrogość i dyskryminacja węgiersko-słowacka i słowacko węgierska nie są 

charakterystyczne; 

 silne jest uprzedzenie zarówno uczniów jak i nauczycieli wobec Romów, pojawiające się na 

poziomie werbalnym, aczkolwiek jego przejawy w codziennym życiu szkolnym są dosyć 

rzadkie;   

 uczniowie z Šahy są bardziej tolerancyjni i akceptujący wobec „inności” w praktyce, niż 

uczniowie z Vác; jednocześnie uczniowie z  Vác bardziej lubią chodzić do szkoły i są bardziej 

akceptujący wobec swoich nauczycieli, niż uczniowie z Šahy;  

 jako powód wykluczenia, w kręgu uczniów z Šahy również zauważalny, ale pojawiający się 

znacznie wyraźniej wśród uczniów z Vác, jest brak symbolów społeczeństwa 

konsumpcyjnego, czyli po prostu „widoczne ubóstwo”;  

 zauważalne jest w szkole dobrowolnie i niedobrowolnie wybrane wykluczenie, przy czym 

charakterystycznie, wykluczenie wybrane niedobrowolnie przeistacza się w dobrowolnie 

podejmowaną marginalizację i niedostosowanie się;   

UCZNIOWIE 

 dużo wspólnych programów 

z wykluczanymi grupami 

 noszenie mundurków 

 podobni do tych samych klas 

 

NAUCZYCIELE  

10. wykłady i treningi 

11. noszenie mundurków 

12. zróżnicowane nauczanie 
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 Jednym z najczęściej wspominanych środków, zarówno w kręgu uczniów jak i nauczycieli, w 

celu ograniczenia wykluczenia było noszenie mundurków, bardziej homogeniczne grupy 

szkolne, oraz stworzenie wspólnych programów z wykluczonymi;  

 

 

Social Exclusion and School 

 

It might happen, that even Antony Giddens being probably the most famous contemporary sociologist 

has got acquainted to the ferry tale The Three Butterflies, while interpreting the notion of social 

exclusion. The fable is about a yellow, a red and a white butterfly, caught up with the rain, trying to 

urge surrounding yellow, red and white petal tulips to hide them against coming up wetness. But 

flowers care to do so exclusively to color-identified ones. None of the butterflies is forsaking each 

other, thus all they get wet, id est „excluded”. As usual in ferry tales, the end outputs positive, after the 

rain stops they might flight freely. But, how about humans? Do we stand up for each other even under 

the condition, that a community admits us while disclaiming our fellows? Altogether, what are the 

most frequent motives for refusal, exclusion and disintegration in school? Are pupils really fairly 

prejudicated and excluding? 

 

Interpreting the notion of exclusion 

Social exclusion has (too) many interpretations and interpretation frames. Limited definitions operate 

hereto with the notions of ’poorness’, ’racism’ or ’unemployment’, brighter ones do so inherently with 

’integration’. 

As in the ferry tale to be recognized, Giddens (1998) distinguishes in his definition between 

voluntarily chosen and non-voluntary, pressured exclusions. But, it is necessary to pay attention to – 

even unconscious - power games, relations and communication processes between exclusionist and 

excluded ones. 

Many kind of exclusions, let them be even follow-ups of either positive or negative discriminations, 

are to be observed in a lot of scopes of everyday life, but these might anywhere else to be so deeply 

impressing for a developing personality, than in school  environment. 

In order of a better understanding of reasons and results for exclusions in school, and in order of a 

more determined reaction of local communities we undertook an investigation amongst secondary 

school pupils and teachers in the towns Vác and Sahy. Questioned have been each 500 pupils and 40 

teachers of both settlements about their experiences and opinion in connection to school exclusion. 

Referring to social problems, to exclusion and its management questioned ones generally have 

formulated rather similar opinion and voices, but in the judgment of certain social groups there was a 

difference to be recognized in the attitudes of pupils in Vác and in Sahy.  
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Problems within the local community 

After the option of questioned pupils’ majority in both settlements there are three basic problems: 

over-pollution of the town, unemployment and the lack of leisure time options. As secondary reasons 

were Roma population, its way of living, furthermore alienation as problems recognized. Curiously 

questioned teachers have mentioned similar problems, although in a different order: unemployment, 

poorness and pollution, being the basic problems followed by delinquency, alienation and discord. 

The data on local and school problem offer a possibility in tracing the general disposition and 

perception of security as well as stress factors. These factors influence the general disposition of 

young people seriously and may result doubtfulness. 

 

Problems in school 

It might seem extraordinary, that about two-third (65.9%) of questioned pupils are fond of visiting 

school: basically, because they have many friends there, otherwise because they want to enter higher 

education degrees. Those ones, who do not like visiting school argued as below: 

 

 

 

 

 

 

It is worth to deliberate, how far above introduced basic reasons in refusing school visiting influence 

on one hand voluntary, on the other hand non-voluntary exclusion or disintegration from school 

environment. Teacher and pupils have been asked also about what they don’t like/enjoy in their 

school, practically about the most serious problems. The following figures represent the most 

frequently mentioned phenomenon and conditions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obviously there is a deep difference between problems announced by teachers and by pupils, 

definitely independent of borders. Remarkable in comparing the above figures: while teachers 

recognize the basic school problems in the pupils’ behavior, latter are rather broad-minded towards 

teacher. 

 

- „I don’t feel my personal importance”, 

- „I don’t learn promising”, 

- „Teachers/pupils doesn’t like me” 

 

PUPILS 

school is in neglected state  

timetable problems 

teachers’ behavior 

lack of regulations’ compliance 

 

-  „nem kedvelnek a 

tanárok/diákok” 

 

TEACHERS 

behavior of pupils 

being defenseless 

education equipments’ lack 

 stealing, damaging 
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Exclusion in school 

Pupils were asked, whether they have ever been mocked or injured by anyone in school environment. 

61.7% of the questioned indicated hereto a positive answer, having been at least once the prey of an 

injury, while every fifth (20.2%) reported about similar incidents during the year before the research. 

And there were any remarkable differences in the evaluation of both towns (Vác and Sahy)! Much 

remarkable seems to be, that 8.2% of the questioned indicated having been injured during last year 

more than 5 times. That means, every 12
th
 pupil of the researched sample could have been endangered 

as a victim: a class average of 2 pupils! 

Although in most cases we have to do with one aggressor, id est a classmate mocking regularly 

injuring others, or even we have to face interpersonal conflicts, but nearby in one-fifth (17.6%) of all 

cases the appearance of the victim serves the injury base, in spite of his / her behavior. Under 

appearance are the lack of status symbols and those visible signals of obvious or relative poorness to 

understand! 

 

Do you have any excluded classmate? 

 

 

 

 

 

 

 

64.7% of the questioned in Vác and 53.4% in Sahy indicated to have excluded classmate(s) in the 

class community. 4.8% of them indicated to be personally the excluded one! As basic reasons for the 

exclusion they announced „grind” and „obvious poorness”. Belonging to any minority was quasi 

(barely) announced. 

The most significant difference between opinions of questioned in both towns was, that while the more 

tolerant towards each other the inhabitants of Sahy seemed to be, the more pupils in Vác enjoyed 

visiting school and the more satisfied (66.6% : 54.9%) they have been with their teachers. 

 

Prejudice in school 

No Slovak-Hungarian or Hungarian-Slovak conflicts were detected. This means, neither the Slovak 

and Hungarian pupils, nor the teachers in the research sample show excluding behavior, or verbal 

prejudices to each other. The more they are towards gypsies. The following figure shows prejudices 

towards particular social groups: 

 

 

 

 

 

VÁC 

64.7% 

SAHY 

53.4% 
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Whom you wouldn’t choose to your desk neighbor, if you were allowed to do so? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures illustrate fairly that although the most frequently remarked social groups (from 12 

enumerated) under questioned pupils and teachers of both towns are identical to each other, but in 

different proportions. Just have a look at the teachers’ opinion: 

 

Being a form master whom you wouldn’t choose as your class member, if you were allowed to do so? 

 

 

 

 

 

 

 

 

We asked after voting bases. Most of the questioned answered that although they do not have any 

negative experiences with these social groups, their general impression is unpleasant and/or they do 

not like their behavior. 

Prejudication of the questioned young and teachers against Roma population and HIV infected persons 

is contemplative, although basically expressed „only” at verbal level.  

 

85% of the questioned represent the necessity of reactions against excluding in school. The most 

frequent suggestions hereto were below ones: 

 

Being the Minister for education announce your most important 3 interventions for the suppression of 

excluding in school. 

 

 

 

 

 

 

 

VÁC 

Roma (51.7%) 

„grind” (23.5%) 

HIV infected (14.7%) 

- „nem megy jól a 

tanulás”, 

- „nem kedvelnek a 

tanárok/diákok” 

 

SAHY 

Roma (62.9%) 

„grind” (18.8%) 

HIV infected (6.3%) 

 

VÁC 

„grind”(41.4%) 

HIV infected (21.6%) 

Roma (20.7%) 

-  „nem megy jól a 

tanulás”, 

- „nem kedvelnek a 

tanárok/diákok” 

 

SAHY 

„grind”(36.8%) 

HIV infected (26.3%) 

Roma (21.1%) 

 

PUPILS 

 many joint programs with 

excluded groups 

 uniform wearing 

 similar ones into same 
class 

 

TEACHERS 

13. lectures, trainings 

14. uniform wearing 

15. multilevel education 
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It’s interesting to recognize, that both among pupils and teachers the second most frequently 

mentioned instrument in reducing exclusion is the wearing of a uniform. It verifies data which reflect, 

that the appearance of consumers’ society symbols in schools’ everyday one of the basic reasons for 

exclusion in school environments is.  

 

Summary 

On behalf of the research results exclusion and discrimination in school environment are to be 

described in the secondary schools of Vác and Sahy as hereafter: 

 Hungarian-Slovak, Slovak-Hungarian discrepancy, oppositions, discrimination are not 

inherent; 

 there are strong, mainly verbal prejudices against Roma to recognize both among pupils and 

teachers, although its manifestation in everyday school environment and practice is to be 

evaluated as indifferent;  

 compared to the pupils’ attitude in Vác those in Sahy are more tolerant, practically they honor 

better each other’s differences; but pupils in Vác like better to visit school and are more 

tolerant towards their teachers, than their fellows in Sahy; 

 lack of consumers’ society symbols, simply „visible poorness”, as base for exclusion is to be 

recognized among both pupil societies, although it is more prominent in Vác; 

 both voluntary and forced (non-voluntary) exclusion are to be recognize in school 

environment, but typically forced exclusion transforms into voluntary marginalization, 

disintegration; 

 in order to suppress exclusion in school environment teachers and pupils seem to be agreed in 

applying uniform(s) and in organizing joint programs with more homogenous groups and 

excluded ones. 
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