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A németországi szintó és roma kisebbség 
helyzete az oktatási rendszerben

A szintó és roma kisebbség Németországban

A Németországban élő szintó és roma kisebbség11998 óta számít elismert nemzeti ki-
sebbségnek. A csoportba tartozók számáról és népességarányáról nincsenek megbíz-
ható adatok. Egyrészt mert – a menekültügyi statisztikák kivételével – a hivatalos sta-
tisztikai felmérések keretében az etnikai hovatartozás kategóriáját nem vizsgálják, 
másrészt mert a német bevándorlási és menekültügyi politika változásainak megfelelő-
en nagy arányú ingadozásoknak vannak kitéve. A szintó és roma érdekképviseleti szer-
vezetek becslései alapján összesen kb. 70 és 150 ezer főről van szó (Engbring-Romang, 
2014). A Szövetségi Belügyminisztérium2 becslései alapján 2009-ben kb. 60 ezer szintó 
és 10 ezer roma élt Németországban, főként a Rajna-Ruhr, Rajna-Majna és a Rajna-
Neckar régiókban, a volt NSZK tartományi fővárosaiban, Berlinben, Hamburgban és 
Kiel területén illetve vonzáskörzetében (BMI, 2009). A Berlini Népesség és Fejlődés 
Intézet3 becslése alapján 2010-ben 70 ezer német állampolgársággal rendelkező, vala-
mint 50 ezer menekültként számon tartott szintó és roma élt Németországban (vgl. 
Brüggemann/Hornberg/Jonuz, 2013: 97). Már ezek az adatok is jól mutatják, hogy egy 
nehezen definiálható és megszámlálható heterogén csoportról van szó, melynek tagjai 
több szempontból is jelentősen különböznek egymástól például a) bevándorlásuk ide-
jét, b) jogi státuszukat és c) nyelvhasználatukat tekintve.

a) A legkorábban bevándorolt szintó csoport kb. 600 éve él a mai Németország terüle-
tén. Első okiratban említésük 1417-re tehető (Fraser, 1995); ők számítanak a leghosz-
szabb ideje az országban élő kisebbségi csoportnak. A XVIII-XIX. században Erdélyből 
vándorolt be az oláh-roma csoport, az 1950-es években Lengyelországból az ún. lovara-
csoport (Margalit/Matras, 2007). Az 1960-70-es években a volt Jugoszlávia területéről 
érkeztek vendégmunkások (Jonuz, 2009), az 1990-es években pedig Romániából, Ko-
szovóból és Bosznia területéről nagyobb menekültcsoportok. Az Európai Unió keleti bőví-
tése óta (2004-2007) egyre több roma érkezett/érkezik Németországba, főként Romá-
niából és Bulgáriából, de Magyarországról is (Engbring-Romang, 2014).

1 A „szintó és roma kisebbség“ (Deutsche Sinti und Roma) a hivatalosan használt elnevezés 
Németországban, a „cigány“ (Zigeuner) kifejezést az ott élő szintók és romák elutasítják.

2 Bundesministerium des Inneren (BMI)
3 Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. http://www.berlin-institut.org/
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1.táblázat: A németországi szintó és roma kisebbség bevándorlás szerinti kategorizálása

Megnevezés bevándorlás ideje kivándorlási hely/régió

szintó csoport XIV-XV. század India

oláh-roma XVIII-XIX. század Erdély

lovara-csoport 1950-es évek Lengyelország

roma vendégmunkások 1960-70-es évek volt Jugoszlávia

roma menekültek 1990-es évek Románia, Koszovó, Bosznia

roma uniós állampolgárok 2004-2007 óta Románia, Bulgária

b) A szintók jogilag tekintve német állampolgárok. Az 1990-es évek előtt bevándorolt 
roma csoportok tagjainak egy része szintén rendelkezik német állampolgársággal. A 
menekültként érkezett/érkező roma csoportok nagy részét az érintett államokkal kö-
tött visszatoloncolási szerződések4 alapján a német hatóságok kiutasították/kiutasítják 
az országból. Az uniós állampolgárokként érkezett személyek a Schengeni Egyezmény 
alapján jogosultak Németországban élni. 

c) A németországi szintó és roma kisebbség többnyelvű. Az 1990 előtt bevándorolt csopor-
tok a németen kívűl saját dialektusokat használnak: a szintó kisebbség az ún. Romani Čhib 
nyelv egy szintó dialektusát beszéli, az oláh-roma csoport egy oláh dialektust, a lovara-
csoport egy lovari dialektust használ (Matras, 2003; Margalit/Matras, 2007). Az 1990 után 
bevándoroltak többsége általában háromnyelvű: a németen és a saját roma-csoport dia-
lektusán kívül a származási ország/régió nyelvét is beszélik. Az iskolában használt német 
nyelv tudásszintje csoportonként és egyénenként nagy eltéréseket mutat (Gogolin/Lange, 
2011). A nem megfelelő szintű német nyelvhasználatot a szintó és roma kisebbség az isko-
lai rendszerben való sikertelenségének egyik fő okaként tartják számon (ibida).
 A Németországban élő szintó és roma kisebbség szocioökonómiai helyzetéről nincse-
nek reprezentatív kutatások. A kevés fellelhető empirikus kutatás adatai alapján azon-
ban elmondhatjuk, hogy a többségi társadalom tagjaival összehasonlítva magasabb a 
munkanélküliek illetve a folyamatos munkavállalással nem rendelkezők száma. Főként 
a tartózkodási és munkavállalási engedéllyel nem rendelkezők helyzetét jellemzi a sze-
génység és a hátrányos helyzet, ami az iskolai rendszerben való sikertelenség másik fő 
okának számít (Baumert/Stanat/Watermann, 2006; Becker/Lauterbach, 2007). 
 A szintó és roma kisebbség nagy része állandó lakhellyel rendelkezik, tehát nem 
vándorol, de egyes családokra jellemző a lakóhelytől való többhónapos távollét (l. 
Strauß, 2011) és egy kisebb csoport helyzetét a zirkuláris migráció jellemzi: ők két (vagy 
több) ország között ingáznak. A többségi társadalom nagy része nem-németként tartja 
őket számon (Open Society Institute, 2003) és sokuk az anticigányizmus (Winckel, 2002; 
Heitmeyer, 2010) negatív hatásainak – például a nyílt vagy rejtett illetve intézményi 
diszkrimináció (Mengersen, 2004; Rüchel/Schuh in Strauß, 2011) – elkerülése érdeké-
ben elhallgatja kisebbségi hovatartozását, hogy a saját vagy a gyerekei boldogulását és 
szociális felemelkedését elősegítse (Jonuz, 2009).

4 Rücknahmeübereinkommen



szélrózsa

51

A németországi szintó és roma kisebbség helyzete az oktatási rendszerben
A fent említett okok (besorolási nehézségek, hivatalos statisztikák és felmérések hiá-
nya) miatt a németországi szintó és roma kisebbség oktatási helyzetéről szintén nincse-
nek reprezentatív adatok. A német állampolgársággal rendelkező szintók és romák okta-
tási és élethelyzetéről a Daniel Strauß által 2007 és 2010 időszakban végzett empirikus 
kutatás adja az eddigi legátfogóbb képet, amelynek keretében 275 személyt kérdeztek 
meg kérdőíves felmérés és interjúk segítségével (l. Strauß, 2011). Brüggemann, Hornberg 
és Jonuz (2013) a Strauß-felmérés eredményeit az Andreas Hundsalz (1982) által 1981-
82-ben 132 személlyel készített – („strukturálatlan“) interjúkat, valamint társadalombiz-
tosítási hivatalok írásos becsléseit tartalmazó – felmérésének eredményeivel hasonlít-
ják össze (l. 2. táblázat).

2. táblázat: A németországi szintó és roma kisebbség helyzete az oktatási rendszerben

Hundsalz-felmérés (1982) Strauß-felmérés (2011)

Iskolázottság

nem járt iskolába 34% 13%

nincs iskolai végzettsége 46% 44%

középiskolai végzettsége van 20% 47%

Látogatott iskolatípusok

közoktatás 69 % 90,6%

speciális iskolák 31% 9,4%

Szakképesítés

igen 6% 18,8%

nem 94% 69%

nincs adat – 12,8%

Forrás: Brüggemann/Hornberg/Jonuz, 2013:104-105

Az eredmények összehasonlítása alapján elmondhatjuk, hogy bár a német állampolgár-
sággal rendelkező szintók és romák oktatási helyzete az 1980-as évek óta egyértelmű 
javulást mutat (Brüggemann/Hornberg/Jonuz, 2013:104), de a németországi átlagtól 
még jócskán elmarad.5

 A német állampolgársággal nem rendelkező romák helyzetéről az UNICEF által meg-
rendelt és finanszírozott, az albániai, bosznia-hercegovinai, bulgáriai, koszovói, mace-
dóniai, montenegrói, romániai, szerb, valamint németországi roma gyerekek élet- és 
oktatási helyzetét összehasonlító kutatás (Schlagintweit/Rupprecht, 2007) ad képet. A 
– főként a volt Jugoszlávia területéről bevándorolt – roma családok életét a bizonytalan 
tartózkodási státusz, a kitoloncolás állandó veszélye jellemzi, ami együttjár a tartózko-
dási és lakóhely korlátozásával (menekülttáborok, menekültszállások), a szociális jutta-
tásokból és az iskolába járás lehetőségéből való kizártsággal. Az érintett családok ala-

5 2010-ben a németországi összlakosság 3,6%-a nem rendelkezett iskolai végzettséggel (l. 
SBA, 2011).
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csony szocioökonómiai helyzete és a német nyelvtudás hiánya további nehézségeket 
jelentenek, mind az iskolai mind a társadalmi integráció területén. Amióta a nyugat-
balkáni államok a német jog szerint „biztonságos származási országoknak“ 6 számíta-
nak, az onnan elmenekült romákat tömegesen toloncolják vissza.7

 Összességében elmondhatjuk, hogy a Németországban élő szintó és roma kisebb-
ség helyzete az oktatási rendszerben egyrészt erősen heterogén, másrészt összességé-
ben (egy átlagos német állampolgárral összehasonlítva) hátrányos helyzettel jellemez-
hető. Ahogy Sami Dzemailovski düsseldorfi szociálpedagógus megfogalmazta: „Ami 
mindannyiunkat összeköt, az a diszkrimináció“8 (l. Lindemann, 2005:10).
 Ami a szintó és roma kisebbség társadalmi integrációját/inklúzióját illeti, létezik egy 
európai színtű politikai konszenzus (Europäische Union, 2011) és vannak gyakorlati ta-
pasztalatok, hogyan lehet az iskolai eredményességet javítani (Lindemann, 2005; 
Frese, 2011): például tanácsadó, mediátor és mentorprogramok segístégével.

Tanácsadó, mediátor és mentorprogramok a németországi szintó 
és roma kisebbség iskolai eredményességének javítására
Az 1990-es évek óta különböző programok működnek azzal a céllal, hogy csökkentsék 
a szintó és roma gyerekek hátrányos helyzetét az oktatási rendszerben, és ezáltal nö-
veljék a társadalmi participációjukat. E programok közös nevezője, hogy a gyerekek 
individuális oktatási biográfiáját kísérik figyelemmel és támogatják. A főként a Bad 
Hersfeld, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hamm, Kiel, Köln, 
Leverkusen, Mannheim és Straubingen városokban működő programok az intézményi 

6 „sichere Herkunftsstaaten“
7 Lásd: http://fluechtlingsrat-bw.de/roma-fluechtlinge.html
8 „Was uns alle verbindet, ist die Diskriminierung.“

GALÉRIA
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háttér, a gyakorlati Handlungsfeld, valamint a programban dolgozók képesítése alapján 
erősen különböznek egymástól (l. Lindemann, 2005; Bezirksregierung Arnsberg, 2011; 
RAA, 2014; Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, 2015). E tartalmi 
különbségeket a programokban dolgozók eltérő megnevezései is tükrözik: oktatási ta-
nácsadó, tutor, mentor, mediátor.
 A szakirodalom alapján a mentorok, akik általában idősebbek a mentorált személy-
nél és a tapasztalatkülönbség okán értékes tanácsadói, valamint az ügyvéd és barát 
szerepével jellemezhetők (l. Perzlmaier/Sonnenberg, 2013: 22f). Az oktatási tanácsadók 
szerepe ehhez nagyon hasonló: ők is a mentorált személy tanulását vagy munkáját és 
személyiségfejlődését igyekeznek elősegíteni. A tutorok ezzel szemben a formális tanu-
lási tevékenység támogatására koncentrálnak. Az oktatási mediátorok elsősorban köz-
vetítőként dolgoznak. A következőkben az „oktatási tanácsadó“, „mentor“ és „mediá-
tor“ kifejezéseket szinonímaként használjuk.
 A mentor és a mentorált személy közötti bizalmi kapcsolat kialakításában két alap-
vető tényező játszik szerepet: Egyrészt, hogy a mentorált személy saját maga választ-
hatja-e ki mentorát, másrészt, hogy a mentorok a többségi társadalom vagy az adott 
kisebbség csoportjába tartoznak. A következőkben először két roma fiatal – Bilsena és 
Neno9 – oktatási biográfiája alapján mutatjuk be, hogy a saját maguk által kiválasztott 
a többségi társadalomhoz tartozó mentorok támogatása pozitív hatással lehet az okta-
tási sikerességre. Utána azokat az érveket sorakoztatjuk fel, amelyek alapján nemzeti 
és nemzetközi programok a szintó és roma kisebbséghez tartozó személyek mentorok-
ká való kiképzését és az oktatási rendszerben való foglalkoztatását indokolják meg. 
Hogy milyen feltételek szükségesek e programok sikerességéhez, a Hamburgi és a 
Romed-programok segítségével mutatjuk be.

Saját maguk által kiválasztott, a többségi társadalomhoz tartozó 
mentorok és példaképek hatása
„Voltak, akiknek sztárok voltak a példaképeik, az enyém K. néni volt […]“, meséli Bilsena 
és nevet (Hofmann, 2008:71). K. néni szociális munkás egy menekültszálláson, ahol 
Bilsena lakik. Bilsena romni, családjával az 1990-es években iskoláslányként menekült 
Macedóniából Freiburgba. A család szocioökonómiai helyzete alapján középosztálybe-
linek nevezhető. Bár a művelődés értéknek számít a családban, a nők házasságkötés és 
családalapítás után általában nem vállalnak állást. Bilsena a megérkezése óta szeretne 
elköltözni a menekültszállásról és kapcsolatba kerülni a freiburgiakkal. Erős intrinzik 
motivációja segítette a német nyelv gyors elsajátításában, egy reáliskolai végzettség 
megszerzésében, valamint abban, hogy orvosi asszisztensi szakképesítést szerezzen. 
Többnyelvűségét szabadúszóként végzett fordítói munkák során hasznosítja. K. néni 
Bilsenát a megérkezése óta ismeri és támogatja. Például információkkal a formális ta-
nulási lehetőségekről, de praktikus tanácsokkal is a szakképesítés megszerzésével 
kapcsolatban. És személyes példáján keresztül is, hogyan lehet dolgozó nőként a mun-
kahelyi és a családi kötelezettségeket egyaránt ellátni.
 Neno szintén egy freiburgi polgárt nevez meg legfontosabb személyként, aki az ok-
tatási rendszerben való eligazodásban segítette: „B. bácsi fontos támasz számomra, egy 
igazi egy mentor, aki már hat éve szünet nélkül támogat engem“ (Hofmann, 2008:72). 

9 A neveket anonimizáltuk.
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Bilsenával ellentétben Neno csak hónapokkal a megérkezése után ismerkedett meg 
mentorával. A köztes időben bőven volt lehetősége diszkriminációs tapasztalatokat sze-
rezni, mind a diákok, mind a tanárok részéről. A reáliskolában, ahová először beiratták, 
nem talált barátokra és három hónap után – számára máig érthetetlen okokból – egy 
kisegítő iskolában találta magát. Későbbi tanárai szerint a reáliskolában alulterhelt volt, 
mert képességeit nem tudták megfelelően értékelni és támogatni. „(A jó osztályzataim 
alapján) már rég iskolát változtathattam volna. De nem ismertem senkit, aki elég jól tudott 
volna németül és támogatott volna az iskolaváltásban. Sokáig, egészen a 8. osztályig jár-
tam oda.“ Visszatekintve, ezek a tapasztalatok szomorúvá és dühössé teszik. 
 Neno esetét a szakirodalom intézményi diszkriminációnak nevezi (Gomolla/Radtke, 
2002). Amikor Neno a Handwerker és szociális munkás B. bácsit megismerte, változott a 
helyzet: B. bácsi segített neki meghatározni az érdeklődési körét és ő motiválta abban, 
hogy megszerezze a szükséges képesítést a média design munkakörben való elhelyezke-
déshez. Neno azóta már leérettségizett, családot alapított és szabadúszóként dolgozik a 
szakmájában. B. bácsit, aki máig is támogatja őt tanácsokkal, a barátjának nevezi.
 Bilsena és Neno esetét egy 2007-ben elvégzett freiburgi vizsgálat keretében doku-
mentáltuk (Hofmann, 2008). Összesen 16 interjút készítettünk. A megkérdezett szemé-
lyek közül öt fő számolt be különféle személyekről – tanárokról, szociális munkásokról 
és munkaadókról – akik döntő hatással voltak az oktatási rendszerben való pályafutá-
sukra és személyiségfejlődésükre. A következő területeket nevezték meg a többségi 
társadalmi csoportból származó mentorok tevékenységével kapcsolatban: segítség-
nyújtás, kiigazodni a számukra ismeretlen német oktatási rendszerben, megerősítés és 
támogatás a továbbtanulási szándék realizálásában vagy szakképzés megkezdésében, 
kapcsolatfelvétel (potenciális) munkaadókkal, példakép-szerep (l. Hofmann, 2011: 114).
 A mentorprogramok hatékonysága megmagyarázható a Stichweg által leírt 
inklúzió-exklúzió elmélet segítségével (Stichweh, 2005: 52). A Niklas Luhmann rend-
szerelméletére épülő elmélet alapján a modern társadalmakban az integráció az egyes 
funkciórendszerekben történő interakciós kapcsolatok segítségével történik, melyek az 
inklúziónak és exklúziónak sajátos formáival rendelkeznek. Aki több részrendszerben is 
integrált, növeli az esélyét annak, hogy biztos és stabil helyet szerezzen magának a 
társadalomban. Fiatal romák, akik migrációs háttérrel rendelkeznek – mint Bilsena és 
Neno – “az új helyen való tartózkodásuk relativ rövidsége miatt még nem sikeresek a 
különféle kapcsolatokba való plurális beágyazódás területén”, ami azt jelenti, hogy 
esetükben tipikus az “exklúziós rizikó” (Stichweh, 2005: 57). Főként ez az oka a mentor-
programok konjunktúrájának a németországi migrációs és integrációs munkában.
 Hogy Bilsena és Neno egy bizalomteljes kapcsolatot tudtak kialakítani mentoraik-
kal, egyrészt azon múlt, hogy készek voltak “kinyílni” és a segíteni akaró szociális mun-
kások “támogatási ajánlatát”, segítségét elfogadni. Ezek a kapcsolatok nem intézményi 
keretben jöttek létre, hanem kölcsönös tanulásra és tapasztalatcserére épültek. A 2007-
es felmérés eredményei azt mutatják, hogy a saját maguk által kiválasztott mentorok-
hoz való kapcsolat pozitív hatással volt a mentorált személyek oktatási biográfiájára. 
Ezen kívűl az is kimutatható volt, hogy a fiatal romák oktatási és integrációs sikeressé-
gére jó hatással van, ha a (szak)képzési helyek és intézmények az adott kisebbségi 
csoport szociális és kulturális hátterét tematizálják, valamint figyelembe veszik, hogy 
kiinduló feltételeik az iskolai eredményességért való versenyben különböznek a több-
ségi társadalom tagjainak kiinduló feltételeitől. 
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Szintó és roma oktatási mediátorok
Mind a nemzeti mind a nemzetközi szakirodalomban nagy szerepet tulajdonítanak a 
szintó és roma oktatási mediátoroknak (l. EVZ, 2015). Ők azok, akik az iskolát olyan 
hellyé tudják tenni, ami „ízlik“ a kisebbséghez tartozó tanulóknak (Lindemann, 2005). 
Ők közvetítenek a szülők, tanárok és diákok között, támogatják a tanulók útját az okta-
tási intézményekben, sokszor példaképek, akik felvilágosító munkájuk során – általá-
ban egy multiprofesszionális team tagjaként – segítenek az anticigányizmus mechaniz-
musait felmutatni, dekontruálni és a szintó és roma gyerekeknek az ezzel gyakran 
együtt járó kisegítő iskolába való beiskolázását megakadályozni (l. End/Herold/Robel, 
2009; Bezirksregierung Arnsberg, 2011; Strauß, 2013; Alte Feuerwehrwache e.V., 2014). 
Az intézményesített mediátor programok nemcsak egyes tanulók, hanem egész gene-
rációk oktatási sikerességére és ezáltal társadalmi participációjára lehetnek pzitív ha-
tással. Főként a Roma Inklúzió évtizede (2005-2015)10 alatt állt az oktatáspolitikai intéz-
kedések középpontjában a roma mediátor programok kialakítása és szintó és roma 
oktatási mediátorok képzése. A következőkben két sikeres németországi programot 
mutatunk be.

A Hamburgi modell
A Hamburgi modell kialakítása az 1980-as évekre nyúlik vissza, amikor a szintó és roma 
gyerekek többsége nem járt iskolába, és azok közül, akik igen, aránytalanul sokan ta-
nultak kisegítő iskolákban. Csak kevesen jutottak el oda, hogy sikeresen befejezzenek 
bármilyen iskolai képzést (Krause, 1989). Az első roma származású tanár 1993-ban 
kezdett el dolgozni egy hamburgi általános iskolában. Őt azzal a céllal vették állásba, 
hogy a szintó és roma gyerekek életkoruknak megfelelő beiskolázását, rendszeres isko-
lába járását és egy iskolai végzettség elérését támogassa. További roma tanárok alkal-
mazásának a koncepcióját Mareike Krause dolgozta ki a hamburgi Cinti Union-nal ko-
operálva. A szintó és roma tanácsadók tevékenységének középpontjában az általuk 
támogatott diákok, szülők és iskolák szükségletei álltak. Ezáltal a program figyelembe 
vette a különböző szintó és roma csoportok – pl. a szintók mint elismert nemzeti ki-
sebbség, vagy a bevándorolt roma-csoportok – különböző helyzetét (eltérések a társa-
dalmi státusz, a roma nyelvhasználat, valamint a német nyelvtudás területén) és az e 
különbségekből adódó eltérő szükségleteit. 2011-ben az oktatási tanácsadók munkájá-
nak professzionalizációjához egy modularizált képzést dolgoztak ki Hamburg város tá-
mogatásával. Az egyes modulok nemcsak fejlődéspszichológiai, pedagógiai, iskolaszer-
vezési és jogi témákat foglaltak magukba, hanem tantárgyspezifikus, nyelvtudás- és 
képességfejlesztő, valamint a szintó és roma kisebbség történetével foglalkozó tárgya-
kat is. Eddig 15 hamburgi szintó és roma vett részt a képzésben, közülük 14-en végezték 
el azt sikeresen. Kilencen a városi oktatásügy alkalmazottaiként dolgoznak.
 A Hamburgi modell evaluációját 2013 és 2014 között végezte el Tilman Kressel, aki 
iskolaigazgatókat és oktatási tanácsadókat kérdezett meg a szintó és roma oktatási 
mediátorok tevékenységéről, többek között az iskolai életbe való bevonásukról és a diá-
kok és szülők iskolával szembeni magatartására való hatásukról (Landesinstitut für 
Lehrerbildung und Schulentwicklung, 2015). Kressel kimutatta, hogy a szintó és roma 
oktatási tanácsadók munkája eredményeként az iskolakerülés jelentősen csökkent, a 

10 http://www.romadecade.org/ 
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diákok, tanárok és szülők között sikerült bizalmi kapcsolatot teremteni illetve megerősí-
teni azt és javult közöttük a kommunikáció. Ezáltal nőtt a szülők informáltsága az iskolai 
folyamatokat és feladatokat illetően, ami ahhoz vezetett, hogy félelmük, gyerekeiket 
„idegen kézbe adni“ – amit az iskolakerülés egyik fő okaként említettek – jelentősen 
csökkent. Az oktatási tanácsadói tevékenység sikerességének feltételei egyrészt a medi-
átorok motivációja, hozzáállása és kompetenciája, másrészt munkájuknak az iskolaveze-
tés és a tanárok általi elismertsége, valamint a mediátorok iskolai életbe való bevonása 
voltak. A munkájukat elismerő együttműködés a tanárokkal elősegíti az oktatási mediá-
torok identifikációját az adott iskolával. Ez különösen fontos olyan esetekben, amikor a 
mediátorok szerepkonfliktusba vagy ellentmondásba kerülnek a kisebbségi közösség 
véleményével (Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, 2015:25f). 
Ezenkívül a vizsgálat eredményei az anyanyelvi oktatás fontosságára is rámutattak, ami 
nemcsak a diákok nyelvi fejlődését, hanem anyanyelvük iskolai elismerését is elősegíti. 
Megoldandó feladatként a szintó és roma mediátorok ezirányú képzését, valamint a 
Romani nyelv tanítására vonatkozó tantárgyfejlesztést fogalmazták meg. 
 
A ROMED-modell
A korábban említett Strauß-vizsgálat (Strauß, 2011) eredményei alapján három intéz-
mény, melyek korábban is foglalkoztak oktatási mediátor-programokkal – a berlini 
RAA, a mannheimi Romnokher és a müncheni Madhouse – célul tűzték ki az oktatási 
mediátorok professzionalizációját, valamint a lokális hivatalokkal való kooperáció in-
tézményesítését. Egy közös program keretében (2012-14) létrehoztak mindhárom vá-
rosban egy képzést szintó és roma mediátorok számára, amelyet a ROMED, egy euró-
pai tréning program alapján alakítottak ki. Alapvető céljuk olyan stratégiák és 
koncepciók kidolgozása és megvalósítása volt, melyek a szintó és roma kisebbség szá-
mára az oktatási, képzési, valamint a munkaerőpiachoz való egyenjogú hozzáférést 
segítik elő (RAA, 2014: 7).
 A berlini modell 240 órás képzést foglal magában, amely négy modulból áll. Ezek a 
hamburgi modellhez hasonló képességek és kompetenciák kifejlesztését célozzák.11 A 
program duális képzés keretében folyik, ami azt jelenti, hogy a szaktudás megszerzése és 
a kompetenciafejlesztés mellett hospitációt és gyakorlatot is magában foglal. Érdekessége 
a képzésnek, hogy a szintó és roma kisebbség explicit, de nem exkluzív célcsoportja a 
programnak. A szintó és roma gyerekek támogatása a formális oktatásban a generáció-
kon át tartó hátrányos megkülönböztetésre adott válasz. Az oktatási mediátorok munká-
ja azonban nem korlátozódik egy etnikai csoport támogatására, hanem minden hátrá-
nyos helyzetű tanulót magába foglal (RAA, 2014:27). A hátrányos helyzet etnizációjának 
vagy kulturalizációjának ellensúlyozása tehát a professzionalizáció szintjén történik. Ez 
jellemző mind a három, a képzés során megszerezhető képzettségre: a szövetségi 
mediációs oklevélre, a a Romed-oklevélre, valamint a többi kooperációs partner által ki-
adott oklevelekre is. Ezáltal biztosított a képzés továbbfejlesztésének lehetősége, vala-
mint a végzettek sokoldalú munkaköri elhelyezkedése is. A képzés sikerességének feltét-
elei: a lokális hivatalok és szervezetek elismerése, a szoros együttműködés a helyi 
iskolákkal, valamint a mediátorok motivációja és hozzáállása (RAA, 2014: 44).

11 Modul 1: információ, modul 2: tanácsadás és kommunikáció, modul 3: pedagógia (inkluzív 
oktatás), modul 4: tervezés, dokumentáció és evaluáció (RAA, 2014: 26-37).
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Összegzés

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy – az eddig rendelkezésre álló tapasztalatok 
alapján – a szintó és roma kisebbség sikeres (nemcsak) iskolai integrációjának kritériu-
mai a következők: az érintettek bevonása, a Romanes anyanyelv fejlesztése, a nemzeti 
kisebbségként való elismerés, oktatás és szakképzés, politikai támogatás, a megélheté-
si biztonság megteremtése a tartózkodási jog megadásával, valamint a kölcsönös biza-
lom kialakítása (l. Lindemann, 2005:11).
 A mentorprogramokkal kapcsolban elmondhatjuk, hogy a programok tudományos 
figyelemmel kísérése és szisztematikus evaluációja (l. EVZ, 2015: S. 29) is fontos szem-
pont. Az eddigi nemzeti és nemzetközi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a továb-
bi mentorprogramok létrehozása járható útnak látszik (nemcsak) a szintó és roma ki-
sebbség iskolai integrációjához. A tapasztalatok továbbadása és a programok 
professzionális továbbfejlesztése és evaluációja érdekében fontos a hálózatépítés. A si-
keresség alapvető feltétele, hogy a szintó és roma oktatási mediátorok professzionális 
hozzáállást és habitust alakítsanak ki, ami segít nekik konfliktusos helyzetekben helytáll-
ni. Ehhez elengedhetetlen a szupervizió és a kollégiális tanácsadás szisztematikus beve-
zetése. További fontos feltétel, hogy az érintett iskolák és hivatalok elismerjék és aktívan 
támogassák a mediátorok munkáját. A hambugi és a Romed-modell sikeres tapasztala-
taira épülve Freiburgban is terveznek egy mentorprogramot, a városi hivatalok és a helyi 
Pedagógiai Főiskola bevonásával. A pilot-program kezdetét 2017-re tervezik.
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