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Gyermekvédelemből a felsőoktatásba 

– a felsőoktatási részvételt befolyásoló endogén és exogén tényezők – a felsőoktatási részvételt befolyásoló endogén és exogén tényezők 

A  Szociálpolitikai  és  Munkaügyi  Intézet  részt  vesz  az  Európai  Unió  7.  kutatási 

keretprogramjának a „Fiatalok és Társadalmi Kirekesztődés” témakörében folyó nemzetközi 

kutatásban,  melynek  címe  Gyermekvédelmi  gondoskodásban  élő  és  onnan  kikerülő  fiatal  

felnőttek:  Utak  az  oktatásba Európában (Young People  from a  Public  Care  Background: 

Pathways  to  Education  in  Europe).  A  nemzetközi  kutatás  Dániában,  Magyarországon, 

Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban zajlik, s célja, hogy átfogó 

képed  kapjunk  arról,  az  egyes  országokban  a  gyermekvédelmi  gondoskodási  háttérrel 

rendelkező,  jelenleg  19-21 éves  fiatalokat  mi  segíti   és  mi  gátolja  a  továbbtanulásban,  a 

gondoskodási háttérrel milyen oktatási utak léteznek Európában1. 

Jelen tanulmány három fő témát érint2. Elsőként azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a hazai és 

nemzetközi  stratégiákban,  szakpolitikai  megközelítésekben  hogyan  jelennek  meg  a 

gyermekvédelmi rendszerben élők, illetve onnan kikerültek.  Ezt követően néhány hazai és 

nemzetközi  kutatás  eredményeit  bemutatva  foglalkozunk a vizsgált  célcsoport  helyzetével, 

kiemelt  figyelmet  szentelve oktatási részvételüknek. Végül a nemzetközi kutatás keretében 

készült hazai interjúk alapján vizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek meghatározóak abból a 

szempontból, hogy a fiatal felnőttek megjelenjenek a felsőoktatásban. 

A gyermekvédelemben nevelkedettek társadalmi integrációjának elősegítése a stratégiai 

dokumentumok tükrében

Az Európai Uniónak nincs egységes gyermek- és ifjúságpolitikája, alapvetően a gyermekek és 

az  ifjúság  ügye  tagállami  hatáskörbe  tartozik,  azonban  ezen  a  területen  is  érvényesül  a 

tagállamok szakpolitikáinak közelítése, a kiemelt célok érdekében tett együttes erőfeszítések, 

közös programok. A következőkben néhány uniós és hazai stratégiai dokumentumot tekintünk 

át, amelyek tartalmaznak a gyermekekre és az ifjúságra összpontosító intézkedéseket, explicit 

vagy  implicit  módon  a  leghátrányosabb  társadalmi  csoportok  között  a  gyermekvédelmi 



rendszerben  élő  és  onnan  kikerültek  támogatását,  továbbtanulásának,  munkaerő-piaci 

részvételének, társadalmi integrációjának elősegítését célozzák.

Az  Európai  Unió  fiatalokkal  kapcsolatos  szemléletét  mutatja  az  Európai  Bizottság  Fehér 

Könyve:  „Bármilyen jellegűek is legyenek köztük a különbségek (a munkaerő-piaci helyzet,  

az oktatás, a családi élet, a bevételeik stb. tekintetében), a fiatalok teljes jogú polgároknak  

tekintik magukat, ennek minden jogával és kötelességével.  A fiatalokra irányuló befektetés  

egyben  jelenlegi  és  jövendő  társadalmunk  gazdagságába  való  befektetés.” (Európai 

Közösségek Bizottsága 2001: 7) A célkitűzések artikulálása annak felismeréséről tanúskodik, 

hogy az Európai Unió a tartós és fenntartható fejlődéshez elengedhetetlenül fontosnak tartja a 

fiatalok  társadalmi  integrációját  és  foglalkoztatását.  Az  unió  felsőoktatásra  vonatkozó 

politikája a mobilitás és a foglalkoztathatóság növelését állította a középpontba. 1999-ben 29 

európai  ország  oktatási  minisztere  aláírta  a  Bolognai  Nyilatkozatot.  A  miniszterek 

egyetértettek  azokban  a  fontos  közös  célkitűzésekben,  amelyek  egy  következetes  és 

összefüggő Európai Felsőoktatási Térség 2010-ig történő megvalósítását tűzték ki célul.  A 

Lisszaboni stratégia (2000) értelmében az Európai Uniónak 2010-re olyan versenyképes, a 

munkahelyteremtést  elősegítő,  tudásalapú  térséggé  kell  válnia,  amelyet  a  gazdasági 

növekedés,  a  társadalmi  kohézió,  illetve  a  környezetvédelem  és  a  fenntartható  fejlődés 

előtérbe  helyezése  jellemez.  A  berlini  kommüniké  a  felsőoktatásért  felelős  miniszterek 

konferenciájáról (2003) és a bergeni kommüniké (2005) ismételten megerősítette a Bologna-

folyamat szociális dimenzióinak fontosságát. A miniszterek álláspontja szerint a felsőoktatás 

közjó, de egyben közös felelősség is. A Lisszaboni folyamat végrehajtásával összefüggésben 

kiemelt  jelentősége  van  az  Európai  Ifjúsági  Paktumnak  (2005),  amely  a  fiatalokkal 

kapcsolatosan  a  foglalkoztatás,  az  integráció  és  a  társadalmi  felemelkedés,  az  oktatás,  a 

képzés  és  a  mobilitás,  valamint  a  munka,  a  magán-  és  családi  élet  összeegyeztetésének 

elősegítése érdekében kitűzött célokat tartalmazza. A 2006-os jelentés a szociális védelem és 

társadalmi integráció kapcsán kiemeli, hogy hangsúlyt kell fektetni a gyermekek és családjaik 

szegénységének  problémájára.  Kiemelten  kell  kezelni  az  etnikai  kisebbséghez  tartozó, 

szegénynegyedben  élő  fiatalok  esetében  a  halmozott  kirekesztés  kérdését.  Ebben  az 

összefüggésben szintén szükséges hangsúlyozni az oktatásnak és a képzésnek a szegénység 

generációk közötti átörökítésének megakadályozásában betöltött alapvető szerepét. 2008-ban 

az  Európai  Közösségek  Bizottságának  Megújított  szociális  menetrendje  a  lehetőségek,  a 

hozzáférés  és  a  szolidaritás köré  épül.  Ennek  értelmében  a  lehetőségek  megteremtéséhez 

folyamatos erőfeszítéseket kell tenni a munkahelyek bővítése és a jólét növelése érdekében. A 



lehetőségek kihasználásához az egyének számára hozzáférést kell biztosítani az oktatáshoz, az 

egészségügyi  ellátáshoz,  az  egyes  szociális  szolgáltatásokhoz.  A  dokumentum  a  holnap 

Európájának tekinti a gyermekeket és a fiatalokat. Célkitűzése szerint megoldást kell találni a 

fiatalok  nagyarányú  munkanélküliségének  és  az  iskolai  lemorzsolódók  nagy  számának, 

valamint  a  fiatalokat  érintő,  viszonylag  bizonytalan  foglalkoztatás  és  bérek 

egyenlőtlenségének  problémájára.  Arra  kell  a  gyermekeket  ösztönözni,  hogy  a  szüleik 

képesítésétől és szakképzettségétől eltérő, illetve annál magasabb szintet érjenek el (Európai 

Közösségek Bizottsága 2008).

A hazai stratégiai dokumentumok közül elsőként a 2006-ban elkészült  Gyermekszegénység 

elleni Nemzeti Programot  kell kiemelni, amely azt a célt tűzte ki, hogy egy generáció alatt 

jelentősen  csökkentse  a  gyermekek  és  családjaik  szegénységének  arányát,  felszámolja  a 

gyermeki  kirekesztés  és  mélyszegénység  szélsőséges  formáit,  valamint  átalakítsa  azokat  a 

mechanizmusokat és intézményeket, amelyek újratermelik a szegénységet és a kirekesztést. A 

Gyermekszegénység  elleni  Nemzeti  Program  többek  között  fontosnak  tartja  a 

gyermekvédelmi  intézményrendszer  szolgáltatásaihoz  való  hozzáférés  területi 

egyenlőtlenségeinek  csökkentését  a  kistérségi-regionális  tervezésen  alapuló,  többcélú 

komplex intézmények létrehozásával. Hangsúlyt fektet a szakemberek továbbképzésére annak 

érdekében,  hogy  megismerjék  a  szegénység  csökkentésében  alkalmazható  beavatkozási 

módokat, módszereket (Gyermekszegénység elleni rövid program 2006). 

A  gyermekek  szegénységének  csökkentése  és  a  gyermekek  esélyeinek  növelése 

szempontjából  a legátfogóbb dokumentum a  „Legyen jobb a gyerekeknek!” 25 évre szóló 

Nemzeti Stratégia (2007). A Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program elemei beépültek a 

Nemzeti  Stratégiába,  melynek  célkitűzései  szintén  25  évre  szóltak.  A  stratégia  minden 

gyermekre kiterjed, de azoknak a gyermekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek az érdekei a 

legjobban sérülnek, akiknek a fejlődését a nélkülözések leginkább korlátozzák. A Nemzeti 

Stratégiának egyik legfontosabb célja,  hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsanak,  amelyek az 

egészségügy, az oktatás, a szociális jólét, a gyermekvédelmi ellátások és intézmények terén 

csökkentik az egyenlőtlenségeket, s hogy a gyermekekkel foglalkozó, nekik szolgáltatásokat 

nyújtó intézmények korszerűsödjenek. Bár a Nemzeti Stratégia speciálisan nem foglalkozik a 

gyermekvédelmi  gondoskodásban  élő  gyermekekkel,  két  célterületet  megjelöl,  melyek 

ezeknek a gyermekeknek a tanulmányait, jövőbeli boldogulását befolyásol(hat)ják. Az egyik 

az iskoláztatással, a sikeres iskolai pályafutással kapcsolatos. A stratégia célul tűzi ki, hogy a 



sajátos nevelési igényű gyermekek a képességüknek megfelelő szakmai támogatással integrált 

környezetben folytassák tanulmányaikat, az iskolán belüli pedagógiai módszerekkel, iskolán 

kívüli  támogatásokkal  csökkenjen  a  túlkoros  gyermekek  száma,  valamint  hogy  tudatos 

pályaválasztás után csökkenjen a középfokú oktatási intézményekben lemorzsolódók aránya. 

Hosszú távú cél az, hogy minden fiatal piacképes tudással hagyja el a középiskolát. A másik 

terület  a  gyermekes  családokat  célzó  személyes  szolgáltatások  és  szakellátások,  amelyek 

fejlesztése érdekében emelni  szükséges a szolgáltatásokban dolgozók szakmai színvonalát, 

illetve szemléletváltást  kell  elérni  a gyermekekkel  foglalkozó szolgáltatók körében. Az Új 

Magyarország  Fejlesztési  Terv  részét  képező  Társadalmi  megújulás  operatív  program 

(továbbiakban:  TÁMOP) szerint  a  gyermekvédelmi  szakellátásra  jellemző,  hogy  „számos 

esetben nem készítik fel megfelelően a fiatalokat az önálló életvitelre, a sikeres munkaerő-

piaci  részvételre” (TÁMOP 2007:  45).  A kormány  szerint  a  munkaerő-piaci  részvétel,  a 

foglalkoztatási esélyek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak a gyermekvédelmi 

gondoskodás  intézményeiben  élők  és  onnan  kikerülők  is  az  olyan  speciális  hátrányokkal 

küzdő csoportok mellett,  mint a hajléktalanok, a szabadságvesztés büntetésüket töltő fogva 

tartottak vagy büntető-igazságszolgáltatás rendszerébe bekerült és onnan kikerülő személyek, 

a  szenvedélybetegek,  illetve  a  pszichés  betegséggel  küzdők  (TÁMOP  2007:  25).  A 

dokumentum kimondja, hogy a fenti sérülékeny, veszélyeztetett társadalmi csoportok körében 

– akik jellemzően kiszorulnak a saját élethelyzetüket érintő döntéshozatali folyamatokból, a 

közéletből,  a  demokratikus  intézményből  –  jelentős  a  szegénység  és  a  szegénység 

továbbörökítésének  kockázata.  Munkaerő-piaci  integrációjuk  elősegítéséhez  a  szociális, 

közösségi és mentálhigiénés szolgáltatások szerepét kell erősíteni, komplex segítségnyújtás 

mellett. A komplex, képessé tevő segítségnyújtás a gyermekvédelmi gondoskodásban élők és 

onnan  kikerülők  esetében  olyan,  az  önálló  életvitelre  képessé  tevő  programokat  jelent, 

amelyek a munkaerőpiacon,  illetve az élet  egyéb területein nélkülözhetetlen kompetenciák 

fejlesztését  célozzák.  Mindezek  mellett  a  dokumentumban  hangsúlyosan  megjelenik  a 

közoktatásban részt vevő gyermekek (7–18 évesek), valamint fiatalok (15–29 évesek) iskolai 

lemorzsolódásának csökkentése, az oktatási rendszeren kívüli tevékenységek (pl.: önismereti, 

személyiségfejlesztő,  felzárkóztató,  prevenciós  és  szabadidős  vagy  életvitellel  kapcsolatos 

programok)  támogatása  a  szegénységben  élő  gyermekek  és  fiatalok  körében.  Fontos 

célkitűzés  az ifjúságsegítés,  pl.:  devianciák kialakulásának megelőzése,  önsegítő csoportok 

támogatása,  aktív  állampolgárságra  nevelés  (TÁMOP 2007).  A Nemzeti  Ifjúsági  Stratégia 

tervezete (2008) pedig komplex megoldást vázol fel az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos 

közfeladatok  megvalósítására,  tizenöt  éves  időintervallumban.  A  gyermekek  családban 



nevelkedésének  elősegítése  az  egyik  legfontosabb  feladat.  A  stratégia  nevesíti  a 

gyermekvédelmi  ellátórendszer  továbbfejlesztését  a  veszélyeztetettek,  valamint  a 

gondoskodásból  kikerülők  sikeresebb  társadalmi  integrációja  érdekében.  A  társadalmi 

mobilitás lehetőségeinek  bővítése érdekében  az  „ifjúsági,  illetve  a  gyermekvédelmi  és  

szociális  szolgáltatásokat demokratizálni  szükséges:  az  ifjúságot  be  kell  vonni  az  

élethelyzetükre hatással lévő intézményi döntések meghozatalába” (Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

tervezet 2008: 60). 

A fenti dokumentumokból kitűnik, hogy az Európai Közösségnek számos rendelkezése van, 

amely  a  fiatalokra,  oktatásukra,  munkaerő-piaci  esélyeik  növelésére  irányul.  Ezek  a 

rendelkezések egyértelművé teszik az Európai Unió társadalmi integrációs és szolidaritásra 

törekvő céljait. Annak ellenére, hogy a gyermekvédelmi rendszerben élő és onnan kikerült 

fiatalok  Európa  gazdaságilag  és  szociálisan  hátrányos  helyzetű  csoportjaiba  tartoznak,  az 

uniós politikán belül ezen fiatalok helye implicite igen, de explicit módon nem elismert. A 

hazai stratégiákban is megjelennek a gyermekvédelmi gondozási héttérrel rendelkezők, bár 

speciális célcsoportot nem képeznek. Fontos előrelépés azonban, hogy a kormány munkaerő-

piaci,  foglalkoztatási  esélyek  szempontjából  hátrányos  helyzetűként  ismerte  el  a 

gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben élőket és onnan kikerülteket.

A gyermekvédelmi rendszerben nevelkedettek oktatási részvételével kapcsolatos hazai és 

nemzetközi kutatások

A gyermekvédelmi rendszerben élők, illetve onnan kikerültek iskolai pályafutásával, önálló 

életre való felkészülésével kapcsolatban kevés hazai kutatás zajlott, és a rendelkezésre álló 

statisztikai adatok köre is szűkös. 

A  2006-os  gyermekvédelmi  statisztikai  adatok  szerint  a  gyermekvédelmi  szakellátás 

rendszerében  21  216  gyermek  és  fiatal  felnőtt  élt.  Papházi  és  Szikulai  (2008)  a 

gyermekvédelem  rendszerét  statisztikai  adatok  alapján  értékelő  tanulmánya  rávilágít  arra, 

hogy a két  bázisév között  (1998 és  2006) milyen  tendenciák  rajzolódnak ki a  szakellátás 

rendszerére vonatkozóan: az engedélyezett gyermekotthoni férőhelyek száma közel 15%-kal 

csökkent  2006-ra.  A  csökkenés  azonban  nem  egyenletes,  követi  a  gyermekvédelmi 

törvényben kitűzött  célokat  (nagy létszámú intézmények  felszámolása,  szükséglet-közelibb 



ellátórendszer  kiépítése).  Csökkent  a  hagyományos  gyermekotthonok  (43,3%-kal),  az 

általános iskola,  diákotthon és gyermekotthonok férőhelyeinek száma (56,2%-kal),  viszont 

nőtt  a lakásotthoni  (76,4%-kal),  a speciális  gyermekotthoni  (56,4%-kal)  és az utógondozó 

otthoni férőhelyeké (33,3%-kal). Annak ellenére, hogy utógondozói otthonokban elhelyezett 

fiatal felnőttek száma 35%-kal nőtt, az itt élők aránya alacsony, 2006-ban is csak 5,4% volt, a 

fiatal  felnőttek  22%-a  gyermekotthonban  vette  igénybe  az  ellátást.  A  nevelőszülőknél 

elhelyezettek  száma  folyamatosan  emelkedett,  2006-ban  a  gondozottak  54,8%-a 

nevelőszülőnél élt, 45,2%-a pedig gyermekotthonban (Papházi és Szikulai, 2008). 2006-ban 

az  utógondozói  ellátásban  élők  száma  4064  fő,  48%-uk  nevelőszülőnél,  52%-uk  pedig 

intézményes ellátási keretek között vette igénybe az ellátást. Az igénybevétel oka 67%-ban 

az,  hogy a fiatal  felnőtt  nappali  tanulmányokat  folytat,  30% az önálló létfenntartását  nem 

tudja biztosítani elegendő jövedelem hiányában. 87 fő (3%) pedig szociális intézménybe várja 

felvételét. Utógondozásban 829 fő részesült (Gyermekvédelmi statisztikai Tájékoztató 2006). 

A 2006-os  statisztikai  adatok  szerint  a  gyermekvédelmi  gondoskodás  alatt  álló,  általános 

iskolát  befejező  gyermekek  jelentős  hányada  szakiskolában  tanul  tovább  (65%).  Komoly 

különbség  figyelhető  meg  azonban  a  gyermekotthonban  és  a  nevelőszülőknél  nevelkedő 

gyermekek  továbbtanulása  terén.  A  gyermekotthonokban  élő,  általános  iskolát  befejező 

gyermekek  76%-a  tanul  szakiskolában,  7% gimnáziumban,  14% szakközépiskolában,  3% 

pedig iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzésben részesül. A nevelőszülőknél élő gyermekek 

55%-a tanul szakiskolában, 13%-a gimnáziumban, 31%-a szakközépiskolában, és csak 1%-uk 

vesz  részt  valamilyen  iskolarendszeren  kívüli  képzésben  (Gyermekvédelmi  statisztikai 

Tájékoztató  2006).  Az  adatok  szerint  a  nevelőszülőknél  nevelkedők  a  továbbtanulás 

szempontjából  sokkal  ígéretesebbnek  bizonyulnak  a  gyermekotthonban  nevelkedőkhöz 

képest,  ugyanakkor  fontos  megjegyezni,  hogy  a  gyermekek  mentális  képességei 

meghatározzák,  hogy  milyen  gondozási  helyre  kerülnek.  Akiknek  mentális  fejlődése 

megfelelő,  alacsony  életkorúak  és  problémamentesek,  nagyobb  eséllyel  kerülnek 

nevelőszülőkhöz  (Neményi  és  Messing,  2007).  A  gyermekvédelmi  szakellátásban  élő, 

szakiskolában  tanulók  orientációjáról  elmondhatjuk,  hogy  a  2005/2006-ös  tanévben  ipari 

szakmát  tanult  37%-uk,  mezőgazdaságit  13%, vendéglátást  24%, egyéb  területen  folytatta 

tanulmányait 27%-uk (Gyermekvédelmi statisztikai Tájékoztató 2006). Míg 10 évvel ezelőtt a 

szakellátásban lévők közül a szakmunkásképzésben részesülők 49%-a tanult valamilyen ipari 

szakmát,  2006-ban már  csak 37%-uk, kismértékben csökkent  a  mezőgazdasági  szakmákat 

tanulók  aránya,  nőtt  viszont  a  kereskedelmi,  vendéglátó-ipari,  egészségügyi  és  az  egyéb 

szakmát tanulók aránya (Papházi és Szikulai, 2008). 



Az országos kompetenciamérés 2002 óta évente méri fel három évfolyam tanulóinak (6., 8., 

10. évfolyam) szövegértési képességeit és matematikai eszköztudását. A 2008. évi országos 

kompetenciamérésben  3058  intézménynek  közel  330  ezer  tanulója  vett  részt.  A felmérés 

lehetőséget ad arra, hogy a gyermekotthonban élő 8. és 10. évfolyamos tanulók jellemzőit, 

iskolai  eredményeit  összehasonlítsuk  a  nevelőszülőknél  élő,  illetve  a  családban nevelkedő 

ugyanilyen  évfolyamos  tanulók  jellemzőivel.  A  matematika  és  a  szövegértés  terén  elért 

pontszámok eltérései erőteljesen függnek a nevelkedési helytől. A családban élők az országra 

jellemző  átlagos  500 pont  körül  teljesítettek,  míg  a  gyermekotthonban élők  70-80 ponttal 

kevesebbet értek el. Minden évfolyamon több az évismétlő a gyermekotthonban élők körében. 

Alsó  tagozatban  (1–4.  osztály)  a  családban  élők  4%-a,  a  nevelőszülőknél  élők  17%-a,  a 

gyermekotthonban élők 27%-a ismételt osztályt. Felső tagozatban (5–8. osztály) a családban 

élők 4%-a,  a nevelőszülőknél  élők 10%-a, a gyermekotthonban élők 27%-a.  Az előző évi 

tanulmányi  átlageredményeket  vizsgálva  elmondható,  hogy  a  gyermekvédelemben 

nevelkedettek  rosszabbul  teljesítenek:  a  saját  családdal  élők  átlaga  3,96,  míg  a 

nevelőszülőkkel  élőknél  3,47,  a  gyermekotthonban  élőknél  pedig  már  csak  3,15-ös  előző 

tanév végi átlagot találunk. A jövőre vonatkozó tanulmányi tervek tekintetében is jelentősek 

az eltérések. A gyermekotthonban élők 41%-a preferálja a szakmunkás végzettséget, a saját 

családdal élők esetén ezt csak a gyermekek 11,3%-a jelölte meg. A saját családdal élők 55%-a 

szeretne  felsőfokú  végzettséget  elérni,  míg  a  nevelőszülőknél  élők  körében  csak  26%,  a 

gyermekotthonokban élőknél  pedig 15% (Gyarmati  et  al.,  2009).  Becsült  adatok szerint  a 

gyermekvédelemben élők kb. 5%-a folytat felsőfokú tanulmányokat.

Szikulai  (2004/2006) utógondozói  ellátással,  utógondozással kapcsolatos kutatása szerint a 

két  csoport  között  jelentős  eltérés  figyelhető  meg  az  iskolai  végzettség  tekintetében:  az 

utógondozottak  leginkább  csak  8.  osztályt  végeztek,  az  utógondozói  ellátottak  pedig 

jellemzően  szakmunkásképzőben  és  szakközépiskolában  folytatják  tanulmányaikat.  Az 

utógondozottak között sokan munkanélküliek (40%). A dolgozók többsége fizikai munkás. 

Ehhez képest az utógondozói ellátottak körében a munkanélküliség 15%-os. Mivel a jelentős 

többség nappali  tagozaton  folytatja  tanulmányait,  az  utógondozói  ellátásban  élők  körében 

alacsony a munkavállalók aránya.  A fiatal felnőttek iskolai karrierjében fontos az is, hogy 

milyen arányban hagytak félbe iskolát. Az utógondozói ellátottak 70%-a nem hagyott félbe 

megkezdett iskolát, míg az utógondozottak 64%-a esetében volt olyan iskola, amelyet nem 

fejezett be. Megemlíthetjük még a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2008-as 

kutatását, amely érintette az oktatás kérdését is. A vizsgálat az elmúlt 10 évben a Fővárosi 



Területi  Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz tartozó nevelőszülőknél utógondozói ellátásban 

élő,  és  onnan  életkoruk  miatt  vagy  egyéb  okokból  kikerült  fiatalok  helyzetét  igyekezett 

feltérképezni. A nevelőszülőknél nevelkedett fiatal felnőttek körében viszonylag magas azok 

aránya, akik érettségit tettek (44%), 34%-nak van szakmája, 17% pedig csak általános iskolát 

végzett. 5%-uk viszont felsőfokú diplomával rendelkezik. A munkavállalók kétharmada azon 

a területen dolgozik, amit tanult (Zsoldos, 2008). 

A  gyermekvédelmi  rendszerben  nevelkedettek  társadalmi  kirekesztettségére,  gyermekkori 

hátrányai leküzdésének sikertelenségére számos nemzetközi kutatás is felhívja a figyelmet. A 

gyermekvédelmi rendszerben élő és onnan kikerült fiatalok számára a félbeszakított iskolák 

képezik a legnagyobb akadályt a munkaerő-piaci és általában a társadalmi integráció terén. Az 

iskola  otthagyása  sokszor  annak  a  következménye,  hogy  a  gyermekeket  új  otthonokba 

helyezik, a sorozatos iskolaváltások, új közösségbe való beilleszkedés megnehezíti a fiatalok 

helyzetét, kárt okoz a gyermek kapcsolódási képességében, és gyakorta egy új intézménybe 

vagy nevelőszülőhöz kerülésnél nem sikerül azonnal megfelelő iskolát találni. 

Sallnäs szerint Svédországban problémát jelent, hogy a bentlakásos intézményekben dolgozók 

a terápiás módszerek alkalmazását tartják a leginkább fontosnak, és az iskolai pályafutásra 

kisebb  hangsúlyt  helyeznek.  Az  intézmények  szakmai  beszámolóit  elemezve:  csak  19% 

nevezte  meg  a  legfontosabbnak  az  iskolai  pályafutást  és  a  megfelelő  szakmaszerzést. 

Svédországban is jobb helyzetben vannak a nevelőszülői rendszerben nevelkedő gyermekek, a 

nevelőcsaládokban nagyobb hangsúlyt kap az oktatás fontossága. (idézi Höjer et al.,  2008, 

40).  Höjer  olyan  svéd  szülőkkel  készített  csoportos  interjúkat,  akiknek  gyermekei 

nevelőszülői  ellátásban  élnek.  A  szülők  elmondása  szerint  tudni  szeretnének  gyermekeik 

iskolában  nyújtott  teljesítményéről,  és  részt  kívánnak  venni  a  különböző  iskolai 

tevékenységekben is, részesei akarnak lenni gyermekük iskolai életének (idézi Höjer et al., 

2008, 44). 

Dániában kidolgoztak  egy  szakmai  fejlesztési  tervet  azzal  a  céllal,  hogy  növeljék  a 

gyermekvédelemben dolgozó szakemberek munkájának színvonalát. A szakmai koncepció az 

iskolát  olyan  fejlődési  színtérnek  tekinti,  ahol  a  gyermekek  képessé  válhatnak  arra,  hogy 

leküzdjék  traumatikus  élményeiket.  Dániában  jellemző,  hogy  a  bentlakásos  intézmények 

belső iskolával rendelkeznek, ahol a tanárok nem kifejezetten az iskolai, hanem elsősorban a 

szociális  kompetenciákat  igyekeznek  fejleszteni,  ezekből  az  iskolákból  azonban  nehezen 



megy a hagyományos iskolákba történő integráció.  A dán szakemberek úgy vélik,  hogy a 

gondozásból  kikerülőknek  szükségük  van  további  támogatásra,  elsősorban  a  tanulás  és  a 

munka területén (Bryderup, 2008). 

A Social Exclusion Unit 2003-as becslései szerint az  Egyesült Királyságban a gondozásban 

felnőtt  gyermekeknek  tízszer  akkora  esélyük  van  az  iskolából  való  kihullásra,  mint  a 

családban nevekedő társaiknak (idézi Höjer et al., 2008, 39). A Rainer Fundation (2008) által 

készített „What Makes the difference?” („Mi teszi a különbséget?”) című kutatás keretében 

250 gyermekvédelmi  gondoskodásban élő fiatalt  kérdeztek  meg arról,  hogy az állam által 

nyújtott gondoskodást mennyire érezték szülőinek. Az interjúk tanúsága szerint a gondozottak 

tapasztalatai  messze  esnek  az  állam törekvéseitől.  Az intézményekben  nevelkedő  fiatalok 

leginkább arra vágynak, hogy valaki szeresse őket, a nevelőszülőknél élők pedig arra, hogy 

családtagnak érezhessék magukat.  Akik érezték a személyes  támogatást,  67%-ban 16 éves 

koruk után is folytatták tanulmányaikat (idézi Höjer et al., 2008, 41). Jackson (2007) szerint a 

gyermekvédelmi rendszer ilyen irányú hatásai nem egyértelműek: azok, akik serdülőkorban 

kerülnek a rendszerbe, ugyanúgy rosszabb kimenetekkel rendelkeznek az oktatás terén, mint 

azok, akiket fiatalabb korukban helyeztek gondoskodás alá. Jackson úgy véli, a rossz iskolai 

teljesítmények szorosan összefüggenek a rendszer működésével, azzal, hogy bizonytalanok az 

elhelyezések a többszöri gondozásihely-váltásoknak köszönhetően, és a gondozók elvárásai is 

alacsonyak, általában elhanyagolják a tanulás, továbbtanulás kérdését. Ugyanakkor az iskola 

gyermekvédelmi kérdésekre adott válasza sem kielégítő. Baginsky (2000) szerint az iskolák 

nagy része rendelkezik ugyan gyermekvédelmi programmal, a pedagógusok véleménye mégis 

az,  hogy  többségük  nem venné  észre,  ha  egy  gyermeket  bántalmaznának,  és  abban  sem 

biztosak,  hogy  milyen  esetekben  kellene  gyermekvédelmi  szakemberrel  konzultálniuk  – 

annak ellenére, hogy az iskolák pedagógusai valamilyen gyermekvédelmi tárgyú képzésben 

részt vettek. 

Az Egyesült Királyságban is nagyon alacsony a felsőfokú végzettséget szerző gondozottak 

aránya,  a  hazai  becslésekkel  összhangban 3-5 százalékra  tehető.  A tapasztalatok  szerint  a 

felsőfokú  végzettséget  szerzettek  körében  jóval  kevesebbszer  került  sor  gondozásihely-

váltásra, volt olyan gondozó, aki motiválta, segítette a fiatalokat a tanulásban, és a vér szerinti 

szülők is jelen voltak a fiatalok életében (Jackson 2007). Egy 2005-ös, a gyermekvédelem 

rendszeréből  kikerült  fiatalok  társadalmi  integrációját  vizsgáló  kutatás  szerint  az  alacsony 

iskolai  végzettségűek,  illetve  a  tanulmányaikat  félbehagyók  többsége  úgy  vélte,  hogy  a 



gyermekvédelmi  gondoskodás  ideje  alatt  nem kapott  elegendő  lehetőséget  a  tanulmányok 

folytatására,  és a  megfelelő  támogatás  is  hiányzott.  Az egyik  kikerült  gondozott  erről  így 

nyilatkozott:„(…)  a  gondozásban  nincsenek  korlátok,  gyakorlatilag  megtehettél  mindent,  

amit akartál. Gyermekként nem volt felelősségérzetem, kifeszítettem a korlátokat, ahogyan azt  

egy kamasz teszi. És ez lett az eredménye.” (Barn et al., 2005, 25) 

A kutatások eredményei szerint a rendszer diszfunkciói (sorozatos gondozási-hely váltások, 

ezzel  együtt  iskola-  és  kortárscsoport  váltások,  a  tanulás,  megfelelő  szakmaszerzés 

fontosságának sokadrangúsága, a személyes törődés és a gyermek motiválásának hiánya, vér 

szerinti családtagok gondozási folyamatból, iskolai életből való kizárása) olyan kimenetekhez 

vezetnek,  ahol  a  fiatal  felnőttek  nem képesek megküzdeni  sem életük  kisebb,  sem pedig 

jelentősebb problémáival.  A tanulásra  ösztönzés  elengedhetetlen  a  foglalkoztatási  esélyeik 

növelése,  a  munkanélküliség,  a  rossz  minőségű  és  alulfizetett  munkák  kényszerű 

vállalásásnak elkerülése érdekében.

Felsőoktatási részvételt meghatározó tényezők

A  nemzetközi  kutatás  keretében  35  fiatal  felnőttet  kérdeztünk  meg  hazánkban,  az 

interjúalanyok háromnegyede nő. Az etnikai hovatartozást tekintve négy fiatal felnőtt vallotta 

magát roma származásúnak. A kérdezettek átlagéletkora 19,6 év. Budapesten él 12 fő, Hajdú-

Bihar megyében 9, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 10 és Vas megyében 4 fiatal felnőtt. A 

nevelkedési  helyet  vizsgálva külső  férőhelyen  2  fő,  nevelőszülőknél  15,  utógondozói 

otthonban  10,  míg  gyermekotthon  utógondozói  férőhelyén  8  fiatal  felnőtt  nevelkedik.  Az 

interjúalanyok  iskolai  részvételét  tekintve  elmondható,  hogy  felsőoktatásban  10, 

gimnáziumban 8, szakmát adó képzésben 11, szakmát és érettségit adó képzésben 1 fő vesz 

részt, 5 fiatal felnőtt pedig szakképesítést adó iskolarendszeren kívüli képzésben részesül. 

A következőben azokat a tényezőket vizsgáljuk meg, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a 

gyermekvédelmi  gondozási  háttérrel  rendelkező  fiatal  felnőttek  megjelenjenek  a 

felsőoktatásban. A 35 interjúalany közül tehát tízen tanulnak főiskolai vagy egyetemi szintű 

képzésben.  Közülük 6 nő és 4 férfi,  a tízből  6 fiatal  felnőtt  nevelőszülőknél  nevelkedett 

nagykorúvá  válása  előtt.  A  felsőfokú  tanulmányokat  folytatók  fele  a  fővárosban  él.  A 

felsőoktatási  részvételt  elősegítő  tényezők  vizsgálatakor  a  felsőoktatásban  részt  vevő 



fiatalokkal készült interjúk mellett felhasználjuk a gyermekvédelmi szakemberekkel, illetve a 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok munkatársaival készült interjúkat is. 

A tankötelezettségi kor utáni tanulmányok folytatását számos tényező befolyásolhatja. Cieslik 

(2006) alapvetően három csoportba rendezi azokat a tényezőket, amelyek a nagykorúvá váltak 

tanulói.énképére, tanulói identitására hatással vannak. Elsőként az ún. strukturális tényezőket 

említi, mint a munkaerő-piacon megjelenő bizonytalansági tényezők, amelyek az egyéneket 

arra  ösztönzik,  hogy  új  lehetőségeket  keressenek  annak  érdekében,  hogy  olyan  tudást 

szerezzenek, amelyekkel a munkaerő-piacon el tudnak helyezkedni. Kiemeli az ún. szociális 

tényezőket,  amelyek  az interperszonális,  családi  kapcsolatokat  jelentik,  azaz,  hogy milyen 

támogató közeg veszi körül az egyént. A harmadik csoportba az ún. individuális tényezőket 

sorolja, mint például érdeklődés új témák iránt, személyes motiváció, aspiráció, napi rutinok 

kialakítása iránti vágy (iskola, mint a hétköznapokat időben strukturáló színtér). Burke (2007) 

férfiak körében vizsgálta,  hogy milyen tényezők ösztökélték őket felsőoktatási  részvételre. 

Interjúalanyai kiemelték, hogy a magasabb társadalmi presztízs elérése fontos motiváló erőt 

jelent,  mint  ahogy diáknak lenni  is  jobb,  mint  ha valaki  dolgozóként  identifikálja  magát. 

Felsőoktatási  részvételüket  magyarázták  azzal  is,  hogy  ez  (jobb)  férfivé  teszi  őket, 

intellektuális  munkavégzést  tesz  lehetővé  szemben  a  fizikai  munkákkal,  kényelmes  életet 

kínál.  A  fiatal  férfiak  azt  is  kiemelték,  hogy a  felsőfokú  végzettség  megszerzése  a  jövő 

megalapozása szempontjából jelent számukra vonzó perspektívát, diplomával jobban fizetett 

munkát tudnak majd találni és a családi életüket is megtudják alapozni.

Felsőoktatási részvételt segítő tényezők a fiatalok véleménye szerint

A fiatal felnőttekkel készült interjúkat elemezve két fő csoportba sorolhatók azok a tényezők, 

amelyek a nyilatkozók szerint fontos szerepet játszottak abban, hogy az érettségit követően 

felsőfokú tanulmányokat folytassanak. Az első csoportot az endogén tényezők alkotják, úgy 

mint  a  kitartás,  akaraterő,  a kitörési  vágy,  a  biztos  jövő iránti  elköteleződés.  Az endogén 

tényezők lefedik ciesliki  (2006) értelemben az individuális  tényezők körét. A felsőoktatási 

részvételt befolyásoló tényezőket az 1. számú táblában foglaljuk össze. 



1. számú tábla

Felsőoktatási részvételt befolyásoló tényezők

Endogén tényezők Exogén tényezők
• Kitartás, akarat
• Kitörési vágy
• Elkötelezettség
• Tudás, mint érték
• Jó iskolai  teljesítmény
• Gyermekkori tervek, álmok
• Céltudatosság
• Biztos  jövő  megalapozása  iránti 

elköteleződés
• Döntések felvállalása
• Progresszív individualizáció
• Szorgalom
• Tudatosság (tudatos pályaválasztás)
• Munkaerő-piaci esélyek mérlegelése
• Jövőorientáltság

• Stabil gondozási-hely
• Érzelmi támogatás, motiválás a szakemberek 

részéről
• Jó iskolai légkör, tanárokkal, diákokkal való 

jó kapcsolat
• Tanulmányok támogatása
• Tehetséggondozás
• Iskolai karrier nyomon követése
• Pályaválasztásban  való  segítség  a 

szakemberek részéről
• Anyagi támogatás
• Támogató személy a közvetlen környezetben

A  felsőfokú  tanulmányokat  folytató  fiatal  felnőttek  iskolai  pályafutása  egyenletesnek 

mondható. Az érettségi megszerzése után mindegyikük biztos volt abban, hogy továbbtanul, 

és  ebben  nevelőszüleik,  nevelőik  is  támogatták  őket.  A  pályaválasztást  illető  döntéseiket 

maguk hozták  meg,  többnyire  racionálisan,  de a  pályaválasztással  kapcsolatban fontosnak 

tartották azt is, hogy olyan piacképes szakmát válasszanak maguknak, amely az elfogadható 

szintű  megélhetés  biztosítása  mellett  érdeklődési  körüknek  is  megfelelő,  illeszkedik  a 

személyiségükhöz.  A munkaerő-piaci  pozíció mérlegelését  mutatja  az alábbi interjúrészlet: 

„(…)  körbenéztem a piacon, hogy mi van, és megtaláltam ezt a turizmus-vendéglátást, ami  

úgy gondoltam, hogy érdekel is – utazni és enni mindig fognak az emberek, állásom mindig  

lesz,  úgyhogy  így  lett.” Cieslik  tipológiáját  felhasználva  tehát  azt  mondhatjuk,  hogy  az 

individuális  tényezőket  a  strukturális  tényezők  is  befolyásolják.   Az  önálló  döntések 

meghozatalát, az egyéni felelősségvállalást a fiatal felnőttek teljesen természetesnek tartják, 

de  tudják,  hogy  olyan  támogató  közeg  veszi  őket  körül,  ahol  az  egyes  döntéshelyzetek 

mérlegelésében  számíthatnak  a  gyermekvédelemben  dolgozó  szakemberekre,  barátaikra, 

partnerükre.  A  választást  –  még  ha  utóbb  nem  tűnik  is  szerencsésnek  –  az  esetleges 

kellemetlenségek  ellenére  fontosnak  tartják.  A  negatív  kimenetelű  cselekvési  alternatívák 

melletti  döntésből  is  profitálnak,  az  esetleges  kudarcok  és  azok  sikeres  feldolgozása  is 

önbizalmukat erősíti, illetve megerősíti a jövőt illető elképzeléseiket, arra ösztönzi őket, hogy 



a cél- és eszközértékek függvényében újragondolják, hogy terveik megvalósításához milyen 

megoldást kell választaniuk. Az önálló döntések meghozatala, a kockázatvállalás, önmaguk új 

területeken való kipróbálása a nevelkedési helyen is alapvető elvárás, közvetített érték volt: 

„(…)  ő  (nevelőszülő) mindig  azt  mondta  nekem,  hogy  önállónak  kell  lenni,  meg  mindig  

magamnak kell  mindent  megcsinálni.  És mindig hagyott  dönteni  is,  és nekem lehet,  hogy  

voltak rossz döntéseim, de nem bánom. Nem bánom, mert mindig végigcsináltam mindent,  

legalább tapasztalatszerzésből jó volt. És így legalább tudom, hogy mit akarok.” 

A tudás önmagukkal szembeni elvárásként jelenik meg, melynek nagykorúvá válásuk előtt is 

nagy jelentőséget tulajdonítottak. A fiatalok a tanulmányaikat egyértelműen szakmai jövőjük 

megalapozásaként értékelik, nem csak az a céljuk, hogy felsőfokú végzettséget szerezzenek, 

iskolai  teljesítményük  minőségére  is  nagy  hangsúlyt  fektetnek.  Többen  tervezik,  hogy 

jelenlegi  tanulmányaik  befejeztével  még  egy szakmát  szereznek.  A fiatal  felnőttek  ugyan 

elsősorban a szakmai fejlődésüket tartják fontosnak, emellett azonban az anyagi jólétüket is 

igyekeznek  biztosítani  –  mindannyian  állandó  vagy  alkalmi  jelleggel  (többnyire  nyári 

szünetben) dolgoznak a tanulmányaik mellett. Szabadidejüket szívesen töltik kiterjedt baráti 

körükkel,  vagy  nyelvet  tanulnak.  A  nyelvtanulást  a  szakmai  fejlődés  és  jövőbeli  terveik 

megvalósítása szempontjából tekintik lényegesnek. Az életpálya kiszámíthatóságát általában 

fontosnak ítélik a fiatal felnőttek, egyéni céljaik megvalósításának feltételeként a kitartást, a 

szakmai sikereket, az elkötelezettséget, az önbizalmat említették. Jövőorientáltságukat mutatja 

egyikük  vélekedése: „És  a  biztos  jövő  azért  is  fontos,  mert  szerintem  az  nyilvánvalóan  

jellemez egy embert, hogy egyik napról a másik napra él,  vagy pedig tudja, hogy mit fog  

mondjuk két év múlva is csinálni – körülbelül tudja.” 

A felsőoktatási  részvételt  befolyásoló  tényezők  másik  csoportjában  az  exogén  tényezőket 

sorolhatjuk. A főiskolai, egyetemi szintű képzésben részt vevők körében fontos befolyásoló 

tényezőnek  bizonyult  a  stabil  gondozási  hely,  azaz,  hogy  a  fiatalok  nem  vándoroltak  a 

rendszerben. Az elhelyezési stabilitás nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy a nevelkedési hely 

és a szakemberek érzelmi biztonságot tudtak nyújtani, ösztönzésük, támogatásuk biztosított 

volt. Az exogén tényezők köré sorolhatjuk azt is, hogy az iskolában jó hangulat uralkodott, a 

fiatal felnőttek általános iskolai és középfokú tanulmányaik során is jó kapcsolatban voltak 

tanáraikkal, diáktársaikkal, többen tehetséggondozó programban vettek részt, mentor segítette 

iskolai előmenetelüket. Az iskolai karrier nyomon követésére, illetve a pályaválasztásban való 



segítségnyújtásra  a  szakemberek  hangsúlyt  helyzetek,  és  biztosították  a  felsőfokú 

tanulmányok  megkezdéséhez,  illetve  annak  folytatásához  a  szükséges  anyagi  hátteret. 

Szintén  pozitív  hatású  a  továbbtanulás  szempontjából,  ha  a  fiatal  felnőtt  közvetlen 

környezetében (testvér, együtt  nevelkedő társak) van olyan személy,  aki példát mutat saját 

iskolai  karrierje  által,  esetlegesen  a  tanulásban,  az  adott  felsőoktatási  intézményben  való 

eligazodás, a szükséges tanulmányi ügyek intézése terén segítséget tud nyújtani. A közvetlen 

támogatást  nyújtó  közeg szerepét  egyikük testvére példáját  említve  emelte  ki:  „(…) azért  

láttam példát, így a bátyámtól, hogy ez hogyan, miképpen folyik. Meg hát ugye, ilyenkor kérek  

is tőle, kértem is tőle tanácsokat (…) sokat segített is ugye az elején, hogy elinduljak. 

A fiataloknak tehát jellemzően pozitív tapasztalatuk volt a gyermekvédelmi szakemberekkel 

kapcsolatban, különösen a nevelőszülőknél nevelkedett fiatal felnőtteknek. A nevelőszülőknél 

nevelkedettek  számára  nagykorúvá  válásukat  követően  is  erős  érzelmi  hátteret  nyújt  a 

nevelőcsalád,  példaképüknek  tekintik  nevelőszüleiket,  és  a  saját  család  alapításában  is 

mintaszerűnek  gondolják  azt  a  családot,  amelyben  felnevelkedtek.  Az  érzelmi  támogatás, 

motivációnyújtás  fontosságát  illusztrálja  a  következő  interjúrészlet: „(…)  a  céljaim  

elérésében anyukám (nevelőanyja) nagyon sokat segít. Nem pont anyagi támogatással, hanem 

bíztatással is  például.” A gyermekotthonban  nevelkedettek  szerint  elsősorban a  tárgyi  és 

anyagi  feltételek  biztosítottak  a tanulmányok  folytatásához,  a személyre  szabott  nevelés  a 

kiscsoportos  elhelyezési  forma  ellenére  sem  tud  minden  esetben  maradéktalanul 

megvalósulni. 

Összefoglalóan  elmondhatjuk,  hogy  a  kérdezett  fiatalok  szerint  a  gyermekvédelmi 

szakemberek  iskolához  való  hozzáállását  tehát  támogató,  többen  hangsúlyozták  annak 

fontosságát, hogy alapvető érték volt a tanulás, és azon elv, hogy mindenki magának, magáért 

tanul. A tudás önmagukkal szembeni elvárásként jelenik meg, melynek nagykorúvá válásuk 

előtt is nagy jelentőséget tulajdonítottak. A fiatalok a tanulmányaikat egyértelműen szakmai 

jövőjük  megalapozásaként  értékelik,  nem  csak  az  a  céljuk,  hogy  felsőfokú  végzettséget 

szerezzenek,  iskolai  teljesítményük  minőségére  is  nagy  hangsúlyt  fektetnek,  valamint 

jelenlegi  tanulmányaik  befejeztével  többen tervezik,  hogy még egy szakmát  szereznek.  A 

fiatalok  az  iskolában  nem  találkoztak  gondozási  hátterük  okán  előítéletekkel,  amelyet 

leginkább tanulmányi eredményüknek, tanárokkal és diáktársaikkal kialakított viszonyuknak 

köszönhetnek. A fiatal felnőttek úgy vélik, nem adnak életvezetésükkel, életmódjukkal okot 



arra,  hogy  elítéljék,  hátrányosan  megkülönböztessék  őket.  Nem  is  várják  el,  hogy 

gyermekvédelmi gondozási hátterük miatt kedvezőbb bánásmódban részesítsék őket, azt az 

elvet vallják, hogy teljesítményük alapján ítéljék meg, és a családban élő társaikhoz mérten 

kezeljék őket. Ugyanakkor a fiatal felnőttek úgy vélik, hogy a gyermekvédelem szűkre szakja 

a határokat,  és bár ezt önmaguk irányában nem tapasztalták,  az általános gyermekvédelmi 

mentalitással  nem tudnak és nem is akarnak azonosulni.  Mint  egyikük fogalmazta:  „Nem 

tudom, talán az állami gondozottak körében azért így nincsenek kitolva a határok. Tehát az,  

hogy meddig lehet elmenni, meg az, hogy milyen álmokat szőnek. Tehát, hogy: jó, lesz egy  

szakmunkás végzettségem, na talán leérettségizek – és ennyi.  Azért  nekem sokkal nagyobb 

céljaim vannak ennél.”  

Felsőoktatási  részvétel  elősegítése  rendszerszinten  –  szakemberek  és  döntéshozók  

véleménye

A szakemberek az önálló életre való felkészítést tartják legfontosabbnak,  illetve azt, hogy a 

fiatal  felnőttek  fokozatosan  szerezzenek  jártasságot  az  ügyintézésben,  megtanulják  ellátni 

magukat,  képesek legyenek  keresetüket,  ellátmányukat  beosztani  és  önállóan  felhasználni. 

Többen  kiemelték,  hogy  a  gondozottak  felnőttként  való  kezelése,  döntéseikben  való 

támogatása  is  alapvető  fontosságú,  ez  érinti  a  tankötelezettségi  kor  utáni  tanulmányok 

folytatatását, a felsőoktatási részvétel támogatását is. A szakemberek véleménye szerint reális 

célokat  kell  kitűzni,  melyek  az  adott  gyermek  képességeihez,  érdeklődéséhez  igazodnak. 

„Vannak  távlati  célok,  amiket  kitűzünk  egy-egy  gyerek  elé,  és  az  ő  lehetőségein  és  

képességein belül olyanokat, amiket ő elérhet. Mert hát nyilvánvaló: egy gyenge képességű  

gyereket  nem fogunk üldözni,  hogy főiskolás  legyen.  Annak keresünk egy  jó  szakmát”  – 

mondta az egyik gyermekotthoni  igazgató.  A tanulás terén kiemelték az anyagi  támogatás 

fontosságát  is,  pl.  nyelvórák,  előkészítőkön  való  részvétel  finanszírozásában  való 

szerepvállalást, általában a tanulás fontosságának a hangsúlyozását. 

Másfelől a szűk látókör a gyermekvédelmi szakemberek gondolkodását is lehatárolja. A fiúk 

esetében leginkább a szakmaszerzést preferálják (jóllehet, a tanult szakmák nagy része nem 

versenyképes), a lányoknál a vágyott végzettség az érettségi. A gender-szempontú elvárásokra 

példa az egyik nevelővel készült interjú részlete:  „(…) ez az elv működik így az otthonon  

belül is, hogy tényleg, legalább egy szakmája legyen. Fiúk közt van így tényleg, hogy legalább 

egy szakmát szerezzenek.”  



A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat megkérdezett munkatársai is számos problémára 

hívták  fel  a  figyelmet.  A  legnagyobb  gondnak  azt  tartják,  hogy  az  iskolák  nincsenek 

felkészülve a gyermekvédelemben nevelkedőkkel való foglalkozásra. Többen úgy vélik, hogy 

jelentős eltérés van a nevelőszülői és az intézményes ellátás között, a nevelőszülői ellátásban 

nevelkedettek  motiváltabbak,  hiszen  ott  jobban  érvényesül  a  személyre  szabott  nevelés, 

odafigyelés,  a  nevelőszülő  inspiráló  közeget  biztosít,  és  erőteljesebb  a  személyes 

példamutatás  is,  például  a  nevelőszülő  saját  gyermekének  iskolai  teljesítménye  révén.  A 

szakemberek  tehát  az  alapoktatás  rendszerének  megerősítését  szorgalmazzák,  illetve  a 

pedagógusok felkészítését ezzel összefüggésben, ami egyfajta szemléletváltást  is jelent. Az 

oktatási rendszerrel kapcsolatban kritikaként fogalmazódott meg, hogy az a lexikális tudást 

helyezi  előtérbe,  ami  helyett  inkább az alapkompetenciákat  kellene fejleszteni  és nagyobb 

hangsúlyt fektetni a gyakorlatias képzésre. A TEGYESZ munkatársai kiemelték a gyermekek 

pszichoszociális  támogatását  is,  mind  az  iskolában,  mind  a  Ezzel  összefüggésben  a 

gyermekvédelmi  intézményekben  fontos  lenne,  hogy egy  szakemberre  kevesebb  gyermek 

jusson a  személyes  törődés  biztosítása  érdekében.  Hangsúlyozták  a pozitív  diszkrimináció 

szükségességét az oktatási rendszerben, valamint az anyagi támogatást továbbtanuláskor. A 

vélemények  szerint  a  hátrányos  helyzet  okán  több  pályázati  forrásra,  ösztöndíjprogramra 

lenne  szükség.  Többen  kiemelték,  hogy  nem  versenyképesek  a  tanult  szakmák. 

Megfogalmazódott, hogy több, speciális tudással rendelkező szakemberekre lenne szükség a 

gyermekvédelemben,  például  fejlesztőpedagógusra,  pszichológusra,  valamint,  hogy sikeres 

példákra  van szükségük a  gyermekeknek,  hogy ez  mintaadó  lehessen a  számukra.  Ennek 

egyik  formája  lehet  a  már  sikeresen  társadalomba  beilleszkedett  gondozottakkal  közös 

programok,  ünnepek  megtartása,  ahol  megismerhetik  a  már  kikerültek  pozitív  példáit.  A 

kérdezettek kiemelték azt is, hogy a társadalomban is értéknek kellene, hogy legyen a tudás, 

amely hatással lenne ezen célcsoportra is. 

Összegzés

A  felsőfokú  tanulmányokat  folytató  fiatal  felnőttek  életútja,  a  tanulmányaikról,  a 

gyermekvédelmi  szakemberekről  és  a  gyermekvédelmi  határokról  alkotott  véleménye, 

valamint  a  megkérdezett  szakemberek  és  a  fiatal  felnőttek  nevelkedési  helyéhez  tartozó 

illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársai számos tényezőre hívják fel a 



figyelmet, amelyek befolyásolják a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedő gyermekek és az 

utógondozói  ellátást  igénybe  vevők  iskolai  karrierjének  alakulását,  és  amelyek  hatással 

vannak a felsőoktatásban való megjelenésükre. A befolyásoló tényezőket az egyén szintjén 

alapvetően két csoportra oszthatjuk: endogén és exogén tényezőkre. Rendszerszinten pedig 

fontos szerepet kap a sikeres iskolai pályafutásban a nevelkedési hely és annak stabilitása, a 

gyermekvédelmi  szereplők  (nevelőszülő,  gyermekvédelmi  szakellátásban  dolgozók) 

szemlélete, nevelési módszere, a támogatások hozzáférésében való segítségnyújtás. Az iskolai 

élmények, az együttműködések az iskolai szereplőkkel szintén kiemelt fontosságúak. A fiatal 

felnőttek szerint azonban a gyermekvédelmi szűk határok miatt a belső motiváció – mint a 

tanulás fontossága, szeretete, tervek, gyermekkori álom megvalósítása, a sikeres társadalmi 

beilleszkedés és egy biztos jövő megteremtése iránti vágy – az, amely leginkább elvezet a 

felsőoktatásba.  A  felsőfokú  tanulmányok  folytatása  szempontjából  a  gyermekvédelemben 

nevelkedett fiatal felnőtt „ideáltípusát” a következőképpen írhatjuk körül. Az érettségi után 

tovább akar  tanulni  egyetemen vagy főiskolán,  pályaválasztása  tudatos  döntés  eredménye, 

mérlegeli  a munkaerő-piaci lehetőségeket.  Fontos számára a tanulás, ezt erősíti meg, hogy 

pozitív iskolai tapasztalatokkal rendelkezik. Alapvetően támogató közeg veszi körül, szociális 

hálója  széles.  Az  utógondozói  ellátást  jövője  megalapozása  érdekében  veszi  igénybe,  a 

támogatást  jól  tudja  felhasználni.  Progresszív  individualizáció  jellemző  rá  (Gábor  2005), 

hiszen mérlegelni tud számos lehetősége között, ő határozza meg a döntéseit a magánélete, a 

képzési lehetőségek kiválasztása terén. A jövőt illetően optimista, bízik a sikerében, hosszú 

távú tervekkel rendelkezik, jelenének hangsúlya pedig szakmai jövőjének a megalapozása.  

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a gyermekvédelmi gondozásban felnőtt fiatalok körében 

– összehasonlítva a családban felnőtt  társaikkal  – fokozott  annak a veszélye,  hogy csak a 

tankötelezettségi  korig  folytatnak  tanulmányokat.  A  gyermekvédelmi  gondozási  háttérrel 

rendelkezők közül kevesen vesznek részt a felsőoktatásban. A szakemberek kevés figyelmet 

szentelnek a gondozásban felnőtt gyermekek és fiatalok oktatási kimenetelére, annak ellenére, 

hogy  maguk  a  gondozott  gyermekek  és  fiatalok  fontosnak  tartják  az  oktatást  jövőjük 

megalapozása  érdekében.   Három  kulcsfontosságú  tényezőt  emelhetünk  ki,  melyeknek 

rendszerszinten jelentős hatása van a gyermekvédelmi gondozási háttérrel rendelkezők iskolai 

teljesítményére,  és arra,  hogy milyen szinten folytatják tanulmányaikat  a fiatal  felnőttek a 

tankötelezettségi kor után. 1) Elvárások:  Azokban az esetekben, amikor a gyermekvédelmi 

szakemberek magas elvárásokat támasztanak az oktatás terén, a gyermekek és fiatalok jobban 

szerepelnek az iskolában, és nagyobb eséllyel  folytatják tanulmányaikat a tankötelezettségi 



kor után is.  A gyermekvédelmi  szakemberektől,  tanártól,  mentortól  vagy más,  a  gyermek 

számra fontos felnőttől származó személyes elkötelezettség megadhatja a gyermeknek azt az 

ösztönzést,  amire  szüksége  volt  ahhoz,  hogy  tanulmányait  folytassa.  2) Az  elhelyezés  

stabilitása:  Számos  kutatás  vont  párhuzamot  az  elhelyezés  stabilitása  és  a  jó  iskolai 

teljesítmény között.  Azoknak a gyermekeknek és fiataloknak,  akiknek nem kell  állandóan 

költözniük,  jobbak  az  iskolai  eredményeik.  Míg  azok  a  diákok,  akik  esetében  magas  a 

gondozási-hely váltások száma, és ez jellemzően társul az oktatási intézmények váltásával, 

kevesebb esélyük van arra, hogy az iskolában jól szerepeljenek. 3) Anyagi támogatáshoz való  

hozzájutás: A családon kívül nevelkedő fiatalok esetében anyagi helyeztük is gátat szabhat 

annak, hogy felsőfokú végzettséget  szerezzenek,  hiszen a tanulmányok folytatása túl  nagy 

pénzbeli  terhet  ró  rájuk.  Sok  esetben  a  költségtérítéses  képzésben  való  részvételt  a 

nevelkedési hely nem tudja felvállalni az egyéb járulékos költségek (tankönyvek, útiköltség, 

kollégiumi elhelyezés) mellett (Rácz et. al 2009).

Kutatásunk témája szempontjából fontos munka folyik a 2001-ben alakult, országos szinten 

működő, nemzetközileg is példaértékű Gyermekparlamentben, melynek szervezője a FICE. A 

Gyermekparlament  nagymértékben  hozzájárul  a  gyermekvédelmi  gondoskodásban  élő, 

intézményes és családszerű ellátásban részt vevők helyzetének,  életesélyeinek javulásához. 

Főbb céljai, hogy a gyermekvédelmi gondoskodás keretein belül élő fiatalok nyilvánosságot 

kaphassanak,  maguk  is  véleményt  mondhassanak  ellátásukról,  sajátos  problémáikról, 

valamint,  hogy  a  gyermekotthonokban  és  nevelőszülőknél  élők  érdekeinek  képviselete 

országos  szinten  biztosított  legyen  a  gyermekvédelem  elsődleges  célcsoportja  révén.   A 

Gyermekparlament nyolc év alatt tizenöt alkalommal ülésezett, a felvetett problémák közül 

többnek  a  nyomán  került  sor  országos  vizsgálatokra  vagy  jogszabály-módosításra.  A 

Gyermekparlament  elé vitt  témák kiemelt  fontosságúak, ilyen például  a testvérek együttes 

elhelyezése vagy a speciális szükségletű gyermekek elhelyezésének problémája. 

A nemzetközi kutatás témájához kötődően ki kell  emelnünk, hogy az iskolai tanulmányok 

kérdése  több  szempontból  is  felmerült  a  Gyermekparlamentben.  A  gondozásban  élőkkel 

kapcsolatban  a  közgondolkodásban  még  mindig  negatív  előítélet  tapasztalható,  amit  a 

gyermekek  és  fiatalok  iskolai  mindennapjaikban  is  megtapasztalnak.  Ezzel  kapcsolatos 

negatív élményeiket a gyermekek több alkalommal is megosztották egymással. Legutóbb a 

gyermekotthonokban  élő  fiatalok  felsőfokú  tanintézetben  történő  továbbtanulásáról 

hangzottak el kérdések. Az Európai Unióhoz való csatlakozással még inkább aktuálissá vált a 



gyermekek és fiatal  felnőttek tanulmányainak külföldön való folytatása,  de volt már szó a 

gyermekotthonokban  élő  fiatalok  magántanulóként  történő  iskolai  részvételéről  is  (dr. 

Radoszáv, 2009).

Felhasznált irodalom

Baginsky, Mary (2000): Child protection and education - Summary of research and findings. 
The  Online  Child  Protection  Resource,  NSPCC  Inform,  December  2000 
(http://  www.nspcc.org.uk/inform  )

Barn,  Ravinder  –  Andrew,  Linda  –  Mantovani,  Nadia  (2005):  Life  after  care  –  The 
experiences of young people from different ethnic groups. Joseph Rowntree Foundation, York

Burke,  Penny  Jane  (2007):  Men  accessing  education:  masculinities,  identifications  and 
widening participation. British Journal of Sociology of Education Vol. 28, No. 4, July 2007. 

Bryderup,  Inge  M.  (2008):  Literature  Review  -  Denmark,  Danish  School  of  Education, 
University  of  Aarhus,  Denmark,  Manuscript,  April  2008  (YIPPEE  kutatócsoport 
munkaanyaga).

Cieslik,  Mark: (2006):  Reflexivity,  learning identities  and adult  basic  skills  in  the  United 
Kingdom. British Journal Sociology of Education Vol. 27, No. 2, April 2006.

Dr. Radoszáv Miklós: FICE Gyermekparlament – az érdekképviselet egy sikeres modellje. 
(2009. május 27-én elhangzott konferencia-előadás).

Gábor Kálmán (2005): Bevezetés – A perifériáról a centrumba. Előzetes hipotézisek a határon 
túli fiatalok helyzetéhez és értékeléséhez. In: Gábor Kálmán – Veres Valér: A perifériáról a 
centrumba.  Az  erdélyi  fiatalok  helyzete  az  ezredforduló  után).  Belvedere  Meridionale, 
Szeged.

Gyarmati Andrea – Csák Róbert – Rácz Andrea (2009): Gyermekvédelmi gondoskodásban 
élők továbbtanulásának, felsőoktatási részvételének vizsgálata az országos statisztikai adatok 
tükrében,  valamint  a  Területi  Gyermekvédelmi  Szakszolgálatok  gyermekvédelmi 
gondoskodásban  élők  oktatási  részvételének,  továbbtanulásának  elősegítését  célzó 
feladataival  kapcsolatos  kérdőíves  felmérés  eredményeinek  bemutatása.  YIPPEE 
kutatócsoport munkaanyaga, kézirat.

Höjer, Ingrid – Johannson, Helena – Hill,  Margreth (2008): State of the Art Consolidated 
Literature  Review  –  The  Educational  Pathways  of  Young  People  from  a  Public  Care 
Background in Five EU countries (editors: Claire Cameron and Sonia Jackson), Manuscript, 
July 2008 (YIPPEE kutatócsoport munkaanyaga).

Jackson,  Sonia  (2007):  Care  leavers,  exclusion  and  access  to  higher  education. (In.: 
Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research,  editors: Dominic Abrams, Julie  
Christian and David Gordon) Chichester UK. 

http://www.nspcc.org.uk/inform


Neményi Mária – Messing Vera (2007): Gyermekvédelem és esélyegyenlőség. Kapocs, IV. 
évf. 1. szám, 2007 február.

Papházi Tibor és Szikulai István (2008): Gyermekvédelem és statisztika. SZMI, Budapest, 
kézirat.

Rácz Andrea – Hodosán Róza – Korintus Mihályné dr.: Dokumentumok, szakirodalmak a 
gyermekvédelmi  rendszerben  élő,  fiatal  felnőttek  továbbtanulásáról  és  felsőoktatási 
részvételéről. Esély 2009. 3. szám.

Szikulai  István (2004/2006):  „Nem szeretném, hogy befejeződjön...”  –  A gyermekvédelmi 
rendszerből  nagykorúságuk  után  kikerült  fiatal  felnőttek  utógondozásának  és  utógondozói 
ellátásának  utánkövetéses  vizsgálata.  In:  A  magyar  gyermekvédelmi  rendszer  helyzete, 
jövőbeli kihívásai, szerk.: Rácz Andrea. NCSSZI, digitális kiadvány, 2006.

Zsoldos  Árpád (2008):  A rendszerből  kikerülő  fiatalok  életútjának alakulása  (1997-2007). 
Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, kézirat, Budapest 

Felhasznált stratégiai dokumentumok

A  Bologna-folyamat  Berlin  (2003):  „Az  európai  felsőoktatási  térség  megvalósítása” 
kommüniké  a  felsőoktatásért  felelős  miniszterek  konferenciájáról  (2003.  szeptember  19. 
Berlin)

A Magyar  Köztársaság Kormánya -  Társadalmi Megújulás Operatív  Program (2007-2013) 
(elfogadva  az  Európai  Bizottság  2007.  szeptember  13-án  kelt,  B(2007)4306  számú 
határozatával)

Európai  Közösségek Bizottsága  (2001):  Az Európai  Bizottság  fehér  könyve  -  Új lendület  
Európa fiataljai számára. Brüsszel

Európai Közösségek Bizottsága (2005): A Bizottság közleménye a Tanácsnak  az ifjúságot 
érintő európai szakpolitikákról. Napirenden az európai fiatalokat foglalkoztató kérdések:  Az 
Európai ifjúsági paktum végrehajtása és az állampolgári szerepvállalás ösztönzése. (Ján Figel 
biztosnak Vladimir Špidla biztossal együttműködésben kiadott közleménye) Brüsszel

Európai Tanács (2006): A szociális védelemről és a társadalmi integrációról szóló együttes 
jelentés. Brüsszel

Európai Közösségek Bizottsága (2008): A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak,  az  Európai  Gazdasági  és  Szociális  Bizottságnak  és  a  Régiók  Bizottságának  - 
Megújított  szociális  menetrend:  Lehetőségek,  hozzáférés  és  szolidaritás  a  XXI.  századi  
Európában. (COM(2008) 412) Brüsszel

Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program - Rövid program. (2006. március) A programot 
készítették: Ferge Zsuzsa - Darvas Ágnes - Farkas Zsombor - Tausz Katalin - Várnai Györgyi

file:///E:%5Chtml%5Cpdf%5Cgysz_19.pdf
file:///E:%5Chtml%5Cpdf%5Cgysz_19.pdf
file:///E:%5Chtml%5Cpdf%5Cgysz_19.pdf


„…  Hogy  általuk  legyen  jobb!”  Előterjesztés  a  Kormány  részére  a  Nemzeti  Ifjúsági 
Stratégiáról.  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium,  Budapest,  2008.  december  (16981-
9/2008-SZMM)

„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti  Stratégiáról  szóló Országgyűlési  határozat.  (2007-
2032) Budapest, 2007.

Felhasznált gyermekvédelmi adatok

Gyermekvédelmi statisztikai Tájékoztató 2006. SZMM–SZMI közös kiadványa, 2009.



Jegyzetek



1 A kutatás több szakaszból áll. Elsőként egy szakirodalmi áttekintésre és a publikált statisztikai adatok elemzésére 
került sor.  Ezt követően interjúk készültek döntéshozókkal, ellátást nyújtókkal, valamint egy kérdőíves felmérés készült 
olyan 19-21 éves kor közötti fiatalok körében,  akik életük során legalább 1 évet  gyermekvédelmi  gondoskodásban 
töltöttek  és  16  éves  korukban  is  a  rendszerben  voltak.   A  felmérés  eredményei  általános  képet  nyújtanak  arra 
vonatkozóan, hogy hogyan alakult a fiatal felnőttek tankötelezettségi kor utáni iskolai karrierje. Minden országban 35 
fiatallal és egy általuk megnevezett kulcsszeméllyel (aki tanulásra ösztönözte őket) interjú készült. Ennek fókusza, hogy 
megismerjük, hogyan alakult a fiatal oktatási karrierje, melyek voltak a nehezítő tényezők, egyáltalán milyen tényezők  
határozták meg, hogy a fiatal a tankötelezettségi kor után is folytatja a tanulmányait. A továbbtanulásban, felsőoktatási  
tanulmányok  folytatásában  kik  azok,  akik  segítséget  nyújtanak  számára.  Egy  évvel  később  a  kiválasztott  fiatal  
felnőttekkel  ismét  interjú  készül  arra  vonatkozóan,  hogy  mennyire  sikerült  megvalósítani  elképzeléseiket,  hogyan  
módosultak  rövidtávú  terveik.  Hazánkban  a  kutatásba  bevont  fiatal  felnőttek  jelenleg  utógondozói  ellátásban 
részesülnek és négy Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat területén élnek. 

2 Jelen tanulmány megírásához Rácz Andrea: „Barkácsolt életutak, szekvenciális (rendszer)igények” - Gyermekvédelmi 
szakellátásban  nevelkedett  fiatal  felnőttek  iskolai  pályafutásának,  munkaerő-piaci  részvételének  és  jövőképének 
vizsgálata c. Ph.D disszertáció - kézirat (ELTE Társadalomtudományi Kar - Szociológia Doktori Iskola, Szociálpolitika 
Program, konzulens: Dr. Darvas Ágnes, a kézirat lezárva: 2009.07.05.) egyes részei felhasználásra kerültek.


