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Bevezetés
Testvérek iskolai végzettségét tekintve 42 fő adatait elemeztük,
hiszen a megkérdezettek ennyi testvérről nyilatkoztak. Az
elemzés során figyelmen kívül hagytuk azt a 14 főt, akinek a
testvére(i) megkérdezéskor nem érték el a 18. életévüket.
A nagykorúak között jellemzően érettségi a legmagasabb iskolai
végzettség, ezt követi a szakmunkás végzettség, a nyolc
általánossal és a felsőfokú iskolai végzettséggel vannak a
legkisebb arányban.

Az iskolázottság meghatározó tényező a romák/cigányok
társadalmi mobilitásának szempontjából. A társadalmi
integrációhoz az egyének mobilizációja nagy mértékben
hozzájárul. A hazai romák/cigányok végzettsége jelentősen
elmarad, a többségi társadalomhoz képest. Magyarországon
2011 óta működik a Keresztény Roma Szakkollégiumi
Hálózat (KRSZH), melynek tagjai az Evangélikus Roma
Szakkollégium
(Nyíregyházán).
Célja
a
közéleti
szerepvállalás iránt elkötelezett roma értelmiség létrehozása.
Kutatásunk célja annak bemutatása, hogy a nyíregyházi
szakkollégiumban
tanuló
hallgatók
továbbtanulási
motivációjuk hátterében milyen tényezők állnak, vizsgálva a
testvérek legmagasabb iskolai végzettségét.
Kérdőíves vizsgálatunkba azokat a hallgatókat vontuk be, akik
a szakkollégiumba való jelentkezéskor cigánynak/romának
vallották magukat.
Kutatásunkban egy 20 kérdésből álló kérdőív és félig
strukturált interjúk segítségével elemezzük a társadalmi
helyzetüket, érettségi eredményüket is.

A továbbtanulással kapcsolatos ösztönzők
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A hallgatók társadalmi helyzetére vonatkozóan három
kategóriát állapítottunk meg. A legtöbben peremhelyzetű (10
fő) családokban élnek. Azokat a hallgatókat soroltuk ide,
akiknek mind két munkaszülője munkanélküli illetve a szülök
csak általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Állami
gondozott ( utógondozott) vagy teljesen árva kategóriába
soroltuk azokat a hallgatókat, akiknek már nem élnek a szülei,
vagy lemondtak róluk. Középosztálybeli kategóriába soroltuk
azokat akiknek középiskolai vagy felsőfokú végzettséggel
rendelkező szüleik vannak, illetve mind két szülő
munkaviszonnyal rendelkezik

Testvérek legmagasabb iskolai végzettsége
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A továbbtanulással kapcsolatos ösztönzőkre vonatkozó adatok
tekintetében a kérdések megválaszolásakor 26 választ kaptunk,
hiszen egy-egy hallgató több kategóriát is megjelölhetett. Az
adatokból egyértelműen kiolvasható, hogy a család motiválta a
legerőteljesebben a felsőfokú tanulmányai megkezdése során.
Ezt követik azok, akik a tanárokat illetve akik a saját elhatározást
jelölték meg. Kevésbé számottevően kapott említést a barátok
illetve a példakép.

Összegzés
Vizsgálatunkban kérdőíves megkérdezéssel vizsgáltuk a
Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatóinak
társadalmi helyzetét és tanulási motivációját. Legtöbben a
peremhelyzetben élő hallgatók tanulnak a szakkollégiumban. A
család a legerősebb motiváló tényező a felsőfokú tanulmányok
megkezdéséhez.
Kutatásunkkal azt szeretnénk bizonyítani, hogy a többnyire
mélyszegénységből érkező, kvalifikálatlan szülői, családi
háttérrel rendelkező fiatalok számára jelentős segítséget nyújt a
szakkollégium.

