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KORAI ISKOLAELHAGYÁS / LEMORZSOLÓDÁS

Korai vagy 

végzettség nélküli 

iskolaelhagyás = 

következmény

Lemorzsolódás = az iskolai folyamat a fókuszban

• Egyéni és intézményi tényezők 

• Egyéni gátló feltételek: tanulmányi 

eredmény, attitűdök, szocioökonómiai háttér 

• Intézményi támogató feltételek: az 

eredményesebb iskolai közösség jellemzői

• Inkluzív szemléletű iskola: sikeresebb 

tanulói előrehaladás, széles pedagógiai 

szolgáltatású, kiterjedt és szoros kapcsolati 

hálóval rendelkező, nagyobb innovatív 

hajlandóság 

• Pedagógusok kulcsszerepe: magasabb 

iskolázottság, szakmai felkészültség és 

tanulási hajlandóság, valamint kisebb 

fluktuáció



A tanulók iskolától való elfordulása 

• „ELSZÍVÓ” (pull) 
hatások – külső 
veszélyeztető 
tényezők:
– munkaerőpiaci 

lehetőség 

– a formális végzettség 
alacsony presztízse 

• „TASZÍTÓ” (push) 
hatások – az 
iskolarendszerrel 
összefüggő tényezők
– évismétlés 

– szegregáció (mintahiány) 

– túl korai döntési kényszer 

– az egyes szintek közti 
jelentős eltérés 

– az átmenetek nehézségei 

– rossz iskolai klíma 

– nem megfelelő 
pedagógiai gyakorlat



Longitudinális vizsgálat

Cél a rendszerváltás környékén született, különböző társadalmi helyzetű

és kulturális hátterű fiatalok életútjának nyomon követése

A rendszerváltás gyermekei
Iskolai esélyek a rendszerváltáson túl





A vizsgálat terepei



1995-ös adatok

Az 

óvodában

töltött 

átlagév

A cigány 

tanulók 

aránya

A szülők

munka-

nélküliségi 

aránya

A szülők iskolai végzettségi aránya

Legfeljebb 

8 osztály

Középfok

(szakma és/vagy 

érettségi)

Diploma

Pécs, PTE 1-es 

Gyakorló Általános

Iskola (N: 22)

3,5 0 4,65% 7,32% 31,7% 60,98%

Pécs, Berek utcai 
Általános Iskola

(N: 25)
3,5 7,5% 19,23% 23,08% 69,23% 7,69%

Magyarmecskei
Általános Iskola

(N: 12)
3 33,34% 75% 70,83% 29,17% 0

Gilvánfai Általános 

Iskola (N: 8)
2,5 100% 75% 93,75% 6,25% 0

Egyházasharaszti 
Általános Iskola

(N: 18)
2

94,45%
91,43% 85,71% 14,29% 0

Alsószentmártoni 
Általános Iskola

(N: 19)
3 100% 86,11% 88,89% 11,11% 0

Tiszabői Általános 

Iskola (N: 44)
2 89% 90% 87,5% 12,5% 0

Rakacai Általános 

Iskola (N: 13)
2 84,6% 88,46% 88,46% 11,54% 0



1995

Az iskolába

lépéskor a 

tanári

utasításokat

mennyire

értik a 

különböző

társadalmi

hátterű

kisdiákok?



EREDMÉNYEK 1995
Átlag-

pontszám

Átlag-

százalék

Pécs, PTE 1-es Gyakorló Iskola (N: 22) 62,9 82,78

Pécs, Berek utcai Általános Iskola (N: 25) 58,96 78,61

Magyarmecskei Általános Iskola (N: 12) 49,75 66,33

Gilvánfai Általános Iskola (N: 8) 47 62,6

Egyházasharaszti Általános Iskola (N: 18) 47,05 62,74

Alsószentmártoni Általános Iskola (N: 19) 40,89 54,52

Tiszabői Általános Iskola (N: 44) 33,78 45,03

Rakacai Általános Iskola (N: 13) 36,23 48,03

Elérhető 76 pont 100 %



2003-as 
adatfelvétel

Osztály-

létszám

A tanulókra vonatkozó változások 

a 2003-as adatfelvétel idején (fő)

1995

(fő)

2003

(fő)

Nincs 

változás 

8 év alatt

Más iskola 

azonos 

évfolya-

máról 

érkezett

Felsőbb 

évfolyam-

ról bukott 

az osztály-

ba

Magán-

tanuló/ 

fel-

mentett

Más 

iskolában 

nyolca-

dikos

Kibukott 

az 

osztály-

ból

Pécs, PTE 1-es 

Gyakorló Iskola
22 21 17 4 0 0 5 0

Pécs, Berek utcai 

Általános Iskola
27 NA 0 0 0 0 26 1

Magyarmecskei és 

Gilvánfai Általános 

Iskola  egyben
22 15 9 1 4 1 0 12

Egyházasharaszti, 

Alsószentmártoni 

Általános Iskola 

egyben

46 22 14 2 4 2 11 19

Tiszabői Általános 

Iskola felmért két 

osztálya egyben
47 29 21 2 4 2 0 24

Rakacai Általános 

Iskola
13 11 7 2 2 0 0 6



A „10 ÉV MÚLVA” ESSZÉ 

ELEMZÉSÉNEK SZEMPONTJAI
Pécs, PTE 1-

es Gyakorló

Iskola

Pécs, 

Berek

utcai

Iskola

Magyar-

mecskei

Általános

Iskola

Egyházas-

haraszti

Általános

Iskola

Tiszabői 

Általános 

Iskola

Rakacai

Általános

Iskola

Ö
S

S
Z

E
S

Emberi kapcsolatok 21,20 22,06 34,62 24,07 28,05 39,19

Életvitel 28,11 23,53 21,15 25,93 23,17 33,78

Munka 19,35 26,47 28,85 25,93 30,49 21,62

Tanulmányok 15,21 16,18 15,38 16,67 15,85 5,41

Kikapcsolódás 16,13 11,76 0,00 7,41 2,44 0,00

Á
L
T
A

L
Á

N
O

S

Emberi kapcsolatok 1,84 0,00 7,69 5,56 13,41 8,11

Életvitel 0,92 2,94 9,62 11,11 10,98 5,41

Munka 0,00 5,88 9,62 20,37 16,46 9,46

Tanulmányok 0,00 2,94 11,54 14,81 3,05 2,70

Kikapcsolódás 0,46 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00

Összes általános

megjegyzés
3,23 11,76 38,46 55,56 43,90 25,68

K
O

N
K

R
É

T

Emberi kapcsolatok 19,35 22,06 26,92 18,52 14,63 31,08

Életvitel 27,19 20,59 11,54 14,81 12,20 28,38

Munka 19,35 20,59 19,23 5,56 14,02 12,16

Tanulmányok 15,21 13,24 3,85 1,85 12,80 2,70

Kikapcsolódás 15,67 11,76 0,00 3,70 2,44 0,00

Összes konkrét

megjegyzés
96,77 88,24 61,54 44,44 56,10 74,32





2017 – kontrollcsoport

2017-es életútinterjúk – a 2003-as

„10 év múlva…” esszékkel összevetve

– sok tartalmi egyezés, valóra vált tervek 

– külső támogató tényező (pl. szülői nyomásra 

diploma)



2003 – „10 év múlva…”

„Kémikus szeretnék lenni. Az egyetemet Szegeden akarom elvégezni. 

A Dunántúlon akarok lakni és kutatni. Egy házat (nagy) szeretnék 

nagyon nagy kerttel, ahol legalább 10-20 féle különböző állatot 

szeretnék tartani. 25–28 éves koromig szeretnék házasodni. A 

feleségemnek okosnak, szépnek, intelligensnek »kellene« lennie. Két 

vagy három gyereket szeretnék, de inkább hármat, mert akkor fog nőni 

az ország lakossága. És ugyebár sok kicsi sokra megy. A házam alatt 

szeretnék egy atombunkert, mert a mai bizonytalan politikai helyzetben 

jól jöhet. Pénzügyi szempontból 4-5 dolgot szeretnék megvalósítani: 

telek, ékszer, készpénz, svájci bankszámla, valuta. Ha mindből lesz 

kellő mennyiségű, akkor akár háborúban, akár békében is meg tudok 

lenni. A szüleimről szeretnék gondoskodni, majd ha idősek lesznek. A 

gyerekeimtől majd elvárom, hogy jól tanuljanak. Apukám azt mondja, 

hogy majd nekem is kötelességem lesz a gyerekeimet ugyanúgy 

felnevelni és gondoskodni róluk, mint ahogy az én szüleim rólam. És 

igazuk is van.” (14 éves fiú, 1. Gyakorló – 2003)



2017 – életút

„Az egyes gyakorlóba jártam, ott végig kitűnő voltam... utána a 

Leőweybe jártam... utána meg az ELTE-n kémiát tanultam BSC-n és 

MSC-n. És azóta meg most PhD-zom, illetve most már a 3 évem az 

letelt, meg helyileg Pesten csinálom a kutatást, de a PhD-iskolám az 

Szegeden van az orvosin. Nyilván a családi háttér tehát az egy 

vitathatatlanul alapvető feltétele a dolognak. Ami így mint családi 

háttér az a tudás iránti szeretet, meg az, hogy kisgyerekkorom óta 

főleg egyrészről anyukám… másrészről meg apukám is úgy mesélt, 

beszélt velem, hogy közben tanított játékos formában, és ez biztos, 

hogy meghatározó volt olyan szempontból is, hogy olyan körből 

jöttem, ahol a tudás az érték, és emiatt nekem is ez volt egy örök 

szempont, mint hogy valami olyasmit csináljak, ami, ami, ami értéket 

képvisel... És másrészről nyilván a családi támogatásba az anyagiak 

is beletartoznak. Tehát az, hogy anyukámék sose spóroltak azon, 

hogy engem valami pluszoktatásra beírassanak.

(28 éves fiú, 1. Gyakorló – 2017)



EREDMÉNYEK 2017
Közös pont: a továbbgyűrűző esélykülönbségek tettenérhetősége

Hátrányos helyzetű közösségből 
indult fiatal 

• a 2003-as idézet sok 
általános részletet tartalmaz 

• a 2017-ben felidézett 
életesemények: a 2003-as 
tervek (vágyak) meghiúsultak 
az idő előrehaladtával

• a felmerülő akadályok 

• és az eltérő aspirációk 
mentén.



2003 – „10 év múlva…”

„Igazából nem tudom, hogy mi fog velem történni 10 

év múlva. De én azt szeretném, hogy 10 év múlva 

éljenek a szüleim és a nagyszüleim is. És hát én 

kereskedőnek fogok tanulni, és szeretném, ha lenne 

egy biztos munkahelyem. De nem vagyok bene biztos, 

hogy lesz munkahelyem a származásom miatt. És 

szeretnék magamnak egy nagy családot és egy szép 

kertes házat, de hogy hol, azt még nem tudom, de 

abban biztos vagyok, hogy nem Tiszabőn, mert itt az 

élet unalmas. De még a családalapítás az még ráér 

15-16 év múlva is.” 
(14 éves lány, Kelet-Magyarország, kistelepülés – 2003)



2017 – Továbbgyűrűző esélykülönbségek

„Hát én sajnos nem végeztem el az iskolát, egy ötéves 
kisfiam van… A tízet azt már nem fejeztem be… 
Kunhegyesen ilyen kereskedelmi szakmát szerettem 
volna. De csak hát mivel hárman voltunk, voltak 
igényeink, így nem mindig jutott, hogy én vissza-
menjek. Ilyen költőpénzek meg ilyenekre, ez miatt 
maradtam mindig otthon végül is. Kár, mert én is 
nagyon szerettem volna mai napig. Sőt vettünk ilyen 
pénztárgépet, azzal játszunk. Mert én mindig boltos 
szerettem volna lenni. De sajnos nem. Hát szeretném 
befejezni. De nem tudom, nincs rá lehetőségem. Mert 
ilyen gyorstalpalón gondolkoztam, de azok fizetősek.” 

(28 éves lány, Kelet-Magyarország, kistelepülés – 2017)



• Főként Alsószentmárton környékiek azok a fiatalok, akik hátrányaik 
ellenére érettségit szereztek – elsősorban a második esély iskolának 
köszönhetően.

• A legtöbben nem a felsőoktatási továbbhaladásban látnak 
perspektívát. 

• Az „üvegplafon”-effektus kialakulásában nemcsak a többlépcsős 
mobilitás nehézségei játszanak szerepet, hanem az a mindennapi 
tapasztalat is, hogy az érettségizettek jelenleg egy kivétellel közmunkát
végeznek. 

• A kitörést a biztosabb megélhetéssel kecsegtető szakmaszerzésben, a 
betanított munkát jelentő elhelyezkedésben vagy egy későbbi külföldi
munkavállalásban látják. 

• Ok:
– a munkalehetőséget nem vagy alig kínáló (leszakadó) térség, 

– negatívan hat 
• a magasabb iskolai végzettség megszerzésére, 

• a helyben boldogulás reményére.

2017 – Iskolázottabb fiatalok élethelyzete, 

aspirációi



2017 – „Üvegplafon”-effektus

„Há’ jelenleg közmunkán vagyok, közmunkásbrigád-
vezető, de hát nem ez volt az elképzelésem, hogy 
őszinte legyek, most ennyit tanultam, így is támogattak 
szüleim, így, könyvek, utazás, ez így-úgy-amúgy is, 
sajnos, ez van, 52 ezer az meg nulla. Továbbtanulás 
már nem. Há’ meg látom, hogy nem sok értelme van, 
tudod, most tanultam én is, beszélek emberekkel, 
észrevettem, hogy nincs sok értelme. Inkább ilyen 
szakmának van valami értelme, ami hentes vagy mit 
tudom én, hegesztő, CNC-forgácsoló, inkább az, de 
ezek, hogy jogot tanulok meg ilyenek, ez az 
egészségügy is – most mindenki elmegy külföldre.” 

(28 éves férfi – Dél-Dunántúl, kistelepülés)



• A problémák középfokon sűrűsödnek. 

• Az elbeszélt iskolaelhagyások legfőbb okai: 
– A szegregált általános iskolai környezet nem tudta 

megteremteni azokat a szocializációs helyzeteket, amelyek 
szükségesek a középfokon való sikeres előrehaladáshoz egy 
városi integrált környezetben. 

– Az integrált környezet negatívumai (rizikófaktorok) között 
kiugróan jelentek meg a rasszista hátráltató események, 
melyek a roma/cigány interjúalanyok történeteiben anélkül 
kerültek elő, hogy erre vonatkozóan szerepelt volna kérdés. 

• Sikeres középfokú végzettség megszerzése (szegregált
környezetből) – mindig említenek valamilyen külső 
segítséget: 
– mentoráló tanár, tanoda, mintaadó rokon 

– vagy újrakezdett (második esély) iskola. 

Az iskolai kudarcok és sikerek okai

– korai iskolaelhagyás



2017 – „bezárt” közösségek

„Hát buta voltam. Először jártam a Babitsba, csak eltévedtem, mert 

ugye ilyen kis falusi lányka vagyok, és nem tudtam, hogy hogy kell 

a busszal közlekedni, mert Mánfán voltam kollégista. A Tiszi

segített nekem, hogy oda kerüljek, ugye ilyen hátrányos 

helyzetűként mindenben támogattak, nem kellett fizetnem sem 

ebédet, semmit, minden ingyen volt, így mondom. A Babitsba 

jártam gimnáziumba, és eltévedtem, és nagyon megijedtem, mert a 

busz nem oda vitt. Nem is tudom, hova vitt most pontosan. Nem a 

buszos volt a hibás, hanem én, persze, mert én buta voltam egy 

kicsit, ugye nem tudtam, hogy melyik buszra kell szállni, és nem 

tudom, valamilyen más faluba vittek. Nem tudom most pontosan, 

nem Komlóra, valami más faluba. Utána lévő falura, és nagyon 

megijedtem, és nem akartam visszamenni többet az iskolába.” 

(28 éves nő – Dél-Dunántúl, kistelepülés)



2017 – korlátozott lehetőség

Hátrányos családi környezet – akkor jelenik meg a jövő 
tervezése és a jobb jövőért való tudatos cselekvés, ha 

• az adott személy az alapfokú végzettség felett is 
szerzett valamilyen képesítést (szakma vagy érettségi), 
vagyis hosszabb iskoláztatásban volt része. 

• Különösen igaz ez, ha összevetjük a mobilitási adatokkal, 
és láthatóvá válik, hogy az egyén a szüleihez képest is 
magasabb iskolai végzettséget tudott szerezni. 

A jövőkép azonban még ezen esetekben is lényegesen több 
bizonytalansági faktort tartalmaz, mint a kontrollcsoportba 
tartozók tervei. 

A lehetőségek perspektívája (választhatóság, társadalmi 
presztízs, anyagi megbecsültség) is lényegesen kisebb.



2017 – korlátozott lehetőség

„Vannak emberek, akik segítenek, és akkor öregapám vett 

hajdanán egy régi tsz-istállót itt, és ha minden jól megy, 

akkor azzal fogok foglalkozni, sertéstenyésztéssel, 

Csányinak. És ha benne vagyunk már bizonyos 

tenyésztésbe’, mondjuk 4-5 év, akkor mással is szeretnék 

majd foglalkozni. Jelenleg, ha megvan, akkor családon 

belüli foglalkoztatás, de minél több embert szeretnék 

bevonni. És akkor nem az van, hogy kint vannak a tűző 

napon, vagy kint a hidegbe’, hanem bizonyos egy helyen 

mozognak. És nem havi 50 ezer forintért, hanem akár havi 

70-80 van, vagy többért.” 

(28 éves férfi – Dél-Dunántúl, kistelepülés)



Továbbgyűrűző esélykülönbségek

Szembetűnő különbség az interjúk 

„ethoszában”, ugyanazon korosztály 

– A magasabb társadalmi presztízsű tagjaia

felnőttkor kezdeti bizakodási, tervezési 

időszakát élik. 

– A hátrányos helyzetűek pozitív jövőképe 

főként a gyermekeikre vonatkozik, velük 

kapcsolatban fogalmazva meg mindazt, amiről 

ők már lemondtak.



A kontrollcsoport a szülővárosban tervezte a felnőttkort, már csak egyharmada él ott. 

– 40% Pécs, 40% Budapest, 20% külföld (diplomás munka)

– Többségük már élt/tanult/dolgozott külföldön, visszatérve munkatapasztalatát itthon 

kamatoztatja.

A hátrányos helyzetűek jórészt elköltözést terveztek 2003-ban, mégis sokan ugyanott élnek. 

– Tiszabő: innen szerettek volna kiugró arányban elköltözni 14 éve – a közeli településekre is 

alig van elvándorlás.

– Rakaca és a dél-dunántúli falvak: főként a környező településekre vándorolnak el 

(magasabb iskolai végzettség megszerzése miatt vagy annak következményeként).

– A földrajzi mobilitás – és nem az iskolázottság – a legerősebb kitörési lehetőség.

– Külföldi munkavállalás:

• a rokoni vagy baráti kör (mint társadalmi tőke) mintaadása, segítsége; 

• 9 fő (7%) dolgozik külföldön nyolc általános vagy magasabb végzettséggel; 

• egy kivétellel dél-dunántúliak;

• hosszú távon is kint tervezik a boldogulást;

• végzettséget nem igénylő munkaköröket említettek külföldi lehetőségként.

– Az elköltözéssel együtt járó életlehetőség reménye motiváló, a szegény falusi környezetből, 

alacsony végzettséggel, sok esetben már családosan és városi vagy külföldi kapcsolati háló 

nélkül reménytelen a település elhagyása.

A gyermekkori lakóhelyen maradás, 

elköltözés



„Tagadás” – a régmúltra hivatkozva semmilyen eseményt vagy személyt 
(sokszor osztálytársakat) sem tudtak megidézni. 

„Általánosítás” – minden konkrétumot nélkülöző (bárkire jellemző) 
események felsorolása semleges vagy pozitív tartalommal. 

„Pozitivizmus” – a nyilvánvaló sikertelenség ellenére általános és 
konkrét síkon is csak pozitív élmények. 

„Önhibáztatás” – a korai iskolaelhagyás szinte egyetlen okaként a 
problémákat csak saját magára vonatkoztatja. 

„Megváltoztathatatlan” – külső akadályok szinte kizárólag a 
szegénységgel összefüggésben. 

A sikertelen iskolai pályát befutók olyan módon interpretálják 
élettörténetüket, hogy abból a narratívából nem tudunk valós – az 
iskolára vonatkoztatható – hátráltató tényezőket azonosítani. 

Így az iskolai gátakra csak indirekt módon lehet következtetni – a sikeres 
iskolai pályát bejárók élettörténeteiből.

2017 – A rövid és sikertelen iskoláztatás 

visszaemlékezési „stratégiái” 



Összegzés

• Látható, hogy az interszekcionalitással jellemezhető, szegregált
települési környezetben felnövő fiataloknak már az iskolaválasztásuk 
is korlátozott, és csak nehézségek árán képesek középfokon 
sikeresen továbbhaladni, rezilienssé válni.
– Az integrált közegbe lépéshez elengedhetetlen, hogy az általános iskolai 

felkészítés segítse a szükséges kulturális tőke felhalmozását, bevonva 
a közösségben elérhető és követhető mintákat. 

– Szintén fontos, hogy az új környezetben elérhetők legyenek inkluzív 
elemek (pl. befogadó szemlélet, támogató kortárs, tanár, 
segítőszervezet), ellensúlyozva az egyén belső és külső akadályait. 

– További támogató erő a saját „közösségi háló” mint társadalmi tőke, 
mely perspektívát, megoldási stratégiákat mutat, hozzájárulva az egyén 
önsorsának alakításához.  

• Ezek a folyamatok a dél-dunántúli és rakacai roma/cigány 
közösségekben elindultak. 

• Félő azonban, ha a mobilitás útjára lépők egyetlen perspektívája az 
elvándorlás marad, s így az ottmaradók éppúgy leszakadnak, mint a 
tiszabői közösség. 



Esélyegyenlőségi dimenziók

egy roma szakkollégiumban



Interszekcionalitás

• Szociális hátrány

– iskolázatlan

család

– munkanélküliség

– elégtelen

lakókörnyezet

• Társadalmi kirekesztés

– előítélet

– hátrányos

megkülönböztetés

– szegregáció



Reziliencia – empowerment

A személyes és közösségi „felvérteződés” 

keretrendszere

Személyes „felvérteződés” 

– képessé tétel az önsorsalakításra 

Közösségi felvérteződés –

közösségben (-ért) cselekvés

ÖN-

BECSÜLÉS

REZI-

LIENCIA
FEJLŐDÉS KÖZÖSSÉG VÁLTOZÁS

Jobb

életérzés 

kiala-

kulása

Hatéko-

nyabb

cselekvés 

megvaló-

sítása

A 

személyes

élet-

helyzet

javulása

Az azono-

sulás,

bevonódás

növekedése

Javuló 

közösségi 

feltételek 

teremtése

FORRÁS: Raphael Travis Jr. & Scott W. Bowman (2015): Validation of the Individual and Community Empowerment Inventory: A 

Measure of Rap Music Engagement among First-Year College Students, Journal of Human Behavior in the Social Environment,

25:2, 90–108.



Életútjellemzők

Téma 

említése 

Egyéni 

hátrány 
Családi hátrány Családi előny

(pl. diszlexia)

Trauma-

tizáló

esemény 
(deviancia / 

családi 

tragédia)

Szegény, 

árva, sok 

testvér, 

iskolázatlan 

szülők, 

állami 

gondozott

Tanulási 

segítség, 

folya-

matos

motiválás

Minta-

adó 

testvér

FŐ 6 12 22 20 9

% 22% 44% 81% 74% 33%

Téma 

említése

Általános Iskola Középiskola 

Hátrány
Kirekesztő 

tanár 

és/vagy diák

Előny
Segítő 

tanár és/vagy 

diák

Hátrány
Kirekesztő 

tanár és/vagy 

diák

Előny
Segítő 

tanár és/vagy 

diák

FŐ 15 15 2 23

% 56% 56% 7% 85%

– A családokkal való kapcsolattartás fontossága

– A tanárok mentoráló és tehetséggondozó

tevékenysége

– A kortársközösségi (testvér, barát) siker motiváló ereje

(azonosulás)



A sokszínűséget tükröző tárgyi feltételek

A sokszínűséget értékelő attitűdű közösség

Folyamatos 

megújulás

Együttműködő 

partneri háló

Az egyéni tanulói 

utak támogatása

Széles körű tanári 

kompetencia



• Egyenlő bánásmód a 
térben és attitűdben

• Méltányos
szolgáltatások

• Mérhető hozzáadott
pedagógiai érték

• Az érzelmi
intelligencia
fejlesztése

• Az önsorsalakítás
képessége

• A közösségi
felelősség
kialakítása

• Belső (egyéni) és
külső (környezeti) 

tényezők

• Pozitív (támogató) 
és negatív
(hátráltató) 

faktorok

• Kompenzálandó
szociális hátrány

• Erősítendő
kulturális identitás

• Ellensúlyozandó
előítéletek

Az 
interszek-
cionalitás
jelensége

A 
reziliencia

faktorai

Az 
inkluzív

környezet
elemei

Az 
empower-

ment
fejlesztése
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