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 » Sokszor még a szakember 
számára is zavarba ejtő tapaszta-
lat, amikor egy-egy gyerekeknek 
szánt, az anyákkal közös foglal-
kozáson az anyák néha jobban 
belemerülnek a játékba, mint a 
gyerekek, kiélik a meg nem élt 
gyerekkorukat.

rendszerből (etnikumtól függetlenül): sze-
rinte százból egy eset van, amikor a fi atal 
anya visszatér az iskolába. Bokor Attila 
szerint ezekre a hagyományos közösségek-
re nehéz érdemlegesen hatni; a jelenség 
kapcsán talán az lenne hatékony, ha olyan 
egészségügyi mediátorok foglalkoznának 
a fi atalokkal, akik közülük, a közösségük-
ből kerülnek ki.

Hiába kötelező a tíz osztály
Kovászna megyében több civil szervezet, 
alapítvány is foglalkozik valamilyen szin-
ten a leányanyák kérdésével. A Caritas az 
Őrkőn működtet nappali központot, vala-
mint Zabolán, Petőfalván és Ozsdolán is 

foglalkoznak fi atalokkal. Hubes Kinga, a 
szervezet képviselője az alacsony iskolá-
zottság és a leányanyaság közti kapcsolatot 
hangsúlyozta. Szerinte egy rendszerszintű 
problémáról van szó, hiszen hiába kötelező 
Romániában a tíz osztály elvégzése, nincs 
semmilyen következménye annak, ha vala-
ki nem folytatja tanulmányait. Szerinte fon-
tos lenne a szülők felelősségre vonása, illet-
ve a fi atalkorú szülések kapcsán is nemcsak 
a gyerekek, fi atalok szexuális nevelésére 
kell koncentrálni, hanem a szüleikkel is 
foglalkozni kellene.

„A civil szervezetek munkája, beavat-
kozása tulajdonképpen pontszerű, mond-
hatni csak egy porszem, amíg nincs egy 
rendszer, amíg rendszerszinten nem ve-
szik komolyan a szülői kompetenciákat. 
Mi hiába mondjuk, hogy nem kell, hogy 
nem szabad, hogy kell iskolába járni. Ne-
künk nincsenek eszközeink” – mondta a 
szakember. Hubes Kinga azt tapasztalja, 
hogy az utóbbi években kicsit változott a 

helyzet, mivel a térségben egyre többen 
vállalnak külföldi munkát, így a köreikben 
kitolódott a gyerekvállalás ideje, illetve 
csökkent a vállalt gyerekek száma is.

Az anyák néha jobban 
belemerülnek a játékba
Papp Ágota, a sepsiszentgyörgyi Esély 
Egyesület pszichológusa és az őrkői Biz-
tos Kezdet Gyerekház – Ringató munka-
társa elmesélte, hogy az intézményben 
édesanyákkal és gyermekeikkel közösen 
foglalkoznak, évente körülbelül 40 anya 
jár vissza hozzájuk rendszeresen. Szerin-
te a roma közösségekből származó fi ata-
lok nem feltétlenül a teherbeesés miatt 
maradnak ki az iskolából, hanem a szü-
leik sokszor már 5–6. osztályos korukban 
nem hagyják őket iskolába menni, mivel 
félnek, hogy megszöktetik őket. A Ringa-
tóba járó anyák között viszonylag kevés 
a kiskorú, de a legtöbben már a sokadik 
gyerekükkel járnak oda, illetve az a szak-
ember tapasztalata, hogy aki az első gye-
rekkel érkezik, szinte kivétel nélkül 19 év 

alatti. Papp Ágota annak szemléltetésére, 
hogy mennyire komoly kérdés a gyakran 
12–13 évesek anyasága, elmesélte: sokszor 
még a szakember számára is zavarba ejtő 
tapasztalat, amikor egy-egy gyerekeknek 
szánt, az anyákkal közös foglalkozáson 
az anyák néha jobban belemerülnek a já-
tékba, mint a gyerekek, kiélik a meg nem 
élt gyerekkorukat.

„Szerintem nagyon fontos belegondolni, 
hogy ezek a leányanyák a serdülőkoruk 
elejét élik. Az életükben nagyon sok fel-
adat csúszik egymásra, ami egyenként is 
megterheli a fi atalt. Gondolok itt érzelmi, 
a szexualitással, de akár az önmaga megis-
merésével kapcsolatos dolgokra is. Ezeket 
nem tudja megélni, elvégezni, mert ott a 
gyereke, vele kell foglalkoznia” – mesélte a 
pszichológus.

Elindult egy lassú mentalitásváltás
Hasonlóak a tapasztalatai Czegő Tündé-
nek, aki az Esély a családnak elnevezésű 
projektben dolgozik, szintén az Őrkőn. A 
program eleinte csak nőkre, főként váran-

dós asszonyokra, lányokra koncentrált, 
de az évek alatt kibővült a célcsoportja. 
Czegő Tünde szerint a különböző civil 
szervezetek munkájának van látszata és 
eredménye: a szülők egyre nyitottabbak, 
a kezdeti ellenállás rég eltűnt, örülnek a 
segítségnek. Szerinte a szülőkön is érző-
dik, hogy elindult egy lassú mentalitás-
váltás, nem szeretnék, hogy a gyerekeik 
rossz döntéseket hozzanak, és ugyanabba 
a hibába essenek, mint ők. Hangsúlyozta, 
tudja, hogy az országban sok tradicioná-
lis közösség van, ahol a szöktetés, a kisko-
rúak gyermekáldás által szentesített kap-
csolata elfogadott, de az Őrkőn gyakran 
feljelentik az elszökött fi atalokat, hogy a 
lány, ha terhesen is, de visszatérjen a csa-
ládba. „Az anyákkal való csoportfoglal-
kozásokon gyakran elhangzik, nem sze-
retnék, hogy a gyerekeik korán szüljenek, 
azt szeretnék, hogy minél tovább otthon 
maradjanak” – mesélte Czegő Tünde.

Fontos a támogatás
Hargita megyében viszonylag alacsony 
a kiskorú anyák száma: Elekes Zoltán, a 
megyei szociális és gyermekvédelmi igaz-
gatóság vezetője 56 esetről számolt be 
2020-ból (de ebben a terhességek száma is 
benne van, nemcsak a megszült gyerme-
keké). Hargita megyében is a szegénységi 
gócpontokat jellemzi a jelenség, illetve az 
alacsony iskolázottsággal hozható össze-
függésbe.

Az általunk megkeresett szakértők egyet-
értettek abban, hogy a szexuális nevelés 
vagy felvilágosítás kötelező iskolai tantárgy-
ként való bevezetése nem lenne hasztalan, 
de valószínűleg nem lenne számottevő 
eredménye. Vannak közösségek, ahol akár 
ellenállásba is ütközne – mivel hagyomá-
nyos roma közösségekben egyes témákról 
férfi ak és nők nem beszélnek egymással, 
illetve a kulturális, mentális alapot egy szá-
raz tanóra nem tudná felülírni, sőt talán 
befolyásolni se. A szakértők abban is egyet-
értenek, nagyon fontos, hogy megértéssel 
viszonyuljunk a témához, támogassuk a 
fi atalkorú anyákat, hiszen ezen (is) múlik, 
hogy a következő generációk követik-e a 
példájukat.A leányanyák nagyrészt a mélyen tradicionális közösségekből kerülnek ki

Visszaülnének. Remélik, hogy személyes részvétellel zajlik majd a felzárkóztatás

 » BÍRÓ BLANKA

Hargita és Kovászna megyében több 
mint hatszázan kapnak esélyt, hogy 

visszaüljenek az iskolapadba, befejezzék 
elemi vagy általános iskolában félbeha-
gyott tanulmányaikat. A két megye tan-
felügyelősége és a csíkszeredai Apáczai 
Csere János Pedagógusok Háza nyert egy 
9,5 millió lejes pályázatot: a Real – nyitott 
iskola minden korosztálynak elnevezésű 
projekt keretében 602 gyerek, fi atal és fel-

nőtt kap esélyt arra, hogy visszakerüljön 
az oktatási rendszerbe. A projekt során 
ugyanakkor 520 pedagógust is kiképeznek 
az ilyen típusú foglalkozásokra, oktatásra. 
Az Európai Unió Humánerőforrás Operatív 
Programja által fi nanszírozott, 36 hónapos 
futamidejű projekt 2023. december végén 
ér véget.

„Ha meg sem próbáljuk, esélyt sem 
kapnak a már általános iskolában lemor-
zsolódók, hogy befejezzék legalább az ál-
talánost” – mutatott rá Kiss Imre Kovász-

na megyei főtanfelügyelő. Hozzátette, két 
típusú foglalkozást indítanak: a kedvez-
ményezettek egy része az elemi tagozatot 
fejezheti be, megtanulnak írni-olvasni, és 
az alapvető számtani műveleteket. Ők egy 
másik program révén léphetnek majd to-
vább, vagy tanulhatnak szakmát. Viszont 
aki az általános iskola felső tagozatára 
iratkozik vissza, egyúttal szakképzésben is 
részesül – abban bíznak, így könnyebben 
találnak majd munkát. A toborzás már el-
kezdődött, és jók a visszajelzések: példá-
ul Bodzafordulón egy csoportot akartak 
indítani, ám a környékről annyian jelent-
keztek, hogy kettő is alakulhat. Kiss Imre 
abban bízik, hogy ezek a fi atalok, felnőt-
tek személyesen vehetnek részt a foglal-
kozásokon, mert számukra az online nem 
megoldás.

A korai iskolaelhagyás egy „ördögi kör”. 
Sokan a ciklusváltás során hagyják abba 
tanulmányaikat, már nem mennek be a 
községközpontba ötödik osztályba, de a 
gyerekek egy része már az elemiben kima-
rad. Beíratják a szülők előkészítő osztály-
ba, majd nem törődnek vele, hogy járjon 
órákra, például magukkal viszik, ha kül-
földre mennek dolgozni. Ilyenkor a gyere-
ket nem lehet tanév végén lezárni, mert túl 
sok a hiányzás, nincsenek jegyek. Eltelik 
így két-három esztendő, még mindig elő-
készítős vagy első osztályos, és akkor vég-
képp lemorzsolódik. „Egy hat-kilenc éves 
gyerek még örül is, ha nem kell iskolába 

járnia. Abban bízunk, hogy ha egy húsz-
éves fi atal megtapasztalja, milyen hátrá-
nyai vannak, ha nincs alapvégzettsége – 
még a köztisztasági vállalatnál sem talál 
munkát, ha nem tud írni-olvasni –, akkor 
inkább visszaül az iskolapadba” – részle-
tezte Kiss Imre.

A kiskamaszok esetében szintén erős 
a csábítás az iskolaelhagyásra, a hátrá-
nyos helyzetűek között előfordul, hogy 
már pénzt keresnek alkalmi munkával, a 
lányokat férjhez adják. Országos szinten 
jelentős probléma a korai iskolaelhagyás, 
Románia ezen a téren az utolsó helyen áll 
az uniós tagországok között – mutatott rá 
megkeresésünkre Ferencz S. Alpár, a csík-
szeredai Apáczai Csere János Pedagógusok 
Házának igazgatója. Meglátása szerint 
minden lehetőséget ki kell használni, hogy 
a fi atalokat, felnőtteket, akik már kinőt-
ték a beiskolázási kort, motiválják, visz-
szavigyék a rendszerbe. Jelenleg zajlik az 
egyeztetés a projektben részt vevő tanin-
tézetek vezetőivel, májusig kidolgozzák a 
képzések tantervét, augusztusig befejezik 
a pedagógusok képzését, azután indulhat 
a tulajdonképpeni oktatás. A két megye 
Vrancea megyével közösen tavaly decem-
bertől már részt vesz egy, a Norvég Alap ál-
tal fi nanszírozott projektben, amely révén 
több mint 800 olyan diákkal foglalkoznak, 
akiket veszélyeztet a korai iskolaelhagyás: 
próbáljanak az oktatási rendszerben tarta-
ni őket.

Második esélyt kapnak a Székelyföldön az iskolaelhagyók
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