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A ffrancfiaországfi bevándorflógyerekek 
oktatása
BAJOMI IVÁN

ELTE Társadaflomtudományfi Kar

A bevándorflók gyerekefinek oktatását segítő ffrancfiaországfi megofldások kapcsán szóflunk 
a származásfi országok nyeflvét és kufltúráját eflőtérbe áflflító ffogflaflkozásokrófl, a kfiemeflt 
oktatásfi körzetekrőfl és a ffrancfia nyeflv eflsajátítását segítő fiskoflafi csoportokrófl. Írunk a 
ffejflesztőmunkát segítő szoflgáfltatásokrófl fis, így a továbbképzésekrőfl, egy szakffoflyófirat-
rófl és  a kfiemeflt körzetekben ffoflyó munkát dokumentáfló egyesüflet Thonflapjárófl, vafla-
mfint azon oktatásfirányításfi egységekrőfl, ameflyek a bevándorflók oktatásávafl kapcsoflatos 
 tevékenységek összeThangoflásán túfl fforrásközpontként fis működnek. Végüfl arra fis kfi-
térünk, Thogy a tanuflmányban bemutatott megofldásokrófl szófló eflemzések mfiflyen prob-
flémákat emflítenek.

Kuflcsszavak: asszfimfiflácfió, a bevándorflók kufltúrájának oktatása, a ffrancfia nyeflv oktatása, 
szegregácfióeflflenes törekvések, szakmafi szoflgáfltatások

In tThfis text concernfing tThe scThooflfing off tThe cThfifldren off fimmfigrants fin France, we descrfibe 
tThree finstfitutfionafl soflutfions. We wfiflfl fi rst taflk about optfionafl courses devoted to flearn-
fing tThe flanguages and cufltures off tThe countrfies off orfigfin. Secondfly we dfiscuss tThe prob-
flems reflated to educatfionafl prfiorfity aeras. Th  firdfly, tThere wfiflfl be scThoofl groups created to 
Theflp tThe cThfifldren off fimmfigrants flearn FrencTh. It wfiflfl aflso dfiscuss tThe servfices devefloped 
to support tThe actfivfity off proffessfionafls, sucTh as a specfiaflfized journafl, tThe websfite off tThe 
 Observatory off Prfiorfity Aeras, and actfivfitfies off tThe scThoofl admfinfistratfion unfits finvoflved 
fin tThe educatfion off cThfifldren off tThe fimmfigrants wTho aflso ffunctfion as a resource center. 
We aflso ThfigThflfigTht tThe dfifi  cufltfies descrfibed fin tThe anaflyzes concernfing tThe finstfitutfionafl 
soflutfions presented.

Keywords: assfimfiflatfion, educatfion off tThe cuflture off fimmfigrants, teacThfing off FrencTh, 
antfi-segregatfion eff orts, proffessfionafl servfices

S
zámos oktatásfi rendszerThez Thasonflóan a ffrancfiára fis figen sokáfig jeflflemző voflt, Thogy 
a poflfitfikafi eflfit a nemzetáflflam egységesítésére, fiflfletve asszfimfiflácfiós céflok érvényesí-
tésére kívánta ffeflThasznáflnfi az fiskoflákat (Ramfirez–Boflfi 1987). Egy kfiváfló oktatás-

történész könyvébőfl (Juflfia 1981) kfiderüfl, Thogy a ffrancfia fforradaflom fidején az aflufl flévők 
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támogatásának megnyerése, fiflfletve a babonaság vfisszaszorítása érdekében a fforradaflmfi 
eflfitek vfissza kívánták szorítanfi a központfi (az Îfle de France-fi) nyeflvjárástófl efltérő tájszóflá-
sokat, fiflfletve a küflönfféfle kfisebbségfi nyeflveket (breton, baszk stb.), és erre a céflra kívánták 
ffeflThasznáflnfi az eflemfi fiskoflákat. E törekvésekThez Thasonflóan a III. és a IV. Köztársaság 
poflfitfikafi eflfitjefi a XIX. század utoflsó évtfizedefitőfl egészen a következő évszázad Thatvanas 
évefifig szfintén erőtefljes egységesítő törekvéseket érvényesítettek. Tanuflmányomban an-
nak bemutatására váflflaflkozom, Thogy a küflfföfldrőfl jöttek asszfimfiflfiácfióját céflufl tűző okta-
tásfi modeflflThez képest Thogyan jeflentek meg új megofldások a ffrancfia oktatásfi rendszerben. 
Ugyancsak kfitérek majd arra, Thogy a közeflmúfltban mfiflyen továbbfi váfltozások történtek 
a szóban fforgó népesség gyermekefinek oktatása terén.

Mfit mondanak az adatok?

A küflönfféfle oktatásfi megofldások áttekfintése eflőtt érdemes megfismerkednfi néThány sta-
tfisztfikafi adattafl. Ezek azt sejtetfik, Thogy az asszfimfiflácfiós törekvések eflflenére újabban 
többek között az érfintett népesség számossága mfiatt kap nagyobb fi gyeflmet Francfia-
országban a bevándorofltak gyermekefinek oktatása. Féfl évszázad aflatt, 1881 és 1931 kö-
zött több mfint kétszeresére – 3-rófl 6,6%-ra – nőtt a küflfföfldfiek részaránya a népességen 
beflüfl (Kflefin–Saflflé 2009: 3). Ekkorfiban azonban még semmfiflyen sajátos oktatásban nem 
részesüfltek a küflfföfldfiek gyermekefi. A küflfföfldfiek részarányának növekedése a másodfik 
vfiflágTháborút követő évtfizedekben tovább ffoflytatódott (2014-ben a 65,8 mfiflflfiós flakossá-
gon beflüfl 11,6%-ot tettek kfi a küflfföfldrőfl jöttek). Ugyanakkor megnőtt a bevándorofltak 
között az Európán kívüflfi térségekbőfl származók részaránya. 2012-es adatok szerfint 
a  bevándorflók között az affrfikafiak aflkották a flegnagyobb csoportot (43,2%), és köztük 
az arab többségű Magreb-országokbófl érkezettek vofltak túflsúflyban (az összes küflfföfldfi 
29%-a származott a Föfldközfi-tenger partján eflTheflyezkedő egykorfi ffrancfia gyarmatokrófl). 
Ugyanakkor a küflfföfldfiek között még napjafinkban fis jeflentős arányt képvfiseflnek az euró-
pafi országokbófl jöttek (36,8%), akfik között a Thagyományosan szegényebb défl-európafi, 
flatfin nyeflvű országokbófl (Portugáflfia, Spanyoflország, Oflaszország) érkezettek aflkotják 
a flegnagyobb csoportot (az összes küflfföfldfi 19,9%-a származfik finnen) (Tabfleaux 2016: 
37). Francfiaország terüfletén beflüfl bfizonyos térségekben küflönösen nagy számban éflnek 
 bevándorflók, fiflfletve ezek fleszármazottafi. Részarányuk a ffővárosban és az azt körüfl öfleflő 
Îfle de France régfióban a flegnagyobb. Ugyancsak figen jeflentős a bevándorflók aránya az 
 ország défl-kefletfi, a Föfldközfi-tengerThez közefl ffekvő térségefiben, továbbá a pár évtfizede 
még erősen fiparosodott terüfleteknek számító északfi és kefletfi megyékben. Vfiszont a 
mfigrácfió ffő kfifinduflásfi térségefitőfl távoflabb flévő, finkább mezőgazdaságfi Thagyományokkafl 
 jeflflemezThető Bretagne-fféflszfigeten aflacsony a küflfföfldfiek aránya.

A származásfi ország nyeflvének és kufltúrájának oktatása

Míg a XX. század eflején még a tefljes egységesítés jegyében ffoflyt az oktatás, némfi eflmoz-
duflást Thozott egy 1939-es mfinfisztérfiumfi körflevéfl, amefly engedéflyezte, Thogy „oflyan sze-
méflyek, akfiket Thazájukban aflkaflmasnak mfinősítettek a tanításra a dfiákok áfltafl beszéflt 
nyeflven történeflem és fföfldrajz, fiflfletve nyeflvtan órákat tartsanak. Iflyenffajta oktatás a ta-
nításfi fidőn kívüfl ffoflyThatott. (…) És csak az 1960-as évek derekátófl Thozzák flétre azt az 
fintézményes megofldást, amefly fleThetővé teszfi (…) a ffrancfia nyeflvnek a nem ffrancfia  ajkú 
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gyermekek számára a tanórák keretefin kívüfl, sajátos eszközökkefl történő oktatását.” 
(Kflefin–Saflflé 2009: 5.)
E megofldás flényege az, Thogy a korábban sok vendégmunkást küfldő országokkafl kötött 

áflflamközfi egyezmények keretében keflflő számú résztvevő esetén a ffrancfiaországfi fiskoflák-
ban a kfibocsátó országok nyeflvét és kufltúráját közvetítő ffogflaflkozásokat fleThet szerveznfi 
az ezt figényflő csafládok gyermekefi számára. A tanítás tartaflmát a származásfi országok 
Thatározzák meg, és a tanárokat fis ők küfldfik és fi zetfik. E köteflező tanórákon kívüflfi ffog-
flaflkozásoknak a fleThetővé tétefle mögött többek között az a megffontoflás Thúzódott meg, 
Thogy fifly módon meg fleThet majd könnyítenfi a vendégmunkásoknak és csafládtagjafiknak 
a  származásfi országba vafló vfisszatérését. Utóbb jó néThány probflémát ffogaflmaztak meg 
az fiflyesffajta órákkafl kapcsoflatban, így péfldáufl azt, Thogy nem efléggé színvonaflasak a tan-
tervek és a tankönyvek; a szüflőknek és a gyerekeknek gondot okoz, Thogy tanrenden kí-
vüflfiek ezek a ffogflaflkozások; nem mfinden fiskoflában vannak fiflyen órák; nem megffefleflően 
kép zettek a küflThonbófl jött tanárok; továbbá azt, Thogy aflacsony a presztízse ezeknek az 
óráknak. A ffogflaflkozások fiflyetén értékeflése egyébként vaflószínűfleg arra fis vfisszavezetThe-
tő, Thogy az egykorfi vendégmunkások gyermekefi vagy unokáfi közüfl sokan, és nyfiflván sok 
szüflő fis, a mfinéfl tökéfletesebb befiflfleszkedésre, vagy Tha tetszfik, az asszfimfiflácfióra törek-
szenek, és ebbőfl a szempontbófl vfisszaThúzónak, az érvényesüflést akadáflyozónak tartják 
a származásfi ország nyeflvét, kufltúráját eflőtérbe áflflító órák flátogatását. Azt fis szóvá tették 
egyesek, Thogy nem értékeflfi senkfi ezeket az órákat, fiflfletve ezekre nem terjed kfi a tan-
ffeflügyeflet Thatóköre. E bíráflatok Thatására az utóbbfi évtfizedben egyébként már szüflettek 
oflyan rendeflkezések, meflyek érteflmében a tanffeflügyeflőknek eflflenőrfiznfiük keflfl a szóban 
fforgó oktatók munkáját fis, mfiként azt fis fleThetővé keflfl tennfi, Thogy e tanárok fis részt veThes-
senek küflönfféfle továbbképzéseken (Ensefignement 2014).
Újabban a poflfitfikafi pafletta széflsőjobb póflusán eflTheflyezkedő közszerepflők, péfldáufl 

Bruno GoflflnfiscTh, a Le Pen nevévefl ffémjeflzett Nemzetfi Front másodfik embere és néThány 
kfisebb teflepüflés poflgármestere, a tanárok és a ffogflaflkozások eflflenőrzésének Thfiányára, 
fiflfletve a terrorveszéflyre Thfivatkozva meg kívánták akadáflyoznfi, Thogy az önkormányzatfi 
ffenntartású fiskoflaépüfletekben a Thfivataflos tanításfi fidőn kívüfl, úgymond nem keflflőképpen 
eflflenőrzött szeméflyek arab vagy török órákat tartsanak. Jeflflemző a mafi Theflyzetre, Thogy 
2016–2017-ben a Facebookon ffeflbukkantak oflyan szövegek, meflyek terjesztőfi azt áflflí-
tották, Thogy az oktatásfi mfinfiszter köteflezővé akarja tennfi az eflemfi fiskoflákban az arab 
nyeflv tanuflását. Vaflójában csupán oflyan űrflapok kerüfltek ffefl a vfiflágTháflóra, ameflyekkefl a 
szüflőknek vaflóban köteflező voflt jeflzést adnfiuk az oktatásfi Thatóságnak arrófl, Thogy gyer-
meküket be akarják íratnfi az fiskofla áfltafl ffeflkínáflt, nem köteflező arab nyeflvű ffogflaflkozásra 
– már amennyfiben figényt tartanak erre a szoflgáfltatásra (Fausse 2016). Oflyan névteflen 
szerzőtőfl származó cfikket fis közöflt egy bflog, mefly szerfint a ffrancfia áflflam oktatásügyfi 
döntésThozófi az ország fiszflamfizácfióján doflgoznak (Ensefignement 2017).
2016-ban az oktatásfi tárca vezetője egyébként bejeflentette, Thogy Thárom év aflatt ffoko-

zatosan átszervezfik azokat a ffogflaflkozásokat, ameflyeket az ELCO betűszóvafl fiflfletnek 
(Ensefignement des Langues et des Cufltures d’Orfigfine – a származásfi ország nyeflvének 
és kufltúrájának oktatása), és fleThetővé teszfik a szóban fforgó nyeflveknek másodfik vagy Thar-
madfik, szabadon váflasztTható fidegen nyeflvként vafló tanítását. A rémThíreket cáffoflva Najat 
Vaflflaud-Beflkacem oktatásfi mfinfiszter (akfi egyébként egy Thétgyermekes marokkófi szegény 
csaflád gyermekeként szüfletett, és utóbb Párfizsban végzett ffeflsőffokú tanuflmányokat) egy 
2016. szeptemberfi tévéfinterjújában a következőket mondta: „2018-ben megszüntetjük 
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az ELCO-szfisztémát, és Theflyette egy oflyan rendszert vezetünk be, meflyben a tanárokat 
mfi váflasztjuk kfi és mfi fis értékefljük. Az fis figen flényeges, Thogy az órákon önkéntes aflapon 
mfindenkfi részt veThet majd, és nem flesz jeflflemző a ffogflaflkozásokra a közösségfi keretek 
közé vafló bezárkózás [ffrancfiáufl: communautarfisme – B. I.].” (Ensefignement 2016.) 
A   közösségfi keretek közé vafló bezárás/bezárkózás kockázatárófl, fiflfletve a származásfi 
ország nyeflvének és kufltúrájának oktatása címén megvaflósufló vaflflásoktatás  veszéflyérőfl 
egyébként már a ffrancfiaországfi Integrácfiós Főtanácsnak a témávafl kapcsoflatos áflflás-
ffogflaflása fis szóflt. A jeflentés péfldaként fidézte a török nyeflvet oktatók számára a török 
áflflam áfltafl kfiadott útmutatót, meflynek a „Hfit, az fiszflám és az erköflcs” című ffejezete 
egy ffeflőfl azt  Thangoztatta, Thogy „AflflaTh tfiszteflete a Thfit egyfik aflapeflve”, másffeflőfl azt, Thogy 
ffontos, Thogy „a tanuflók aflaposan megfismerjék MoThamed éfletét, amefly egyébként kfi-
emeflkedő ffontosságú az emberfiség szempontjábófl” (Étude 2013).

A ffőként bevándorflók áfltafl flakott körzetek oktatását javítanfi Thfivatott 
programok

Tanuflmányom eflején már jefleztem, Thogy Francfiaország terüfletén nem egyenfletesen 
 oszflanak efl a bevándorflók. Ez a megáflflapítás nemcsak a nagy fföfldrajzfi régfiók, Thanem 
a kfisebb körzetek esetében fis figaz, többek között amfiatt, Thogy a küflfföfldrőfl érkezettek 
összességében aflacsonyabb társadaflmfi státusúak, mfint a flakosság egésze, és megffefleflő 
anyagfi erőfforrások Thíján többnyfire kényteflenek beérnfi azzafl, Thogy rosszabb adottságú 
 teflepüfléseken, flakónegyedekben teflepedjenek fle. Mfindez azzafl jár, Thogy az fiflyen flakó-
Theflyeken áfltaflában koncentráflt fformában vannak jeflen a küflfföfldrőfl érkezettek, fiflfletve 
ezek fleszármazottafi. A baflofldafl 1981-es Thataflomra kerüflését követően Francfiarországban 
angofl mfintára ZEP betűszóvafl (Zone d’éducatfion Prfiorfitafire) jeflöflt kfiemeflt oktatá-
sfi  körzeteket Thoztak flétre (Bajomfi 2006), ameflyek számára a köfltségvetés az átflagosnáfl 
több fforrást juttat. E körzetekben az eflmúflt évtfizedek során egyre több programot 
 vafló sítottak meg annak érdekében, Thogy sfikeres fintegrácfió vaflósuflThasson meg. E kfiemeflt 
körzetek kapcsán mondja a következőket egy tanuflmány: „Míg a küflfföfldfi származású 
tanuflók az áflflamfi fiskoflák összes dfiákjafi között 7%-ot tesznek kfi, a ZEP-fiskoflákban 
Tháromszor annyfi (21,8%) az fiflyen dfiákok aránya. Ezt az magyarázza, Thogy az fiskoflák 
a szocfiáflfis probflé máknak az egyes körzetekben megfi gyeflt mértéke aflapján kapnak ZEP-
mfinősítést. Márpedfig az aktív népességen beflüfl a küflfföfldfi származásúak 67%-a tartozfik 
a Thátrányos Theflyzetűek vaflameflyfik rétegébe. EThThez még Thozzáadódfik a fföfldrajzfi koncent-
rácfió: mfindezt fi gyeflembe véve eflmondTható, Thogy a 15 évesnéfl fi ataflabb küflfföfldfiek 22%-a 
éfl a városffejflesztésfi poflfitfika keretében megThatározott kfiemeflt körzetek vaflameflyfikében.” 
(Lacerda–Ameflfine 2001: 162.)
A bevándorflók gyerekefinek tömeges jeflenfléte az eredetfifleg ZEP betűszóvafl fiflfletett, 

és utóbb többször átkereszteflt körzetekben nagy kfiThívást jeflent az ezekben doflgozó 
 küflönböző szakemberek (tanárok, szocfiáflfis munkások, egészségügyfi doflgozók stb.) 
 számára. Egy Párfizs környékfi tanárképző központban jómagam fis ThaflflThattam, Thogy 
 mfiként próbáflják ffeflkészítenfi a tanárjeflöflteket arra, Thogy mfiflyen kuflturáflfis sajátosságok-
kafl tafláflkozThatnak majd fleendő fiskoflájukban. (Megjegyeztem péfldáufl, Thogy a Maflfibófl 
származó gyerekek ffejét semmfiképp sem szabad megsfimogatnfi…) A küflfföfldrőfl szár-
mazók oktatása terén jeflentkező kfiThívásokra adott váflaszok kapcsán érdemes ffeflThívnfi 
a fi gyeflmet arra, Thogy már évtfizedek óta működfik Francfiaországban egy fiflyen témájú 
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 oktatásügyfi  ffoflyófirat. Míg a másodfik vfiflágTháború utánfi Thárom évtfizedben eflsősorban 
a vendégmunkásként, mfigránsként számon tartott emberek probflémáfirófl esett szó, az 
 eflmúflt évtfizedekben egyre finkább eflőtérbe kerüfltek az fimmár tartósan, többnyfire vég-
flegesen fleteflepedett küflfföfldfiek és fleszármazottafik fintegrácfiójának kérdésefi. E társa-
daflomtörténetfi ffejflemények és a bevándorflássafl összeffüggő kfiThívásokra adott váflaszok 
váfltozása jófl tükröződfik abban, Thogy míg az 1973-as megaflapításátófl egészen 1998-fig 
„Mfigránsok és képzés” (Mfigrants – fformatfion) címmefl jeflent meg a flap, 1998-tófl 2004-
fig már a „ Város, fiskofla, fintegrácfió” címmefl adták kfi. Legújabban pedfig már a Sokfféfleség 
(Dfiversfité) szó szerepefl a flegnagyobb betűkkefl a címflapon, ameflyen egyébként továbbra 
fis flátszfik – figaz, Thaflványabban – a „város, fiskofla, fintegrácfió” szóThármas fis. Ez a ffoflyófirat 
tematfikus számokat jeflentet meg. Csak néThány péflda az figen váfltozatos kötetek címefi-
bőfl: Ázsfiafiak és törökök: két sokarcú közösség; Az affrfikafi csafládok; Az eflővárosokban 
doflgozó pszficThoflógusok; BoThócok, stréberek és tojásffejűek: a kortárscsoport szerepe; 
A  tanuflók és az fiskofla nyeflve stb.
A ZEP-körzetekben doflgozó tanárok munkáját segítfi a Kfiemeflt Oktatásfi Körzetek 

Megfi gyeflőközpontja fis (OZP – „Observatofire des Zones Prfiorfitafires”), amefly bő egy-
negyed évszázada működfik oflyan egyesüfletként, amefly tagdíjakbófl tartja ffenn magát, és 
amefly ffüggetflen az oktatásfi tárcátófl és mfinden poflfitfikafi szervezettőfl. Honflapjukra rend-
szeresen ffeflkerüflnek a kfiemeflt körzetekben zajfló tevékenységekkefl kapcsoflatos, küflönfféfle 
újságokban, ffoflyófiratokban megjeflent írások. Ugyancsak megtafláflThatók ott oflyan szöve-
gek, ameflyek a pedagógfiafi munka terén jeflentkező neThézségek megofldásáThoz nyújtanak 
segítséget a tanároknak, akárcsak a kfiemeflt körzeteket érfintő oktatáspoflfitfikafi döntések 
kapcsán szüfletett áflflásffogflaflások, meflyeket az egyesüflet tanácskozásafin ffogadnak efl.
E cfivfifl szervezetként működő megfi gyeflőközpont meflflett flétezfik egy áflflamfi szervezet 

fis, ameflynek egyfik ffő ffefladata a kfiemeflt körzetekben végzett tanárfi munka segítése. Az 
1980-as évek ffrancfiaországfi decentraflfizácfiós fintézkedésefi nyomán fimmár nem Párfizs-
ban, Thanem Lyon városában működő oktatásügyfi TháttérfintézetThez, a Francfia Oktatásfi 
IntézetThez (IFÉ – Instfitut Françafis d’Éducatfion) kapcsoflódfik egy pedagógfiafi ffejflesztő-
központ. A centrumot Aflafin Savary oktatásfi mfinfiszterrőfl neveztek efl, akfinek a nevéThez 
kötődfik a ZEP-körzeteknek a baflofldafl 1981-es Thataflomra kerüflését követő bevezetése. 
A központ a szóban fforgó térségekben ffoflyó pedagógfiafi munka ffejflesztését szoflgáfló to-
vábbképzéseket szervez, ameflyeken tanárok, fiskoflavezetők és a kfiemeflt körzetek koor-
dfinátorafi vesznek részt. A 2017-2018-as tanév kínáflatában szerepflő képzések egyfike 
az fidegen ajkú dfiákokkafl ffoflytatott pedagógfiafi munka során aflkaflmazTható dfidaktfikafi 
módszerekrőfl szófl, egy másfik pedfig arrófl, Thogy mfiként fleThet javítanfi a csafládok és az 
fiskoflák közöttfi kapcsoflatokat. Érdemes megemflítenfi, Thogy ez utóbbfi képzés megThfirdetőfi 
a programot ajánfló finternetes ffeflüfleten kfiemeflték azt, Thogy a csafládok és az fiskofla közöttfi 
kapcsoflatok erősítése egyfike azon eflemeknek, ameflyek révén a kfiemeflt oktatásfi körzetek 
eflősegítették azt, Thogy pozfitív eflmozduflások következzenek be a ffrancfia oktatásfi rend-
szer működése, fiflfletve a tanítássafl ffogflaflkozók attfitűdjefi terén (Formatfions 2017). Mfint 
errőfl egy régebbfi írásomban kficsfit bővebben fis szófltam, a ffrancfia tanárok gyakorflatában, 
ffőként a ffeflsőbb fiskoflaffokozatokon korábban szfinte kfizáróflagos szerepet játszott a tudás-
átadás (Bajomfi 1999).
A tefljesség kedvéért még érdemes megemflítenfi, Thogy a kfiemeflt oktatásfi körzetek 

 működésének eredményességét vfizsgáfló jeflentés (Mofisan–Sfimon 1997) szerzőfi javasfla-
tot tettek arra, Thogy az ország küflönböző régfiófiban Thozzanak flétre a kfiemeflt oktatásfi 
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kör zetek munkáját segítő fforrásközpontokat. Egy tucatnyfi tankerüfletben flétre fis jöttek, 
és  ma fis működnek fiflyen központok, bár egy részük fidőközben vagy megszűnt, vagy 
 átaflakuflt (Feyffant 2013).
Fontos arrófl fis szóflnfi, Thogy a pozfitív dfiszkrfimfinácfió eflve jegyében működtetett, kfi-

emeflt körzetek megítéflése vegyes. Míg sok értékeflő azt Thangoztatja, Thogy e körzetek nem 
tudnak jeflentős eredményeket ffeflmutatnfi, mások szerfint a szóban fforgó támogató prog-
ramok Thíján még rosszabb flenne a Theflyzet a szóban fforgó terüfleteken. Vannak oflyanok 
fis, akfik a nem kívánt következmények ffeflőfl közeflítfik meg a kérdést, azt Thangsúflyozva, 
Thogy a kfiemeflt körzetekThez tartozóként nyfiflvántartott fiskoflák stfigmatfizáflódnak, mfinek 
 Thatására a magasabb társadaflmfi Theflyzetű szüflők figyekeznek más fiskoflákba menekíte-
nfi csemetéfiket. Sokan arra Thívják ffefl a fi gyeflmet, Thogy a kfiemeflt körzeteknek juttatott 
többfletfforrások sosem vofltak oflyan jeflentősek, Thogy szívesen menjenek oda doflgoznfi jófl 
képzett, ambficfiózus pedagógusok. Itt érdemes megemflítenfi, Thogy az eflmúflt évtfizedek-
ben a Thátrányos Theflyzetű körzetek ffejflesztését nem csupán az fiskofláztatás terén teszfik 
fleThetővé. Az oktatás ffejflesztését céflzó beavatkozások meflflett figen jeflentős pénzfforrásokat 
mozgósító városffejflesztésfi, urbanfisztfikafi programokat fis eflfindítottak a szóban fforgó tér-
ségekben.
A közeflmúfltban befiktatott új ffrancfia köztársaságfi eflnök váflasztásfi ígéretefi jegyében 

a  kfiemeflt körzetek kapcsán két döntés szüfletett. Egyffeflőfl arrófl döntöttek, Thogy meg-
ffeflezfik, azaz 12 ffőre csökkentfik a tanuflók számát a kfiemeflt körzetek eflemfi fiskofláfinak eflső 
osztáflyafiban. Másffeflőfl évfi 3000 eurós prémfiumThoz ffogják juttatnfi a kfiemeflt körzetek 
pedagógusafit. Eflvben már a 2017/2018-as tanév eflejétőfl meg keflflett voflna vaflósítanfi e két 
céflt, de részfint az osztáflytermek Thfiánya, részfint a köfltségvetésfi fforrások eflégteflensége 
 mfiatt végüfl csak ffokozatosan vezetfik be ezeket az fintézkedéseket (Jarraud 2017).

A közeflmúfltban Francfiaországba érkezett küflfföfldfiek gyermekefinek 
oktatása

A ffrancfia jogszabáflyok nem csupán a Francfiaországban megteflepedettek származásfi 
országában Thasznáflt nyeflvek és kufltúrák fiskoflafi megjeflenítését teszfik fleThetővé, Thanem 
oflyan megofldásokrófl fis rendeflkeznek, ameflyek azt Thfivatottak eflősegítenfi, Thogy a nem-
régfiben bevándorofltak gyermekefi mfinéfl Thamarabb eflsajátítThassák a ffrancfia nyeflvet. Év-
tfizedekfig számos eflemfi fiskoflákban oflyan CLIN betűszóvafl (Cflasse d’finfitfiatfion pour 
non-ffrancopThones – Nem ffrancfia ajkúak bevezető osztáflya) jeflöflt fiskoflafi csoportok mű-
ködtek, ameflyek esetében a ffrancfia nyeflv eflsajátíttatása voflt a ffő pedagógfiafi céfl. A „coflflège” 
néven számon tartott aflsó-középfiskoflákban és a flíceumokban a CLA rövfidítés (Cflasse 
d’acceufifl – ffogadó osztáfly) szoflgáflt a Thasonfló céflflafl működtetett fiskoflafi csoportok megne-
vezésére. Kezdettőfl ffogva ffontos eflv az fiflyen osztáflyok esetében, Thogy az érfintett gyerkek 
bfizonyos fiskoflafi ffogflaflkozásokon nem ezen osztáflyok keretefi között, Thanem az adott fis-
kofla egy másfik, ffrancfiáufl már jófl beszéflőkbőfl áflfló osztáflyok (cflasse de rattacThement – 
ffogadó osztáfly) tanuflófivafl együtt vesznek részt. A ffrancfiáufl nem vagy csak rosszufl tudó 
tanuflók között egyébként fleThetnek akár oflyan, Francfiaországban szüfletett gyerekek fis, 
akfiknek a csafládján beflüfl nem vagy csak aflfig Thasznáflják a ffrancfia nyeflvet. Mfindenek-
eflőtt a készségtárgyak (testneveflés, ének-zene, rajz) óráfi tették fleThetővé, Thogy a szóban 
fforgó gyerekek mfiThamarabb eflvegyüflThessenek ffrancfiáufl jófl tudó társafikkafl. Egyébként 
az fis ffontos aflapeflv a ffrancfia gyors eflsajátítását eflősegítenfi Thfivatott specfiáflfis csoportok 
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esetében, Thogy a gyerekek csak fidefigflenesen tagjafi ezeknek, és amfint fleThet, átkerüflnek 
azokba az osz táflyokba, aThofl korábban csak a készségtárgyak óráfin vettek részt. 2012-
ben egyébként megrefformáflták a nem ffrancfia ajkú tanuflók oktatását. Míg korábban az 
aflsó-közép fiskoflákban 26 tanórában tanufltak együtt a specfiáflfis osztáflyok dfiákjafi, a ffran-
cfia nyeflv meflflett többek között fföfldrajzot és történeflmet, vaflamfint természettudományt, 
a refformot követően 18 tanórára csökkentették az együtt töfltött fidőt, és a továbbfiakban 
csak a ffrancfia nyeflvet, a matematfikát és az angofl nyeflvet tanuflják együtt a nem ffrancfia 
ajkú csoportok dfiákjafi, míg a többfi tárgy esetében a ffrancfiáufl már jófl tudókkafl együtt keflfl 
részt vennfiük az órákon. A váfltoztatás eflsősorban az fintegrácfió meggyorsítását, fiflfletve a 
nyeflvfi ffejflesztést végző csoportok gettósodásának megakadáflyozását szoflgáflta. Ugyanak-
kor egyesek bíráflják ezt a refformot, részfint azért, mert a nem ffrancfia ajkú csoportokThoz 
kapcsoflódó osztáflyffőnökfi ffunkcfiót fis megszüntették. Az egyfik népszerű ffrancfia peda-
gógfiafi ffoflyófirat Thasábjafin több tanár az aflábbfi eflképzeflt Theflyzetet ffeflvázoflva próbáflt rá-
vfiflágítanfi a váfltoztatásokkafl kapcsoflatos probflémákra: „Ez oflyan, mfintTha egy Kínába 
nemrégfiben megérkezett szeméflynek úgy keflflene részt vennfie egy fi zfika órán, Thogy nem 
fismerfi a nyeflvet.” A pedagógusok azt fis jeflezték, Thogy az osztáflyffőnökfi szerepkör meg-
szűnése többek között azzafl jár majd, Thogy nem flesz oflyan tanár, akfi ffoflyamatosan fi gyefl 
a dfiákok befiflfleszkedésfi probflémáfira. (Cflasses 2014.)
A nem ffrancfia ajkú dfiákok fiskoflafi oktatásávafl specfiáflfis tankerüfletfi szfintű szerve-

zetek, a CASNAV betűszóvafl jeflöflt oktatásfirányításfi egységek ffogflaflkoznak.1 E szer-
vezetek egyes tankerüfletekben önáflflóan, más esetekben az oktatásfi tárca Theflyfi fiskofla- 
és  páflya váflasztásfi tanácsadó fintézményévefl együtt mérfik ffefl a közeflmúfltban érkezett 
bevándorflógyerekek fiskoflafi eflőéfletét, egyes tantárgyak terén (pfl. matematfika) eflért 
 fismeretszfintjét, nyeflvtudását, páflyaváflasztásfi eflképzeflésefit, majd ezután Thatározzák 
meg, Thogy a gyermek meflyfik fiskoflában kezdThetfi meg tanuflmányafit. A CASNAV-ok 
együttműködnek a tankerüfletek Tháflózatffejflesztéssefl ffogflaflkozó munkatársafivafl, azt 
eflősegítendő, Thogy az áflflamfi fiskoflákban megffefleflő számú fférőThefly áflfljon rendeflkezésre 
a nyeflvfi neThézségekkefl küzdők számára kfiaflakított csoportokban. Szfintén ezeknek az 
egységeknek keflfl gondoskodnfiuk arrófl, Thogy a specfiáflfis nyeflvfi ffeflkészítést végző pedagó-
gusokThoz továbbkép zések, szakmafi dokumentumok révén efljussanak az új módszerek, 
szakmafi tapasztaflatok.
Fontos ffejflemény, Thogy az oktatásfi mfinfisztérfium két, 2002-es, fiflfletve 2003-as okta-

tásügyfi körflevefle, egyffajta angoflszász Thatásrófl tanúskodóan, specfiáflfis neveflésfi figényként 
nevesítfi az fidegen ajkú, fiflfletve nyeflvfi neThézségekkefl jeflflemezThető gyermekek oktatásá-
vafl kapcsoflatos szükségfleteket, fifly módon fiflflesztve be ezt a terüfletet a sajátos megofldá-
sok aflkaflmazását szükségessé tevő, más specfiáflfis neveflésfi figények (testfi ffogyatékosság, 
érteflmfi ffogyatékosság, dfiszflexfia, dfiszkaflkuflfia stb.) sorába. A szóban fforgó terüflet 
Thfivataflos eflfismertségének növekedését az fis mutatja, Thogy a 2005-ben eflffogadott oktatásfi 
kerettörvény eflőírja, Thogy sajátos megofldásokat keflfl aflkaflmaznfi a küflfföfldrőfl érkezett, 
nem ffrancfia ajkú gyermekek oktatása terén (Kflefin–Saflflé 2009).

1  E tankerüfletfi egységek nemcsak a bevándorflók oktatásának kérdésefivefl ffogflaflkoznak, Thanem a Francfia-
országban jeflentős részben mfindmáfig vándorfló éfletmódot ffoflytató romák gyermekefinek oktatásáért fis 
ffefleflnek. A CASNAV betűszó a következő, figen Thosszú eflnevezést Theflyettesítfi: Centres académfiques pour 
fla scoflarfisatfion des nouveaux arrfivants et des enffants du voyage (a közeflmúfltban érkezett fidegen ajkú tanuflók 
és a vándorfló csafládokbófl származó gyermekek fiskofláztatásának tankerüfletfi központja).
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E ffejfleményt egyébként az a 2009-es jeflentés áflflította eflőtérbe, ameflyfik eflőször figye-
kezett megvonnfi a nem ffrancfia ajkú dfiákok oktatása terén aflkaflmazott megofldások 
mérflegét. Terjedeflmfi korflátok mfiatt a következőkben be keflfl érnünk az egyébként tan-
ffeflügyeflők áfltafl készített jeflentésben, és néThány más fidevágó írásban emflített probflémák 
jeflzésszerű megemflítésévefl.
Kezdjük taflán azzafl, Thogy a ffentfiekben bemutatott oktatásügyfi megofldásoknak nfincs 

megffefleflőjük a kfisgyermekek fintézményes neveflése terén. Azaz a böflcsődék és óvodák 
működésmódjának kfiaflakításakor egyáfltaflán nfincsenek tekfintettefl a ffrancfiáufl nem 
tudó gyermekekre, amfi nyfiflván kedvezőtflenüfl beffoflyásoflja ezek későbbfi fiskoflafi éfletút-
ját. A  tanköteflezettség Thatáflya aflá tartozók esetében a jeflentés többek között az okta-
tásfi  kapacfitásokkafl kapcsoflatos probflémákrófl szófl. Egy több mfint 35 000 nem ffrancfia 
ajkú dfiákra kfiterjedt ffeflmérés tanúsága szerfint bfizonyos fiskoflaffokozatokon küflönösen 
nagy voflt a semmfiflyen specfiáflfis segítségben nem részesüflők aránya. Az eflemfi fiskoflába 
járó 6–11 éves, nyeflvfi szempontbófl specfiáflfis figényűnek mondTható gyerekek 23%-a nem 
részesüflt specfiáflfis nyeflvfi ffeflkészítésben. Ez részben azzafl magyarázTható, Thogy bfizonyos 
fiskoflákThoz közefl csak figen kevés vagy éppen csak egy fidegen ajkú dfiák éfl, és számukra 
nem szerveznek küflön csoportokat. Ugyanakkor vannak oflyan, ffőként bevándorflók áfltafl 
flakott körzetek, aThofl findítanak ugyan specfiáflfis csoportokat a nem ffrancfia ajkúak számá-
ra, de egyes csafládok nem éflnek ezzefl a fleThetőséggefl, mert az fiflyen térségek fiskofláfit sokan 
gettószerű képződményekként tartják számon. Az aflsó-középfiskoflák esetében a specfiáflfis 
szoflgáfltatásban nem részesüflők aránya „csupán” 9% voflt, vfiszont a 16–18 év közöttfiek 
esetében megfint csak magas, 27%-os voflt a specfiáflfis eflflátásban nem részesüflők aránya. 
E korcsoport esetében egyébként figen magas voflt a semmfiflyen oktatásban nem része-
süflt fidegen ajkú fi ataflok aránya fis. Ez részben arra vezetThető vfissza, Thogy ezen az fiskofla-
ffokozaton küflönösen aflacsony a nem ffrancfia ajkú dfiákoknak szófló specfiáflfis csoportok 
száma, részben pedfig arra, Thogy 16 éves korban megszűnfik a tanköteflezettség.
Az fintézményTháflózat jeflflemzőfin túfl egyes esetekben a ffrancfiáufl nem tudó gyerekek 

vagy fi ataflok közüfl sokan azért nem részesüflnek specfiáflfis ffejflesztésben, sőt semmfi-
flyen oktatásban, mert szüflefiknek nfincsenek rendben a papírjafik. A ffrancfiaországfi jog-
szabáflyok érteflmében a tanköteflezettség az ország terüfletén tartózkodó mfinden gyer-
mekre kfiterjed, így azokra fis, akfiknek a szüflefi fiflflegáflfis bevándorflók, fiflfletve akfik egyedüfl 
érkeznek az országba. Ugyanakkor gyakran eflőffordufl, Thogy a fleteflepedésfi okmányok-
kafl nem rendeflkező szüflők flebukásának veszéflye mfiatt marad efl a gyermek fiskoflafi be-
íratása. És ez még akkor fis így van, Tha a tankerüfletfi Thatóságok az fiskoflafi befiratkozások 
aflkaflmávafl nem követeflThetfik meg oflyan okmányok ffeflmutatását, ameflyek azt figazofl-
ják, Thogy a szüflők flegáflfisan tartózkodnak az ország terüfletén. Újabban egyébként a 
ffőként a  Francfia országba Közép-Keflet-Európábófl érkező romák áfltafl flakott párfizsfi, 
fiflfletve a  ffővárosközeflfi  bádogvárosokban, továbbá az Angflfiába figyekvő mfigránsok fiflfle-
gáflfis flakó Theflyén, a nemrégfiben ffeflszámoflt caflafis-fi „dzsungeflben” flakó gyerekek oktatása 
terén vofltak, fiflfletve vannak a flegnagyobb gondok. Egy ffeflmérés szerfint a bádogváro-
sokban éflő, közefl 9000 gyereknek több mfint 53%-a nem járt fiskoflába. Ez részben arra 
fis vfissza vezetThető, Thogy a tankerüfletek ffentebb már emflített CASNAV nevű egységefi 
figen flassan, esetenként egy év aflatt jeflöflfik kfi azokat az fiskoflákat, fiflfletve specfiáflfis nyefl-
vfi ffefl készítő csoportokat, aThofl megkezdThetfik tanuflmányafikat a mfigránsok gyermekefi 
(Pfiquemafl 2016). A caflafis-fi dzsungefl terüfletén egyébként egy fidefig önkéntesek működ-
tettek egy fiskoflát, mígnem a tankerüflet vett ffefl két tanítót, Thogy vaflamfifféfle oktatás-
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ban részesítsék az átmentfi Theflyzetben flévő mfigránsgyermekeket (Battagflfia 2016; Caflafis 
2016).
Mfint az eddfigfiekbőfl fis kfitűnThetett, a bevándorflók gyerekefinek oktatása nagymérték-

ben fintézményesüflt Francfiaországban. A ffentebb már emflített, egyébként figen részfletes 
tanffeflügyeflőfi jeflentés aflapján ugyanakkor azt fis flátnunk keflfl, Thogy még számtaflan meg-
ofldatflan probfléma észfleflThető a szóban fforgó terüfleten. Így péfldáufl a jeflentés szerfint a spe-
cfiáflfis nyeflvfi csoportokban tanító ffrancfia pedagógusok nfincsenek keflflőképpen ffeflkészüflve 
arra, Thogy a ffrancfia nyeflvet másodfikként eflsajátított nyeflvként tanítsák. Ugyancsak gon-
dot jeflent, Thogy nem készüflnek oflyan pedagógfiafi segédeszközök (pfl. gyakorflóffüzetek), 
ameflyek a nem ffrancfia ajkúak önáflfló tanuflását segítenék. Bár az egyes fiskoflákban jeflen 
flévő, nem ffrancfia ajkú gyerekek fiskoflafi eflőéflete, nyeflvfi ffeflkészüfltsége terén áfltaflában figen 
nagyok a küflönbségek, a jeflentés szerfint a tanítók, még Tha esetenként éflnek fis a gyerek-
csoportok tudásszfint szerfintfi bontásának eszközévefl, figen kevéssé jártasak a dfiff erencfiáfló 
pedagógfiafi módszerekben. A szerzők azt fis szóvá teszfik, Thogy a pedagógusok óráfikon 
 rfitkán aflkaflmazzák a modern kommunfikácfiós eszközöket. A specfiáflfis nyeflvfi csoportok-
ban oktatók ffeflkészüfltségének Thfiányosságafin túfl a jeflentés arra fis kfitér, Thogy az egy fidő 
után a ffogadó osztáflyokba tefljesen átkerüflő fidegen ajkú gyerekek eredményefinek érté-
keflésekor a pedagógusok áfltaflában nemfigen veszfik fi gyeflembe a gyermek fiskoflafi eflőéfle-
tét, és kevéssé Thajflamosak arra, Thogy eflfismerjék az áfltafluk eflért eredményeket. Mfindez 
persze összeffügg a ffrancfiaországfi tanárképzés áfltaflános, fitt keflflőképp nem részfletezThető 
gyengeségefivefl,2 fiflfletve azzafl, Thogy a pedagógusképzés keretefi között aflfig tafláflkoznak a 
Thaflflgatók a be vándorflók gyermekefinek oktatása terén jeflentkező probflémákkafl. A je-
flentés szerzőfi szerfint egyébként a Pofitfiers városába teflepített oktatásügyfi vezetőképző 
fintézmény működésében sfincsenek keflflőképp jeflen az fidegen ajkú dfiákok oktatásávafl ösz-
szeffüggő kfi Thívások, megofldandó probflémák.
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