
MAGYARORSZÁG

2011-ben az új közoktatási törvény drasztikusan átformálta
Magyarország oktatási rendszerét. Egyrészt, a kora gyermek-
kori fejlesztési szakértők örömére a törvény a kötelező
óvodáztatási korhatárt három évre csökkentette. Másrészt, 
az általános iskolai szinten a tankötelezettségi korhatárát
módosította tizennyolcról tizenhat évre aminek következtében
a gyerekek 16 évesen iskolai eredményüktől függetlenül
elhadhatjáka közoktatást. A roma középiskolások körében kie-
melkedően magas a korai iskolaelhagyás, esetükben ez az arány
57% míg a nem Roma népesség körében ez csak 10%. Ezek 
az arányok az ország észak-keleti részén, a szegénység által
leginkább súlytotta településeken a legmagasabb. A hátrányos
helyzetű fiatalok jelemzően korán kiesnek az iskolából, és elhelyez-
kednek valamely képesítést nem igénylő munkakörben. 
A roma középiskolásoknak csak 32%-a szerzi meg az érettségit,
és 2%-nak sikerül bekerülne valamilyen felsőoktatási
intézménybe, ahol viszont az állami finanszírozású egyetemi
helyek száma csökkent az elmúlt években. 

Az utóbbi években megnőtt az egyházi iskolák száma, azokon 
a településeken, ahol nagyszámú Roma közösség él,ami tovább
növelte a szegregációt Magyarországon. Jelenleg a Roma
gyerkek 45%-a szegregált iskolákban vagy osztályokban tanul ami

az egyik legmagasabb arány az EU tagállamok között. 2016-ban
az EU Igazságügyi Bizottsága kötelezettségszegési eljárást
indított a Magyar kormánnyal szemben a Roma gyermekek
oktatási szegregációja miatt.
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ROMA OKTATÁSI ALAP MAGYAROSZÁGON
a roMa oktatÁsI alap FInansZíroZÁsÁban lévŐ projektek 2017 és 2018-ban

Oktatási szint Program Kedvezményezett civil szervezet

Korai gyermekfejlesztés Biztos kezdet gyerekprogram Add a kezed egyesület
Komplex deszegregációs Program Emelkedő csillagok egyesület
a Mátészalkai mikro régióban  
Budapest komplex gyermekfejlesztő program Közös esély egyesület

Általános Iskola Felzárkoztató tutor program hátrányos helyzetű Öko Zemplén Szociális Szövetkezet
Roma gyermekeknek
Továbblépés Akna Istvánért Egység Egyesület
Legyél kész deszegregálni Rosa Parks Alapítvány

Felsőoktatás RomaVersitas RomaVersitas Alapítvány
Roma az európiai társadalmakban Central European University

Megvalósított projektek 2017 és 2018-ban

Program FINANSZÍROZó szervezet

Pedagógiai ösztöndíj program Csehországban, Magyarországon, Romániában VELUX Alapítvány
és Szlovákiában
Szakmai kormányközi know-how-csere projekt a nagyszabású ösztöndíjas Közép Európai Kezdeményezés
és mentori megvalósítására a roma hallgatók számára program 
A felsőoktatás nemzetközivé válása és mobilitása EU Horizon 2020

2005 óta a Roma Oktatási Alap támogatott
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