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1 Bevezetés 

 

A szülői részvétel/bevonódás fogalom eredetét tekintve az 1960-70-es évek 

oktatásszociológiai vizsgálódásainak idejére nyúlik vissza (Fuligni, Stevenson 1997, 

p. 630). Ebben az időben kapott helyet a „szülői bevonódás” kifejezés használata a 

különböző (pl. nyelvi) kompenzációs programokban az Egyesült Államokban és ezzel 

párhuzamosan Európában is. Az oktatás eredményességét a szülői részvétel révén növelni 

kívánó programok közvetlen célja az volt, hogy a kedvezőtlen szocio-ökonómiai státuszú 

(esetenként etnikai kisebbségekhez tartozó) szülőket támogassák és bátorítsák abban, hogy 

aktívan részt vegyenek gyermekük iskoláztatásának sikeresebbé tételében. A szülői 

bevonódás erősítésének oktatáspolitikai célkitűzése az 1980-as éveket követően a világ 

számos országában megjelent, és máig tartóan váltakozó intenzitással vált az 

oktatásfejlesztési politikák részévé. Megfigyelhető, hogy az eltelt évtizedek során a fejlett 

országok oktatáspolitikája alapvetően abból indult ki, miszerint a szülők az iskola életébe 

való bevonása hozzájárulhat az oktatási esélyegyenlőtlenség mérsékléséhez és a tanulók 

mobilitási esélyeinek növeléséhez.  

A szülők bevonását középpontba helyező oktatáspolitikákkal párhuzamosan 

megszaporodtak azok a tudományos vizsgálódások, melyek az otthoni környezet és az 

iskolai tanulás összefüggését a szülők aktivitásának alapján elemezték (Hess, Holloway 

1984). A fejlődéspszichológia tudományterületén a gyerek változását az otthoni környezet 

és a szülői aktivitás tényezőinek függvényében tették vizsgálat tárgyává. A szociológiai és 

szociálpszichológiai kutatások az otthoni klíma, a nevelési stílus, az anya-gyerek 

kommunikáció (nyelvhasználat), a tanulás fizikai környezete és kulturális attitűdök alapján 

tematizálták a család és az iskola közötti összefüggéseket (Salili et al. 2001). Az 1970-es 

éveket követően a családok szerepének kimutatása során jelentős teret kaptak a társadalmi 

osztályba, rétegbe sorolás elméletei, illetve a státuszjellemzők alapján végzett vizsgálódások 

is (Lawton 1996). A szülői bevonódás teoretikus lehatárolásában és az Egyesült Államok 

fejlesztéspolitikai gyakorlatában használható fogalmi keretek kimunkálásában Epstein 

játszott meghatározó szerepet (Epstein 1987; Epstein 2001; Epstein, Sanders 2006). 

Munkássága az oktatáskutatás tudománya terén is értelmezhető, és hozzájárult ahhoz, hogy 

létrejöjjön a szülői „bevonódás” olyan fogalomrendszere, amely lehetővé tette, hogy az 

otthonokban, családokban elérhető erőforrások is bevonhatóvá váljanak az oktatás 

eredményességének növelésébe.  

A szülői bevonódás meglehetősen sokféle kontextusban használt fogalom, ezért 

sokféle értelmezést kaphat. A fogalom értelmezhető a szülők aktivitása alapján, akik egy 

része spontán módon is törekszik arra, hogy gyermeke számára a legjobb oktatási feltételeket 

biztosítsa, és iskolai előmenetelét aktívan segítse. A bevonódás fogalma értelmezhető az 

oktatási intézmények szintjén, ahol a pedagógusok számolnak azokkal a szülői 

kapacitásokkal, melyek a tanulás folyamatában, vagy a gyerekek szabadidős programjainak 

megszervezésében igénybe vehetők. Értelmezhető továbbá a szülői bevonódás az 

oktatáspolitika szintjén is, mivel egyes országok fejlesztéspolitikájában figyelembe veszik 

azokat az otthon elérhető emberi erőforrásokat, melyek a gyerek iskolai teljesítményeit 
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javítják, és szocializációs folyamatait elősegítik. Létezik azután a szülői bevonódás 

fogalmának olyan változata is, amely azzal a céllal kerül kidolgozásra, hogy illeszkedjen a 

pedagógia, az oktatáskutatás és az oktatásszociológia tudományainak fogalomrendszeréhez 

(Epstein, Sanders 2006).  

 

A disszertáció elsődleges célja, hogy a szülői bevonódás fogalmának tudományos 

használhatóságának lehetőségeit bővítse, azonban nem látszott elkerülhetőnek, hogy a szülői 

bevonódás alkalmazott fogalmait is ismertessük. A szülői bevonódás fogalma jellemzően az 

oktatáspolitikai célok mentén tűnik fel, ahol a fogalom általában operatív célok elérését 

szolgálja, elméleti megalapozottsága ezért részleges. A szülői bevonódás fogalom 

tudományos megalapozottságát azzal kívántuk erősíteni, hogy igyekeztük bekapcsolni azt a 

pedagógia, az oktatáskutatás és az oktatásszociológia hagyományos tudományos 

fogalomrendszerébe.    

A szülői bevonódás témáját középpontba helyező disszertációnk három fő részből 

tevődik össze. Az első részben - az elméleti bevezetésben - röviden összefoglaljuk a családi 

háttér, az otthoni környezet és az iskolai tanulásra vonatkozó kutatások tapasztalatait, érintve 

a különböző szocializációs elméleteket (funkcionalista elmélet, ökológiai rendszerelmélet, 

rétegspecifikus elmélet). Ezt követően a családi háttér és a tanulók iskolai pályafutásának 

összefüggéseit a társadalmi mobilitás és az iskolai esélynövelés kérdéskörében tárgyaljuk, 

bemutatva a hazai oktatási rendszer jellemzőit. A méltányosság és az eredményesség 

témakörében külön kitérünk a reziliencia jelenségére, amely jelzi a családi háttérváltozók és 

az iskolai teljesítmény erőteljes meghatározottságát felülíró eredmények kiváltó okait. Ezek 

közül az egyik tényező a szülők bevonódása, támogató hozzáállása, mely hozzájárulhat egy 

sikeresebb iskolai pályafutás alakulásához. Ez a gondolat átvezet a dolgozat szűkebb 

tématerületéhez – a szülői bevonódás fogalmának, dimenzióinak tisztázásához. A fogalom 

elméleti megalapozottságának kifejtése során feltárjuk annak kapcsolódását a szociológiai 

szakirodalomban klasszikusnak számító tőkeelméletekhez. Ennek keretében részletesen 

bemutatjuk a reprodukciós elmélethez kapcsolódó - a társadalmi rétegződéshez kötött, szülői 

részvétel jellegzetességeit feltáró – etnográfiai vizsgálatok eredményeit (Lareau 1987). Majd 

kitérünk az osztályhelyzettől független megközelítésre, mely a szülő-gyerek, illetve szülő-

tanár interakciós mezőben értelmezi a társadalmi tőkét, mint az iskolai pályafutást 

meghatározó erőforrást (Coleman 1990).             

Az elméleti háttér következő nagy témakörét a dolgozat szűkebb értelemben vett 

témája adja, melyben leírjuk a szülői részvétel/bevonódás fogalomrendszerének értelmezési 

keretét, koncepcionális előzményeit, és ismertetjük azokat az elemzési dimenziókat, 

melynek mentén sor kerül a kutatási eredmények bemutatására. A kutatási kérdések 

megfogalmazása előtt kifejtjük a szülői részvétel, mint folyamatváltozó szerepét a tanuló 

iskoláztatásában. Ezt követően a nemzetközi és a hazai szakirodalom alapján kitérünk azokra 

az iskolaeredményességi–vizsgálatokra, melyek a szülők bevonását az eredményes iskolák 

egyik fő ismérvének tekintik (Reynolds et al. 2014; Hattie 2012, 2015; Scheerens 2013, 

2000). Ehhez kapcsolódóan két angolszász modellt mutatunk be részletesen, melyek a szülő-

iskola közötti viszonyrendszert állítják elemzésük középpontjába (Epstein, Sanders 2006; 

Walker, Hoover-Dempsey 2008). Ezek a partnerkapcsolati modellek nemcsak az atlanti 



 

7 
 

rendszerhez tartozó országok oktatáspolitikájának jelentettek kiindulópontot, hanem egyes 

nemzetek feletti szervezetek (OECD, EU) szakmai grémiuma számára is. A nemzetközi 

mérések nyomán megszülető szakmai anyagok, szakpolitikai elemzések felhívták a 

figyelmet a szülői részvétel tanulói eredményességet előmozdító szerepére (OECD 2001b).                       

Az elméleti keretekben áttekintett különböző oktatás- és nevelésszociológiai 

elméletek hozzájárultak ahhoz, hogy a szülői bevonódás témakörét többféle nézőpontból 

tanulmányozhassuk és ez egyúttal lehetővé tette a témához való kritikusabb, távolságtartóbb 

viszonyulást is. Emellett a dolgozatban igyekeztünk - a tudományos kutatás elveit szem előtt 

tartva – kívül maradni az értékrendi előfeltevésektől és normatív szándékoktól befolyásolt 

vizsgálódások körén. Az irodalomfeltárás, az oktatáspolitikai döntésekhez kapcsolódó 

adatfelvételek és elemzések forrásként történő felhasználása során azonban be kellett 

látnunk, hogy a témakörben készült kutatások adatainak jelentős része a társadalmi hátrány 

értéktelített – normatív – megközelítésen alapuló vizsgálatából ered (OECD 2001a). E 

tapasztalat birtokában dolgozatunkban olyan szemantikai keretet igyekeztünk kialakítani a 

szülői bevonódás jelenségkörének leírásához, amely megfelelhet a tudományos 

elfogulatlanság és értéksemlegesség kritériumainak.  

Ennek értelmében a dolgozatban nem emeltünk ki egyetlen oktatásszociológiai 

elméletet, melynek mentén kizárólagosan értelmezhetővé válhatna a „szülői bevonódás” 

témaköre. A szakirodalom elemzése, s ezzel együtt a témakör kibontása során azonban 

kialakult egy – az empirikus kutatást megalapozó – elméleti keret, mely alapjaiban 

támaszkodik a társadalmi- és kulturális tőkeelméletekre és azokra az angolszász modellekre, 

melyek a család és az iskola együttműködési lehetőségeit emelik ki.  

A disszertáció második részében empirikus adatok segítségével igyekeztük feltárni a 

szülői bevonódás kérdéskörét. A feltett kutatási kérdéseinkre - a jelzett elemzési dimenziók 

mentén - három eltérő adatbázis segítségével igyekeztünk válaszolni. Kutatási 

eredményeinket három empirikus felmérés adataiból nyertük. Elsőként az Országos 

Kompetenciamérés (OKM) adatbázisát vettük alapul, keresve azokat a makroszinten 

kimutatható empirikus összefüggéseket, melyek a szülői bevonódás mértéke és a tanulók 

iskolai eredményessége között fennállnak. Második adatbázisunk, mely a délután négyig 

tartó iskoláztatásra irányuló kutatásunk adatait tartalmazta, szélesebb körű lehetőséget 

biztosított a szülői bevonódás hatásainak vizsgálatára, összefüggésben a családok társadalmi 

státuszával, a lakóhelyével, a tanuló évfolyama szerinti meghatározottságokkal. Harmadik 

adatforrásunkat egy többségében hátrányos helyzetű tanulókat beiskolázó alapfokú oktatási 

intézményekben végzett kvalitatív vizsgálatunk adta, melynek segítségével egy átfogóbb 

értelmezési keretbe illeszthettük a szülő és az iskola kapcsolatrendszerének témáját.    
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2 Elméleti keretek 

 

Dolgozatunk elméleti bevezetésében – az alapfogalmak tisztázása mellett – bemutatunk 

néhány olyan társadalomtudományi megközelítési módot, melyek megteremtették a 

lehetőségét annak, hogy középpontba kerüljön a szülői/családi háttér szerepe az oktatás, a 

tanulói sikeresség és iskolai pályafutás szempontjából. A tanulók családi hátterének az 

iskolai sikerességre, beilleszkedésre és pályafutásra gyakorolt hatása az egyik 

legsokoldalúbban vizsgált jelenségköre az oktatáskutatásnak (Apple et al. 2010; Bæck 2012; 

Goldthorpe 1985; Hallinan 2006b; Kirkhaug et al. 2013). A nevelés- és oktatásszociológiai 

vizsgálódások történeti áttekintése jelzi, hogy a téma iránti érdeklődés egyik fő motívuma a 

társadalmi esélyek kiegyenlítésére törekvő oktatásfejlesztési koncepciók megalkotása, 

pontosítása és hatékonyabbá tétele. Ebből eredően a szülői részvétel témakörének 

áttekintését célzó bevezető fejezetnek - a tudományos igényű kutatások mellett - azokra az 

alkalmazott oktatásszociológiai kutatásokra is ki kell terjednie, amelyek az esélykiegyenlítő 

hatású oktatáspolitikák megformálása érdekében helyezik a kutatói figyelem fókuszába a 

tanulók családi hátterének az iskolai sikerességre gyakorolt hatását (Coleman 1966; 

Hallinan, p. 70). 

 

Család és oktatás  

 

A szociológia tudományának sajátossága, hogy többféle - egymást kiegészítő - nézőpontból 

írja le a társadalmi jelenségeket, így az oktatást is (Scott 2011, 2006). A funkcionalista, 

strukturalista megközelítések által alkotott oktatási rendszer leírások mellett nagy szerepet 

játszanak az egyéni aktivitást, értékorientációt figyelembe vevő – az individuum szerepét 

hangsúlyozó - leírási módok (Young 2008). Valamennyi oktatásszociológiai leírási mód 

közös jellemzője azonban, hogy a jelenségek és folyamatok magyarázatában nagy 

jelentőséget tulajdonít a családi háttérnek, szociokulturális kontextusnak (Fullinwider 1996; 

Oswell 2012). A következőkben azt mutatjuk be, hogy néhány fontosabb oktatásszociológiai 

megközelítési mód miként látja a család, a szociális háttér szerepét az oktatás folyamatainak 

megértésében.  

Az 1960-es évek végén és 1970-es években – az oktatáskutatók általában 

egyetértettek abban, hogy mind a család, mind az iskola fontos a tanulói továbbhaladás 

szempontjából. Ez a megállapítás jellemzően az atlanti rendszerben vált elfogadottá, de 

tudva lévő, hogy minden egyes oktatási rendszer történetileg specifikálódó képződmény, 

mely jellegéből adódóan folyamatos változásban van (Archer 1979, 1982). A különböző 

oktatási rendszerek tehát igen eltérően működhetnek abban a tekintetben, hogy a szülői 

részvételnek milyen szerepet tulajdonítanak, milyen mértékben és formában használják ki a 

szülői aktivitást, illetve erre támaszkodva milyen (rész)funkciókat bontanak ki. A különböző 

iskolarendszerek más-más módokon aktiválják a család-iskola közötti kapcsolódásban, a 

szülő-tanár interakcióban meglévő lehetőségeket (Choi 2014). Ha az oktatási rendszerek 

tipizálásában elfogadjuk az atlanti és kontinentális oktatási rendszerek között 

különbségtételt, akkor elmondható, hogy a rendszerek sajátosságaiból eredően eltérő 
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mértékben használják ki a szülői aktivitásban rejlő lehetőségeket (Kozma 2006). Az atlanti 

és a kontinentális rendszer sajátosságaiból eredően eltérő a szülők iskolai bevonásának 

lehetősége, s ennek következtében eltérő gyakorlat figyelhető meg az egyes országokban. 

Az atlanti rendszerben a teljesítménynek nagyobb szerepe van, ami együtt jár a tanuló 

magasabb fokú szabadságával, szélesebb döntési helyzetével, önállóságával. Ezekben az 

angolszász államokban tradicionálisan erős a civil társadalom, bizalomteljesebb a viszony 

az egyének között. „A bizalom forrása általában az, hogy egy közösség tagjainak azonos az 

értékrendje, s a megfelelő tisztességes viselkedés így mindenkitől elvárható” (Fukuyama 

1997, p. 220). Az atlanti rendszerben a helyi közösség tagjai közötti interakciók gazdagsága 

jellemző. Ebben rejlik az az erő, mely lehetőséget nyújt érdekeik artikulálásra és 

érvényesítésére. Az iskolarendszerben a helyi közösség aktív része az iskola életének. A 

tanórán kívüli foglalkozásokban, a nem-formális nevelés alkalmaiban széleskörű lehetőséget 

nyújt a tanulók szüleinek a bekapcsolására. Az iskolaszék intézménye jól mutatja, hogy a 

szülők átlátható módon befolyással lehetnek az oktatási intézmények működésére. Ez az 

atlanti rendszer a „közösség iskolájaként” is leírható (Kozma 2006). A kontinentális 

rendszerben az iskola zártsága nagyobb, ebből eredően az iskola-otthon közötti interakciók 

formálisabb jellegűek, a helyi közösség tagjaival távolibb kapcsolati viszony figyelhető meg. 

A hierarchikusabb szervezeti struktúra az egyénektől is megkövetel egyfajta 

engedelmességet, a szabályok pontos betartását. Az iskolákban ez hatást gyakorol a spontán 

tanulási folyamatokra és a szocializációs formákat is behatárolja. Az iskolai szocializáció 

rejtettebbé, láthatatlanabbá válik, kisebb bepillantást enged az iskola belső világába. A 

szülő-iskola kapcsolatrendszer formálisabb szabályokhoz kötött, a helyi társadalom 

érdekeinek érvényesítésére szűkebb teret nyújt. Az oktatási rendszerekben meglévő alapvető 

különbségek nyilvánvaló hatással vannak a szülői részvétel természetére, a szülő-iskola 

közötti interakciók minőségére.              

 A család és iskola közötti kapcsolódásokat sokféleség jellemzi, amely nem csupán 

az oktatási rendszerek közötti összehasonlításokban mutatkozik meg, hanem az egyes 

oktatási rendszereken belül is megjelenik. A családok oldaláról a különböző kulturális 

(szubkulturális) szokás- és elvárás-rendszerek, az iskolák oldaláról pedagógiai 

eszközrendszerek, intézményesült hagyományok hoznak létre variációkat abban a 

tekintetben, hogy valamely intézmény környezetében milyen módon alakul a család és az 

iskola közötti kapcsolatrendszer, milyen módon értelmezett és kidolgozott a szülői 

bevonódás gyakorlata (Zeuner 1999; Archer 1996). Területileg és a kulturális 

hagyományoknak megfelelően nagyon különböző módon viszonyulhat egy helyi közösség 

az intézményes neveléshez-oktatáshoz, annak szokásrendszeréhez, és az általa közvetített 

kulturális és nyelvi hagyományokhoz. Pusztai megfogalmazásában az intézményen kívüli 

(extrinsic) hatások néhány jellegzetessége legegyszerűbben a helyi kultúra fogalmában 

ragadható meg (Pusztai 2012, p. 497). Mind az adott oktatási rendszer egészének kulturális 

beágyazottsága, mind az egyes oktatási intézmények társadalmi, kulturális, vallási és etnikai 

meghatározottsága szerepet játszik abban a tekintetben, hogy milyen mintázatai alakulnak 

ki a szülői részvételnek, a szülői bevonódás különböző formáinak, és az iskola-otthon 

kapcsolatának. A kulturális tényező kiemelése a szülői bevonódásra vonatkozó 

vizsgálódásokban időről időre változik, amiben szerepet játszanak a nemzetek feletti 
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szervezetek (OECD, EU) által kimunkált összehasonlítási módszerek is. Az 

oktatásszociológiai kutatások azonban nem mellőzhetik annak a kérdésnek a vizsgálatát, 

hogy kulturálisan nagyon eltérőek azok a normák, amelyek orientálják a szülőket gyermekük 

iskolai sikerességének támogatásában. Módszertani kérdésként merülhet fel, hogy eltérő 

kulturális közegeket figyelembe véve vajon összehasonlíthatóak-e azok a kutatási 

eredmények (változók), melyek a szülői bevonódást kifejezik. Vajon a szülő részéről a 

gyerek tanulásának támogatására fordított idő összevethető-e két olyan társadalom között, 

melyek különböznek abban a tekintetben, hogy milyen mértékben tekintik fontosnak a 

formális tanulást (Fuligni, Stevenson 1997, p. 631)? 

2.1 A családi háttér és oktatás   

A szülői részvétel témakörének kibontása előtt ebben a fejezetben azokból a  

társadalomtudományos elméletekből válogattunk, melyek tágabb értelemben kapcsolódnak 

a disszertáció témájához. A szülői bevonódás fogalmi keretének, dimenzióinak részletes 

ismertetése előtt áttekintjük a releváns szocializációs elméleteket. Majd - a szülői bevonódás 

szemszögéből - bemutatjuk a családi háttér és az iskolai pályafutás közötti összefüggéseket, 

s végül bepillantást nyerhetünk a társadalmi- és kulturális tőkeelméletek szülői részvételt 

érintő elméleteibe.       

2.1.1 A szocializációs elméletek  

Alapfogalmak  

 

„A család jelentése térben és időben is változó: mást jelentett és jelent koronként, földrajzi 

régiónként, társadalmanként, társadalmi csoportonként/kultúránként, és eltérő definícióval 

dolgoznak a különböző tudományágak is, mint pl. a szociológia, a statisztika vagy a 

néprajztudomány.” (Boreczky 2015, p. 103) Családnak nevezzük a szociológiában az olyan 

együtt élő kiscsoportot, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más 

szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köti össze. A statisztika 

családdefiníciója ennél valamivel szűkebb: csak a szülőket (vagy egyedülálló szülőt) és 

velük együtt élő nem házas gyermekeiket számítja a családhoz. Ennek alapján három 

családtípust különböztet meg: a házaspárt, a házaspárt gyermekkel, továbbá egy szülőt 

gyermekkel (Andorka 2003). Kozma Tamás nevelésszociológiai műve szerint a családnak 

mint szociológiai értelemben vett csoportnak az egyik jellemzője, hogy legalább két 

generáció él benne együtt (Kozma 2001, p. 66). A szociológiai megközelítés elsősorban a 

család szerkezetéből indul ki. Ha csak két generáció (szülők, gyerekek) él együtt, akkor 

családmagról, vagyis nukleáris családról beszélünk. Ha kettőnél több generáció él együtt 

(főleg faluhelyen), akkor nagycsaládról van szó. Természetesen előfordul, hogy sem kis-, 

sem nagycsaláddal nem találkozunk tiszta formában. Az elvált szülőt, aki egyedül neveli 

gyermekét, családtöredéknek hívjuk. A mai szóhasználatban egyszülős családnak is nevezik, 
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mely jelzi, hogy a szülők közül csak az egyik – többnyire az édesanya – él együtt 

gyermekével. Napjainkban – a válások számának emelkedésével párhuzamosan - a 

hagyományos családforma mellett új életközösségek, családformák is létrejöttek. Ezek 

egyike a mozaikcsalád, melyben az egyik szülő és gyerekei alkotnak az új partnerrel 

életközösséget, akinek esetleg szintén van már gyermeke (Kozma 2001).  

A dolgozatban nem teszünk különbséget a különböző családtípusok között, mivel a 

szülői támogatás a gyermek iskoláztatásában bármilyen családformában megnyilvánulhat. 

A gyermek iskolai pályafutásának elősegítésének feltétele, hogy legalább az egyik szülővel 

(akár vér szerinti, akár örökbefogadó) közös háztartásban éljen, aki így naponta figyelemmel 

kísérheti fejlődését. A családtagok szerepe más és más egy adott életközösségen belül. 

Alapvetően a szülő(k) joga és kötelessége a gyermek jóllétének biztosítása. Ez a felelősség, 

ez az igény a szülőkben elsősorban az iskoláztatásuk nyomon követésében jelent meg 

(Berger, Berger 1983).  

A szociológiai megközelítésen túl megemlíthetők itt azok a jogi rendelkezések, 

melyek a társadalom életét a jogok és kötelességek nézőpontjából szabályozzák, amelyek 

azonban nem hatnak közvetlenül a szülői szerep felfogásának és teljesítésének módozataira.1 

A jogszabályok szerint a családon belül a szülőknek kell megteremteni a gyermek 

megélhetéséhez és felnevelkedéséhez szükséges feltételeket. A szülők gyermekük 

bevonásával, együtt választják ki azt a továbbtanulási irányt, azt az életpályát, ami 

törekvéseinek, vágyainak és képességeinek leginkább megfelel. A családok kulturális 

hagyományaitól függ, hogy a pályaválasztás kapcsán mennyiben érvényesül a közös 

döntéshozatal, a tapasztalatok szerint azonban csak ritkán, kivételes esetekben kerül sor a 

gyámhatóság bevonására (Nikitscher 2015).  

Dolgozatom nem tér ki azoknak a gyerekeknek az iskolai pályafutására, akik nem 

családi körben, hanem szervezett, intézményes keretek között nevelkednek. A 

szakellátásban részesülő közel tizenhétezer gyermek elsősorban nevelőszülőnél, és ha erre 

nincs lehetőség, gyermekotthonokban él. Az állam törekvése eredményeként a 

szakellátásban részesült gyermek- és fiatalkorúak többsége már nevelőszülőknél lakik, ahol 

hozzájuthat mindazokhoz a támogatásokhoz, melyet egy vér szerinti szülő is megad a 

gyermekének. A különböző típusú gyermekotthonokban elhelyezett közel hétezer gyermek 

iskolai pályafutásának alakulását nem tárgyalja a dolgozat, mert az ő támogatásuk 

intézményes keretek között zajlik (KSH 2012).  

                                                      
1 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

4:152. § [A gyermek gondozása, lakóhelyének és tartózkodási helyének meghatározása] 

(1) A szülők joga és kötelezettsége, hogy a gyermeket gondozzák, a gyermek megélhetéséhez és 

felnevelkedéséhez szükséges feltételeket biztosítsák. 

(2) A szülők a saját háztartásukban kötelesek a gyermekük lakhatását biztosítani. A gyermek lakóhelye - ha a 

bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik - a szülei lakása akkor is, ha a gyermek átmenetileg 

máshol tartózkodik. 

4:153. § [A gyermek nevelésének és életpályájának megválasztása] 

(1) A szülők jogosultak a gyermek nevelésének módját megválasztani. 

(2) A gyermek képességei figyelembevételével a szülők és a gyermek közösen döntik el, hogy a gyermek 

milyen életpályára készüljön. 

(3) Az életpálya kijelölésével és ezzel összefüggésben a gyermek taníttatásával, iskolájának megválasztásával 

kapcsolatban a szülő és a gyermek között felmerülő vitában a gyámhatóság dönt. 
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Az alábbiakban elsősorban azokat a szocializációs elméleteket mutatjuk be, melyek 

érintik a szűkebb témához kapcsolódó kérdésfelvetéseket. Így mindenekelőtt azokra a 

társadalmi rétegződés szerinti szocializációs kutatások eredményeire térünk ki, melyek 

féloldalasságuk ellenére is képesek érzékeltetni a társadalmi egyenlőtlenség, a társadalmi 

struktúra meghatározottsága és az egyéni szocializáció közötti kapcsolatokat. Az immár 

alapműveknek tekintett tanulmányok mellett azonban érdemes felvillantani az ettől eltérő 

megközelítéseket, az ökológiai rendszerelméletet vagy az egyén szerepét előtérbe helyező 

szocializációs elméleteket is.  

 

A szocializáció funkcionalista elmélete 

 

A társadalom funkcionalista megközelítése szerint a család – hasonlóan a többi nagy 

alrendszerekhez a társadalom kicsi, differenciált alrendszere, mely önmagában is több 

alrendszerből áll (Hayes 2010). A család belső interakciói társadalmi rendszert hoznak létre, 

de kifelé irányuló interakcióikkal a többi alrendszerhez (pl. politika, jog, kulturális) is 

kapcsolódnak. Parsons (1959) szerint a szocializáció szempontjából két meghatározó 

intézmény az iskola és az otthon, de sajátosságaikból eredően ezek között inkább 

konfliktusok húzódnak meg, mint hogy kiegészítenék egymást (Lásd: 2.4.1. fej.) (Parsons 

1959). A család, mint elsődleges szocializációs intézmény átadja a társadalmi együttéléshez 

szükséges tudást, érték- és normarendszert, s közben közvetíti a generációk által 

áthagyományozott tapasztalatokat, mintákat. Az iskola másodlagos szocializációs 

entitásként jelenik meg a gyerek életében, az intézményes nevelés egy fő helyszíneként, ahol 

a már belsővé tett (interiorizált) normák, tapasztalatok újabbakkal egészülnek ki.  

A családnak a környezetével kialakított kapcsolata, annak jellege 

(nyitottsága/zártsága) meghatározó jelentőségű témánk szempontjából. A család, s benne a 

szülők és a gyermekek az intézményes nevelés és oktatás kezdetén kommunikációs 

kapcsolatba kerülnek szűkebb és tágabb környezetükkel. A másodlagos szocializációs közeg 

– az óvoda, illetve az iskola –lehetőséget nyújt arra, hogy a család az intézményes 

nevelésben kialakított érték- és szokásrendszert megismerje. Az intézménnyel való 

kapcsolódást vizsgálva a család működésében zárt, azonban kommunikációjában nyitott 

rendszernek mutatkozhat. Belső (zárt) működését és annak jellegét nagymértékben 

meghatározza a házastársak, a szülők és a gyermekek, valamint a gyerekek egymás közötti 

kapcsolatának minősége. Másrészt kommunikativitásában nyílt dinamikus rendszernek 

tekinthető, mely megjelenik a környezet felé irányuló interakciókban és az onnan jövő 

hatások feldolgozásában (Hegedűs 2006).  

 

Ökológiai rendszerelmélet 

 

Brofenbrenner ökológiai rendszerelméletében a gyermek három kontextus – az otthon, az 

iskola és a környezet – középpontjában helyezkedik el (1994). Fejlődése az őt körülvevő 

interakciók, kapcsolati hálók rendszerében értelmeződik, mely egyúttal formálja, alakítja 
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környezetét. Ez a „bioökológiai rendszerelmélet” a környezet több rétegét2 határozza meg, 

melyek együttesen hatnak a gyermek fejlődésére. Ezek a rétegek ebben az értelmezésben 

nem vertikálisan helyezkednek el, hanem horizontális szerkezetbe ágyazva egyre táguló 

körökben képzelhetők el (Forrai 2015, p. 13). A gyermeket legszorosabban körülvevő 

környezet a mikrorendszer, melyben a kapcsolatok két irányban hatnak, az egyik a gyermek 

felé irányulók, a másik a gyermek felől érkezők. A következő kör az elsőt körülvevő tágabb 

környezet– a mezorendszer szintje, melyben az informális társadalmi struktúrák mellett az 

intézményi rendszerek is helyet kapnak. Erre a szintre sorolható az iskola és a család 

kapcsolatrendszere, a gyermek szülei és tanárai közötti interakciók, a helyi közösség és az 

iskola, mint intézmény közötti kapcsolatok. Az angolszász világban ismert Epstein modellje 

Brofenbrenner ökológiai rendszerelméleten alapszik, mely a szülő és iskola 

partnerkapcsolatát több, egymásba ható szférák rendszereként definiálja (Lásd: 2.4.1. fej.) 

(Epstein 1987). Ez az ökológiai rendszerelmélet nagy hangsúlyt helyez a kultúra, 

szubkultúra jellegzetességeire, különös tekintettel a tudáskészletre, a hit-és 

szokásrendszerre, az életmód megkülönböztető jegyeire (Bronfenbrenner 1994).      

A szociálökológiai szemléletű szocializációkutatás egyik meghatározó területe a 

kultúraközi összehasonlítás. A különböző kultúrák nagyon változatos képet mutatnak az 

egyének és közösségek érték- és normarendszere, magatartásmódja, szokásai 

szempontjából. Ezek az eltérések a szocializációs folyamatok sajátosságaiban is tetten 

érhetők, melyek nemcsak antropológiai megközelítéssel értelmezhetők, hanem egyes 

társadalmi csoportok, rétegek, szubkultúrák vonatkozásában is. Ez utóbbi szorosan 

kapcsolódik azokhoz a rétegspecifikus szocializációs kutatásokhoz, melyek a társadalmi 

egyenlőtlenségek és az egyének szocializációjának az összefüggésrendszerét igyekeznek 

feltárni (Bernstein 1973; Somlai 1986; Bronfenbrenner 1994; Somlai 1992; Kohn 1969). 

Ebben a folyamatban az iskolarendszer - a középrétegek érték-és normarendszerét hordozva 

– nem közelíti egymáshoz a különböző társadalmi rétegek szerinti szocializációs formákat. 

Ebből eredően mindig maradnak olyan társadalmi rétegek, melyek szocializációs mintái 

eltérnek az intézményes nevelés és oktatás által alkalmazott formáktól, s ez megnehezíti és 

hátráltathatja iskolai pályafutásuk kibontakozását. Ez a probléma az adott társadalom 

társadalmi- és gazdasági rétegződésével függ össze, s ebben az értelemben az a kérdés 

merülhet fel, hogy az iskola mennyire képes elfogadni a különböző társadalmi rétegek 

értékorientációit.  

 

A szocializáció rétegződés alapú leírása  

 

Melvin Kohn a családon belüli szülői szerepeket, a gyermeknevelés formáit, a szabadidő 

eltöltésének módjait és a társadalmi hálózatok jellegzetességeit, azok rétegspecifikus 

vonásait vizsgálta (Kohn 1969). Tanulmányában a különböző társadalmi rétegek eltérő 

jutalmazási és büntetési magatartásformáit, mechanizmusait mutatta ki. Eszerint a munkások 

elsősorban a magatartások közvetlen hatását figyelik, míg a középosztályok tagjai a 

közvetettebb hatásokra és távolabbi összefüggésekre gondolnak. A munkásosztály nevelési 

                                                      
2 Brofenbrenner ökológiai elmélete a mikrorendszerből kiindulva a mezo- és exorendszeren át terjeszti ki a 

környezet fogalmát egészen a makrorendszerig, s azon túl a kronorendszerig.  
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stílusára alapvetően a tekintélytisztelő, korlátozó és a konkrét viselkedésre irányuló 

jutalmazó-büntető attitűd jellemző. A középosztálybeli szülők pedig inkább megengedő 

attitűddel, gyakori kommunikációval igyekeznek formálni gyermekük jellemét. Hasonló 

megállapításokat tett Brofenbrenner (1994) is, aki szerint a magasabb társadalmi státuszú 

szülők számára fontosabb gyermekeik önállósága, felelőssége és iskolai eredményessége, 

míg az alacsonyabb társadalmi státuszú szülők inkább tiszteletet, feltétlen engedelmességet, 

jó magaviseletet és rendet várnak el gyerekeiktől. Ezeknek az elméleteknek mind a 

makroszerkezeti kifejezései (munkásosztály, középosztály, szellemi munka, fizikai munka), 

mind a családi nevelésre vonatkozó fogalmai azonban sematikusnak, olykor nehezen 

értelmezhetőnek bizonyultak (Somlai 1992).    

A társadalomkutatók nemcsak a különböző társadalmi rétegek eltérő szocializációs 

mintáit igyekeztek feltárni, hanem ezeknek az iskolai pályafutására gyakorolt hatásait is. 

Mollenhauer tanulmányában kifejti a rétegspecifikus értékorientációk, a szocializációs 

folyamatok és az iskolai teljesítmények közötti kapcsolatot (Mollenhauer 1996). Azt az 

általános tételt írja le, mely szerint a középrétegek gyermekeiben a jobb teljesítmények és az 

aspiráció magasabb szintje egy aktivista, jövőre orientált, individualista értékhorizonttal 

függ össze. Ugyanakkor a társadalmi hierarchia alsóbb szintjén élő rétegek gyermekei 

túlnyomórészt passzívak, jelenre orientáltak és családiasak3. Többnyire nem rendelkeznek 

az  un. „elhalasztott jutalom sémájával, vagyis nem függesztik fel valamely vágyuk 

közvetlen kielégítését később teljesíthető elvárások kedvéért.  

Az iskolai eredményességre – többek között - az iskoláskor előtti, családi 

szocializációs formák is hatnak. A szülők magatartásformái, elvárás-rendszere, teljesítmény-

orientáltsága nagymértékben előre jelezheti a várható iskolai eredményt. A társadalmi 

felemelkedés igénye szintén rétegspecifikus különbségeket mutat, még akkor is, ha egyes 

társadalmi rétegcsoportokon belül is jelentős eltérések találhatók. Ezzel összefüggésben 

alakulnak a szülők továbbtanulási aspirációi, a gyermeküktől elvárt legmagasabb iskolai 

végzettség. Ez általában benne él a családok történetében, de tudatosan inkább a magasabb 

társadalmi státuszú szülők fogalmazzák meg elvárásaikat gyermekük felé. A családokban 

használt kommunikációs stílus, nyelvi kód szintén erőteljesen hat az iskolai teljesítményre. 

A sokat idézett bernsteini elmélet szerint alapvetően nem az otthon szerzett tárgyi tudás a 

meghatározó, hanem a szóbeli érintkezés és ismeretközlés módja, formái (Bernstein 1996). 

Bernstein lényeges megállapítása, hogy az említett nyelvi kódok rétegspecifikusan fordulnak 

elő. A társadalmi viszony sajátos formája határozza meg, hogy mit mondanak, mikor 

mondják, és hogyan mondják a beszélők, amit mondanak. A középosztálybeli szülők 

gyermekei a kidolgozott kód szerint kommunikálnak, a munkásosztály gyermekei a 

korlátozott kódot használják. Mivel az iskola a kidolgozott kód szerint oktat, nevel és értékel, 

ezért jelentős hátrányban vannak azok, akik nem rendelkeznek a tanárok és az iskolai 

környezet középrétegbeli nyelvi kódjával, s az ezáltal meghatározott kognitív stratégiával. 

Azoknak a gyerekeknek, akik az iskola világától távol eső szocializációs környezetből 

származnak, le kell küzdeniük azt a konfliktust, amely abból származik, hogy 

alkalmazkodniuk kell az iskola és iskolatársaik középrétegeknek megfelelő viselkedéséhez. 

                                                      
3 A családon belüli értékrend dominál más társadalmi értékrendekhez viszonyítva.  
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Ennek a kettős szocializációnak az áthidalására jöttek létre azok az elméletek – 

kultúraazonos pedagógia – melyek nem tekintik evidenciának, hogy a többségitől eltérő 

(szub)kulturális környezetből származó tanulók feltétel nélkül átvegyék a többségi 

társadalom által érvényesnek ítélt értékrendet és magatartásformákat (Boreczky 2000).  

 Azóta sokan kritikával fordultak a rétegspecifikus szocializációs vizsgálatok felé, 

mivel azok kizárólag a különböző társadalmi rétegek státuszából adódó jellegzetességeket 

hangsúlyozták (Lawton 1996). Ezek a tipológiák ugyanis nem vették figyelembe, hogy a 

családi élet jellege és folyamatai (például a szülők házassága, együtt- vagy különélésük, a 

gyerekek testvéreinek léte, neme és száma, a rokonsági kapcsolatok) erősen hatnak a 

gyerekkori szocializációra és alaposan befolyásolhatják az iskolai pályafutást is (Somlai 

1992). Bírálták azt is, hogy a család társadalmi státuszát évtizedekig az apa iskolai 

végzettsége, foglalkozása alapján határozták meg (Boreczky 2015). Később számos kutató 

arra az eredményre jutott, hogy a gyermekek aspirációs szintje abban a családstruktúrában a 

legmagasabb, ahol az anya játssza a fő szerepet a szocializációs folyamatban (Mollenhauer 

1996). Ma már a kutatások többsége az anya iskolai végzettségét tekinti a társadalmi 

hovatartozás egyik fő mutatójának.   

 Az általános közvélekedés szerint az iskolák ma is a középosztálybeli családok 

szocializációs kultúráját tekintik általános érvényűnek. Az alsóbb társadalmi rétegek 

tudáskészletét, érték- és normarendjét, kommunikációs kódrendszerét és az ehhez 

kapcsolódó szocializációs elemeket nem emelik be feladatértelmezési keretükbe. Ennek a 

problémakörnek az egyik megoldási lehetőségét nyújtják egyrészt azok a törekvések, 

melyek a két intézmény – az iskola és a család - közelítését tűzik ki célul (Lásd: 2.4. fej.). 

Másrészt szerepet kapnak azok az elméletek, melyek a rétegspecifikus megközelítés helyett 

az egyén aktív szerepvállalását hangsúlyozzák a szocializáció folyamatában (Klaassen 1993; 

Vermeer 2010).  

A társadalom rétegződését középpontba helyező elemzések és tanulmányok 

megjelenése óta jelentős változások történtek – a posztmodern világ más igényekkel, 

lehetőségekkel és elvárásokkal lép fel - s ez hatással van az egyén belső 

személyiségstruktúrájára, értékorientációira. Ezzel együtt kitágultak az individuum 

lehetőségei az egyéni életút formálásában, mely egyúttal mérsékelte az eddig tárgyalt – 

társadalmi státuszhoz kötött – elméletek dominanciáját (Berta, Török 2015). 

       

2.1.2 A családi háttér és a tanulói pályafutás 

 

A gyermek családi háttere és az iskolai pályafutása közti összefüggés vizsgálata jellemzően 

a társadalmi egyenlőtlenségekre, a társadalmi mobilitásra vonatkozó kutatásokkal függnek 

össze.  A társadalmi mobilitási folyamatok alakulása szempontjából az oktatási rendszert 

érintő kutatások arra keresik választ, hogy az iskola mit tud tenni a tanulók társadalmi 

sikerességéért, felemelkedéséért. A családi háttér és az iskolai pályafutás összefüggése az 

oktatás társadalmi részrendszeréhez kapcsolódóan számos fogalmi keretben vált 

vizsgálhatóvá. Ilyenek például az iskolai hátrány, az esélykülönbség, a 
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korlátozott/kidolgozott nyelvi kód, a reziliencia jelensége stb (Bernstein 1975; Meleg 1996; 

Székely 2013). A kutatási erőfeszítések jelentős mértékben arra irányulnak, hogy feltárják a 

család azon jellegzetességeit, melyek szignifikáns hatással lehetnek a tanulók iskolai 

eredményességére (Epstein 1987; Dickinson, Tabors 2001; Fraser 1959; Keeves 1972; La 

Garza 1980; Svensson 1971; Róbert 2004; Nahalka et al. 2004).  

A társadalmi egyenlőtlenségekre, mobilitási esélyekre és az oktatásra egyaránt 

koncentráló kutatások közül figyelmet érdemel az a 2014-es kutatás, amely megkísérelte 

azonosítani azokat a környezeti tényezőket – változócsoportokat -, melyek alapján 

előrejelezhető az egyének társadalmi mobilitása. (A kutatás az Egyesült Államokban zajlott, 

és a strukturális - környezeti - tényezőkre koncentrált, mellőzve az egyéni képesség, 

adottságok figyelembe vételét.) A nagyfokú általánosíthatóságra törekvő kutatás eredményei 

szerint öt fogalomkör, öt faktor – környezeti tényező - figyelembe vétele alapján érthető meg 

az egyének társadalmi pozícióba jutásának – mobilitásának vagy státuszt tartásának – 

jelensége:  

 

1. területi/lakóhelyi elkülönültség mértéke (szegregátum, periféria, centrum)    

2. vagyoni státusz (a jövedelmi, vagyoni egyenlőtlenségek mentén elfoglalt kiinduló 

helyzet)    

3. családszerkezet (a család jellege, struktúrája és a családon belüli interakciók minősége)   

4. társadalmi tőke (kapcsolati háló sűrűsége, a kapcsolatok minősége, közösségi 

beágyazottság, részvétel a civil életben)  

5. az iskolarendszer jellemzői (hozzáférési esélyek kiegyenlítettsége, az intézményrendszer 

tagoltsága, az intézmények tanulói összetétele). (Chetty et al. 2014; idézi: Fehérvári 

2015b, p. 191).  

 

A mobilitásra vonatkozó kutatásokban áttekintett tényezők közül a családszerkezet 

kapcsolódik legközvetlenebbül a szülői bevonódás általunk vizsgált témaköréhez. A család 

struktúrája és működési módja, a családon belül kialakult kommunikációs formák és 

interakciók hatással lehetnek arra, hogy az iskolai tanulás – a tanórák - a gyermek számára 

értelemtelített szituációkat jelentsenek. Az egyik legtöbbet idézett kutató – Coleman, azt az 

azóta is sokat vitatott tételt tárta jelentésében a tudományos közvélemény elé, mely szerint 

a családi háttér magyarázza a legnagyobb arányban előre a tanuló iskolai sikerességét vagy 

éppen kudarcát (Coleman 1966). Azóta számos vizsgálat árnyalta a képet, jelezve azt, hogy 

más tényezők, mint pl. pedagógiai munka minősége, iskolavezetés szakmaisága, iskolai 

klíma mind szerepet játszanak a tanulók tanulmányi eredményeinek alakulásában, s így az 

iskolarendszerben való előrehaladásban (Hanushek et al. 1998; Hargreaves, Fullan 2012). 

A családi háttérre vonatkozó vizsgálatok fokozatosan bővültek az oktatáskutatás 

1960-as éveket követő fejlődési folyamatában. A kutatások közül méretében és konceptuális 

jelentőségében kiemelkedett az angol oktatáspolitika kezdeményezéseihez kapcsolódóan 

készült, 1967-ben kiadott Plowden-jelentés (Plowden 1967). Az angol oktatáskutatás már a 

korábbi évtizedekben is intenzíven foglalkozott az oktatás társadalmi egyenlősítésében 

betöltött szerepével, ekkor azonban olyan nagymintás kutatásokat indítottak, melyekben 

mélyrehatóan vizsgálták az alapfokú oktatásban részvevő tanulók szövegértési és 
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matematika teszteken nyújtott teljesítményeit. A kutatás során az otthoni környezetet két 

aspektusból – szülői attitűdök és anyagi feltételek – vonatkozásában tárták fel és vonták 

elemzésbe. Azt találták, hogy a gyerekek iskolai teljesítményét 28%-ban a szülői attitűdök 

(pl. szülői elvárások, bíztatások), 20%-ban az otthoni környezet (pl. szülői jövedelem, fizikai 

feltételek), és 17%-ban az iskola határozta meg. A szülői attitűdök jelentőségét kiemelte, 

hogy ezek nagymértékben függetlennek mutatkoztak a jövedelmi és vagyoni viszonyokra 

visszavezethető otthoni körülményektől, noha bizonyos mértékben a jövedelmi viszonyok 

és a szülői attitűdök összefonódtak (Kellaghan 1997, p. 610). A Plowden-jelentés hatására 

az angol oktatáskutatás korábbi eredményeit igazolva, az otthon, a család szociál-

pszichológiai jellegzetességeire egyre nagyobb figyelem irányult, s így nem meglepő, hogy 

a Plowden-jelentés ajánlásaiban megtaláljuk az iskola és a család kapcsolatának erősítését, 

az iskolaépületek közösségi használatát, a hátrányos helyzetű tanulók kiemelt támogatását.  

A szülői bevonódás témaköre a fent említett 2014-es kutatásban azonosított öt faktor 

közül érintkezik továbbá a társadalmi tőke fogalmában megragadott összefüggésekkel, 

valamint az oktatási rendszer azon jellegzetességeivel, hogy eltérő intézmények, eltérő 

mértékben képesek igénybe venni a szülői bevonódásban rejlő erőforrásokat. A 

következőkben először a hazai oktatási rendszer tagoltságát mutatjuk be, jelezve a tanulók 

társadalmi háttér szerinti egyenlőtlen eloszlását a rendszerben, majd az ezt követő fejezetben 

(2.1.3. fejezet) a társadalmi tőke és szülői bevonódás közötti összefüggéseket írjuk le. 

 

A magyar oktatási rendszert érintő vizsgálatok rendre azt mutatják, hogy a családi háttér és 

a tanulók tanulmányi eredményei között erős vagy akár nagyon erősnek tekinthető 

összefüggés van (Andor, Liskó 1999; Kertesi, Kézdi 2012b; Balázsi et al. 2014). Az 

ezredfordulót követően az oktatáskutatásnak a PISA felmérések eredményei is rendelkezésre 

álltak, ezáltal mód nyílt oktatási rendszerek közötti nemzetközi összevetésekre. Az adatok 

már a PISA 2000 vizsgálat óta változatlanul utalnak arra a tényre, hogy a magyar 

iskolarendszer nemzetközi viszonylatban erősen szelektív jellegű (Csapó et al. 2009; Balázsi 

et al. 2010; OH 2011; Balázsi, Horváth 2011). A 2012-es PISA-felmérés adatai szerint 

hazánkban a családi háttér és a tanulói teljesítmény közötti kapcsolat különösen erős (Csapó 

et al. én.; OECD 2013a; Balázsi et al. 2014; Széll 2015). Új elemzési lehetőséget teremtettek 

az Országos Kompetenciamérés adatai is. Mindkét tanulói eredményességmérésre 

vonatkozó vizsgálat megerősítette azt a tézist, mely szerint Magyarországon a tanulói családi 

háttér erősen összefügg az olvasás-szövegértési képességekkel. Az alacsonyabb státuszú 

szülők gyerekei nagyobb valószínűséggel érnek el alacsonyabb tanulmányi eredményeket és 

így e gyerekek továbbtanulási, és a későbbi munkaerőpiaci érvényesülési lehetőségei 

korlátozottabbak, mint a kedvezőbb családi hátterű tanulóké (Róbert 2004). 

Más kutatásokból származó adatok is azt mutatják, hogy a társadalmi hátrányokat a 

hazai iskolarendszer már országokkal összevetésben kevésbé képes mérsékelni. A 

kompetenciamérésekhez kapcsolódó elemzések is jelzik, hogy az iskola változatlanul 

hagyja, vagy növeli a társadalmi háttérből fakadó különbségeket (Balázsi, Horváth 2011). A 

család társadalmi-, gazdasági helyzetének hatása nemzetközi összevetéseket alapul véve is 

jelentősnek mondható. A kedvezőtlen családi háttérrel rendelkező tanulók többnyire 

alacsonyabb teljesítményt érnek el, mint a magasabb szocio-ökonómiai hátterű diákok. 
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Jellemző, hogy a különböző társadalmi státuszú csoportok gyermekei nagyon eltérő 

tudáskészlettel, képességekkel, attitűdökkel érkeznek az iskolába, s ezek a különbségek csak 

fokozódnak az általános iskolás évek alatt (Kertesi, Kézdi 2010, 2012a, 2012c). Az 

oktatáspolitikák egyik fő kérdése, hogy az iskolarendszer milyen módszerekkel, milyen 

költségek árán és mekkora eredményességgel képes a leszakadó rétegek gyermekeinek olyan 

oktatást, képzést nyújtani, mely kedvezően érinti iskolai pályafutásukat? A válaszok 

keresése a méltányosság kérdéskörének újragondolásához vezet, mely az utóbbi években 

egyre nagyobb figyelmet kap a különböző oktatáspolitikai dokumentumokban (OECD 

2001b; Lingard, Grek 2006; OECD 2011a).  

 A kilencvenes évek hazai oktatáspolitikája a szabad iskolaválasztás lehetőségének 

biztosításával lemondott arról az eszközről, amellyel a beiskolázási egyenlőtlenségek területi 

alapon mérsékelhetők lettek volna. Úgy tűnik, hogy a szabad iskolaválasztás hosszú távon 

az iskolák közötti verseny erősödéséhez, és ezen keresztül az intézmények közötti 

különbségek fokozódásához járult hozzá. A tanulók iskolakörzetek közötti mozgatása, 

szelekciós hatások érvényre jutását eredményezi. A szabad iskolaválasztás lehetőségét 

többnyire a kedvezőbb társadalmi státuszú családok használják ki, ők tartják fontosnak 

gyermekük iskolájának oktatási színvonalát, és többnyire ők rendelkeznek az utaztatáshoz 

szükséges erőforrásokkal. A folyamat hosszú távú érvényesülése azt eredményezi, hogy akár 

egymás közelében működő iskolák is nagyon eltérő tanuló összetételűek lehetnek, a 

különböző családi hátterű gyerekek különböző iskolákba járnak (Kertesi, Kézdi 2014). A 

családi háttér előbb említett meghatározó szerepe mellett az iskolák felvételi döntési 

mechanizmusa következtében alakul ki a tanulókat és az iskolákat egymáshoz rendelő 

szelekció. A jobb képességekkel rendelkező és kedvezőtlen családi hátterű tanulók többnyire 

a jobb színvonalú iskolákba, a gyengébb képességekkel rendelkező és kedvezőtlen 

társadalmi státuszú tanulók az alacsonyabb színvonalú iskolákba kerülnek. Az 

iskolaválasztás szabadsága elvileg mérsékelhetné a területi elkülönülést, de „az ösztönzők 

és az információs struktúrák hatása ezzel éppen ellentétes irányú a magyar 

iskolarendszerben.” (Kertesi, Kézdi 2014, p. 29).  

Az iskolaválasztás szabadsága révén érvényre jutó differenciálódásnak az oktatási 

rendszerben megragadható strukturális megfelelői is vannak. A hat- és a nyolcosztályos 

gimnáziumok révén korai képesség alapú szelekciós eljárások jutnak érvényre az oktatási 

rendszerben. Ezekben az iskolákban elsősorban a magasan iskolázott szülők gyermekei 

találhatók meg nagyobb arányban. Ugyancsak az oktatási rendszer szerkezeti jellemzőjének 

tekinthető, hogy a legalacsonyabb presztízsű intézmények, a szakiskolák váltak a 

kedvezőtlen családi hátterű diákok „gyűjtőhelyévé”. A lemorzsolódás és a korai 

iskolaelhagyás ebben az iskolatípusban a legmagasabb, mivel ide járnak többnyire azok a 

fiatalok, akik több szempontból is a társadalmi struktúra alsó szegmensében találhatók. Ők 

általában az alacsonyabban iskolázott szülők gyermekei, akiknél már az általános iskolás 

évek alatt elkezdődnek a kudarcok, mely megmutatkozik mind a tanulmányi 

eredményekben, mind az iskolai beilleszkedésben (gyenge bizonyítvány, bukás, hiányzás, 

igazolatlan órák, alacsony tanulói motiváció) (Fehérvári 2015a). Az iskolaszerkezet a 

jelenleg kialakult formájában, illetve az iskolarendszer működési módja azt eredményezi, 

hogy az egyes intézmények jelentős mértékben eltérő szülői háttérrel jellemezhetők. Vannak 
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intézmények, ahol a gyerek otthoni tanulásának támogatása, mint a szülő bevonódás jelentős 

tényezője nagymértékben befolyásolhatja a tanuló iskolai sikerességét, míg más 

intézmények esetében ennek éppen az ellenkezője igaz. Ezekben az intézményekben a szülő 

nem képes, vagy nem kíván hozzájárulni gyermekének iskolai sikerességéhez az otthoni 

tanulás eszközével. Másfelől az iskola oldaláról, az előbbi esetben a vezetés, illetve 

pedagógusok számol(hat)nak a szülők aktív részvételével, míg a kedvezőtlen társadalmi 

helyzetű tanulókat nagyarányban oktató iskolákban ez nincs vagy kevésbé van jelen (Lásd: 

4.3.fej.)  

A tanulói eredményesség és az iskolai előmenetel összefüggésében az eddig tárgyalt 

strukturális tényezőkön túl szerepet kapnak a tanulók egyéni személyiségjellemzői. A 

nemzetközi mérések is felhívták a figyelmet a reziliens tanulók4 arányának fontosságára. Az 

elemzések kedvezőnek tekintik, és az oktatási rendszer méltányos működésének jelét látják 

abban, ha valamely országban magas a reziliens tanulók számaránya (OECD 2011a; 

Borgonovi, Montt 2012; OECD 2011b). A reziliensek jelenléte arra utal, hogy egyes tanulók 

képesek a kedvezőtlen családi hátterük ellenére úgy teljesíteni az iskolában, ahogyan az a 

kedvező családi hátterű tanulók esetében jellemző. Konkrétabban: az oktatási rendszer 

működésére vonatkozó egyik indikátorának tekinthető, hogy az alacsonyabb szocio-

ökonómiai hátterű családok gyerekei milyen arányban tudnak a nemzetközi méréseken a 

kedvező hátterű tanulókat jellemző tanulmányi teljesítményt elérni5. A 2012-es PISA-

felmérés szerint az OECD országok reziliencia átlaga 6,4% volt, mely magasabb, mint a 

hazai 4,1%. Az adatokból jól látható, hogy általában az eredményesebb országok oktatási 

rendszereiben magasabb a reziliens diákok aránya (Csapó et al. én., p. 125; Lannert 2015a).  

Hazánkban is egyre több tanulmány foglalkozik a reziliencia jelenségkörével, ezek 

többnyire arra keresik a választ, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a hátrányosabb 

helyzet ellenére sikeressé teszik akár az egyént, akár az egyes iskolákat (Ceglédi 2012; Sági 

2016). A kutatói tézisek azt hangsúlyozzák, hogy az egyén belső erőforrásai (pl. 

alkalmazkodó-készség, magas önértékelés) mellett számos külső tényezőnek is adottnak kell 

lennie egy sikeres iskolai karrier kibontakozásához. Ezek közé a külső környezeti feltételek 

közé sorolható a család hangulata, milliője – függetlenül az szülők alacsony iskolai 

végzettségétől és kedvezőtlen vagyoni helyzetétől -, az iskola és a kortárskapcsolatok, 

melyek ebben az esetben támogató közegként veszik körül az amúgy kedvezőtlen 

körülményekből érkező diákot. Lényeges ezeknek a kapcsolatoknak a minősége, a család 

gondoskodása, odafigyelése, a kortárscsoportok támogatása és az iskola belső légköre, a 

pedagógusok hozzáállása, attitűdje. A kedvezőtlen családi háttér és gyenge iskolai 

teljesítmény már jelzett szoros összefüggése azokban az atipikus, s ebből következően 

kisszámú esetekben tudja érvényét veszteni, amikor a gyermek veleszületett képességei 

mellett az iskola és a család/közösség jelentős támogatásban tudja részesíteni a tanulót. 

Ezeknél a hátrányos helyzetű gyerekeknél az iskola hatása erőteljesebb a tanulmányi 

eredményekre, ezért nem mellékes, hogy az iskola milyen fogódzókat tud nyújtani 

                                                      
4 Reziliens tanulók, akik kedvezőtlen társadalmi-, gazdasági helyzetük ellenére magas tanulmányi 

eredményeket érnek el  (OECD 2011a, p. 16).  
5 A CSHI (családi háttér index) alsó negyedébe eső tanulók hány százaléka tud – a teljesítményük alapján – a 

felső negyedbe kerülni. 
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számukra. Az iskolavezetés kollektív munkára irányuló erőfeszítései, a tantestületen belüli 

együttműködések, a pedagógusok felzárkóztató foglalkozásokhoz való hozzáállása 

elősegíthetik, hogy ezek a tanulók az elvártnál jobb eredményeket érjenek el (Sági 2016).  

Az iskola mellett a családi háttér akkor bír kompenzáló hatással, ha az alacsonyabb 

társadalmi- és gazdasági helyzet ellenére a családi környezetben olyan szülői elvárások, 

aspirációk érzékelhetők, melyek túlmutatnak a meglévő kereteken. A szülők támogató 

magatartásformái és attitűdjei fontos szerepet játszhatnak gyermekeik iskolai pályafutásának 

alakulásában. Ez az egyik olyan tényező, mely, ha nincs is feltétlenül jelen az alacsonyabb 

iskolázottságú családokban, de megfelelő intézményi stratégiával, partneri viszonyt erősítő 

programokkal bizonyos mértékben előidézhető (Imre 2016) (Lásd: 2.4.2. fej.). A tanuló 

belső motivációi és pozitív önbecsülése mellett a szülői odafigyelés, gondoskodás, a 

magasabb elvárások, s az ehhez kapcsolódó iskolai és otthoni bevonódás mind abba az 

irányba hatnak, hogy a kedvezőtlen társadalmi hátterű diákok is jobb eredményeket érjenek 

el, amivel megalapozhatják továbbtanulásukat.     

 

2.1.3 Kulturális és társadalmi tőkeelméletek a szülői részvétel nézőpontjából  

 

2.1.3.1 Kulturális tőkeelmélet – a szülői részvétel minőségi aspektusai  

 

A szociológiai szakirodalomban jól ismert tőkeelméletek jelentik az alapját mindazoknak a 

későbbi empirikus kutatásoknak, melyek a szülői bevonódást tekintették vizsgálódásuk 

tárgyának. Az egyik megközelítés szerint a társadalmi struktúrában betöltött státusz 

determináns tényezőként befolyásolja a gyermek iskoláztatását. A különböző társadalmi 

osztályhoz tartozó családok – kulturális erőforrásaik függvényében - eltérő mintázattal és 

módon vesznek részt gyermekük iskolai életében és otthoni tanulásban (Bourdieu 1978). A 

másik megközelítés szerint a szülő és a gyermek a tanárokkal, a szülőtársakkal és az 

egymással folytatott interakcióik során szerzik meg azokat a társadalmi erőforrásokat, 

melyek pozitív irányba mozdíthatják az iskolai teljesítményt (Coleman 1966).     

Mindkét tőkeelmélet kidolgozása az 1970-80-as évekre tehető, mikor 

társadalomkutatók sora tette fel a kérdést, hogy az esélyegyenlőséget hirdető iskoláztatás 

évei alatt miért, milyen folyamatokon keresztül termelődnek újra a társadalmi 

egyenlőtlenségek. Mely tényezők játszhatnak elsődleges szerepet abban, hogy az 

iskolarendszer a társadalmi mobilitás révén korlátozott mértékben képes betölteni 

esélykiegyenlítő szerepét? Milyen nyílt vagy rejtett mechanizmusokon keresztül 

örökítődnek át a társadalmi struktúrában betöltött helyek, státuszok? Az 1970-80-as években 

Bourdieu mint a kritikai szociológia meghatározó alakja új fogalomrendszert dolgozott ki a 

társadalom újratermelődését eredményező gyakorlatok minél teljesebb megismeréséhez. 

Tanulmányaiban elsősorban azt vizsgálta, hogy milyen közvetlen vagy közvetett társadalmi 
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gyakorlatok, és milyen tudatos és nem-tudatos stratégiák tartják fenn a meglévő társadalmi 

struktúrát (Bourdieu 1978).  

Kulturális tőkeelmélete szerint a gazdasági, a társadalmi és a kulturális erőforrások 

feletti rendelkezés, és azok elosztása – speciális átváltási mechanizmuson keresztül – 

újratermelik a fennálló társadalmi struktúrát. A különböző társadalmi csoportoknak eltérő 

szimbolikus jellemzőik és erőforrásaik vannak, melyek a kulturális tőke domináns formáitól 

különböznek. Többnyire a közép- és felsőosztályok tagjai rendelkeznek a kulturális tőke 

magasra értékelt formáival. Kulturális tőkeként nevezhetők mindazok a szimbolikus jellegű 

erőforrások, melyek mögött a társadalomban elismert tudás és javak állnak, s amelyek 

tárgyakban is objektiválódhatnak (pl. könyvek, műkincsek, számítástechnikai eszközök), 

diplomák és bizonyítványok formájában intézményesülhetnek, vagy adottságok és 

diszpozíciók formájában (pl. jártasság érzése, nyelvhasználati formák, osztálytermi rutinok, 

az iskolai órarendhez való könnyed alkalmazkodás) testesülnek meg (Bourdieu 1978).  

Az iskola az az intézmény, ahol a társadalmi- és kulturális erőforrásokban gazdag 

egyének érvényesülnek, mindezt magas szintű kommunikációval, a magabiztosság 

érzésével, a családi körökben megszerezhető tudással és készségekkel érik el. Ugyanakkor 

a munkásosztály által birtokolt nyelvhasználati formák, ismeretek és tapasztalatok 

meglehetősen szerényen értékeltek az iskolában, mely egyúttal előrevetíti az ehhez a 

társadalmi réteghez tartozó tanulók iskolai pályafutását. Bourdieu szerint az 

iskolarendszerek kizárólag a kedvezőbb helyzetű társadalmi osztályokhoz kapcsolódó 

kulturális erőforrásokat ismerik el, ezzel legitimálva a kulturális tőke újratermelődésének 

folyamatát (Meleg 1996).  

A kulturális tőkeelmélet szerint az egyének nem racionális aktorként, hanem 

társadalmi osztályuk tagjaiként cselekszenek, csak az olyan típusú az erőforrásokat (attitűd, 

készségek, tárgyi eszközök) birtokolva, melyek az adott társadalmi osztályra jellemzőek. 

Ebben a vertikális struktúrában - a konfliktuselméleti megközelítés szerint – az osztályok 

között folyamatos küzdelem zajlik a társadalomban megszerezhető javakért és 

erőforrásokért. A kedvezőbb helyzetben lévő társadalmi csoportok képesek – státuszukból 

eredően – fenntartani hatalmi pozíciójukat, felhalmozva ezzel egyidejűleg a különböző 

tőkefajtákat (gazdasági, társadalmi és kulturális), mely konzerválja a társadalom 

egyenlőtlenségi rendszerét.           

 Bourdieu az iskoláztatás folyamatában elsősorban a különböző társadalmi 

osztályokhoz tartozó kulturális erőforrások jelentőségét emelte ki, azok szerepét a tanulók 

iskolai előrehaladásában (Hallinan 2006b) Lareau ezt az elméletet követve azt vizsgálta, 

hogy a társadalmi osztályhoz tartozás hatással van–e arra a folyamatra, melyen keresztül a 

szülők részt vesznek gyermekeik iskoláztatásában (Lareau, Shumar 1996; Lareau 1987). Ezt 

a kérdést az otthon-iskola illetve a család-iskola relációjában elemezte, tekintettel arra, hogy 

az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül mind az iskola, mind a család 

intézménye. Általános tendencia, hogy az iskolákban a szülői részvétel szintje emelkedik, 

ami látható azokban az erőfeszítésekben, melyeket a szülők tesznek gyermekeik érdekében 

az iskolában és/vagy otthon. A különböző társadalmi osztályokhoz tartozó családok azonban 

eltérő csatornákon, különböző eszközökkel segítik gyermekeiket tanulmányaikban. 

Összehasonlítva a középosztálybeli és a munkásosztályhoz tartozó családokat, nagyon 



 

22 
 

eltérő, ahogyan erőforrásaik függvényében támogatják gyermeküket iskolai előrehaladásuk 

érdekében.  

Reay és Ball (1997) – hasonlóan Lareauhoz – kérdésként fogalmazta meg, hogy a 

középosztálybeli és a munkásosztályhoz tartozó szülők hogyan vonódnak be gyermekeik 

iskoláztatásába. Az iskola miért jelent az előbbinek sikert és az utóbbinak kudarcot? A 

különböző társadalmi osztályhoz tartozó családok milyen stratégiákat választanak, hogy 

információkat szerezzenek az iskolákról? Elemzéseikben arra mutattak rá, hogy a 

középosztálybeli szülőknek az iskolaválasztás során többféle stratégiájuk és erőforrásuk is 

van, szemben az alacsonyabb státuszú társadalmi csoportokkal. A magasabb társadalmi 

helyzetű osztályok tagjainak megvan az elegendő erőforrásuk, hogy véghezvigyék 

kiválasztott stratégiájukat, s mindezeket képesek az oktatási rendszerben előnnyé alakítani 

(Reay, Ball 1997).   

A középosztálybeli családok másfajta előnyökkel is rendelkeznek, úgymint 

iskolázottság, jövedelem, idő, státusz, de olyan erőforrások is rendelkezésükre állnak – 

magabiztosság és tapasztalat – amelyeket általában nem tartanak annak, mégis céljaik 

eléréséhez szükséges eszközök. A munkásosztálybeli családok azonban jellemzően nem 

rendelkeznek ezekkel erőforrásokkal, mind iskolázottságban, pénzben, időben, státuszban 

kedvezőtlenebb helyzetben vannak, és az iskola világában is idegennek érzik magukat. 

Számos olyan kulturális erőforrás van, melyet – az etnográfiai módszereket alkalmazó 

vizsgálat szerint – elsősorban a középosztálybeli szülők birtokolnak, úgymint a magánórák 

kifizetése a tanulási nehézséget okozó tantárgyakból, a szülői iskolázottság és a státusz 

felhasználása nyomásgyakorlásra különböző programok, foglalkozások esetében. De ide 

sorolhatók olyan tevékenységek is, mint pl. beszélgetés a tanárokkal, vagy az iskolai 

programokon, osztálytermi munkában való részvétel, vagy az otthoni tanulásban való 

támogatás. Bár ez utóbbiak nem tűnnek osztályspecifikus viselkedéseknek6, Lareau szerint 

azok, ennek bizonyításaként ezeknek a magatartásoknak nemcsak a mennyiségi, hanem a 

minőségi aspektusát is vizsgálta (Lareau 1987). 

Lareau azt találta, hogy a tanár és a szülő közötti interakciók minősége megnyilvánul 

abban, hogy a munkás rétegekhez tartozó szülők nemcsak ritkábban beszélgettek a 

tanárokkal, hanem általában az iskolai tanulmányokhoz nem kötődő témákat vetettek fel, 

mint pl. buszmenetrend, iskolai étkezés. A kommunikáció jellemzően rövid, formális, merev 

és nehézkes volt. Ellenben a középosztálybeli szülők és a tanárok közötti interakciók 

gyakoribbak, hosszabbak, kevésbé formálisak és a tanulmányi eredményekre koncentrálók 

voltak. Gyakori volt az üzenetváltás a tanárokkal, mind levélben, mind telefonon. A szülői 

részvétel jelei világosan látszottak: a szülők gyakran megnézték a házi feladatokat és tudtak 

segíteni azok befejezésében. Lareau éles különbséget látott abban, ahogyan a különböző 

társadalmi osztályhoz tartozó szülők kapcsolódnak az iskola felé. Az iskola és az otthon 

viszonyrendszerét az alacsonyabb státuszú családok egymástól erőteljesen elhatárolt 

szféraként élik meg. A középosztálybeli családok ellenben kölcsönös egymásrautaltságként 

kezelik, ahol a szülők aktivitása hat a gyermek iskoláztatására és a gyerek iskolai 

tapasztalatai hatást gyakorolnak a család életére (Lareau 1987, pp. 78–79). 

                                                      
6 Későbbi kutatások eredményei szerint az otthoni támogatási formák függetlenek a szülők társadalmi-, 
gazdasági státuszától (Desforges, Abouchaar 2003). 
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Lareau a kutatásában (1987) alkalmazott fogalomrendszerében az alacsonyabb 

státuszú szülők kapcsolatát a tanárok irányában „függőnek” nevezte, mivel sem 

iskolázottságuk, sem szakértelmük nem elegendő arra, hogy otthon készülni és segíteni 

tudjanak gyermekeiknek a tanulásban. E szülők a tanárt szakértőnek tekintik, kompetenciáját 

nem kérdőjelezik meg és az tanítás felelősségét egyértelműen a tanár kezébe adják. A 

középosztálybeli szülők azonban magasabb státuszuk, anyagi erőforrásaik és rugalmasabb 

munkaidejük miatt hatékonyabban tudnak bevonódni gyermekeik taníttatásába. Kapcsolatuk 

a tanárokkal inkább függetlennek nevezhető, képességeik is többnyire elegendők az otthoni 

tanulás támogatására. Az iskolához fűződő otthonosság-érzéseik és magabiztosságuk is 

elősegíti, hogy kritikai megjegyzéseiket komolyan veszik a tanárok. Tanári oldalról 

vizsgálva a kérdést az látszott, hogy a szülői támogatás fontosságát nem kérdőjelezik meg a 

pedagógusok, hisznek abban, hogy társadalmi státusztól függetlenül minden szülő tud 

segíteni a gyermekének az alsóbb évfolyamokon. A vizsgálat szerint a tanulói 

eredményességre ható szülői részvételt sokféleképpen ösztönzik is az iskolák pl. 

összejövetelek szervezésével. Lareau és Schumar szerint azonban a szülői bevonódás is lehet 

kontraproduktív, például akkor, ha a szülő aspirációi és elvárásainak magas szintje 

gyermekében az ellenálló attitűdöt alakítja ki (Lareau, Shumar 1996). Tanári oldalról is lehet 

a szülői részvételnek negatív hatása, mikor a „túlbuzgó” szülők beleszólnak a tanári 

munkába, és minden erőforrásukat felhasználják céljaik elérésére.  

Lareau kutatása felhívta a figyelmet arra, hogy a családi kulturális erőforrások, 

amelyeket a gyerek otthonában elér, kulturális tőkévé transzformálva segítik az iskolai 

sikerek elérésében. Emellett a társadalmi státuszhoz kötötten alapvető különbségek 

figyelhetők meg a rendelkezésre álló társadalmi, kulturális és gazdasági erőforrásokban, 

mely hatással van a szülői részvétel mennyiségi és minőségi aspektusára (Lareau 1987, 

p. 83). A fentiek alapján megállapítható, hogy a szülői szerep mint a kulturális tőke 

közvetítője sok tekintetben látens módon nyilvánul meg mind a gyermek teljesítményében, 

mind az iskola-szülő kapcsolatrendszerében, mind az oktatási rendszer szintjén.    

 

Az iskola és az otthon kapcsolatrendszerében számos kutatás fókuszált az iskolában elismert 

domináns kultúra és a tanulók családjaiban meglévő attitűd és habitusok különbözőségeire, 

esetleges ütközésére (Franklin, Savage 2004; Vaish et al. 2007; Waters 2008; Winkle-

Wagner et al. 2010). A kulturális tőkeelmélet hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos határok 

között megértsük a családok és az iskolák között meglévő különbségeket, melyek nemcsak 

a társadalmi osztályok között, hanem ezeken az osztályokon, csoportokon és még 

családokon belül is felfedezhetők (Winkle-Wagner et al. 2010). A társadalmi osztályokon 

belül megfigyelhető sokféleség feltárása felveti azt a kérdést, hogy milyen módon 

definiálhatók azok a kulturális tőkefajták, melyek aktiválhatók az iskola-otthon 

interakciójában (Hallinan 2006a, pp. 621–622). Másképpen fogalmazva – előtérbe helyezve 

a kedvezőtlen indulási pozícióval rendelkezőket - milyen tevékenységi formák segíthetik a 

tanulókat abban, hogy az alacsonyabb társadalmi- és gazdasági helyzetű szülők gyermekei 

is jól teljesítsenek az iskolában? A kérdés átvezet egyrészt a tőkeelméletek más 

megközelítéseihez, másrészt azokhoz a kvantitatív kutatásokhoz, melyek előtérbe helyezték 

a szülői bevonódás iskolai eredményességre ható magatartásformáinak feltárását (Lásd: 
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2.3.2.fej.). Továbbá Bourdieau elmélete – Lareau vizsgálatain keresztül – lehetőséget nyújt 

arra, hogy a hazai keretek között vizsgálat tárgyává tehessük a kulturális tőkeelmélet egyes 

– a szülői bevonódáshoz kapcsolódó – elemeit (Lásd: 4.3. fej.).  

 

2.1.3.2 Társadalmi tőkeelmélet és az iskolai eredményesség  

 

A szülői bevonódást vizsgáló kutatások egy része nem a Bourdieau-féle tőkeelmélethez 

nyúlik vissza, hanem a Coleman-i társadalmi tőkeelméletet tekinti kiindulópontnak (Croll 

2004; Perna, Titus 2005; McGonigal et al. 2007). Coleman társadalmi tőkeelmélete a 

cselekvő aktorok interakcióit helyezi előtérbe, ellentétben Bourdieau-vel, aki szerint az 

egyes társadalmi osztályok sajátos kulturális erőforrásai határozzák meg az előrelépési 

lehetőségeket. A társadalmi tőke Bourdieu értelmezésében egyfajta mechanizmus 

működését biztosítja, melyen keresztül az uralkodó osztály fenntartja domináns pozícióit. 

Coleman átfogó elméletében azonban a társadalmi tőke van a középpontban, mely az 

egyének közti kapcsolatokban nyilvánul meg. A gyereknevelés és az iskoláztatás során a 

társadalmi tőke jelentőségre tesz szert a társadalmi struktúrák különböző aspektusaiban. Az 

egyik a szülő és gyermek közötti viszony vagy a felnőtt - gyermek közötti reláció, melynek 

során a társadalmi tőke közvetítődik a két fél között pl. edző vagy zenetanár átadja 

elkötelezettségét tanítványának a célok elérése érdekében, vagy a szülő, aki átsegíti 

gyermekét tanulási nehézségeken. A két fél különböző tartalmakat közvetíthet egymás felé, 

úgymint érzelmi tartalmak megosztása, mely pozitív hatással lehet a gyermek fejlődésére 

(Coleman 1997, pp. 623–625). Ezek olyan társadalmi erőforrások, melyek hozzáférhetővé 

válnak a gyerekek, fiatalok számára az iskolákon kívül a családjaiknál és/vagy a 

közösségekben. Ezek az erőforrások – különféle formáival - hozzájárulhatnak az oktatási 

eredményességhez. A szülő és a gyermek közti viszonyrendszerben - a szülői részvétel - a 

társadalmi tőke egyik komponenseként (formájaként) értelmeződik a gyermek 

iskoláztatásában. A gyermek tanulmányai iránti érdeklődés fontos társadalmi erőforrás, 

mely előrevetítheti iskolai sikereit. A szülői bevonódás mellett a társadalmi tőke más 

mutatóit is sikerült Coleman-nek meghatároznia, úgymint az anya otthonmaradását a gyerek 

iskoláskora előtti szakaszában. Ezeken felül a kétszülős családszerkezet, a kevesebb 

testvérszám, a lakóhelyi stabilitás mind-mind olyan tényezők, melyek meghatározó szerepet 

játszanak a tanulók iskolai eredményességében (Coleman 1990, p. 596). A családon belüli 

interakciók - beszélgetések a családon belül személyes témákról és szülői ambíciókról a 

gyerek tanulmányaival kapcsolatban – fontos előrejelzői az iskolai pályafutás alakulásának. 

Ezek egyes megnyilvánulási formáit hazai adatokon is azonosították, mely szerint a szülők 

iskolai bevonódásának néhány eleme jelentősebb hatással van a tanuló eredményességére, 

mint a családi kulturális tőke, vagy az általában felértékelt demográfiai tényezők (Pusztai 

2009).  

A társadalmi tőke kifejeződhet a normák, értékek közvetítésében, a tekintély és a 

társadalmi kontroll intézményében, melyet az egyénnek meg kell értenie és alkalmazkodnia 

kell hozzá a sikerek elérése érdekében. A normák, melyeket a szülők betartatnak és 

érvényesítenek gyermekük szocializációja során, rejtett mechanizmusokon keresztül segítik 
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hozzá azokhoz a társadalmi erőforrásokhoz, melyek hosszú távon alakítják tevékenységüket, 

társadalmi előmenetelüket. Coleman elméletében a társadalmi tőke váltható át a 

legkönnyebben humán tőkévé, ami megtestesülhet a majdani iskolázottságban. Ezekhez az 

erőforrásokhoz akkor fér hozzá igazán a gyermek, ha a szülővel elég szoros a kapcsolata, 

gyakori köztük a kommunikáció. A társadalmi tőke alapjait tehát az interakciók mennyiségi 

és minőségi elemei, az egyének közti bizalom, a közös normarendszer teremthetik meg. 

Mindezeknek jelentős kompenzálós erejük van, abban az esetben is, ha a szülőknek nincs 

meg az iskolai sikerekhez szükséges humán és anyagi tőkéjük. A tézis megfordítva is igaz, 

ha rendelkezésükre is állnak ezek a tőkefajták, megfelelő interakciók nélkül nem 

hasznosulnak (Meier 1999; Pusztai 2015).          

Az iskolai társadalmi tőke egyik meghatározó formációja a szülő-tanár, illetve a 

szülő, a tanár és a gyerek közötti viszonyrendszer, mely intergenerációs egységet (closure-

t) alkot. Ebben a zárt struktúrában az individuumok egymás közötti kapcsolata 

kölcsönösségen alapszik, és ebben olyan erőforrások generálódhatnak, melyek egyénileg 

elérhetetlenek lennének. Függetlenül a társadalmi helyzettől az erős családi kötelékek, baráti 

társaságokban vagy vallási közösségben való részvétel mind-mind olyan kapcsolatrendszert 

alkotnak, melyek lehetőséget nyújtanak a társadalmi erőforrások megszerzésére. Ezek 

megszerezhetők az iskola keretein belül is, ha a tanárok, szülők és diákok között létrejön a 

bizalom. Függetlenül a társadalmi státusztól a szereppartnerek egymásra figyelése, gyakori 

kommunikációja és rendszeres információátadása hozzásegíti a tanulókat a társadalmi tőke 

megszerzéséhez. A szülő és a tanár közti beszélgetések, azok gyakorisága és a 

kapcsolatrendszer bizalmi biztonsága hozzájárulhat a tanulmányi eredmények növeléséhez 

(Bryk, Schneider 2002).  

 

A társadalmi tőke növekedését előidézheti a szülők aktivitása az iskolai programokon, vagy 

a különböző kapcsolattartási fórumokon (szülői értekezlet, fogadóóra, önkéntes munka). De 

nemcsak a szülő-tanár interakciókban képeződhet társadalmi tőke, hanem a szülők 

társadalmi hálózatában (network) is. A szülők baráti kapcsolatai és társadalmi interakciói 

hatással vannak a szülői bevonódás típusára és gyakoriságára. Minél szorosabb köztük a 

kapcsolat, minél konzisztensebb a közösen vallott érték- és normarendszer, annál nagyobb 

eséllyel képződnek társadalmi erőforrások, melyek hatnak az iskolai eredményességre. A 

hazai kutatások – a felekezetei középiskolákba járó tanulók esetében - igazolták ezt a 

megállapítást. „A felekezeti iskolák tanulói mind a továbbtanulás tervezésekor, mind 

irányának megválasztásakor valamivel ambiciózusabbnak bizonyultak a nem felekezeti 

iskolába járó társaiknál” (Pusztai 2004, p. 262).   

A társadalmi tőkeelmélet szerint a hálózati kötelékek erőforrásokkal látják el az egyéneket, 

melyek információcserében, személyes támogatásokban, a viselkedési normák és elvárások 

érvényesítésében fejeződnek ki (Coleman 1990). A szülők egymással folytatott 

interakcióikban hozzák létre azt a társadalmi tőkefajtát, mely – a szülői viselkedésen 

keresztül – hat a gyermek iskoláztatására. A családi és a közösségi kötelékek lazulásával 

azonban a társadalmi tőke nem töltheti be igazán a szerepét a gyermek fejlődésében, még 

akkor sem, ha más tőkefajták – humán, pénzügyi, fizikai – bőven állnak rendelkezésre a 

gyermek környezetében (Coleman 1997, p. 625).   
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A szülői bevonódás koncepciójának tisztázása során McNeal kétféle szociológiai 

elméletre támaszkodott (McNeal 1999); a Bourdieu által leírt reprodukciós elméletre és a 

Coleman-i társadalmi tőkeelméletre. Az előbbihez kapcsolódva Lareau vizsgálatait 

tekintette hivatkozási alapnak, aki a kulturális tőkét jelölte meg - Bourdieu nyomán - 

meghatározó faktornak a gyermek iskolai teljesítményében (Lareau 1987). Másrészt 

fogalomhasználatában a Coleman-i társadalmi tőkeelmélethez nyúlt vissza. Azt feltételezte, 

hogy a társadalmi tőke a szülői részvételen keresztül hat a tanulók kognitív (pl. tanulmányi 

eredmények) és viselkedési (pl. hiányzás és lemorzsolódás) eredményeire. Ez a kétféle 

megközelítés – amint az előbb bemutattuk – eltérő nézőpontból vizsgálja a szülői részvétel 

szerepét, mely a különböző tőkefajták átadásán keresztül hat a tanulók iskolai pályafutására. 

McNeal szerint ez a kétféle felfogás csak látszólag áll egymással ellentétben, valójában 

mindkettő a társadalmi tőke különböző dimenzióit hangsúlyozza. Az inkonzisztencia 

szerinte az eltérő fogalomhasználatból eredeztethető. Míg Coleman a tanár-szülő kapcsolatot 

társadalmi tőkeként azonosította, addig Lareau ezt a kulturális tőke egyik indikátoraként 

jelölte meg (McNeal 1999, p. 122). McNeal a Coleman-i társadalmi tőke fogalmát 

használja, megállapítva annak érvényességét és hatását a diákok kognitív és szociális 

fejlődésére. Elemzésében azt vizsgálta, hogy a társadalmi tőke különböző elemei – szülő-

gyermek közti beszélgetések, tanulás támogatási stratégiák, SZMK-ban való részvétel - 

milyen mértékben vannak jelen a kisebbséghez (fekete, hispán, ázsiai) tartozó, az eltérő 

szocio-ökonómiai hátterű és az egyszülős családokban. Eredményei igazolták Lareau 

korábbi téziseit, mely szerint a fehér, a magasabb társadalmi státuszú és a stabil, kétszülős 

családok részvételi hajlandósága magasabb. A kisebbségi, alacsony szocio-ökonómiai 

státuszú és egyszülős családoknál alacsonyabb szülői részvételt mértek, mely jelzi, hogy a 

társadalmi erőforrások ezeknél a társadalmi csoportoknál kisebb mértékű. Összességében 

eredményei azt mutatták, hogy a társadalmi tőke mért elemei, indikátorai nagyobb 

befolyással bírnak a tanulók iskolai viselkedésére, mint a tanulmányi eredményeire. Míg az 

előbbi a hiányzások és a lemorzsolódási arányok csökkenésében, addig az utóbbi a 

tanulmányi eredmények növekedésében figyelhetők meg (McNeal 1999).    

 

Nechyba et al. (1999, p. 62) három lehetséges mechanizmust írt le, amelyen keresztül a 

társadalmi osztályhoz tartozás befolyásolhatja a szülői részvétel mértékét. Az első a 

„szegénység kultúrája”, mely szerint a munkásosztályhoz tartozó szülők kisebb értéket 

tulajdonítanak az oktatásnak, és így kevésbé is vesznek részt benne. 1960-70-as évek 

angolszász államaiban népszerű deficitelmélet a munkásosztályhoz tartozókat kevésbé 

képzettnek tekintette, mind intellektuálisan (Mandelbaum), mind nyelvi értelemben 

(Bernstein 1973). A kulturális deficitelmélet szerint az alacsonyabb társadalmi osztályhoz 

tartozó szülők nem fordítanak elegendő figyelmet gyermekük iskoláztatására, nem vesznek 

részt az iskola életében, s ezek vezethetnek el az iskolai kudarcokhoz. A hiánypedagógia 

kultúrafelfogása a 80-as évekre átalakult, mely a kulturális eltéréseket már nem hiányként, 

hanem különbözőségként határozta meg. Az ezredforduló éveire egy másik megközelítés 

vált általánossá, mely az iskolai eredményességet az iskola és az otthon kapcsolatában, 

annak kulturális aspektusában találta meg. A kultúraazonos pedagógia szerint a pedagógiai 
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gyakorlatban nem kerülhető el a tanulók kultúráinak ismerete és azok alkalmazása 

(Boreczky 2015, p. 27).  

A kulturális deficit és értékorientált elmélettel ellentétben Hanafin és Lynch (2002) 

kiemelte, hogy az általuk vizsgált populációban az alacsonyabb szocio-ökonómiai helyzetű 

szülők is fontosnak tartották a tanulást, érdeklődtek gyermekük iskolai előmenetele iránt és 

jelezték, hogy több részvételi lehetőséget igényelnének. Gyermekük iskolai kudarcait tehát 

nem az érdektelenség, de még a kulturális különbözőség sem magyarázza. Eredményeik 

szerint a munkásosztályhoz tartozó szülők amúgy sem tekinthetők homogén csoportnak, 

még akkor sem, ha az oktatáspolitika az iskola-otthon kapcsolatrendszerének kontextusában 

annak kezeli (Hanafin, Lynch 2002).  

Nechyba tanulmányában a második megközelítés Bourdieu tőkeelméletét követi, 

mely szerint a munkásosztályhoz tartozó családok kevesebb társadalmi tőkével 

rendelkeznek, akik így kevesebb társadalmi erőforrást tudnak mozgósítani. Tárgyalási 

pozíciójuk sem elég erős és nincsenek felvértezve arra, hogy közvetítsék az iskola - 

középosztálybeli kultúrához szorosan kapcsolódó - igényeit, elvárásait (Lásd: fentebb). 

Ehhez az elmélethez kapcsolódik Lareau vizsgálata, mely szerint azok a kulturális 

erőforrások, amit a gyerek otthon magáévá tesz, kulturális tőkévé transzformálva segítik az 

iskolai sikerek elérésében. Lareau ebből a megközelítésből írja le és értelmezi a különböző 

társadalmi osztályokra jellemző szülői bevonódás eltérő mintázatait, szintjeit. A szülői 

részvételt meghatározó harmadik tényező az iskola, mint intézmény által közvetített 

értékekben lelhető fel. Az iskola a középosztálybeli kultúrához tartozó értékeket képes 

elfogadni és nem tud mit kezdeni azokkal a szülőkkel, akik ettől eltérő értékrend szerint 

szeretnének részt venni gyermekük iskoláztatásában (Nechyba et al. 1999).  

Desforges (2003) – a szülői bevonódást vizsgáló – szintetizáló tanulmánya szerint 

ezeket az elméleteket nem igazán lehet tesztelni, vizsgálni, ami megkérdőjelezi ezeknek a 

hasznosíthatóságát. Mivel nem magyarázzák meg azt a jelenséget, amikor a szülők a saját 

társadalmi-gazdasági helyzetükhöz képest másként viselkednek. Amikor a 

munkásosztályhoz tartozó szülők teljesen bevonódnak, vagy a közép- és felsőosztálybeli 

szülők nem vesznek részt az iskolai eseményeken. Megfigyelhető, hogy a társadalmi 

osztályokon belüli eltérések nagyobbak a szülői részvétel mértékét tekintve, mint a különböző 

osztályok közöttiek (Desforges, Abouchaar 2003, p. 42).  

Desforges kritikája mégsem teszi mellőzhetővé a fent bemutatott tőkeelméleteket. 

Az oktatási egyenlőtlenség vitájában jelentős elmozdulás történt a tanulók társadalmi-

kulturális hátteréről az iskolázás, mint folyamat és ebben az általában vett szülői szerepek 

felé. Mac An Ghaill (1996) kiemelte a társadalmi osztály, mint téma eltűnését az oktatási 

eredménytelenség vitájában. Leírta, hogy a figyelem az iskolai hatékonyság felé fordult. Ez 

az elmozdulás megtörtént, mindazok ellenére, hogy társadalmi osztályhoz tartozás maradt a 

legjelentősebb előrejelzője az iskolai kudarcoknak és sikereknek (Hanafin, Lynch 2002, 

p. 36). A társadalmi osztály és a család struktúra jelentős változók maradtak, melyek 

segítenek megmagyarázni, hogy a különböző szülői csoportok különböző módokon 

vonódnak be gyermekük iskoláztatásába (Lareau, Shumar 1996).  

A partnerkapcsolatra irányuló stratégiák, módszerek azonban segítenek 

kiegyenlíteni a családi bevonódások közti különbségeket. Ezek a megállapítások az 
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oktatásszociológusok figyelmét az aszkriptív változóktól (pl. társadalmi osztály, születési 

státusz) a változtatható változók (pl. iskolai vagy családi gyakorlatok) felé fordították a 

tanulói sikerek vagy kudarcok magyarázatánál (Epstein, Sanders 2006). A teoretikus 

magyarázatok felőli elmozdulás a beavatkozás felé (intervenció) a szülői részvétel egy új 

aspektusát villantotta fel, és az iskola-család kapcsolatot is új megvilágításba helyezte. 

Epstein elméletében (Lásd: 2.4.1. fej.) elveti a Bourdieu féle osztályelmélethez 

kapcsolódóan azt, hogy az iskola csak átörökíti az egyenlőtlenségeket, ehelyett azt vallja, 

hogy a szülői részvétel előmozdításával az olyan demográfiai tényező, mint társadalmi 

státusz nem determinálja végérvényesen a gyermek iskolai pályafutását.  

A kritikai szociológiaelmélet szerint azonban az iskolarendszer mobilitásban 

betöltött szerepe kettős, mivel az iskola egyszerre teszi lehetővé a mobilitást, és egyszerre 

őrzi meg azokat a struktúrákat, melyek gátolják a mobilitást. Az iskola tehát részben segíti 

a tanulás általi társadalmi sikerességet, részben pedig újratermeli a társadalomban fennálló 

egyenlőtlenségeket. „Az iskola latens folyamatainak láthatóvá tételére törekvés ugyanakkor 

új magyarázó elveket emelt be a további kutatásokba (pl. szimbolikus tőkék), új 

szempontokat adott (mentalitásbeli különbségek és időorientációk kapcsolata) és így nagy 

szerepet játszott a nevelésszociológiai gondolkodásmód paradigmaváltásának az 

előkészítésében is.” (Meleg Csilla 2015, p. 31). Ha azonban a tanulói eredményesség és az 

iskolai pályafutás problematikáját a család és az iskola szintjén más kontextusba helyezzük, 

akkor előtérbe kerülhetnek azok a folyamatváltozók, melyek befolyásolhatják a családi 

háttér és a tanuló iskolai teljesítménye közötti kapcsolatot. Kérdés, hogy melyek lehetnek 

azok a közvetítő mechanizmusok, melyek a tanulói eredményességet pozitív irányba tudják 

mozdítani a család társadalmi-gazdasági státuszától függetlenül. Melyek azok a tényezők, 

amelyek képesek felülírni a szociokulturális előnyt vagy hátrányt (Lásd: 2.3.1.fej.).  
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2.2 A szülői részvétel fogalmi kerete 

A következő fejezetrészekben áttekintjük a „szülői részvétel” fogalomrendszerét tisztázó 

törekvéseket, bemutatjuk azokat a fogalmakat, melyek elkülönítik a szülői részvétel formáit, 

és megalapozzák, illetve kiterjesztik a szülői részvétel fogalmában rejlő elemzési 

lehetőségeket. Ezen túlmenően a fejezet áttekinti azokat a kontextuális tényezőket, melyek 

meghatározzák a szülői részvételre vonatkozó vizsgálódásokat.   

2.2.1  Fogalmak, definíciók 

A „parental involvement” kifejezés eredete az 1960-70-es évekre nyúlik vissza, mivel ekkor 

merült fel először a szülők bevonásának lehetősége a különböző (nyelvi) kompenzációs 

programok elindítása során az Egyesült Államokban és Európában. Az angolszász 

szakirodalom a „parental involvement” szakterminust használja azokra a 

magatartásformákra, melyet a szülő tesz gyermeke kognitív/ nem-kognitív fejlődése 

érdekében.     

Az angol kifejezés magyar megfelelőjét nehéz pontosan meghatározni. Az egyik 

hazai szakmai tanulmányban a szerzők javaslata szerint ezt célszerű nem egyszerűen 

részvételnek fordítani, hanem „bevonódottságnak” (Podráczky 2012b). E kifejezés előnye, 

hogy utalhat a szülő belső pszichikai állapotára – elköteleződésére -, involváltságára is. A 

disszertáció céljainak azonban jobban megfelel a szülői részvétel, illetve a bevonódás 

fogalma. A szülői részvétel kifejezés jól illeszkedik abba a szemléleti keretrendszerbe, amely 

a gyereket/tanulót középpontba állító a szocializáció fogalmában megalapozott. Ebben a 

szemléleti keretben a gyerek tanulási folyamatai állnak a középpontban és e folyamatnak 

egyik meghatározó szereplője a szülő. E koncepcionális keretben a szülői részvétel fogalma 

minden olyan tevékenységet magában foglal, amely a gyerek készségfejlődését, tanulását, 

fejlesztését szolgálja. A bevonódás fogalma alatt elsősorban azokat a szülő által végzett 

tevékenységeket értjük, melyek célzottan a gyerek iskolai előrehaladását szolgálják, és 

valamilyen módon kapcsolódnak az intézményes keretekhez, többnyire az iskolához. A 

bevonódás leginkább kidolgozott formái a szülő és az intézmény közötti tervszerű 

együttműködésen, megállapodáson, szervezeti szabályokon, elköteleződésen alapulhatnak. 

S mivel a szülői bevonódás az intézmény tervszerű működésének része, annak különféle 

formái az iskola részéről kialakíthatók, nyomon követhetők, sőt akár el is várhatók.   

A fenti javaslatainknak megfelelően a „részvétel” nyitottabb, tágabb fogalom, hiszen 

a gyerek tanulásában történő szülői részvétel nagyon sokféle lehet, akár egyedi formákat is 

magában foglalhat. A „bevonódás” kifejezés azonban az intézmény által a szülők irányában 

közvetített elvárásokra utal, így célirányosabb és szervezettebb tevékenységeket jelez. 

Megjegyezzük, hogy a bevonódás kifejezés magában hordoz egyfajta utalást a szülő 

pszichikai belső állapotára is, így bizonyos értelemben a szülői cselekvés belső motivációs 

komponensére is utal. A fogalomnak ezt a jellegzetességét megerősíti, hogy az angolszász 

szakirodalomban fellelhető néhány olyan kifejezés is melyek a szülők belső 

elkötelezettségének aspektusát emelik ki: „parental engagement”, „parental support”.   
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A jelenlegi hazai szakirodalomban nem találhatók olyan írások, melyek a szülői 

részvétel/bevonódás különböző formáit kategóriákba rendeznék, s ezzel a fogalom 

értelmezését strukturáltabbá tennék. A fogalomrendszer tisztázása, kialakítása az egyik 

legfontosabb feladat ebben a témakörben, melyhez a nemzetközi szakirodalom forrásai 

adnak igazodási pontokat (Lásd: 2.2.2. fej.). Ennek értelmében a disszertációmban a szülői 

részvétel és bevonódás fogalmakon túlmenően az iskolai részvétel, az otthoni támogatás 

kifejezéseket is használom, melyek alkalmasak a szülői részvétel különböző formáinak 

megjelenítésére. A dolgozatban az iskolai részvétel alatt azt értem, amikor a szülő részt vesz 

az iskola által szervezett eseményeken, melyek túlnyomórészt az intézmény falain belül 

zajlanak (pl. farsang, sportrendezvények), de olykor azon kívül is történhetnek (pl. 

kirándulás). Ide sorolhatók még azok a hagyományos kapcsolattartási formák, melyek tanári 

invitálásra történnek, mint pl. szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt napok, vagy a szülők 

szerveződései, mint pl. szülői munkaközösségben való részvétel. Otthoni támogatás 

kifejezést használom olyan magatartásformák, viselkedések esetében, melyek 

értelemszerűen nem az iskolában, hanem az otthon keretei között zajlanak. Ezek közül 

elkülöníthetők a szorosan az iskolai tevékenységekhez köthetők (pl. házi feladat 

elkészítésében való segítés) és az iskolai eseményektől független családi események (pl. 

közös házi munka, filmekről, könyvekről való beszélgetések, közös családi étkezések).   

 

A „parental involvement” kifejezés eredete, természete és jelentéstartalma - a jelentős 

terjedelmű oktatáskutatási szakirodalom ellenére - csak kevés szakmai anyagban lelhető fel 

(Bakker, Denessen 2007). Míg a korábbi tanulmányok inkább a szülők iskolai aktivitását 

értették alatta (Morrison 1978), addig a későbbi szakmai anyagok (Epstein 1987) már 

hangsúlyozták a szülők otthoni tevékenységeit, támogatását, mint pl. a házi feladatban való 

segítségnyújtás, vagy az iskolai eseményekről való beszélgetések. Mára azonban világossá 

vált, hogy a szülői bevonódást nem lehet egyszerű konstrukcióként leírni, az egy 

sokdimenziós fogalomként alkalmazható a kutatásokban – mint azt Sui-Chu jelezte 

tanulmányában (Sui-Chu, Willms 1996). A megközelítési módok sokféleségét 

visszavezethető arra, hogy egyes kutatók a szülői bevonódás más-más aspektusára helyezték 

a hangsúlyt, ezenfelül különböző kutatási módszereket használtak a szülői bevonódás 

mérésére. Mindez némileg megnehezítette a fogalom tiszta, világos elhatárolását. A szűkebb 

értelmezés szerint a szülői bevonódottság alatt az iskolai részvételt és az otthoni támogatást 

értették. Tágabb értelemben pedig sokféle viselkedésmódot és gyakorlatot, mint például a 

szülői aspirációk, elvárások, attitűdök és nézetek a gyermek oktatásával kapcsolatban, vagy 

azok a módok, ahogyan a szülő segít kifejleszteni a tanulás iránti pozitív attitűdöt 

(Henderson, Mapp 2002). 

Az angol terminus – a „parental involvement” különböző értelmezéséből adódóan 

eltérő definíciók láttak napvilágot a szakirodalomban. Az OECD 2012-es tanulmánya szerint 

a szülői bevonódás alatt a szülő aktív elköteleződését értjük, amit gyermeke fejlődése 

(kognitív és nem-kognitív) érdekében tesz (Borgonovi, Montt 2012). Hasonló meghatározást 

adott Grolnick tanulmányában, mely szerint ez az elkötelezettség elősegíti a gyermek 

optimális fejlődését, mivel a részvétel pozitív hatást gyakorol az én-fejlődésre, az önbizalom 
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kialakulására (Grolnick, Slowiaczek 1994). Egy holland kutatócsoport szerint a szülői 

„bevonódás” olyan szülői magatartások összessége, melyek közvetlenül vagy közvetve 

hatnak a gyermekek kognitív fejlődésére és az iskolai teljesítményükre (Bakker, Denessen 

2007).  

Felmerülhet a kérdés, hogy a szülői bevonódás fogalma mennyiben értéksemleges 

vagy éppen normatív jellegű. Anette Lareau szerint ez egy értéktelített terminus, mivel a 

definícióban megbújik az a feltételezés, hogy van egy helyes, egy társadalmilag elfogadott 

útja a szülői bevonódásnak, mely nem veszi figyelembe a különböző társadalmi csoportok 

szokásrendszerét (Lareau 1987). Eszerint az iskolák egy bizonyos típusú (középosztálybeli) 

kultúrát és diskurzust részesítenek előnyben, mely elvezet a „szülői részvétel” ideáltipikus 

konstrukciójához, ami egyúttal kizárja az alacsonyabb osztályhoz tartozókat ebből az 

elméletből (Lareau 1987). Ezzel a kritikai hanggal ért egyet Hoover-Dempsey, aki úgy látja, 

hogy a szakirodalomban sokszor nem magáról a szülői részvételről írnak, hanem azokról a 

szülőkről, akik nem vesznek részt eléggé gyermekük iskolai életében, vagy nem helyes 

módon teszik ezt meg (Walker, Hoover-Dempsey 2008).  

2.2.2 A szülői részvétel formái - elemzési dimenziók 

A szülői részvétel vizsgálatánál fontos szempontként említhető, hogy különböző formái, 

típusai különböztethetők meg. Kezdetben ezek a részvételi típusok nem képeztek 

egyértelmű, világos kategóriákat. Sok kutató mutatott rá a fogalom - a „szülői bevonódás” 

homályos, bizonytalan természetére és időnkénti inkonzisztenciájára. J. L. Epstein volt az 

első, aki az 1980-as évek végén kidolgozta a szülő-iskola partnerkapcsolati modelljét, benne 

a szülői bevonódás egyes típusainak keretrendszerét (Epstein 1987). A kutatók többsége - 

eltekintve a szülői bevonódás fogalom operacionalizálásának nehézségeitől - elfogadta 

Epstein tipológiáját, aki a szülői bevonódás öt dimenzióját különítette el. Ezek a következők: 

szülői feladatok, kommunikáció az iskolával, önkéntesség az iskolában, otthoni tanulás és 

részvétel az iskola döntéshozatalában (Lásd: 2.4.1. fej.).  

A későbbi tanulmányok eredményei már többnyire empirikus felméréseken 

alapultak, sok esetben faktoranalízis segítségével különítették el a szülői támogatás 

különböző tevékenységi köreit. Az elemzők a kérdőív itemek számától és a fogalom 

operacionalizálásának körétől (szűkebb, tágabb értelmezés) függően újabb dimenziókat is 

megfogalmaztak, mint pl. tanár-szülő kapcsolat minősége, extra-kurrikuláris bevonódás 

(Bakker, Denessen 2007, p. 191). Egyik korábbi tanulmányukban Grolnick és Slowiaczek 

(1994) feltáró jelleggel, faktoranalízis segítségével igyekezett meghatározni a szülői 

bevonódás dimenzióit. Elemzésük során három bevonódási típust – viselkedési, 

intellektuális /kognitív és személyes – határoltak el, melyek pozitív hatást gyakorolnak a 

gyermek kognitív képességeire, attitűdjeire, affektív tapasztalataira. A viselkedési részvételi 

forma szerint a gyermek a szülő magatartásán keresztül tapasztalja meg az iskola és a tanulás 

felé irányuló attitűdöt, és a lehetséges erőforrásokat az eredmények növelése érdekében. A 

szülő személyes bevonódása hat a gyerek affektív tapasztalataira, ahogyan a szülő kezeli az 

iskolát. A harmadik bevonódási típus az intellektuális/kognitív részvétel, mely olyan 
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tevékenységi kört jelent, melyek stimulálják a gyerek kognitív képességeit pl. tárgyi 

eszközök, könyvek, programok (Grolnick, Slowiaczek 1994, pp. 238–239).  

A korábbi vizsgálatok még nem különítették el világosan a szülői „bevonódás” 

iskolai és otthoni aspektusát. Sui-Chu, Willms (1996) vizsgálta először a szülői „bevonódás” 

hatását az iskolai teljesítményekre abból a szempontból, hogy elkülönítette a szülői részvétel 

otthoni aspektusát két típusra – az egyik az iskolai történésekről való beszélgetések, a másik 

a gyerek otthoni felügyelete (pl. házi feladat ellenőrzése, TV nézés korlátozása). Az iskolai 

részvételt szintén tovább bontotta különböző dimenziókra – szülők és az iskola dolgozói 

(tanárok) közötti kapcsolattartás, a másik az iskolai részvétel (szülői értekezleteken való 

részvétel, önkéntesség).  

Ezen kívül még számos kutatás vizsgálta a szülői részvétel hatását a tanulói 

teljesítményekre, de ezek sem hoztak tiszta és egyértelmű eredményeket. Az inkonzisztens 

eredmények fő okát abban találhatjuk meg, hogy a kutatók eltérően operacionalizálták a 

szülői bevonódás fogalmát. Egyes kutatók szülői bevonódás alatt csak az iskolai részvételt 

értették, mások szülői aspirációkat gyermekük felé, megint mások otthoni tanulási 

tevékenységeket értettek alatta. Másrészt az adott definíció szerint is eltérően mérték a szülői 

bevonódás nagyságát és hatását pl. az otthoni támogatást lehet mérni a szülők, a tanulók 

megítélése szerint vagy a kutatók szemszögéből. Azonos terminus alatt mérni különböző 

„tényezőket” vagy ugyanazt a „tényezőt” mérni különbözőképpen egyértelműen 

inkonzisztenciához vezet (Desforges, Abouchaar 2003, p. 14).  A szülői viselkedések 

gyakoriságának az értelmezése is problémákat vet fel. Számos tanulmány szerint egy 

bizonyos viselkedés gyakorisága jelzi a bevonódás szintjét. Más vizsgálatok szerint például 

a tanár-szülő kontaktus gyakorisága nem lehetne előrejelzője a bevonódásnak, mert ennek 

irányítása nem feltétlenül a szülő, hanem az iskola kezében van. Feltehető a kérdés, hogy a 

viselkedés gyakorisága a szülői szándékok következményeként értelmezhetők-e? Ebben az 

értelemben elkülöníthető-e a szülői bevonódás mennyiségi (gyakoriság) és minőségi 

aspektusa? Egyes álláspontok szerint ezekre a problémákra több kvalitatív módszert (pl. 

mélyinterjúkat) kell alkalmazni, amelyben az érintettek magyarázatot adhatnak viselkedésük 

jellegére és gyakoriságára (Bakker, Denessen 2007). Tovább árnyalja a képet, hogy a szülői 

részvétel a gyermekek iskoláztatásában általában nem statikus jellegű, hanem változó 

intenzitású elköteleződés (Catsambis 2001).  

 

A disszertáció egyik központi kérdését jelenti, hogy mely dimenziók mentén ragadható meg 

a „parental involvement”, vagy másképpen a szülői részvétel témaköre. A fenti áttekintés 

lehetőséget nyújtott arra, hogy megismerjük ennek a kérdéskörnek a kutatási előzményeit, a 

szülői részvétel különböző formáinak lehatárolására irányuló kutatói erőfeszítéseket. Ezek a 

törekvések végül arra vezettek, hogy egy tisztább, áttekinthetőbb képet kaptunk mindarról, 

ami a szülői bevonódás témakörét érinti. A 2009-es PISA felmérésből készült OECD 

tanulmány már egyértelműen lehatárolta a szülői bevonódás két fő formáját, az iskolai 

részvételt és az otthoni támogatást. Ez utóbbit még további három formára bontotta. Az 

egyik az iskolai tanulmányokhoz a közvetlenül köthető támogatás, a másikba azok a 

tevékenységek tartoznak, amelyek nem kötődnek szorosan az iskolai tanuláshoz. A 
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harmadik kategóriát pedig a szülők iskolához és tanuláshoz fűződő attitűdjei, értékrendje és 

olvasási szokásai alkotják (Borgonovi, Montt 2012).  

A szakirodalom elemzése során figyelembe kellett venni mindazokat a tényezőket, 

melyek a szülői részvétel és az iskolai pályafutás kérdéskörét érintik. A fent jelzett 

dimenziók megfelelő elméleti keretet nyújtanak arra, hogy a dolgozatban bemutassuk a 

szülői részvétel szerepét egyrészt nemzetközi összehasonlításban, másrészt a hazai oktatási 

intézmények és a szülők viszonylatában. A szülői bevonódást leíró változók (Lásd alább) 

megjelennek nemcsak a PISA 2009 másodelemzésében, hanem az OKM 2014 adatainak 

másodelemzése és a három járásra kiterjedő, délután négyig tartó iskoláztatás tapasztalatait 

feltáró kutatás elemzése során is. A rendelkezésre álló adatbázisok azonban eltérő 

lehetőségeket adnak a vizsgált témakör kibontására (Lásd: 4. fejezet). Az alábbiakban azokat 

a változókat ismertetjük, amelyek alapján a szülői részvételt, mint a tanulói eredményességet 

befolyásoló tényezőt vizsgáljuk, s melyek vezérfonalként jelennek meg mind a nemzetközi-

, mind a hazai kutatásokban.                    

 

A fő elemzési dimenziók a következők:  

 

1. Iskolai részvétel: 

 

- hivatalos kapcsolattartási fórumokon való részvétel (szülői értekezlet, fogadóóra, 

nyílt nap)  

- kötetlen kapcsolattartási formákon (iskolai ünnepségeken, programokon való 

részvétel, önkéntes munka stb.) való részvétel 

 

2. Otthoni támogatás: 

 

A.) Az iskolai tanulmányokhoz közvetlenül köthető támogatás 

- beszélgetés az iskolai eseményekről, barátokról, osztálytársakról 

- segítségnyújtás a házi feladat elkészítésében és/vagy a tanulásban   

 

B.) Az iskolai tanuláshoz szorosan nem kapcsolódó tevékenységek 

- közös családi étkezések 

- közös szabadidős programok 

- otthoni munkavégzés 

 

C.) Szülői nézetek, attitűdök a tanulással és az iskolával kapcsolatban   

A fent bemutatott elemzési dimenziók adják kutatásunk alapvető kereteit, melyek 

segítségével a későbbiekben – az elemzés során – bemutatjuk a szülői részvétel egyes 

elemeit, azok területi- és társadalmi meghatározottságát (Lásd: 4. fejezet). Mielőtt azonban 

rátérnénk a konkrét kutatás eredményeire tekintsük át a szülői részvétel témaköréhez 

szorosan kapcsolódó szakirodalmat; a szülői részvételt befolyásoló tényezőket, majd 

nagyobb egységként a szülői részvétel és a tanulói eredményesség összefüggéseit, s végül 

az iskola és a szülő viszonyrendszerét érintő elméleteket.  
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2.2.3 A szülői részvételt befolyásoló tényezők 

Miért találhatók jelentős különbségek a szülők között a bevonódás mértékében? Egyes 

szülők miért vesznek részt gyakrabban az iskolai rendezvényeken? Hogyan gondolkodnak 

szerepükről azok a szülők, akik folyamatosan figyelemmel kísérik gyermekük iskolai 

teljesítményét? Mely családok tudnak jobban bevonódni gyermekük iskolai életébe, melyek, 

akik kevésbé? A kérdések megválaszolásához sorra kell venni mindazokat a tényezőket, 

melyek meghatározhatják a szülői bevonódás mértékét. A szakirodalom által leginkább 

ismert tényező a szülők társadalmi-, gazdasági helyzete, iskolázottsága, mely jelentős 

mértékben hat arra, hogy a szülők mennyire vesznek részt gyermekük iskolai életében. 

Köztudottan a magasabb társadalmi státuszú családok és az édesanyák részvételi 

hajlandósága magasabb (Grolnick, Slowiaczek 1994; Epstein 2001). Az egyszülős családi 

struktúra, az anya pszichológiai-, szociális- és egészségügyi problémái, továbbá a 

kedvezőtlen anyagi helyzet negatív hatással vannak a szülői részvétel szintjére (Desforges, 

Abouchaar 2003). Más tanulmány szerint jellemző, hogy az iskolától távol lakó családok és 

az apák kevésbé vonódnak be gyermekük iskolai életébe, kivéve, ha az iskola eltérő időkben 

és helyszíneken szervez programokat számukra (Epstein 2010).  

A szülők részvételének hajlandósága azonban nemcsak a család társadalmi-, 

gazdasági státuszának függvénye, hanem a gyermek sajátosságaiból is adódik, úgymint 

testvéreinek száma, a születési sorrendben betöltött helye, vagy a temperamentuma (Lareau 

1987, p. 79). A szülői bevonódás jellegét alakítja még a tanuló életkora, neme, tanulmányi 

eredménye és viselkedési problémái. Külföldi tanulmányok sora írta le azt az általános 

jelenséget, mely szerint minél magasabb évfolyamon tanul a gyermek, annál alacsonyabb a 

szülői részvétel szintje, annál ritkábban vonódnak be a szülők gyermekük iskolai életébe 

(Stevenson, Baker 1987; Desforges, Abouchaar 2003). Egyes elemzések szerint a szülői 

részvétel gyakorisága összefüggést mutat a tanuló nemével és tanulási- és/vagy viselkedési 

problémájával. Az eredmények szerint a lány tanulókkal többet beszélgetnek otthon, míg a 

fiútanulók szülei többet kommunikálnak a tanárokkal az iskolában. Ugyanakkor a tanulási 

nehézséggel küzdő vagy viselkedési problémás gyerekek szüleinek magatartását a kutatók 

eltérően magyarázzák. Az egyik nézőpont szerint ezek a szülők alacsonyabb részvételt 

mutattak az iskolában (Sui-Chu, Willms 1996). Más kutatások szerint, ahol a szülői 

bevonódás – a házi feladat elkészítésében nyújtott támogatás - és a tanulmányi eredmények 

negatív összefüggést mutatnak, ott az alacsony teljesítményű és a viselkedési problémás 

tanulók szülői hajlandóbbak erőfeszítést tenni, bevonódni gyermekük fejlődése érdekében 

(Borgonovi, Montt 2012).  

A szülői részvétel gyakoriságát azonban nem kizárólag kemény változók 

határozhatják meg, hanem olyan nehezebben mérhető faktorok, mint pl. a szülők tanulás és 

az iskola iránti attitűdjei. A demográfiai (determináns) tényezőkkel szemben az attitűdök, 

nézetek, elképzelések változékonyak és e sajátosságából adódóan változtathatók, alakíthatók 

is. A szülői bevonódás erős összefüggést mutat az iskoláztatásban betöltött szerepről alkotott 

nézetekkel. Jellemzően azok a szülők, akik fontosnak gondolják a tanulást és úgy érzik, hogy 

van szerepük gyermekük tanulmányi előmenetelében, nagyobb valószínűséggel vonódnak 

be a gyermekük iskoláztatásába (Grolnick, Slowiaczek 1994). A szülői magatartás, részvétel 
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a gyerek attitűdjeire és motivációira hat. Az a szülő, aki bemegy az iskolába és részt vesz a 

különböző programokon, mintát nyújt az iskola fontosságának megítélésében, a különböző 

szituációk kezelésében, még akkor is, ha azok konfliktusosak. A szülői részvétellel a gyerek 

saját belső erőforrásait (önszabályozás, kompetencia-érzés) mozgósítja, mely közvetett 

módon hathat az iskolai eredményekre.   

Georgiou, Tourva (2007, p. 480) a szülői nézetek és a részvétel, illetve a részvételi 

hajlandóság közötti összefüggéseket vizsgálta. Nézőpontjuk szerint ezek a nézetek a szülők 

attribúciós rendszerén alapszanak. A nézetek alakulása pedig attól függ, hogy a szülők 

hogyan értelmezik gyermekük teljesítményét. Az öt vizsgált attribúciós tényező közül csak 

egy – szülői erőfeszítés - volt belső és kontrollálható a szülők nézőpontjából. A többi négy 

(gyerek képességei és erőfeszítései, a tanárok, család szocio-ökonómiai státusza) külső és 

nem kontrollálható faktorok voltak. Azok a szülők, akik a gyerekük teljesítményét úgy 

tekintették, mint amelyek ellenőrizhetők, befolyásolhatók, azok hittek abban, hogy a szülői 

bevonódásnak értelme van. Ellenben azok, akik úgy érezték, hogy a tanulmányi 

teljesítmények számukra nem ellenőrizhetők és befolyásolhatók, azok nem is nagyon hittek 

a szülői részvétel hatásában. A család társadalmi-demográfiai faktorai (SES) előre jelezhetik 

a szülői hatékonyságba vetett hitet, mely szerint a magasabb iskolázottságú szülők nagyobb 

valószínűséggel gondolják, hogy a szülői elkötelezettség befolyásolhatja gyermekük 

tanulmányi eredményét.  

Nagy különbségek fedezhetők fel abban is, ahogyan a szülők saját szerepüket látják 

gyermekük iskoláztatásában. Hoover-Dempsey-féle modell (1997) szerint a szülőknek 

többféle személyes motivációik lehetnek a bevonódásra. A szerep-konstrukciós elmélet 

szerint többnyire azok a szülők vesznek részt inkább gyermekeik iskolai életében, akik azt 

gondolják, hogy ez része a szülői szerepnek. Azok a szülők, akik hiszik, hogy van szerepük 

gyerekük tanulási folyamatában, megtalálják a módját annak, hogy miként vonódjanak be 

gyermekük iskolai előmenetele érdekében. A szülői hatékonyság-érzés, mely a szülő saját 

képességeibe vetett hitét jelenti, szintén meghatározhatja a szülői bevonódottság szintjét. Az 

a szülő, akinél magas ez az érték, az hisz abban, hogy magatartásával, viselkedésével és 

tevékenységével a kívánatos eredményt éri el (Bandura 1986). Ezen elmélet szerint a szülők 

döntéseiket a bevonódásról úgy hozzák meg, hogy végiggondolják azok következményeit, 

kimenetelét. Ha úgy gondolják, hogy hatással lehetnek gyermekük iskolai pályafutására, 

akkor valószínűbb, hogy jobban elkötelezettek és részt vesznek gyermekük iskolai életében 

(Hoover-Dempsey, Sandler 1997). A megfelelő szerepkonstrukció és az erős én-

hatékonyság érzés azonban nem elegendő, ha a szülői részvételre nincs sok lehetőség. A 

részvételre való hajlamot akkor lehet realizálni, ha elsősorban az iskola ehhez lehetőséget 

nyújt, kezdeményezi a szülők, családok bevonását az iskolavezetés vagy a tanulók által 

(Lásd: 2.4. fej.).  

A szülői részvételt azonban nemcsak a szülők és az iskola nézőpontjából lehet 

megközelíteni, hanem az iskolába járó gyermek szemszögéből is. A szülői részvétel 

témakörét feltáró kutatások többsége a család, a szülő oldaláról vizsgálta a kérdést, hogy a 

szülők milyen formákban, milyen lehetséges csatornákon keresztül tudják támogatni 

gyermekük iskoláztatását. Más vizsgálatok a tanár, a szülő és a tanuló hármas 

kapcsolatrendszerének vizsgálatánál előtérbe helyezték a tanuló szerepét. Többek között azt 
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a célt tűzték ki, hogy feltárják, hogy a tanulók hogyan látják saját szerepüket az iskola-szülő 

kapcsolatrendszerének kontextusában (Edwards, Alldred 2000; Markström 2013).  

Edwards, Alldred (2000) szerint a familiarizáció, az intézményesülés és az 

individualizáció folyamatai eltérően hatnak az egyénre, a tanulók életére. Az 

individualizáció egyre inkább előtérbe kerül, melyben a tanuló a korábbi passzívabb 

szerepénél egy aktívabb szerepkörbe helyeződhet át. A tanuló elsősorban aktivitásával 

befolyásolhatja szülei bevonódását vagy éppen távolmaradását az iskolai programokról. A 

vizsgálatuk eredményei szerint sok tizenéves beszéli le szüleit az aktívabb iskolai 

részvételről, de ez nem jelenti azt, hogy ezek a szülők érdektelenek lennének, egyáltalán 

nem támogatnák gyermeküket tanulmányaikban. Ezek az un. „láthatatlan” szülők, akik, ha 

nem is vesznek részt az iskola életében, otthon érdeklődnek az iskolai eseményekről és/vagy 

számon kérik az aznapi tanulnivalót.   
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2.3 A szülői részvétel és tanulói eredményesség  

A következő fejezetrészekben a szülői részvétel és a tanulói eredményesség kérdéskörét 

kétféle nézőpontból vizsgáljuk meg. Először áttekintjük azokat a kutatásokat, melyek a 

szülői részvétel különböző aspektusainak a szerepét emelik ki a tanulmányi teljesítményben. 

Majd sorra vesszük azokat az iskolaeredményességi kutatásokat, melyek - intézményi 

szinten – felhívják a figyelmet a szülők bevonásának témakörére.     

 

2.3.1 A szülői részvétel, mint közvetítő mechanizmus szerepe a gyermek 

iskoláztatásában 

Mint már említettük, a szülői részvétel témaköre felé fordulás alapvetően a szociológia 

elméletekben gyökerezik, melyek kiemelték a családi háttérváltozók szerepét a tanulók 

iskolai előrehaladásában (Coleman 1966). A későbbi kutatások azonban már azokat a 

folyamatokat is igyekeztek feltárni, melyek különböző közvetítő mechanizmusokon 

keresztül (pl. szülői részvétel) hatással lehetnek a tanulói eredményességre. Azokat a 

folyamatváltozókat vizsgálták, melyek a (családi) háttér és a tanulmányi teljesítmény közötti 

kapcsolatot magyarázzák (Stevenson, Baker 1987; Epstein 1987) 

A család társadalmi- és gazdasági helyzete mögött sok-sok tényező, tevékenység, 

rejtett mechanizmus húzódhat meg. A szülők iskolai végzettsége is különböző 

mechanizmusokon (materiális, nyelvi, attitűdbeli mintanyújtás) keresztül hat, melyek sokféle 

családi tevékenységben (pl. közös beszélgetések) nyilvánulhatnak meg (Croll 2004, p. 412). 

A tanulók iskolai pályafutásában tehát nem egyszerűen a családok társadalmi státusza alakít 

ki különbségeket, hanem azok a tevékenységi formák, kommunikációk, melyek a családon 

belül vagy azon kívül történnek. Ide sorolhatók olyan közvetlen szülői támogatások, mint 

pl. házi feladat ellenőrzése, szülő-gyermek közötti beszélgetés, vagy a szülői részvétel egy 

helyi- vagy tágabb közösségben. Egy hazai szakmai tanulmányban is megjelenik a közvetítő 

mechanizmus fogalma, úgymint kapcsolati elem a családi-, társadalmi hátrány és a 

gyermekek későbbi érvényesülése szempontjából fontos készségek birtoklása között. 

Eszerint ilyen közvetítő mechanizmus lehet az otthoni-családi nevelési környezet, mely 

meghatározza a gyermekek iskolai pályafutását (Kertesi, Kézdi 2012a). A dolgozat témája 

szempontjából meghatározó, hogy az otthoni-, nevelési környezet kifejezés mögött 

meghúzódhatnak és értelmezhetők olyan magatartásformák és viselkedésmódok, melyek – 

szűkebb értelemben – a szülői részvétel témaköréhez sorolhatók. 

A szülői részvétel, mint folyamatváltozó vizsgálatának - a tanulói eredményességet 

magyarázó ereje mellett - másik előnye, hogy konkrét javaslatokat tud nyújtani az iskoláknak 

és a családoknak a megfelelő magatartásformák kialakítására. Ezenfelül kitágítja a szülői 

részvétel fogalmát azzal, hogy pl. a házi feladatban való segítésen túl számos lehetőséget 

kínál a beavatkozásra, mind a szülők, mind az iskola oldaláról. A hagyományos értelmezést 

tehát kiszélesíti társadalompolitikai beavatkozás lehetőségével, melyet először Epstein 

villantott fel (Lásd: 2.4.2. fej.). A hazai kutatók megfogalmazásában: „A közvetítő 
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mechanizmusok ismerete révén lehet meghatározni, hogy a hatékony beavatkozások 

érdekében milyen erőforrásokhoz kell az érintett családokat hozzásegíteni, hogyan lehet 

bennük ezen erőforrások jelentőségét tudatosítani, és milyen módon lehet őket a szóban 

forgó erőforrások használatához szükséges ismeretekkel és készségekkel felvértezni” 

(Kertesi, Kézdi 2012b, p. 6). 

     

Ha áttekintjük azokat a kutatásokat, melyek a szülői részvétel és az iskolai eredményesség 

témakörét érintik, akkor látható, hogy Stevenson és Baker (1987) voltak a legelsők azok 

között, akik a szülői részvételt közvetítő mechanizmusként értelmezték, amelyben a szülő 

aktív félként képes alakítani a családi háttér és a gyermek teljesítménye közötti kapcsolatot. 

A szülői részvétel ebből a nézőpontból egy kulcsfontosságú közvetítő a családi 

háttérváltozók és az iskolai teljesítmény között. Vizsgálatukban azt találták, hogy a szülői 

bevonódottság szintje majdnem teljes mértékben magyarázza a szülők iskolai végzettsége és 

a tanulmányi eredmények közti kapcsolatot (Stevenson, Baker 1987; Epstein 1987). Mielőtt 

azonban ezt a következtetést levonták volna, mindenekelőtt azokat a családi 

jellegzetességeket próbálták feltárni, melyek hatással lehetnek a gyermek kognitív 

fejlődésére és iskolai teljesítményére. Vizsgálatukban azt találták, hogy a magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkező anya intenzívebben és gyakrabban vesz részt gyermeke iskolai 

életében, mert erőfeszítéseit egyfajta beruházásnak tekinti gyereke iskoláztatásába. Kutatási 

eredményeik azt is mutatták, hogy minél fiatalabb a tanuló, annál nagyobb jelentőségű a 

szülői részvétel. A kisiskoláskori szülői bevonódás fontos a tanulók sikeres előmeneteléhez. 

Az első iskolai évek ugyanis több alkalmat nyújtanak a szülők iskolai részvételének, mint a 

későbbiek. Emellett a szülők többnyire úgy gondolják, hogy az alacsonyabb évfolyamra járó 

gyereküknek inkább tudnak segíteni a tanulásban, mint az idősebbeknek. A kutatási 

eredmények szerint azok a tanulók, akik esetében a szüleik részvétele magasabb szintű az 

iskolai eseményeken, jobban is teljesítenek (Stevenson, Baker 1987).  

A későbbi kutatások nem támasztották alá azt az előbb megfogalmazott tételt, mely 

szerint egyértelműen a szülők (édesanya) iskolai végzettsége mutat a legerősebb 

összefüggést a szülői bevonódással. Grolnick és Slowiaczek (1994) vizsgálata szerint a 

családi háttérváltozók nem egyformán hatnak a szülői részvétel különböző formáira. A 

magasabb iskolai végzettség alapvetően az intellektuális/kognitív részvételi típusra hat, 

azokra a tevékenységformákra, melyek stimulálják a gyerekek kognitív képességeit, amit 

más kutatások is megerősítettek (McNeal 1999). A szülő iskolázottsága azonban nincs 

hatással a szülői részvétel viselkedési aspektusára. Ez utóbbi azt a tevékenységi formát jelöli, 

mikor a szülő az iskola fontosságát jelezve részt vesz a különböző iskolai programokon. 

Ezzel mintát nyújt a gyereknek, aki a szülő magatartásán keresztül tapasztalja meg az iskola 

felé irányuló attitűdöt, mely közvetetten hat az iskolai eredményekre.  

 Ha egy – akár alacsonyabb végzettségű - szülő gyereke érdekében törődik az iskolai 

ügyekkel, akkor azt közvetíti, hogy lehetséges változtatásokat kezdeményezni. 

Viselkedésének stratégiai jelentősége van, mert a tanuló úgy fogja érezni, hogy az iskolai 

események, folyamatok nyomon követhetők, kontrollálhatók. Másik irányból is 

elképzelhető az iskola és otthon közeledése. Ha a gyerek magabiztos szereplője az iskolai 

életnek, arra indíthatja a szülőt, hogy intenzívebben részt vegyen az iskola életében. A 
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kutatási eredmények összesítéséből az látszik, hogy az eltérő társadalmi hátterű szülők 

különbözőképpen vesznek részt gyermekük iskoláztatásában. Az alacsony iskolai 

végzettségű és a kevéssé „bevonódó” szülők sztereotípiája tehát nem tartható fenn minden 

részvételi típus esetében (Grolnick, Slowiaczek 1994, p. 249). Összességében vizsgálatuk 

eredményei azt jelzik, hogy azok a módok, utak, mely alapján a szülők részt vesznek a 

gyermekük iskolai életében különbözőek a család társadalmi háttere szerint. A bevonódás 

tehát nem kizárólag a magasan iskolázott szülők stratégiája.  Ezért az iskolák nem 

szűkíthetik le a szülők bevonására irányuló stratégiájukat a kedvező társadalmi státuszú 

családokra (Grolnick, Slowiaczek 1994).  

Hasonló kérdéseket tett fel az az amerikai kutatópáros Sui-Chu és Willms (1996), 

akik egy nagymintás vizsgálat (NELS) során 24.599 nyolcadik évfolyamos tanulót kérdeztek 

meg többek között tanulási szokásaikról, az otthoni számonkérésekről és ellenőrzésekről, a 

szüleik és tanáraik közötti kapcsolattartás gyakoriságáról. A kutatók egyik célja az volt, hogy 

faktoranalízis segítségével elkülönítsék a szülői „bevonódás” iskolai és otthoni aspektusát 

(Lásd: 2.2.2.fej.). Ezek után megvizsgálták, hogy a szülői részvétel különböző formái milyen 

összefüggést mutatnak a tanulók iskolai eredményességével. Elemzésük szerint a 

legnagyobb hatása az otthoni támogatásnak van, ezen belül is az iskolai eseményekről való 

beszélgetésnek vagy a tanórán kívüli programokról való egyeztetésnek. Ez a megállapítás 

azért volt nagy jelentőségű, mert az elsők között hívták fel a figyelmet arra, hogy nem a 

szülő iskolai részvétele a meghatározó a tanulói eredményesség szempontjából.    

A másik fontos kutatási eredmény az volt, hogy a tanuló családi háttere csak 

mindössze 10%-ban magyarázza a szülői bevonódásban való eltérést. S bár számos 

összefüggés ezzel kapcsolatban szignifikáns, mégis a hatás nem nagy és a nagysága is függ 

a részvétel típusától. A család szocio-ökonómiai háttere nem mutat szignifikáns összefüggést 

az otthoni támogatással, ellenőrzéssel. Az otthoni támogatás, mint részvételi forma a szülők 

társadalmi-gazdasági helyzetétől függetlenül hat a tanuló tanulmányi eredményeire. 

Bármilyen társadalmi státuszú családban igaznak bizonyulhat az a kijelentés, hogy minél 

többet beszélgetnek otthon a gyerekkel, annál jobban teljesít a tanuló az iskolában. 

Következésképpen elvetik a „szegénység-kultúrája” tézist – a kulturális deficit elméletet -, 

ugyanis eredményeik nem igazolták azt a feltevést, hogy a munkásosztályhoz tartozó szülők 

kevesebb figyelmet fordítanának gyerekeik iskoláztatására, vagy a tanulást úgy tekintenék, 

mint amely kizárólag az iskola hatáskörébe tartozik. A szülői részvétel azonban összefüggést 

mutatott a tanuló nemével és azzal, hogy a gyereknek van-e tanulási vagy viselkedési 

problémája. Eredményeik azt mutatják, hogy a lány tanulók szignifikánsan többet 

beszélgettek otthon, míg a fiúk szülei többet kommunikáltak a tanárokkal az iskolában. A 

tanulási nehézséggel küzdő és/vagy viselkedési problémás gyerekek szülei alacsonyabb 

részvételt mutattak az iskolában (Sui-Chu, Willms 1996, p. 329) 

 Korábbi tanulmányok szerint a tanulói teljesítmények és a családi háttér közötti 

összefüggések valószínűleg a szülők különböző szintű, iskolához kapcsolódó 

„bevonódásának” tulajdoníthatók (Epstein 1987; Stevenson, Baker 1987). Ha ez így van, 

akkor azok a stratégiák, melyeknek a szülők bevonása a célja, magasabb iskolai 

teljesítményeket eredményezhetnek és csökkenthetik a különböző társadalmi hátterű tanulók 

eredményeiben meglévő egyenlőtlenségeket. Sui-Chu és Willms vizsgálata szerint azonban 
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az ilyen iskolák egyáltalán nem gyakoriak (1996). A kommunikáció gyakorisága és az 

otthoni támogatás többnyire hasonló szintet mutat iskolánként. Ellenben nagyobb 

különbséget találtak az iskolák között az önkéntes munkában való részvétel szintje és a 

szülői értekezletek látogatottsága tekintetében, de ezeknek nem volt jelentős hatása a tanulói 

eredményekre (szövegértés, matematika). Az iskola SES átlaga ugyanakkor hatással van a 

tanulmányi eredményekre, itt a kortárscsoport hatás, tanári elvárások, iskolai fegyelem, 

szülői bevonódás, anyagi erőforrások szintje a meghatározó. Ez egybecseng Coleman 

társadalmi tőkéről írt tézisével, mely szerint a társadalmi hálózatok és közös normák 

hozzájárulnak a magasabb teljesítményhez és az alacsonyabb lemorzsolódási arányhoz 

(1966). Összességében elmondható, hogy ahol magas arányban vannak magas státuszú 

szülők egyazon iskolában, ott az iskolai részvétel könnyebben megteremthető és 

fenntartható (Sui-Chu, Willms 1996).  

Hasonlóan az előbb idézett vizsgálathoz Singh et al. (1995) is az Egyesült Államok 

Nemzeti Longitudinális Oktatási Felmérésének (National Educational Longitudinal Study 

NELS) adatbázisát felhasználva vizsgálta a szülői bevonódás különböző komponenseinek 

hatását a 8. évfolyamos tanulók teljesítményére. Eredményei szerint a szülő-gyerek 

kommunikációnak mérsékelt hatása volt az eredményességre. A szülők iskolai részvétele 

nem mutatott befolyást, míg a legnagyobb hatást a gyermek oktatására vonatkozó szülői 

aspirációk gyakoroltak. Összességében a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a 

tanuló korábbi tanulmányi eredményei mellett a tanulással kapcsolatos szülői elvárások és 

törekvések a legjobb előrejelzői a tanulók teljesítményének.     

Hasonló következtetésre jutott Zellman és Waterman (1998), akik 193 anya és 

gyermek közötti interakciók jellegzetességeit vizsgálták. A gyermeknevelési stílust 

videofelvételek segítségével elemezték, melynek során a szülő-gyerek interakciókra 

fókuszáltak; a kommunikáció tisztaságára, melegségére, emellett figyeltek a negatív 

kommunikáció jeleire is. A szülői lelkesedést az interjúk során mérték fel, megkérdezve az 

anyát a szülőségről, a szülői hatékonyságról. A szülői bevonódással kapcsolatban két fő 

kérdést tettek fel: mit tesznek az iskolában és mit tesznek otthon a gyermek iskolai 

teljesítményének fejlődése érdekében. Eredményeik azt jelzik, hogy a szülői bevonódás mért 

aspektusai erős összefüggést mutatnak a család szocio-ökonómiai státuszával. Ez a hatás a 

szülői lelkesedés és a pozitív gyermeknevelési stílus által erősen meghatározott. A nevelési 

stílus, ahogyan a szülő interakcióba lép gyermekével meghatározóbb a tanuló iskolai 

eredményeit tekintve, mint a szülő iskolai részvétele. Összességében a kutatók szerint a 

szülői részvétel hatása a szülői értékekből és oktatási (tanulási) aspirációiból ered, mely a 

szülők lelkesedésében és pozitív gyermeknevelésében nyilvánul meg. Ezt észlelik a tanulók 

és internalizálják, belsővé teszik ezeket. Ez hat a gyerekek önértékelésére, motivációira és 

tanulási aspirációira. Hasonló eredményre jutott Fan, Chen (2001) akik szerint a legerősebb 

befolyása a szülői aspirációknak és elvárásoknak van. Ez a fajta szülői bevonódás minden 

családnál működik függetlenül az etnikai hovatartozástól.  

Desforges és Abouchaar (2003) összefoglaló munkája a 1995-2002 között megjelent 

angolszász tanulmányok elemzésével a szülői részvétel új elemeire hívta fel a figyelmet. Ez 

a szakmai körökben egyik legismertebb, legtöbbet idézett szintetizáló mű rámutatott, hogy 

az általában ismert tétel - a család társadalmi státusza és a tanulói teljesítmény közötti erős 
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kapcsolat - mögött a szülői részvétel különböző magatartásformái húzódnak meg.  Az 

összegző tanulmány szerint a tanuló tanulmányi eredményeire mindenekelőtt a szülők 

aspirációi, iskolával kapcsolatos attitűdjei és otthoni támogatása van hatással. A tanulók 

iskolai viselkedésének és eredményeinek a gyerek és a szülő közötti beszélgetések 

gyakorisága az egyik legjobb előrejelzője, még akkor is, ha a háttértényezőket, mint pl. 

társadalmi osztályhoz tartozás, család nagysága kivesszük az elemzésből. A szülői részvétel 

otthoni formája tehát a család társadalmi- és gazdasági helyzetétől függetlenül hat a tanulói 

eredményességre. Ez az otthoni támogatás amúgy is gyakoribb, mint az iskolai részvétel, 

mert sok szülő számos okból nem vesz részt az iskolai rendezvényeken, tevékenységekben 

és ez nem zárja ki azt, hogy elkötelezettek legyenek az otthoni tanulás támogatásában. Az 

otthoni támogatás, részvétel hatékonyabb, tartósabb, közvetlen jellegű és mindenre kiterjed. 

A szakmai tanulmány szerint azonban egy bizonyos szintű iskolai részvétel fontos, mert 

hosszú távon – a tanárokkal való kapcsolaton és az információk megszerzésén keresztül – 

hat a tanuló teljesítményére és beilleszkedésére. A szülői részvétel és a tanulói teljesítmény 

között azonban nem fedezhető fel lineáris kapcsolat (kétszeres szülői részvétel, nem 

eredményez kétszer olyan magas tanulói teljesítményt) (Desforges, Abouchaar 2003).   

2.3.2 Iskolaeredményességi kutatások -  szülők bevonása az iskola életébe  

Bár a Coleman-jelentés éppen azt hangsúlyozta, hogy elsősorban a családi háttértényezők 

hatnak a tanuló iskolai eredményére és az iskola magyarázó ereje csupán 5-9%, mégis 

mintegy ellenhatásként azóta kutatások sora vizsgálta azt a kérdést, hogy az iskola milyen 

mechanizmusokon keresztül tud pozitív hatást gyakorolni a tanulók eredményeire (Teddlie, 

Reynolds 2000, Hattie 2012, 2015, Scheerens 2000). Ennek megválaszolására indultak meg 

azok az iskolaeredményességi kutatások, melyek elsősorban azt vizsgálták, hogy a tanulók 

tesztekkel mérhető teljesítménye milyen iskolai tényezőktől, folyamatoktól függ. Az 1960-

70-es évek óta – az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában – számos 

kutatás zajlott, melynek eredményeit itt nem tárgyaljuk részletesen. Itt most csak azokat a 

vizsgálatokat mutatjuk be, melyek a szülői bevonódás témaköréhez kapcsolhatók, azok 

fontosságát emelik ki és meghatározó szerepet játszanak az iskola és a szülők közötti 

kapcsolatrendszer kialakításában (Lásd: 2.4. fej). Ebben az alfejezetben intézményi szinten, 

az iskola nézőpontjából közelítünk a kérdéshez, mely egyúttal lehetőséget nyújt kutatásunk 

kvalitatív eredményeinek értelmezéséhez (Lásd 4.3. fej.). 

A korai iskolaeredményességi-vizsgálatok azt kutatták, hogy az iskolák milyen 

szerepet játszhatnak a tanulók tanulmányi teljesítményeiben. Feltették a kérdést, hogy az 

iskolák egyáltalán mit tehetnek a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése ellen? 

Kizárólag a családi háttér határozza meg a tanulók iskolai pályafutását, s később a társadalmi 

rétegződésben betöltött helyét? Az angolszász országokban végzett első kutatások 

mindenekelőtt az iskolavezetés szakmaiságát, a magas tanulmányi elvárásokat, a 

biztonságos és rendezett környezetet, az alapkészségek fejlesztését és a tanulói előrehaladás 

folyamatos értékelését emelték ki. Az Edmonds, Frederiksen (1979) féle öt faktor-modell 

még nem tartalmazta a szülők bevonására irányuló intézményi gyakorlatokat, de ettől 

függetlenül jelentős hatást gyakorolt az amerikai iskolák oktatási gyakorlatára; többek között 
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az iskolai szakmai vezetés képzésére vagy a tanulói előrehaladás értékelésére. Később – 

mikor egyre több kutatás irányult erre a kérdéskörre – már egyre több tényezőt azonosítottak, 

melyek az iskola hatásaként magyarázhatók. Az egyik legtöbbet idézett – általános iskolákra 

kiterjedő – angol eredményességi-vizsgálat tizenkét tényezőt határozott meg, mely 

befolyásolja a tanulók eredményességét (Mortimore et al. 1988). Az ötven vizsgált londoni 

iskola közül azok mutatkoztak eredményesnek, ahol az iskolavezetés célorientált és egyeztet 

a tanárokkal, a tanítási nap strukturált, a tanároknak intellektuális kihívást jelent a tanári 

munka, gyakori a tanár-diák kommunikáció, pozitív az iskolai légkör és a szülőket bevonják 

az iskola életébe. Ezzel a kutatással a szülői bevonódás, mint tényező bekerült az 

eredményes iskolák ismérvei közé. A vizsgálat szerint azok az iskolák sikeresebbek, ahol az 

iskola-politika nyitottságot képvisel és ösztönzi a szülőket mind az otthoni (pl. közös 

olvasás), mind az iskolai (pl. osztálytermi munkában való segítés) bevonódásra.  

Az ezredforduló követően egyre több szintetizáló jellegű tanulmány született, mely 

összefoglalta mindazokat – többnyire angolszász kutatási eredményeket – melyek az oktatás 

eredményességét érintik. Az iskolai eredményességen túl egyre inkább előtérbe került a 

tanári munka eredményességének és ezzel párhuzamosan az osztálytermi folyamatoknak a 

vizsgálata. Teddlie, Reynolds (2000) átfogó, rendszerező munkája kilenc általános tényezőt 

azonosított, melyek szerepet játszhat a tanulók eredményességében. A leírás sorrendjében 

ezek a következők; hatékony iskolavezetés, a tanulás támogatása, pozitív iskolai kultúra, 

magas elvárások a tanulók és a tanárok felé, az iskolai, az osztálytermi és a tanulói szintű 

folyamatok folyamatos ellenőrzése, szülők bevonása, a hatékony tanítás ösztönzése, az 

iskola dolgozóinak szakmai fejlesztése, a tanulók bevonása az oktatás folyamatába (jogok 

és kötelezettségek). 

Minden egyes indikátor mögött részletes leírás olvasható, mely tartalmazza azokat a 

szempontokat, melyek megvalósítása elvezethet a tanulói eredményesség növeléséhez. Ez a 

szülők bevonása esetében olyan iránymutatást jelent, mely szerint támogatni kell a szülőkkel 

való pozitív interakciókat és ezzel egyidejűleg célszerű enyhíteni a negatív hatásokat. A 

szülői részvétel ösztönzése egyre inkább a figyelem előterébe került, melyet azt is jelez, 

hogy az iskolaeredményességi kutatások eredményeként leírt tényezők közül immár nem 

utolsóként, hanem a „középmezőnyben” említik.  

A szintetizáló jellegű kutatásokat egyre gyakrabban egészítették ki olyan meta-

analízisekkel, melyek nemcsak az eddigi kutatások eredményeit rendszerezték, azok hatásait 

igyekeztek feltárni. Az összegző meta-elemzéseknek a célja az volt, hogy minél több kutatási 

eredmény alapján készítsenek áttekintést az eredményességre ható tényezőkről, 

megbecsülve a különféle tényezők hatásainak nagyságát. John Hattie folyamatosan 

fejlesztett meta-adatbázisában 2011-ben 150 tényezőt vont megfigyelési körébe, 2015-ös 

publikációjában azonban már 195 hatótényezőt különített el (Hattie 2012, 2015).7 Bár Hattie 

                                                      
7 Az általa alkalmazott Cohen-féle d mérőszám7 használatára vonatkozóan kialakult interpretációs gyakorlat 

szerint a 0,2-es érték „alacsonynak” mondható (ilyen mértékű eltérések jellemzik pl. a 15 éves és a 16 éves 

lányok közötti testmagasság különbségeket) (Cohen 1969). A 0,5-os hatás érték mutató „közepesnek” 

tekinthető, ilyen – szemmel látható különbségeket – találnánk a 14 éves és a 18 éves lányok testmagassága 

között. A 0,8-as hatás mutató pedig már „magasnak” tekinthető, olyan különbségekre utal, amilyet például a 

13 éves és a 18 éves korosztály között észlelnénk (Coe 2002). 
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meta-elemzésének módszertanát sok bírálat éri, hiszen nehézséget jelent eltérő 

mérőszámokkal kifejezett hatásmutatókat egységesítetten – standardizáltan – kezelni, mégis, 

az adatbázis a publikációk és hivatkozások tanúsága szerint foglalkoztatja a kutatókat8. A 

legutóbbi lista első helyezett tényezői „a tanár tanulóra vonatkozó teljesítmény becslése” 

(1,62), az „együttes tanári hatékonyság” (1,57), „a tanuló önálló célkitűzése” (1,33), a 

„Piaget alapú oktatási program” (1,28) voltak.  

A szülői bevonódás (parental involvement) tényezője 2015-ben az 57. helyre 

sorolódott a figyelembe vett 195 tényező közül (Hattie 2016). Hattie a 2011-es és a 2015-ös 

metaelemzések eredményeként egyaránt 0,49-es hatástényezőt kapott, ami közepesnek 

tekinthető és közel áll az összes tényező figyelembe vételére megállapítható 0,4-es átlaghoz. 

A szülői bevonódás elősegítése tehát közel átlagosan, azaz más programokhoz hasonló 

mértékben képes fejleszteni az iskolázás eredményességét. Megjegyzendő azonban, hogy 

sem a szülői bevonódás, sem más tényező hatása nem vehető figyelembe kontextusoktól 

függetlenül – ami a fejlődő országokban jelentős eredményesség javulást eredményez, az a 

fejlett világ országaiban hatástalan maradhat (Harber 2014).   

Az eredményesség témakörében végzett hazai kutatások elsősorban arra keresték a 

választ, hogy milyen, az iskolák által is befolyásolható tényezők hatnak a tanulói 

teljesítményekre. Ehhez többnyire a 2001 óta rendelkezésre álló Országos 

Kompetenciamérés adatait hívták segítségül, mely azóta is lehetőséget nyújt az 

eredményesség és az iskolák egyes tényezőinek közötti összefüggések feltárására. Lannert 

(2006) az általános iskolák körében végzett kutatásokat, mely kimutatta, hogy jellemzően 

azok az iskolák eredményesebbek, ahol az iskolavezetés gyerekközpontú, értékorientált 

magatartást folytat, ahol figyelnek a szülőkkel való kapcsolattartásra és a tanulók 

készségeinek fejlesztésére. Ez a tanulmány emelte ki először a szülők bevonásának 

fontosságát, mint az iskolák által befolyásolható tényezőt. Azóta más kutatások is 

rávilágítottak a szülői részvétel szerepének a fontosságára.  

A társadalmi tőkeelmélethez kapcsolódóan (Pusztai 2009) sikeresen azonosította a 

szülői részvétel néhány – az iskola érték-és normarendszeréhez köthető - csatornáját, melyek 

nagyobb hatást gyakorolnak a tanulói eredményességre, mint a gyakran felértékelt családi 

háttértényezők. Szintén a középiskolai korosztály tanulói eredményességére ható tényezőket 

kutatva mutatta ki Szemerkszi (2015) – a 9. és 11. évfolyamos diákok esetében - a szülői 

támogató közeg jelentőségét. Az adatok szerint ez utóbbi elsősorban a szubjektív 

eredményességre hat, mely a tanuláshoz való viszonyban és a tanulás iránti elköteleződésben 

mutatkozik meg. A tanulmányi teljesítmények pozitív irányú változása akkor következhet 

be, ha a tanulás iránti elköteleződés jelen van a gyermek életében. Ehhez nyújthat támpontot 

a szülői elköteleződés, mely nemcsak a gyermek kognitív készségeire hat, hanem érzelmi 

világára, affektív képességeire is. A fent említett vizsgálatok mindenekelőtt a kognitív 

területekre, a teljesítménymérésekben előtérbe állított alapkészségek (szövegértés, 

matematika) felmérésére irányultak, de az utóbbi időkben egyre nagyobb figyelem fordul a 

szociális kompetencia egyes elemeinek a feltárására is (Arnold, Lindner-Müller 2012).  

  

                                                      
8 A figyelembe vett tényezők a középfokig terjedő közoktatásra vonatkoznak.   
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2.4 A szülő és az iskola közötti kapcsolatrendszer  

Az alábbi fejezetrészekben a szülői részvétel témakörét nem az egyéni, hanem az intézményi 

oldal felől közelítjük meg, kiemelve az iskola és a szülő közötti kapcsolatrendszer 

jelentőségét a tanulók iskolai eredményességében. Ennek értelmében először tisztázzuk a 

partnerkapcsolat kifejezés eredetét és tartalmát, majd áttekintjük az immár klasszikusnak 

számító angolszász modelleket, s végül bemutatjuk ezeknek az elméleteknek az 

implementációs lehetőségeit. Mindezek szorosan kapcsolódnak kutatásunk kvalitatív 

komponenséhez, melynek során az elméleti modellek segítségével összehasonlítjuk – a 

szülők bevonására irányuló – az angolszász és a hazai intézményes gyakorlatot.  

2.4.1 A szülő-iskola kapcsolatrendszer (angolszász) modelljei  

A szülők részvétele/bevonódása gyermekük iskoláztatásában megvalósulhat egyéni szinten, 

többnyire otthoni támogatás formájában, de megjelenhet intézményi szinten is, mikor a szülő 

kapcsolatot vesz fel gyermeke iskolájával, az ott tanító pedagógusokkal. Ez utóbbi esetben 

kialakul egy viszonyrendszer tanár és szülő, illetve iskola és család között. Erre a 

kapcsolatrendszerre a szakirodalom az utóbbi évtizedekben a partnerkapcsolat kifejezést 

használja, mely mind a köznyelvben, mind a szaknyelvben általában pozitív jelentéstöbbletet 

hordoz. Ugyanis azzal az előfeltevéssel él, mintha az iskola és a család vagy a tanár-szülő 

közötti viszonyrendszer problémamentes, vagy legalábbis neutrális lenne. Emögött általában 

olyan implicit és explicit elvárások fogalmazódnak meg, többnyire az oktatáspolitika 

részéről, hogy a tanárok és a szülők között jó partneri viszonyt kell kialakítani. Ezek az 

igények azért merülnek fel, mert a kutatási eredmények is azt mutatják, hogy a megfelelő 

iskola és család közötti kapcsolat elengedhetetlen a gyermek fejlődéséhez, jól-létéhez, és az 

élethosszig tartó tanuláshoz (Markström 2013).  

Az iskola-szülő partnerkapcsolat többféle értelmezésben jelenik meg a 

szakirodalomban, mégis ezek többnyire ugyanazokat az elemeket tartalmazzák; a közös 

felelősséget az iskola és a család között, valamint az együttes munkálkodást a gyermek 

fejlődése érdekében (Driessen et al. 2005; Smit et al. 2007). A jól működő partnerkapcsolat 

feltétele a kölcsönös tisztelet, a közös érdekek, a nyitott kommunikáció a szülő és iskola 

között. Ez azonban nem egy statikus állapot, hanem egy folyamat, melyben a partnereknek 

– ideális esetben - az a célja, hogy folyamatosan erősítsék és támogassák egymást a gyerekek 

fejlődése érdekében (Markström 2013)  

Ez a kapcsolatrendszer nagyon eltérő formákat ölthet, mely függ az egyének 

hozzáállásától, de azoktól az intézményi politikáktól is, melyek előtérbe helyezik, vagy 

éppen figyelmen kívül hagyják a szülők meghatározó szerepét gyermekük iskoláztatásában. 

Az angolszász világban a szülői bevonódás témakörének középpontba kerülésével 

párhuzamosan az iskolát és az otthont elválasztó határok az utóbbi évtizedben elmosódtak, 

mely új helyzetet teremtett mind a tanárok, mind a szülők számára. Az iskola felől egyre 

nagyobbak lettek az elvárások a szülők felé, másrészt a szülők is egyre nagyobb mértékben 

vesznek részt az iskolák életében pl. helyi tantervbe, kurrikulumba való beleszólás, önkéntes 
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munkák stb. Az iskolák többször újradefiniálják kötelezettségeiket, melynek következtében 

az utóbbi évtizedekben az angolszász országokban a szülőkre egyre nagyobb felelősség 

hárul. Ez pedig nemcsak a szülői részvétel gyakoriságát érinti, hanem minőségileg más 

jellegű feladatokat és magatartásformákat is jelenthet (Markström 2013).     

 

A szakirodalom tanulmányozása során jól érzékelhető volt, az az elméleti bevezetőben is 

említett különbség, mely szerint az atlanti rendszerhez tartozó országokban az iskola–otthon 

kapcsolatrendszerét tárgyaló elméletek jóval kidolgozottabbak, mint a kontinentális 

rendszerhez sorolható államok szakmai tanulmányai. Az előbbiek nagyobb szerepet 

tulajdonítanak – történelmi és kulturális gyökerük folytán – az iskola és a helyi közösség, 

benne a család viszonyrendszerének. Ezért nem meglepő, hogy ezt a kapcsolatrendszert 

érintő modellek többnyire az Egyesült Államokból származnak, mely modelleket azóta a 

világ más részein is hatékonyan adaptálták. Az alábbiakban bemutatott elméleti modellek 

jól leírják az iskola-otthon, illetve a tanár-szülő kapcsolatrendszerének sajátosságait, a szülői 

részvétel legjellemzőbb akadályait, továbbá a modellek implementációs lehetőségeit (Lásd: 

2.4.2.fej).              

Az angolszász világban – az iskola-szülő partnerkapcsolat témakörében – az egyik 

legtöbbet idézett szerző, Epstein (2001) a két intézmény együttműködésének fontosságát 

hangsúlyozta. Véleménye szerint a szülői bevonódás és annak egyes formái legalább olyan 

fontosak a tanulmányi eredményesség szempontjából, mint a családi háttérváltozók 

(Handbook of the sociology of education 2000, p. 289). Epstein (2001) kétféle megközelítést 

vázolt fel: az egyik a konfliktusokat emeli ki, a nézőpontok különbségéből adódó 

feszültségeket, ahol az iskola és a család közötti kapcsolatok diszharmonikusak. A másik 

megközelítés szerint a megfelelő partnerkapcsolat nélkülözhetetlen a gyermek fejlődése 

érdekében. Az iskolának és az iskolavezetésnek tehát választási lehetősége van: vagy kevés 

interakciót alakít ki a családok és a helyi közösségek felé, vagy a harmonikus együttműködés 

érdekében gyakori kommunikációt és kapcsolatfelvételt kezdeményez. Ez utóbbi az iskolák, 

a családok és a közösségek között azt eredményezi, hogy több tanuló észleli az iskola, a 

tanulás fontosságát, az egymásnak való segítést és a közös gondolkodást.  

Epstein partnerkapcsolati modellje három fő kontextusból – a család, iskola és a helyi 

közösség – indul ki, mely hatással van a gyermek szocializációjára és oktatására. A modell 

középpontjába a tanulót állította. A partnerkapcsolat lényege, hogy hozzájáruljon az iskolai 

sikerek eléréséhez. Ha a tanuló érzi a bíztatást, akkor szorgalmasabban tanul, jobban teljesít, 

nem morzsolódik le. Emellett a szülő és az iskola közötti harmonikus együttműködések 

fejlesztik az iskola légkört, színesítik az iskolai programokat, növelik a szülők készségeit és 

segítik a tanárokat a munkájukban (Epstein 2001).  

J. L. Epstein partnerkapcsolati modelljében az iskola, család és közösség három 

szférája áthatja egymást. A közöttük meghúzódó interperszonális kapcsolatok vizsgálhatók 

egyrészt intézményi szinten (pl. iskola meghív minden szülőt bizonyos iskolai programokra) 

és egyéni-individuális szinten (pl. amikor egy szülő és egy tanár beszél egymással). A modell 

szerint egy partnerkapcsolatban a tanárok létrehozhatnak egy „család-barát” iskolát, 

melyben az iskola partnere minden családnak, még azokénak is, akik nehezen elérhetők. A 

szülők is kialakíthatnak olyan „iskola-barát” családokat, melyben a családok megerősíthetik 
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az iskola, a házi feladat fontosságát, és mindazokat a tevékenységeket melyek fejlesztik a 

tanulók képességeit, készségeit. A közösségek szintén megvalósíthatnak olyan iskola-barát 

programokat, melyek bátorítják és jutalmazzák a tanulókat az erőfeszítésükért, a 

fejlődésükért. Emellett kialakíthatnak olyan szolgáltatásokat, programokat, melyek segítik a 

családokat abban, hogy jobban tudják támogatni gyermekeik tanulmányait.  

  

J. L. Epstein az 1980-as évek végén hozta létre szülő-iskola partnerkapcsolati modelljét, s 

benne a szülői bevonódás egyes típusainak keretrendszerét. Pályafutásának későbbi 

szakaszában tipológiáját kitágította, és hatodik elemként bevette a tágabb közösséggel való 

együttműködést is, mely erősíti az otthon és az iskola kapcsolatát. J.L. Epstein szerint ezek 

a bevonódási formák pozitívan befolyásolják a tanulók iskolai teljesítményét, s egyúttal 

hozzájárulnak a gyermekek egyenlőbb esélyeinek megteremtéséhez. 

 

„Az Epstein által leírt bevonódási formák a következők: 

 

1. szülői feladatok: a lakhatás, egészség, biztonság feltételeinek megteremtése; 

a gyermek és a szülő közötti nyílt és őszinte interakciók lehetőségének 

megteremtése; a gyermek tanulási feltételeinek megteremtése; a gyermek 

iskolai beilleszkedésének, megismerésének elősegítése,  

2. kommunikáció: az iskola és a család, a család és az iskola között 

megvalósuló hatékony kommunikációra törekvés 

3. önkéntesség: a szülő aktív részvétele az iskola/osztály életében, az iskola és 

a gyermek érdekében  

4. otthoni tanulás: segítségnyújtás a házi feladatokban, iskolai munkák 

elkészítésében, az oktatással kapcsolatos döntésekben;  

5. döntéshozatal: részvétel az iskolai szülői testületek munkájában 

6. együttműködés a tágabb közösséggel: együttműködés az iskolát és a családot 

körülvevő tágabb közösség intézményeivel a család és az iskola 

erőforrásainak gazdagítása céljából” (Lassú et al. (2012, p. 17).  

 

A bevonódás fent említett hat típusa sok-sok tanulmány, kutatómunka és terepmunka során 

bontakozott ki. Ez a koncepció – lépésekben összegezve – útmutatást ad abban, hogy 

bármely iskola hogyan valósíthat meg széleskörű iskola és család partnerkapcsolati 

programot. Minden egyes bevonódás-típus sok különböző partnerkapcsolati gyakorlatot 

foglal magában, feladatokat, melyekkel meg lehet szólítani minden családot. A bevonódás 

minden egyes típusa különböző eredményekhez vezet a tanulóknál, a szülőknél, a tanároknál 

és az iskolai klímában. Így az iskoláknak van választási lehetőségük, hogy melyik 

gyakorlatot valósítják meg, melyikkel érik el inkább kitűzött céljaikat, melyik illeszkedik 

inkább fejlesztési terveikbe. A táblázatok tehát gyakorlati példákat, a sikeres 

implementációhoz szükséges feladatokat, a megértéshez szükséges újrafogalmazásokat és 

dokumentált (várható) eredményeket tartalmaznak (Lásd: Függelék 46. sz. táblázat).   
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Főbb megállapításai: 

 

- Általános jelenség, hogy a magasabb társadalmi státuszú családok/közösségek 

kiemelkednek a szülői bevonódásban, kivéve, ha az iskolák és a tanárok különleges 

figyelemmel fordulnak a hátrányosabb helyzetű közösségek felé, dolgozva a pozitív 

partnerkapcsolat létrehozásán.   

- Az iskolák a társadalmilag- és gazdaságilag hátrányos helyzetű közösségek 

családjaival többnyire a tanulók problémáiról beszélgetnek, hacsak nem igyekeznek 

kialakítani egy kiegyensúlyozott partnerkapcsolatot, melyben a tanulók pozitív 

eredményeit is felmutatják. 

- A partnerkapcsolat általában hanyatló tendenciát mutat az évfolyamok 

emelkedésével, hacsak nem az iskolák és a tanárok közösen dolgoznak a megfelelő 

partnerkapcsolat kialakításán minden évfolyamon.   

- Általában az egyedülálló szülők, az iskolától távol lakó családok és az apák kevésbé 

vonódnak be, kivéve, ha az iskola olyan programokat szervez, amelyek lehetőséget 

teremtenek arra, hogy különböző időkben és helyszíneken támogassák a családokat 

Epstein et al. (2002, pp. 6–7). 

 

   

Hoover-Dempsey modellje a szülők bevonásáról 

 

Miért fontos a szülők bevonása? Miért hasznos ez a szülők és a pedagógusok számára? 

Hogyan okoz különbségeket az iskolai eredményekben a részvétel eltérő szintje? Többek 

között ezeket a kérdéseket tekintette kiindulópontnak Hoover-Dempsey, aki válaszaiban arra 

törekedett, hogy a szülői bevonódás eltérő indítékaira magyarázatot adjon. A szakmai 

körökben elismert tételt, mely szerint a szülői bevonódás fejleszti a tanulói teljesítményt 

kiegészítette azzal, hogy ez a szociális kompetenciákra és az iskolai beilleszkedésre is 

pozitív hatást gyakorol. Azt találta, hogy a szülők részvétele tehát nemcsak az iskolai 

eredményességre hat, hanem a tanulók iskolához fűződő attitűdjére, a tanulásra fordított 

időre és az iskolai magatartására is. A tanár és a szülő közötti együttműködést pedig aszerint 

vizsgálta, hogy a résztvevő feleknek milyen előnyökkel jár a megfelelő partnerkapcsolat. A 

szülőknek azért lehet hasznos, mert ez fejleszti a tanulók tanulásának segítéséhez szükséges 

képességet. Másrészt azok a tanári gyakorlatok, melyek magasabb szintű bevonódásra 

ösztönöznek, növelik saját otthoni és iskolai részvételüket. A szülők általában 

elégedettebbek az iskolával és inkább elismerik a tanárok - gyermekeik fejlődéséért – végzett 

munkáját. A pedagógusoknál a saját tanári hatékonyság érzete erősebbé válik, mivel saját 

tanítási képességeit pozitívabban látja. Egy jó partneri kapcsolatban a tanár jobban megérti 

a tanulók egyéni tanulási szükségleteit, s egyúttal képes arra, hogy a szülőket támogassa 

gyermekük iskoláztatásában. A szülők nagyobb hajlandóságot mutatnak a bevonódásra, ha 

azt érzik, hogy a tanárok ezt üdvözlik és szorgalmazzák (Hoover-Dempsey, Sandler 1997). 

Az iskola és a szülők közti kommunikáció jellemzően egyirányú, többnyire az 

iskolától irányul a családok felé, mint például iskolai programokról szóló tájékoztatók, 

információk a tanulók viselkedéséről, teljesítményéről és a tanári elvárásokról. Ezek a 
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jelzések általában tájékoztató jellegűek, melyben nem az ötletek és információk közös 

kicseréléséről van szó, hanem a tanulók fejlődéséről, szükségleteiről, eredményeiről. A 

tanárok és a szülők közti kommunikációk sokszor egyoldalúak. Többnyire nagyobb 

hangsúly van a tanári magyarázatokon, s kevésbé jellemző az eltérő elképzelések 

megvitatása a tanuló viselkedéséről vagy sikeres iskolai továbbhaladásáról. A kétirányú 

tanár-szülő interakciók ritkábbak, általában leszűkülnek a telefonbeszélgetésekre, az iskolai 

programokon lezajló spontán beszélgetésekre, vagy az üzenő füzetben való jegyzetváltásra 

(Walker, Hoover-Dempsey 2008). 

Hoover-Dempsey, K. V. és Sandler több évtizedes kutatómunka során – több 

lépcsőben – együttesen dolgozták ki a szülői bevonódás modelljét (Lásd: Függelék 9. ábra). 

A modell öt szintet foglal magába, melyből az első szintet tárgyaljuk részletesen, mivel ez 

érinti elsősorban a szülő-iskola kapcsolatrendszerét, azokat a motivációkat, melyek a 

szülőket bevonódásra késztetik. A modell első szintje azt írja le, hogy a szülőket milyen 

tényezők motiválják a bevonódásra. A családokat három fő ok késztetheti bevonódásra: (1) 

személyes motivációk, (2) érzékelik az iskola meghívását, (3) szülői életkörülmények 

(kontextuális változók). Az első két ponthoz tartozó motivációk különösen fontosak, mert 

ezek a szülő-iskola partnerkapcsolat keretében befolyásolhatók (Lásd: 2.2.3.fej). A modell 

szerint a szülői bevonódást erősen befolyásolják azok a kontextuális változók, melyek az 

iskola felől érkeznek. Az egyik ezek közül az ún. általános invitálás az iskolától, mely az 

iskola egész légkörét érinti, a nyitottságot, az odafordulást a szülők felé.  Ez a meghívás 

különösen azoknak fontos, akiknek a szerep-konstrukciójuk passzív, és akiknek az én-

hatékonyságuk érzése alacsony. Az iskolai környezet és az iskolai klíma fontos szerepet 

játszik a szülői bevonódással kapcsolatos gyakorlatokban. Ezek minősége, az iskola 

struktúrája, az iskolavezetés szülői szükségleteket, elvárásokat feltáró gyakorlata, az iskola 

dolgozóinak attitűdjei mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskola-szülő 

partnerkapcsolat megfelelő legyen.  

A pedagógusok felől érkező célzott meghívások, iskolai programok bátorítják a 

szülőket a részvételre. A jó együttműködés feltétele, ha az iskola tanárai reagálnak a szülői 

igényekre és segítséget nyújtanak abban, hogy milyen módszerekkel támogassák 

gyermekeik tanulását. A szülők jellemzően azokkal a tanárokkal szeretnek beszélgetni, akik 

figyelnek rájuk és érdeklődnek problémáik iránt. Ebben a viszonyrendszerben a bizalom 

kétirányú kommunikációt kíván meg, mégis a tanári kezdeményezés fontos kezdeti lépés a 

partnerkapcsolat kialakításához. A szülői bevonódást azonban nemcsak az iskola és a 

pedagógusok kezdeményezhetik, hanem a tanulók is. A gyermekek is motiválhatják 

szüleiket a nagyobb fokú iskolai részvételre, és kérhetik támogatásukat a házi feladatok, 

vagy projektmunkák elkészítésében. 

A szülői bevonódást meghatározhatják olyan tényezők is, melyek nem 

befolyásolhatók az iskola vagy a pedagógusok által. Ide sorolható a család kultúrája, a 

szülők idő- és energia érzékelése, valamint a készségeik és tudásuk. Ezek közül a család 

kultúrája játszik a legnagyobb szerepet abban, hogy a szülők mennyire érzik fontosnak, hogy 

bevonódjanak gyermekeik iskolai életébe. Jelentős korlátot jelent azonban a szülők 

munkaideje, s az ebből eredő energia-és időhiány. Ez utóbbi elsősorban az iskolai 

programokon való részvételre hat. Ettől függetlenül azonban a szülői elkötelezettség a 
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gyermek iskolai előmenetelével kapcsolatban megnyilvánulhat otthoni támogatás 

formájában (Hoover-Dempsey et al. 2005).  

 

A szülői bevonódást akadályozó tényezők 

 

Az iskola és a tanárok könnyebben építenek ki megfelelő partnerkapcsolatot azokkal a 

szülőkkel, akiknek személyes motivációik és családi hátterük inkább az iskola felé 

fordulásra készteti őket. Mégis számolni kell azokkal a szülői csoportokkal is, akik 

bármilyen okból kifolyólag nem tudnak, vagy nem akarnak bevonódni gyermekük iskolai 

életébe. Hoover-Dempsey sorra vette azokat a tényezőket, melyek a szülői bevonódás 

gátjaiként értelmezhetők. Ezek lehetnek a családhoz köthető korlátok és lehetnek az iskola, 

illetve a tanárokból eredő akadályok is. Ha először a családhoz kapcsolódó nehézségeket 

vesszük sorra, akkor több tényező is szóba jöhet, melyek három csoportra bonthatók. Az 

elsőbe azok a praktikus nehézségek tartoznak, mint pl. rugalmatlan munkaidő, kényszerű 

ingázás a távoli lakóhely miatt. A második csoportba sorolhatók azok a pszichológiai 

nehézségek, mint pl. kellemetlen iskolaélmények, gyenge iskolai teljesítményre és 

bánásmódra emlékezés, elégtelen fizikai és mentális egészség, melyek miatt sok szülő úgy 

érezheti, hogy nem eléggé felkészült a hatékony partneri viszony kiépítésére és fenntartására. 

S végül azok a kulturális különbözőségből eredő akadályok is megemlítendők, melyek az 

iskolai és az otthoni értékrendek, elvárások eltéréséből adódnak. Felmerülhetnek nyelvi 

különbözőségek, melyek korlátozhatják az iskolában megnyilvánuló értékek megértését, 

elfogadását (Walker, Hoover-Dempsey 2008).  

A jó partnerkapcsolat kialakulását nemcsak a család tartózkodása, passzivitása 

akadályozhatja meg, hanem az iskolában, és a tanárokban meglévő korlátok és nehézségek 

is. A szülőkhöz hasonlóan a pedagógusoknál is megjelenhetnek gyakorlati nehézségek, 

melyek elsősorban a tanári képességek hiányában érhetők tetten. Sok tanár felismeri a szülői 

bevonódás fontosságát, de ennek elősegítése nagy erőfeszítést kíván és időbefektetést 

követel pl. házi feladathoz kapcsolódóan fejlesztési tervek készítése a szülők bevonására, 

összejövetelek, szülői estek szervezése. Ha mindezekhez nem járul az iskolavezetés 

támogatása, akkor ez nem motiválja a tanárokat sem a többletmunka elvégzésére. A 

pedagógusoknál is fennállhatnak különböző pszichológiai és kulturális korlátok, mint pl. 

tanítási képességek és a szülőkkel való kapcsolattartás képességének hiányosságai, a szülői 

kritikáktól való félelem. Sok tanárnak kevés ismerete van arról, hogyan vonja be 

hatékonyabban a szülőket az iskola életébe. Amennyiben kevés pozitív visszajelzés érkezik 

a szülők felől a tanári erőfeszítésről, akkor sok tanár feladja azt, hogy elérje a szülőket. Egy 

idő után ez a terület kevésbé kap hangsúlyt a pedagógiai munkájában (Walker, Hoover-

Dempsey 2008; Green et al. 2007).    
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2.4.2 A szülők bevonására irányuló elméletek gyakorlati megvalósítása 

 

Az iskolák és a szülők, valamint a helyi közösségek kapcsolatrendszerét támogató 

programok kifejlesztésében és implementációjában az egyik legkiemelkedőbb munkásságot 

J.L. Epstein mondhatja magáénak, aki ráirányította a szakmai közösség figyelmét arra, hogy 

a partneri viszonyt elősegítő stratégiák és módszerek hozzájárulhatnak a különböző 

társadalmi helyzetű családok „bevonódottsága” közti különbségek kiegyenlítéséhez.  

Milyen egy jól működő partnerkapcsolat? Hogyan lehet a gyakorlatban bevezetni és 

hatékonyan működtetni? Mi az eredménye a jobb kommunikációnak és interakciónak ebben 

a három fontos kontextusban (iskola, család, közösség)? A szakirodalom szerint az Epstein 

által kidolgozott koncepció nem egy absztrakt teória, hanem a mindennapos gyakorlatban és 

kommunikációban is megjelenik. Álláspontja szerint a család, iskola, közösség hármasát úgy 

kell tekinteni, melyek állandóan áthatják, befolyásolják egymást. Ha ez mégsem így történik, 

akkor egy tanár gondolkodhat így: „ha a család teszi a dolgát, akkor mi is tudjuk végezni a 

munkánkat”, vagy szülőként „én nevelem a gyerekem, a te feladatod, hogy tanítsd őt”. Ha 

ezek a szférák – Epstein elmélete szerint – áthatják egymást, akkor tanárként 

gondolkodhatunk úgy „én nem tudom végezni hatékonyan a munkámat a család és a 

közösség támogatása nélkül”, és szülőként beszélhetünk így „tudnom kell, mi történik az 

iskolában, hogy tudjak segíteni a gyermekemnek” (Epstein 2010).  

Több évtizedes kutatómunka és az elméleti modellek kidolgozása után J. L. Epstein 

megszervezte és létrehozta az Egyesült Államokban a „Partneriskolák hálózatát”9, melyben 

több mint 1000 iskola, és 125 iskolai körzet vett részt. A legfontosabb célja az volt, hogy 

olyan programot fejlesszen ki és valósítson meg, mely elősegíti az iskola, család és közösség 

hatékony partnerkapcsolatának kialakítását. A programban résztvevő iskolák elfogadták a 

kidolgozott alapelveket, akciócsoportokat alakítottak ki, melynek keretében az oktatás 

különböző szereplői együttesen vonódtak be a kitűzött feladatokba. Itt most nem 

részletezzük a programok várt és mért hatásait, azt azonban jelezzük, hogy azoknál az 

résztvevő iskoláknál működött eredményesebben a program, ahol ez szervesen beépülhetett 

az iskola általános fejlesztési politikájába, stratégiai gondokodásába. Az Epstein által 

elindított – szülők bevonódását előmozdító – programok egyik fókusza a tanulói 

eredményesség, a másik a méltányosság volt. 

Ezzel kapcsolatban azonban kritikai észrevételek is megjelentek, melyek szerint a 

család-iskola partnerkapcsolatát elősegítő oktatáspolitikai programok általában nem 

megfelelőek, mert alapvetően individuumokból indulnak ki, holott a program 

kidolgozásának alanyának a társadalmi csoportot kellene megadni. Lareau nézőpontja 

szerint a különböző társadalmi és kulturális hátterű szülők eltérő elvárásokkal és 

értelmezéssel vesznek részt gyermekük iskoláztatásában. Így a bevonásukra irányuló 

programok felé is jellemzően eltérően viszonyulnak. E kritikai nézőpont szerint a szülők 

bevonására irányuló iskolapolitikák előnyben részesítik azokat az erőforrásokat, melyekkel 

a középosztálybeli szülők rendelkeznek és egyúttal nem veszik figyelembe az alacsonyabb 

                                                      
9 National Network of Partnership Schools (NNPS) 
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társadalmi státuszú szülői csoportok szempontjait, társadalmi és kulturális erőforrásainak 

(pl. szülők tanítási képességei, munkaerőpiaci rugalmassága, jövedelmi helyzete, társadalmi 

network jellege) jellegét. A szülők rendelkezésére álló erőforrások pedig jelentős szerepet 

játszanak az oktatáspolitika által kezdeményezett és irányított iskolapolitikák sikerességének 

vagy kudarcának alakulásában (Lareau, Shumar 1996).10 

Epstein szerint azonban a partnerkapcsolatra irányuló stratégiák, módszerek 

segítenek kiegyenlíteni a családi bevonódások közti különbségeket (Epstein, 2010). Ezt a 

meggyőződését nem írta felül annak belátása, hogy egy kidolgozott elmélet 

implementációjának sikeressége mindig kérdéses. A megvalósítás sikeressége sokféle 

tényező függvénye. Egy jól végrehajtott partnerkapcsolati program se hasznos mindig 

minden család számára. A tanárok, szülők, tanulók és közösségi tagok közötti interakciók 

sem minden esetben sikeresek, még akkor sem, ha a kidolgozott programok a bizalmon és a 

kölcsönös tiszteleten alapulnak (Epstein 2010). 

Walker, Hoover-Dempsey (2008) kutatásai szerint akkor alakítható ki hatékony 

együttműködés a felek között, ha megértjük az elégedetlenségek, a feszültségek eredetét és 

ehhez alapvetően kétféle stratégiát lát megvalósíthatónak. Egyrészt a pedagógusoknak kell 

megtenni az első lépést, nekik kell szorgalmazniuk a szülők bevonását az iskola életébe, 

másrészt segíteniük kell a szülőket abban, hogy gyermeküket hatékonyabban tudják 

támogatni a tanulásban. Ezek a stratégiák olyan lépéseket foglalnak magukba, melyek 

segítségével egy megértőbb viszony alakulhat ki tanárok és szülők között. A 

szakirodalomban kifejtett – az intézményi szinthez kötődő - ajánlások a következők: (1) az 

iskolai légkör fejlesztése, (2) a szülők bevonásának témakörét érintő tanár-továbbképzések 

szervezése, (3) az iskola belső erőforrásainak megerősítése a szülők bevonásának érdekében 

(Walker, Hoover-Dempsey 2008).  

A jó iskolai légkör nemcsak a tanulók tanulmányi eredményességére lehet pozitív 

hatással, hanem az iskolában tanító intézményvezetők és pedagógusok közérzetére is. A 

kedvező iskolai klíma az egyik fő jellemzője azoknak az iskoláknak, amelyek 

eredményesnek vagy sikeresnek nevezhetők (Scheerens 2000). Egy iskolában 

sokféleképpen lehet alakítani a szereplők (iskolavezető, pedagógusok, tanulók, szülők) 

közötti légkört, de a különböző szülői csoportok bevonása nélkülözhetetlen a jó 

együttműködés kialakításához. Walker, Hoover-Dempsey (2008) többféle javaslatot 

fogalmazott meg arról, hogyan lehet fejleszteni a szülőkkel való kommunikációt és így 

közvetve az iskolai légkört. Konkrét gyakorlati lépéseket dolgoztak ki arról, hogyan fogadja 

az iskola a különböző társadalmi hátterű- és eltérő kultúrájú családokat, hogyan erősítse a 

már meglévő szülői szervezeteket, hogyan működjenek együtt a tanórán kívüli programok 

szervezésében (pl. nyílt napok szervezése, informális szülői hálózatok támogatása, bizalom 

kiépítése gyakori kommunikációval).  

 A tapasztalatok szerint a pedagógusok egy része nem rendelkezik megfelelő 

kompetenciákkal a különböző társadalmi hátterű családokkal való kapcsolattartásra. Sokuk 

                                                      
10 A szerzőpár javaslata szerint a sikeresség érdekében az iskolapolitikát úgy kell alakítani, hogy sokféle iskola-

család partnerkapcsolatát elősegítő program közül lehessen választani. A másik alapfeltétel, hogy ezek a 

programok rendelkezzenek mindazokkal az anyagi forrásokkal, módszertani eszközökkel, információs 

háttéranyagokkal, melyek elengedhetetlenek egy program sikeres implementációjához (Lareau, Shumar 1996). 
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nem tudja, hogy milyen eszközökkel, módszerekkel vonja be a szülőket az iskola életébe. 

Ehhez kellenek olyan tanár-továbbképző programok, melyek a szülő-iskola 

kapcsolatrendszerét érintik. Legkevésbé a pályakezdők rendelkeznek az eltérő kulturális és 

etnikai hátterű szülők kezeléséhez szükséges kommunikációs és együttműködési 

készségekkel. De különböző szakmai programok, hálózatok és internet alapú adatbázisok 

segítségével ezek a kompetenciák fejleszthetők. S végül a hatékony együttműködés 

érdekében több iskolai szintű lépést javasolnak a szerzők, mint pl. szülői „sarok” vagy szoba 

kialakítása, rendszeres szülői összejövetelek szervezése, családlátogatások, e-mail, 

telefonkapcsolat az interaktív kommunikáció megteremtésére. A szülők iskolai részvétele 

nagyon változatos a családok szocio-ökonómiai háttere szerint, de általánosságban 

elmondható, hogy az alacsonyabb társadalmi helyzetű családok ritkábban élnek az iskola 

által felkínált lehetőségekkel, bevonásuk nagyobb kihívást jelent az iskoláknak. Megfelelő 

stratégiával, programokkal és hosszú-távú elkötelezettséggel – a tapasztalatok szerint - 

eredményeket lehet elérni. Esetükben elsősorban az otthoni bevonódásra kell hatni, mert az 

ehhez kapcsolódó viselkedés-formák (pl. házi feladat ellenőrzése, iskolai dolgokról való 

beszélgetések) nem térnek el jelentősen a különböző iskolázottságú szülői csoportok között. 

Másrészt – ami a szülői réteg heterogenitását mutatja – túlnyomórészt a magas szocio-

ökonómiai státuszú szülőkből kerülnek ki azok a „túlbuzgó” szülők, akiket nem kell biztatni 

a bevonódásra. Az iskolavezetésnek tisztában kell lennie ezekkel a különbségekkel, és azzal, 

hogy a szülői bevonódás általában fejleszthető, és biztosabb a siker, ha minél több szülő 

gondolja azt, hogy aktív szerepet kell játszania a gyermeke iskoláztatásában (Walker, 

Hoover-Dempsey 2008). 

Az iskoláknak sok helyen nagyon heterogén, eltérő családi háttérrel rendelkező 

gyerekekkel kell foglalkozniuk. Egy holland tanulmány szerint sok iskola csak általános 

célokat követ és nem igazán tesz konkrét lépéseket a különböző társadalmi réteghez tartozó 

szülők felé. Az iskolák többségében azonban a szülői részvétel nem magas prioritású az 

iskolák irányításában, s ha mégis van, akkor működésük értékelése sem szisztematikus. A 

másik problémát a tanulmány szerzői abban látják, hogy a tanárok nem minden esetben 

rendelkeznek a heterogén szülői csoportok bevonásához szükséges kommunikációs és 

együttműködési készségekkel. A szülők iskolai részvétele pedig alapvetően a pedagógus 

irányultságán, kezdeményezésén és konkrét lépésein múlik. A szülői bevonódásban rejlő 

lehetőségek is csak akkor realizálódhatnak, ha az iskolavezetés ennek tudatában van, és saját 

eszközeivel elősegíti ennek megvalósulását. Ezek a törekvések többnyire iskolai stratégiai 

programokban fogalmazódhatnak meg, melyek többféle „jó gyakorlatot”, hatékony 

technikákat tartalmaznak (Smit et al. 2007, p. 45). 

A holland kutatócsoport vizsgálatának eredményei szerint a hátrányos helyzetű, 

kisebbséghez tartozó gyerekeket oktató iskolák a leginkább nyitottak a szülő-iskola 

kapcsolatra. Általában egy világosan előkészített támogatási tervük van arra vonatkozóan, 

hogyan segítsenek a szülőknek, hogy partnerként - tanárokkal együttműködve - részt 

vegyenek gyermekük oktatásában. Itt fontos szerep jut a szülői konzultációknak, ahol még 

a passzív szülőket is be tudják vonni a kommunikációba. Külön figyelmet fordítanak arra, 

hogy a szülők otthon is megfelelő módon tudják támogatni gyermekeiket. A kisebbséghez 

tartozó szülőknek meghatározó keretet jelent saját gyereknevelési tapasztalatuk, vallási 
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meggyőződésük és tradicionális kultúrájuk. A kutatók szerint az iskoláknak ezt figyelembe 

kellene venniük, mégis a kisebbségi szülők nagy része nem megfelelően informált az iskola 

céljairól és módszereiről (Smit et al. 2007). Az iskola és a szülők közötti kommunikáció 

sokszor nem teljes, mert félreértéseken alapszik. A középosztálybeli kultúrában otthonosan 

mozgó pedagógusok más értelmezési kerettel dolgoznak, mint a kisebbségi kultúrához 

tartozó családok.  

A multikulturalizmus keretei között ehhez nyújthat egyfajta támpontot a 

kultúraazonos pedagógia (Boreczky 2014). Ennek az irányzatnak a fő célja, hogy az 

intézményi és a családi kultúrát közelítve egymáshoz, kialakítson egy olyan szemléletet, 

amelyben a tanárok ismerve a tanulók háttérkultúráját, ahhoz igazodva oktatnak és nevelnek. 

Ez a megközelítés kiterjed az iskola szervezeti kultúrájára, az iskolai légkörre, a tantervi 

követelményekre, a pedagógiai módszerekre. Ugyanakkor elveti azt a deficitpedagógiai 

hozzáállást, mely figyelmen kívül hagyva a tanulók kulturális sajátosságait a 

középosztálybeli és/vagy a többségi társadalom értékrendjének megfelelő képzésben 

részesíti a tanulókat. Kiindulópontja az, hogy a kedvezőtlen szocio-ökonómiai státuszú- 

és/vagy a kisebbséghez tartozó szülők gyermekei számára elkerülhetetlen kettős 

szocializációt és kettős identitást áthidalja (Boreczky 2000).    

  A kultúraazonos pedagógia (culturally responsive teaching) szerint a tanulói kultúrák 

ismerete és pedagógiai alkalmazása nélkül a teljesítmények közti szakadék (achievement 

gap), mai kifejezéssel a lehetőségek közötti szakadék (opportunity gap) nem csökkenthető 

(Boreczky 2014, p. 26). Álláspontja szerint a pedagógusoknak ismerniük és alkalmazniuk 

kell a tanulók kultúráinak elemeit többek között annak érdekében, hogy a kisebbséghez 

tartozó tanulók eredményessége is növekedjen. Ez folyamatos egyeztetést kíván az iskolai 

és a családi kultúrák között, melynek egyik eszköze az iskola és a szülők kapcsolatát előtérbe 

helyező programok megvalósítása (Boreczky 2014). 
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2.5 A szülői részvétel az oktatási rendszer működésében  

A következő részfejezetekben egyrészt áttekintjük a szülők bevonására irányuló 

oktatáspolitikai kezdeményezéseket, iskolafejlesztési javaslatokat és a hazánkra vonatkozó 

uniós direktívákat, másrészt kitérünk azokra a szakmai elemző tanulmányokra, melyek 

felhívják a figyelmet a szülői részvétel növekvő szerepére és az oktatás különböző szereplői 

közötti bizalom fontosságára. Majd egy nemzetközi felmérés adatainak elemése során 

felvázoljuk, hogy intézményi szinten milyen szülői részvételi formák, magatartásminták 

jelenhetnek meg, s ezek milyen kapcsolatban állnak egymással. Az utolsó alfejezet már a 

szűkebb értelemben vett szülői részvétel témakörét elemzi nemzetközi összehasonlításban, 

s egyúttal felvezeti az empirikus kutatás kiindulópontjait.   

2.5.1 A szülői részvétel oktatáspolitikai kontextusa   

 

Egyes oktatáspolitikai szakanyagok az ezredforduló éveiben arra keresték a választ, hogy 

vajon a hagyományos „kínálat-dominált” oktatási rendszerek ki tudják-e elégíteni a modern 

társadalmakban megjelenő újabb és újabb igényeket. Az OECD szakmai tanulmánya szerint 

a „kereslet-érzékeny” rendszerek rugalmasabban és hatékonyabban tudnak reagálni a 

kihívásokra (OECD 2006a).11 Ezekben az oktatási rendszerekben a szülők kulcsszereplők, 

szemben a hagyományos, kínálat-orientált modellel, ahol alapvetően az oktatásügyi 

hatóságok, az iskolák és a tanárok működtetik a rendszert. A szülői elvárások és 

elégedettségi szintjük figyelembevétele, a szülők percepciói az iskolákról azonban eltérő 

súllyal jelennek meg az egyes tagállamok iskolarendszereiben. Emellett a szülői részvétel 

módjai is nagyon változatos képet mutatnak országonként. A tanulmány szerint a kelet-

közép-európai államokban a „kínálat-domináns” rendszer hosszú évei leépítették a szülők 

részvételi hajlandóságát, eltántorították őket érdekeik kinyilvánításától. A helyi társadalom 

és a szülők érdekei ezekben az országokban kevésbé artikulálódnak és jelennek meg a 

döntéshozatali eljárásokban (OECD 2006a). Összességében azonban az elmúlt évtizedekben 

a szülőknek megnövekedett a beleszólási lehetőségük a gyermeküket érintő iskolai 

döntésekben. Ez a tendencia előreláthatóan a jövőben még erőteljesebben jelenik meg a 

fejlett országok oktatási rendszereiben. 

Az OECD által készített elemzések (OECD 2001b, 2010) szerint a társadalmak 

folytonos változása jelentős hatást gyakorol a tagországok iskolarendszereire, de ez nem 

egyirányú folyamat, mivel az iskoláknak is választ kell adniuk ezekre a kihívásokra. Ezek 

közé sorolható az egyre növekvő mértékű kulturális és nyelvi diverzifikáció, vagy a család 

szerepének átalakulása, mely új kérdéseket vet fel a gyermekek szocializációjával 

kapcsolatban Az OECD egyik szakmai tanulmánya szerint olyan iskolákra lesz szükség, 

melyek nagyfokú autonómiát élveznek, és ez előreláthatólag együtt jár a közösségek és a 

                                                      
11 A „kereslet” és „kínálat”, mint közgazdasági fogalmaknak, az oktatásügyben való értelmezése annak idején 

nagy vitákat váltott ki a szakértők körében. 
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tágabb társadalom kapcsolatának erősödésével. A partnerkapcsolatok, a hálózatok és 

network-ök jelentősége növekedhet, melyekben a szülők, mint legfontosabb partnerek12 

szerepe felértékelődhet. Ezek új tanulási lehetőségeket nyithatnak meg a tanulók felé és új 

támogatási formákat is nyújthatnak az iskola és a tanárok felé (OECD 2006b; Grandrieux et 

al. 2012). 

A „Jövő iskolája” program (Schooling for Tomorow SfT) (OECD 2006b) keretében 

az OECD szakértői áttekintették az iskoláztatás jövőjét alakító trendeket, a lehetséges 

jövőbeli forgatókönyveket, és az alkalmazás módjait. Az elemzés szerint a lehetséges 

jövőbeli modellek csak meghatározott társadalmi kontextusban képzelhetők el. Így a 

kívánatosnak tartott forgatókönyvek – „iskola, mint központi tanuló szervezet”, vagy 

„társadalmi központként működő iskolák” - többnyire ott valósulhatnak meg, ahol nagyfokú 

a társadalmi stabilitás, a közösségi támogatás és az intézményekbe vetett bizalom. Az 

oktatási rendszer olyan rendszernek tekinthető, ahol elengedhetetlen a bizalom egy 

magasabb szintje, mivel a rendszer szereplői (stakeholder) közötti interakciók csak így 

képzelhetők el (Cerna 2014, 10). Az oktatási rendszerbe vetett bizalom nemcsak a rendszer 

működésére hat, hanem a rendszer szereplőinek tevékenységére is. Az érintettek (pl. szülők, 

tanárok, igazgatók) közötti interakciók akkor jöhetnek létre, ha jelen van az interperszonális 

bizalom.13 Ez a fajta bizalom sokféle formát ölthet, mint pl. igazgató és a tanárok között, 

tanár - tanár és tanár – szülő között, vagy a tanár és a tanuló között. Az intézményi struktúra 

szempontjából meghatározó az intézményvezető és a pedagógusok bizalmi szintje. Az 

igazgató szerepe abban is jelentős, hogy a különböző érdekcsoportok között - az 

érdekellentétek ellenére - a bizalmat kialakítsa és fenntartsa (pl. családi programok 

szervezése a helyi igényeknek megfelelően, szülői központ kialakítása az iskolában). Ha a 

bizalom egy bizonyos szintje fennáll, akkor ez nagymértékben hozzájárulhat a hatékony 

együttműködés kialakulásához (Cerna 2014, 24).  

Wermke (2014) kutatásai szerint meghatározó a szülői bizalom szintje az oktatási 

rendszer iránt, mely alapvetően nemzeti kultúrák és hagyományok által közvetített és 

beágyazott. Ez eltérő bizalmi mintázatokat eredményez, melyben a tanárok – az adott 

társadalmi kontextus szerint - szocializálódnak. Bár a bizalom és annak típusai folyamatosan 

változnak, az adott társadalomra jellemző mintázatok kulturálisan meghatározottak (Cerna 

2014, 14). Ennek ismeretében megállapítható, hogy az egyes OECD tagállamok oktatási 

rendszereiben meglévő bizalmi mintázatok jelentősen eltérhetnek egymástól. Így az 

elképzelt jövők nehezen értelmezhetők egy bizonyos értékskála mentén, mert a történetileg 

és kulturálisan meghatározott bizalmi mintázatok meghatározó szerepet játszanak abban, 

hogy az adott tagország oktatási rendszere a jövőben milyen forgatókönyvet valósít meg.          

 

 

                                                      
12 Az angolszász világban és Európa számos országában a szakpolitikai diskurzus meghatározói a korábbi 

„szülő, mint fogyasztó vagy felhasználó” helyett a „szülő, mint partner” irányába tolódott el (Byrne, Smyth 

2010). 
13 A tanulmány szerzői óva intenek attól, hogy az gondoljuk, hogy a bizalom kizárólag „jó és kívánatos dolog”. 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a bizalom mire, kire irányul, milyen szintű és mikor áll fenn a különböző 

szereplők között. A bizalom emellett egy folyton változó jelenség, mely fejlődik, épül és hanyatlik.  
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Oktatáspolitikai kezdeményezések, oktatásfejlesztési programok a szülők bevonására    

 

 

A különböző nemzetek feletti szervezetek által az egyes szakpolitikai területeken végzett 

kutatások és elemzések jelentős hatást gyakorolnak az egyes tagállamok társadalmi- és 

oktatási rendszereire. Így az angolszász világ több fejlett államának oktatáspolitikája az 

ezredforduló éveiben szakmai diskurzus tárgyává tette a szülők bevonását a tanulás világába. 

Az oktatás minőségének előmozdítására tett stratégiai lépések egyikeként fogalmazódott 

meg, hogy a szülőket hatékonyabban be kellene vonni a felnövekvő generáció tanulmányi 

teljesítményének növelésébe. Az Egyesült Államok helyi, állami és szövetségi politikája már 

az 1980-as évek vége óta támogatta az iskola - család közötti partnerkapcsolatok 

megerősítését. A 2001-ben bevezetett NCLB-ben a szövetségi oktatáspolitika egy olyan 

rendszert vázolt fel, melyben az iskolai, tartományi és állami követelmények szerint olyan 

programokat kell fejleszteni, mely a szülők bevonására irányul a tanulók tanulmányi 

eredményeinek növelése érdekében (No Child Left Behind 2001).  

A szülőkre irányuló figyelem növekedésének másik oka az a felismerés volt, hogy a 

kedvezőtlenebb társadalmi-, gazdasági helyzetű családok az iskolán keresztül 

hatékonyabban bevonhatók és különböző tanulási programok beindításával mobilizálhatók 

(Every Child Matters 2003). Az angol oktatásirányítás a társadalmi kohézió egyik lehetséges 

eszközeként különböző akcióterveket készített a szülők bevonásának növelése érdekében. A 

„Minden szülő számít” („Every Parent Matters”) oktatáspolitikai szakanyagban – 

hivatkozva a korábbi kutatási eredményekre – megjelölték mindazokat a csomópontokat, 

melyek bizonyíthatják az iskola és a család közötti kapcsolat fontosságát, a szülő 

nélkülözhetetlen szerepét gyermeke kognitív és szociális fejlődésében. A szülői részvétel 

jelentőségét kiemelve megfogalmazták, hogy a 7-16 éves gyermek iskoláztatásában való 

részvétel nagyobb hatással bír a tanuló képességeinek kibontakoztatásában, mint a családi 

háttér, a család nagysága vagy a szülők iskolai végzettsége. Mivel az iskolai kudarcok a 

szülői elkötelezettség és figyelem hiányában növekedhetnek, elengedhetetlen olyan iskolai 

szintű politikák kidolgozása, mely a szülők bevonásával a tanulás világát közelebb hozza a 

családokhoz (Folkard 2007).     

Angliához hasonlóan sok más európai országban sajátos jogi keretrendszert 

alakítottak ki, hogy elősegítsék a partneri kapcsolat kibontakozását a szülők és a tanárok 

között. Felismerték, hogy a tanulók nagymértékben profitálhatnak szüleik iskolai és otthoni 

részvételéből, támogatásából. Másrészről az iskolák és a tanárok is hasznosíthatják a jól 

működő partneri kapcsolatot, mely pozitív hatással van a tanulók tanulmányi 

eredményességére és megkönnyíti az iskolai beilleszkedést. Elvárják az iskoláktól, hogy 

többféle részvételi formát kínáljanak a szülőknek, vonják be őket gyakrabban az iskola 

életébe (Borgonovi, Montt 2012). Általánossá vált, hogy a különböző oktatási rendszerek, 

az iskolák és a tanárok felhívják a szülők figyelmét arra, hogy törekedjenek minél többet 

jelen lenni a gyermekük életében, tanulmányaiban, szabadidejében. Emellett felmerült az 

igény, hogy a szülőknek nemcsak a saját gyermekük iskolai teljesítményét kellene 

előmozdítaniuk, hanem az iskola fejlesztésében, sikerességének előremozdításában is részt 

kellene venniük (Desforges, Abouchaar 2003).  
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Az iskola-szülő partnerkapcsolat témaköre számos oktatáspolitikai dokumentumban 

fellelhető, melyek a tanulói eredményességre ható rendszerszintű- és intézményi szintű 

tényezők vizsgálata mellett a méltányosságot is kiemelt területnek tekintik. A legmagasabb 

szinten teljesítő oktatási rendszerek – az OECD szakmai anyaga szerint – azok, amelyek a 

minőség mellett érvényesíteni tudják a méltányosság elvét. A méltányosság eszerint úgy 

értelmezhető, hogy az egyén, a tanuló személyes és társadalmi helyzetétől (családi háttér, 

etnikai hovatartozás) függetlenül ki tudja bontakoztatni egyéni képességeit és elérni a 

számára megszerezhető legmagasabb végzettséget. Az OECD célkitűzése tehát, hogy a 

gazdasági növekedés és a társadalmi fejlődés érdekében csökkentse az iskolai kudarcok és 

az iskolarendszerből való lemorzsolódás mértékét (OECD 2012a).  

Ennek érdekében egy sor olyan oktatásfejlesztési javaslatokat fogalmaz meg, melyek az 

iskola és a szülő közötti kapcsolatrendszer szempontjából meghatározók. Ezek a 

dokumentumok többnyire a hátrányos helyzetű, alacsony eredményességű iskolákra 

fókuszálnak, melyek gyakran szembesülnek belső erőforrások hiányával, és azzal a 

problémával, hogy miként teremtsenek a hátrányos helyzetű tanulók számára megfelelő 

tanulási környezetet. Az OECD öt iskolafejlesztési javaslatot fogalmaz meg, mellyel ezek 

az iskolák növelhetik tanulmányi teljesítményüket: 

  

1. Az iskolavezetés támogatása és erősítése. 

2. A támogató iskolai légkör és a tanulási környezet ösztönzése. 

3. A magasan kvalifikált tanárok vonzása, támogatása és megtartása. 

4. Hatékony osztálytermi stratégiák biztosítása. 

5. Az iskolák, szülők és közösségek közötti kapcsolatok előtérbe helyezése. 

 

Az OECD tanulmánya szerint a kedvezőtlen társadalmi helyzetű családok – gazdasági és 

társadalmi okok miatt – kevésbé elkötelezettek és kevésbé vesznek részt gyermekeik 

iskoláztatásában. A hátrányos helyzetű iskoláknak ezért előtérbe kell helyezni a szülőkkel 

és a helyi közösséggel való kapcsolatot. Hatékony stratégiákat kell kidolgozni a nehezen 

elérhető szülők támogatására, ellátva őket olyan egyértelmű útmutatásokkal, melyek 

hozzásegítheti ezt a szülői csoportot ahhoz, hogy a lehető legjobb módon támogathassa 

gyermekét. Ki kell alakítani olyan speciális kommunikációs stratégiákat, melyek 

hozzájárulhatnak a meglévő kapcsolatok erősítéséhez. Ahhoz, hogy ezek az erőfeszítések 

sikerrel járjanak, össze kell hangolni az iskolai célokat és tevékenységeket és minden 

érintettnek együttműködően kell viszonyulnia ezekhez a törekvésekhez (OECD 2012a).  

Az iskola – szülő kapcsolatrendszer szerepe megjelenik az Európai Unió szintjén, az 

Európai Bizottság az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretrendszerében, mint a korai 

iskolaelhagyás14 csökkentésének egyik lehetséges módjában. Az Európai Bizottság 

közleménye szerint az iskolai lemorzsolódás átfogó szabályozásának a megelőzésre, a 

beavatkozásra és a kompenzációra kell helyeznie a hangsúlyt. A beavatkozás szakaszában 

                                                      
14 Az Eurostat szerint azok a fiatalok tartoznak ebbe a csoportba, akik 18-24 év közöttiek, nem rendelkeznek 
középfokú végzettséggel és a megkérdezést megelőző négy hétben nem vettek részt oktatásban, képzésben.  
in:  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-52_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-52_en.htm
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említik meg a szülőkkel való szorosabb együttműködés, az iskolán kívüli szereplőkkel való 

kapcsolatépítés és a helyi támogató kapcsolatrendszerekhez való hozzáférés szerepét 

(Európa 2020 stratégia sikerének előmozdítása, Brüsszel, 2011.1.31.).  

 

Az Európai Unió tagjaként hazánkra is erős befolyást gyakorolnak nemcsak az uniós 

direktívák, irányelvek, szakpolitikai dokumentumok, hanem a különböző oktatásfejlesztési 

programok is (Halász 2012). Ebben a témakörben hazánk vállalta, hogy nemzeti 

körülményei figyelembevételével kidolgozza saját középtávú stratégiáját a végzettség 

nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentése érdekében15. Az oktatáspolitikai szakértők 

által kidolgozott középtávú stratégiában kulcsszerepet kap az iskola és a család közötti 

kapcsolat erősítése, a szülő bevonása az iskolai foglalkozásokba, döntésekbe. A célok 

elérése érdekében javítani kell a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokban az intézményes 

nevelés-oktatás iránti bizalmat. Ehhez olyan gyakorlati lépésekre lenne szükség, mely 

elsősorban a sikeres civil kezdeményezések eredményeire támaszkodik. Nemcsak a szülők 

iskolák iránti bizalmát növelő programokat kell megvalósítani, hanem a kölcsönösség, a 

partnerkapcsolat erősítése érdekében az intézményvezetők és tanárok a tanulók szüleivel 

szembeni bizalomfokozást segítő programokat is. Az iskola és a szülők közötti 

együttműködés növelése mellett a középtávú stratégia kiemeli az otthoni támogatás 

fontosságát, mint a tanulói eredményesség növelésének egyik lehetséges eszközét. Ehhez 

azonban olyan intézményi szintű programokat tart szükségesnek, melyek a családokat 

közelebb hozva az iskolai élethez, elősegítené, hogy a kedvezőtlen társadalmi hátterű 

családok is támogatni tudják gyermekeik tanulását (A végzettség nélküli iskolaelhagyás 

elleni középtávú stratégia 2014).  

A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésében ez a beavatkozási terület az ún. 

„Helyi közösségi együttműködések fejlesztése, kreatív partnerség”, melynek keretében a 

„Cselekvési terv 2014-2020” kiemeli az iskola helyi környezetével való együttműködés 

javítását. Ezek a helyi partnerségek kialakítását célzó beavatkozások különböző 

célcsoportokra irányulhatnak, akiknek az elérése és a velük való együttműködés 

megteremtése eltérő eszközöket és megoldásokat igényel.16 Bármilyen társadalmi hátterű 

szülői csoportról van szó,  bevonásukhoz jól célzott programok kellenek, és olyan felkészült 

iskolavezetés, mely tudatában van a kidolgozott programok, stratégiák megvalósítási 

lehetőségeinek (Szabó 2016, p. 14).  

A fent említett stratégiai gondolkodást segítették mindazok a szakmai anyagok, 

beszámolók (Szegedi et al. 2014; Imre 2015a), melyekben megtaláljuk azokat a szakpolitikai 

üzeneteket, melyek a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében előirányoztak17. Az 

ajánlások szerzői öt tematikus területet (iskolavezetés, tanulók támogatása, tanárok, szülők 

és családok, érdekelt felek bevonása) vázoltak fel, amelyeket intézkedési tervvel és 

gyakorlati példákkal egészítettek ki. Ezek közül itt most a családok és az iskola közötti 

                                                      
15 A magyar kormány az EU 2020 stratégia céljainak hazai megvalósítását szolgáló Nemzeti Reform 

Programjában vállalta, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát az évtized végére 10%-ra csökkenti. 
16 Ezt hangsúlyozta  Lareau, Shumar 1996 is, akik szerint a szülők bevonására irányuló programokat úgy kell 

kialakítani, hogy igazoldjanak a családok (célcsoportok) társadalmi- és kulturális erőforrásaihoz.   
17 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups-2011-2013_en  

(Letöltés: 2017. 03. 24.) 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups-2011-2013_en
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együttműködés fontossága emelhető ki, melyben a kölcsönös tiszteletre, a kommunikáció 

javítására, a bizalom kialakítására kell helyezni a hangsúlyt. Emellett az átfogó iskolai 

megközelítés szerint az iskolavezetésnek különböző oktatási lehetőségeket kell kínálniuk a 

szülőknek, akiknek a tanulási tevékenységekbe való bevonása elősegítheti az eredményesség 

növelését.              

  

2.5.2 A szülői részvétel intézményi kontextusa 

 

Az oktatási eredményességet mérő PISA vizsgálatok ráirányították a tagállamok 

oktatáspolitikai szereplőinek figyelmét arra, hogy áttekintsék, melyek lehetnek azok az 

intézményi szintű tényezők, melyek hozzájárulhatnak a tanulmányi eredményesség 

növeléséhez. A 2012-es PISA vizsgálatot követően - mely a matematika kompetencia 

felmérésén túl az igazgatói és az opcionális szülői kérdőívekből is nyert adatokat - az OECD 

szakértői egy külön tanulmányban tették közzé állásfoglalásukat az iskolák 

eredményességéről. A „Mi teszi sikeressé az iskolákat?” című szakmai anyagban leírták, 

hogy melyek azok a rendszer- és intézményi szintű tényezők, melyek hozzájárulhatnak az 

iskolák eredményes működéséhez. Azokat az összefüggéseket keresték, amelyek az oktatási 

rendszer által felhasználható források elosztása, a szakpolitikák és gyakorlatok jellege és a 

tanulói eredményesség között fennállhatnak. Véleményük szerint az iskolavezetés szerepe 

meghatározó az iskola sikerességében, döntéseik egyértelműen hatással vannak az 

osztálytermi folyamatok alakulására (OECD 2013b).  

Az oktatási intézmények által a szülőkkel kialakított kapcsolat minősége hatással 

lehet az iskolák sikerességére. A szülőktől elvárják, hogy az igazgatók és tanárok partnerei 

legyenek, annak érdekében, hogy gyermekeik iskolai előmenetele biztosított legyen. Ez a 

partnerkapcsolat többféle formát ölthet; úgymint szülők otthon megvitatják az iskolai 

eseményeket gyerekeikkel, ellenőrzik iskolai előmenetelüket, vagy az iskola és a családok 

között fennálló interakciók esetében a kapcsolat fennállhat úgyis, mint a szülők aktív 

részvétele az iskolai eseményeken, és a szülők kapcsolattartása (kommunikáció) az 

iskolával. A 2012-es PISA felmérés keretében az iskolavezetők nyilatkoztak intézményük 

alapadatairól (pedagóguslétszám, tanulószám, évfolyamok száma, eszközellátottság stb.), 

tantervi kérdésekről, az értékelés módjairól, az iskolai klímáról, a tanórán kívüli 

foglalkozások lehetőségeiről, az iskola politikákról és gyakorlatokról. Az iskolai légkört 

felmérő kérdéskörön belül a szülő–iskola kapcsolatát érintő kérdések is megfogalmazódtak, 

úgymint pl. az igazgatók szerint a szülők milyen arányban vesznek részt az iskola által 

szervezett eseményeken, vagy önkéntes munkákban (pl. extra-kurrikuláris 

tevékenységekben, épület-felújításban, segítőként az iskolai könyvtárban, ebédlőben).  

Az adatok azt mutatják, hogy az OECD tagországaiban a leginkább alkalmazott 

forma, melyen keresztül a szülő felveszi a kapcsolatot az iskolával, az a tanuló egyik 

tanárának kezdeményezésére történő beszélgetés, melyet a gyermek fejlődése érdekében 

tesznek. Az OECD átlaga ebben a kérdésben 47%-ot mutat, ennél alacsonyabb arányban 

(38%) vitatják meg a szülők gyermekük viselkedését tanáraik kérésére. Ha összehasonlítjuk 
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a tagállamok adatait, akkor látható, hogy Európában, a skandináv államokban (Norvégia 

87%, Svédország 80%, Dánia 74%) található a legmagasabb a szülői arány, ahol a tanárok 

kezdeményezésére történik a beszélgetés a gyermekek előmeneteléről. Míg a közép-európai 

államokban – Szlovákia (23%), Horvátország (27%), Ausztria (29%) – a szülők alacsonyabb 

arányban vesznek részt ezeket a beszélgetéseken a tanárok kezdeményezésére. Hazánk 

szintén ez utóbbi csoporthoz tartozik, mivel az iskolavezetők szerint a szülők 23%-a vesz 

részt a tanárkollégák által kezdeményezett beszélgetéseken. Lengyelország kivételével a 

többi kelet-közép-európai ország (pl. Szlovénia, Csehország) - hasonlóan az előbbiekhez - 

az OECD átlaga alatti adatokat mutat, mely a kontinentális- és atlanti rendszer kulturális 

sajátosságaira, különbözőségeire és a bizalom egy alacsonyabb szintjére is visszavezethető 

(Keller 2010).  

A OECD tagországokban az iskolavezetők véleménye szerint a szülők közel harmada 

(27%) indítványoz beszélgetéseket gyermeke fejlődéséről, míg 23%-uk a viselkedési 

problémákat vitatja meg velük. Az OECD átlagánál nagyobb arányú szülői részvételt 

egyértelműen a mediterrán országokban találhatunk, mind a gyermekek tanulmányi 

előrehaladását (Görögország 51%, Olaszország 48%, Portugália 38%), mind a viselkedési-, 

magatartási problémák megtárgyalását tekintve. Hazánkban – az igazgatói válaszok alapján 

- a szülői arány (17%-22%) az OECD átlaga körül alakul. A szülői aktivitás azonban – a 

tanárokkal folytatott kommunikáción túl – más formákban is megnyilvánulhat, mint pl. 

önkéntes munkavégzés az iskola által szervezett eseményeken, vagy az iskolai 

döntéshozatalban való részvétel. Ezek a bevonódási formák azonban jóval kisebb arányú 

szülői csoportot mozgatnak meg, feltehetően többnyire ugyanazt a résztvevői kört. A magyar 

szülők a tagállamok átlagához viszonyítva magasabb arányban vesznek részt az iskola 

épületének fenntartására irányuló fizikai tevékenységekben (7%), vagy különböző extra-

kurrikuláris programokon (12%). Szintén bevett támogatási forma a szülői adományozás, az 

iskola pénzügyi támogatása (12%). A helyi, iskolai döntéshozásban, vagy szülői tanácsban 

való részvétel (5%) azonban jelentősen elmarad az OECD átlagától (11%) OECD (2013b, 

p. 142).  

A különböző szülői bevonódási formák közötti összefüggéseket vizsgálva az látható, 

hogy az OECD tagállamokban a szülők által végzett önkéntes munkák, a tanórán kívüli 

foglalkozásokon és iskolai eseményeken való részvétel erősen korrelálnak egymással. Azok 

a szülők, akik aktívabbak az iskola életében, az iskola által szervezett munkákban és 

eseményeken is aktívabban részt vesznek. Ugyanakkor ez a bevonódási hajlandóság nem 

függ össze azzal, hogy a szülők kezdeményezik-e a beszélgetést a tanárokkal gyermekeik 

magaviseletéről, vagy tanulmányi eredményeiről OECD (2013b, p. 143) 
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1. ábra Szülői részvétel/bevonódás (igazgatói jelentések alapján)  

Szülők aránya, akik az előző tanévben részt vettek az alábbi iskolai tevékenységekben.   

 Beszélgeté

s a gyerek 

magatartás

á-ról a 

szülő 

kezdemé-

nyezésére 

Beszélgetés 

a gyerek 

magatartásá-

ról a tanár 

kezdemé-

nyezésére 

Beszélgetés a 

gyerek 

tanulmányi 

előrehaladásá

-ról a szülő 

kezdeménye-

zésére 

Beszélgetés a 

gyerek 

tanulmányi 

előrehaladásá

-ról a tanár 

kezdeménye-

zésére 

Önkéntes-

ség (épület-, 

tetőfelújít-

ás, 

kertészke-

dés) 

Önkéntesség 

tanórán kívüli 

tevékenységekb

en 

(pl. kirándulás, 

sportjátékok 

stb.)  

Országok % % % % % % 

Egyesült 

Államok (USA) 

24 23 32 41 7 14 

Ausztria  17 22 26 29 2 3 

Belgium 20 28 24 35 1 2 

Csehország 18 31 24 40 1 2 

Dánia  17 41 20 74 5 17 

Egyesült 

Királyság 

15 29 19 53 1 4 

Észtország  17 27 22 40 5 16 

Finnország 26 45 28 55 1 4 

Franciaország 26 40 25 41 1 3 

Görögország 33 33 51 39 5 7 

Hollandia 17 31 27 43 1 3 

Írország 11 24 15 28 1 4 

Japán 10 63 11 70 7 7 

Lengyelország 28 53 32 59 5 20 

Magyarország 17 20 22 23 7 12 

Olaszország 43 46 48 47 1 9 

Szlovákia 26 32 19 23 4 10 

Spanyolország 35 52 40 62 2 6 

Svédország 15 36 27 80 3 8 

OECD átlag 23 38 27 47 4 8 

Forrás: OECD (2013b, p. 143) alapján saját szerkesztés.  

 

    

2.5.3 A szülői részvétel a PISA 2009-es mérés tükrében  

 

Az alábbiakban részletesebben kitérünk a 2009-es PISA felmérés adataiból készített – a 

szülői részvételre vonatkozó – OECD elemzés fő megállapításaira. Az ismertetett 

összefüggéseken túl ezt azért emeljük ki, mert a nemzetközi vizsgálatban használt változók 

közül az alábbi kettő (1) „Beszélgetés a gyermekkel, mi történt az iskolában”, (2) „Házi 

feladatban való segítségnyújtás” a hazai adatbázisok (OKM, Délután 4-ig tartó iskoláztatás 

adatbázisa) elemzése során szintén megjelenik. Bár az eltérő minta nem nyújt lehetőséget az 

összehasonlításra, mégis jelzésértékű, hogy nemzetközi szinten ugyanezek a változók 

milyen képet mutatnak országonként. Másrészt érdekes megnézni, hogy ugyanazon változók 
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esetében – bár eltérő korosztálynál - milyen összefüggést állapít meg egy nemzetközi 

vizsgálat, és milyen összefüggés figyelhető meg a hazai adatokon (Lásd: 4.1.1.fej.).            

 A 2009-es PISA vizsgálat során az OECD tagállamok dönthettek arról, hogy a 

tanulói és az intézményi kérdőíveken túl részt vesznek-e a szülői kérdőív kitöltésében. 18 

Ennek során a 15 éves diákok szüleitől a következő témakörökben gyűjtöttek információkat. 

Egyrészt a szülői háttérről, mint pl. iskolai végzettség, foglalkozási és jövedelmi szint, 

másrészt a háztartásról, az otthoni környezetről, mint pl. testvérek száma, könyvekhez, 

folyóiratokhoz való hozzáférési lehetőség, iskolaválasztási prioritások stb., és végül a szülői 

részvételről, azok formáiról és az olvasási szokásokról (Borgonovi, Montt 2012). 

A 2009-es PISA felmérés az olvasás, szövegértés témakörét helyezte középpontba, 

mint az egyik kulcskompetenciát, mely nélkülözhetetlen a problémák felismeréséhez és 

megoldásához. Erre a készségre nagy hatással vannak az iskolán kívüli tevékenységek, mint 

pl. a szülők olvasási szokásai, vagy részvételi hajlandósága gyermekük tanulmányi 

előmenetelében. A nemzetközi felmérés tudományos hátterét adták többek között a 

korábbiakban bemutatott szakmai tanulmányok (Desforges, Abouchaar 2003; Epstein 2001; 

McNeal 1999), melyek egyöntetűen rávilágítottak arra, hogy a szülők attitűdjei az iskolai 

előmenetel szempontjából kulcsfontosságúak. Azoknak a gyermekeknek a szülei, akik 

aktívabban vesznek részt az iskola életében, motiváltabbak és így eredményesebbek 

társaiknál. A szülői részvétel növelésével nemcsak a tanuló motivációs készlete erősödik 

meg, hanem a kognitív, a metakognitív (pl. tanulási folyamat tervezése, szabályozása, 

ellenőrzése) és a nem-kognitív készségei is fejlődnek (Borgonovi, Montt 2012).  

Az elemzés fókuszában az a kérdés állt, hogy a szülők részvételi formái milyen 

hatással lehetnek gyermekük kognitív készségeire (pl. szövegértés, tanulási stratégiák), 

másrészt, hogy azok a tanulók, akiknek a szülei jobban követik gyermekük tanulmányi 

előmenetelét, nagyobb hajlandóságot mutatnak-e folyamatos tanulásra életük során. Az 

alábbi táblázat azt jelzi, hogy az idézett tanulmány a szülői részvétel mely magatartásformáit 

emeli ki, a viselkedés mely típusait tudja mérhetővé tenni, s így milyen változókkal tudja 

lefedni a szülői részvétel fogalmát. Ezek a változók, illetve ezeknek a tipizálása, csoportokba 

rendezése már megjelent a részvételi dimenziók tárgyalásakor (Lásd: 2.2.2.fej.), és majd 

megjelenik a kutatási kérdésekre adott válaszok során is.      

2. ábra A szülői részvétel formái – a PISA 2009-es szülői kérdőív alapján 

Részvételi 

formák 

 

 

Korai 

bevonódás -  

iskolakezdéskor 

 

 

 

 Könyvolvasás 

 Mesélés 

 Éneklés 

 ABC-s játékok 

 Beszélgetés a szülő tevékenységéről 

 Beszélgetés a szülő olvasmányairól 

 Szójátékok 

                                                      
18 2009-ben 65 országból több, mint 400 000 tanuló vett részt a PISA felmérésben és ebből tizennégy országban 

kérdezték le a szülői kérdőívet.  
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  Betűk, szavak írása 

 Jelek, feliratok felolvasása 

iskolai részvétel  A szülő kérésére a gyermek viselkedésének és fejlődésének megvitatása 

a tanárral  

 A tanár kérésére a gyermek viselkedésének és fejlődésének megvitatása 

a szülővel 

 Önkéntes részvétel fizikai tevékenységekben (pl. épületkarbantartás, 

ácsmunka, kertészkedés)  

 Önkéntes részvétel az extra-kurrikuláris tevékenységekben (pl. 

könyvklub, iskolai sportnapok, kirándulások)  

 Önkéntes tevékenységek az iskolai könyvtárban, vagy médiacenterben  

 Tanár támogatása az iskolában  

 Meghívott előadóként való szereplés 

 Részvétel a helyi, iskolai testületekben (pl. szülői tanács, szülői 

munkaközösség stb.)  

 iskolai tanulmányokhoz 

kapcsolódó 

iskolai tanulmányokhoz nem kapcsolódó 

 

Otthoni 

támogatás 

 

 

 

 

 

 Beszélgetés a 

gyermekkel, mi történt 

az iskolában 

 házi feladatban való 

segítségnyújtás 

 

 Politikai és társadalmi ügyekről szóló 

vita, beszélgetés  

 Könyvekről, filmekről és TV műsorokról 

szóló vita, beszélgetés  

 Közös (fő)étkezés a gyermekkel 

 Beszélgetés a gyermekkel 

 Könyvesboltba vagy könyvtárba való 

közös látogatás 

 Beszélgetés arról, amit a gyermek olvas 

 

A szülők saját 

olvasási 

szokásai, 

elfoglaltságai 

 

 Beszélgetés arról,  mit olvas a szülő  

 Szülők saját kedvtelésből olvasnak otthon  

 Szülők kedvenc hobbija az olvasás  

 A szülő örül, ha ajándékba könyvet kap  

 A szülő nem tartja időpazarlásnak a könyvolvasást 

 A szülő szeret könyvesboltba, vagy könyvtárba járni 

Forrás: Borgonovi, Montt (2012, p. 15) alapján saját szerkesztés. 

 

Az elemzések kimutatták az iskolakezdés előtti szülői - olvasáshoz köthető – tevékenységek, 

mint pl. mesélés, könyvolvasás, játék a betűkkel, éneklés stb. fontosságát. Ezek hosszútávon 

növelik az olvasás iránti kedvet, mely pozitív hatással van az iskoláskorban elért 

eredményekre is. Az eredmények azt jelzik, hogy azok a 15 éves tanulók értek el jobb 

olvasási eredményeket a PISA felmérésen, akiknek a szülei az iskolakezdés évében legalább 

egyszer egy héten könyvet olvastak, meséltek nekik (Borgonovi, Montt 2012, p. 71). A 

koragyerekkori tanuláshoz szorosan kapcsolódó tevékenységeket a felmérésben résztvevő 

országokban a szülők nagy arányban végzik. A legnagyobb arányban Új-Zélandon (96%) és 

Dániában (92%) olvasnak könyvből gyermekeiknek, de Magyarországon és 

Németországban is elég magas (87%, 86%) a könyvolvasó és a mesélő szülők aránya. A 

mesélés – a résztvevő országok közül – hazánkban érte el a legnagyobb arányt (85%), de a 
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környező európai államokban (pl. Horvátország 78%) és Új-Zélandon (82%) is magas 

aránnyal szerepelt. A válaszadó távol-keleti (pl. kínai) szülők többsége azonban nem mesél 

gyermekének koragyerekkorban (Lásd: Függelék 24. táblázat). 

A szülők, bár kevésbé aktívan, de többnyire még akkor is figyelemmel kísérik 

gyermekük tanulmányait, mikor már kilépnek a kisiskolás korból. Ez a figyelem azonban 

elsősorban az otthoni környezetben jelenik meg, mikor az iskolai eseményekről, a 

diáktársakról, a tanárokról, a leckékről beszélgetnek stb. Mindezek jelentősen növelik a 

tanulók tanulási motivációit és készségeit. A felmérésben résztvevő országok közül az 

európai államokban élő szülők beszélgetnek az iskoláról gyermekükkel a legnagyobb 

arányban. Míg Magyarországon ez szinte minden szülőt érint (98%), addig a távol-keleti 

országokban ez az arány kevesebb, mint 70% (Lásd: Függelék 26. táblázat).   

                     

3. ábra Az iskolai történésekről szóló beszélgetések a szülői válaszok %-os arányában 

 
Forrás: (Borgonovi, Montt 2012, p. 73) alapján saját szerkesztés. 

 

 

A tanulmány szerint ha a szülő rendszeresen érdeklődik gyermekétől az iskolában 

történetekről, akkor ez a magatartás, pozitív összefüggést mutat az szövegértésben elért 

teljesítménnyel. Ez az attitűd ugyanis jelzés a diák számára, hogy szüleinek fontos az iskola, 

az iskolában elért eredmények. Az elemzés a szülő társadalmi-, gazdasági státusza 

függvényében vizsgálta az adott tagállam 15 éves diákjainak szövegértésben nyújtott 

eredményeit. ha a szülők. Azoknak a szülőknek a gyerekei, akik megbeszélték 

gyermekeikkel az iskolában történteket, hat országban jobb szövegértési teljesítményt 

nyújtottak. Ez akkor is így van, ha emögött az a jelenség áll, hogy a magasabb társadalmi-, 

és gazdasági státuszú szülők inkább beszélgetnek az iskolai történésekről gyerekeikkel. Ha 

a szocio-ökonómiai státuszt kivesszük az elemzésből, akkor fennmarad az összefüggés: azok 

a diákok érnek el jobb eredményeket, akiknek a szülei érdeklődőek az iskolai ügyek iránt pl. 

Olaszországban (16%), Koreában (9 %). Hazánkban – a PISA felmérés szerint – ez a szülői 

magatartás nincs igazán hatással a szövegértésben nyújtott teljesítményre, akkor sem, ha a 
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szülők szocio-ökonómiai státuszát kivesszük az elemzésből (Borgonovi, Montt 2012, p. 63) 

(Lásd: Függelék 28. táblázat).         

   

A PISA felmérés során a szülői kérdőívben a szülői részvétel egyes elemeire kérdeztek rá, 

de ezek közül csak bizonyos tevékenységek, magatartások jeleztek összefüggést a 

tanulmányi eredményességgel. A tanulmányi (szövegértési) eredmények összefüggést 

jeleznek egyes - az iskolához szorosan nem kötődő tevékenységekkel – pl. szülői 

beszélgetésekkel politikai és társadalmi témákról, filmekről, könyvekről. A filmekről, 

könyvekről és TV műsorokról – hasonlóan a szülői részvétel egyéb formáihoz - nagyobb 

valószínűséggel beszélgetnek a kedvező társadalmi státuszú19 szülők, mint a hátrányosabb 

helyzetűek. Az elemzések azt mutatják, hogyha a szülők beszélgetnek és vitáznak különböző 

társadalmi-, politikai témákról tizenéves gyerekeikkel, akkor ez hozzájárul jobb olvasási 

teljesítményükhöz. Ez az összefüggés – a legtöbb esetben - azután is fennáll, miután a szülők 

társadalmi-gazdasági hátterét jelző változót kiiktatjuk az elemzésből (Borgonovi, Montt 

2012). 

Az iskolai munkához közvetlenül kapcsolódó szülői részvételhez sorolható a házi 

feladatban történő segítségnyújtás. A PISA felmérés kimutatta, hogy azok a diákok, akiknek 

rendszeresen segítenek a házi feladat elkészítésében szüleik, alacsonyabb olvasási, 

szövegértési teljesítményt értek el a PISA tesztben (Borgonovi, Montt 2012, p. 35). A 

tanulmány szerint ez nem azt jelenti, hogy a szülők negatív hatást gyakorolnának 

gyermekeik tanulmányi eredményeire, hanem azt, hogy a gyengébb tanulmányi eredményű 

tanulók szülei gyakrabban segítenek gyermekeiknek a házi feladat elkészítésében. Másrészt 

azok a tanulók, akik jól teljesítenek az iskolában nem igénylik az otthoni támogatást. A 

felmérésben résztvevő országok ebben egységes képet mutattak, de abban, hogy a különböző 

társadalmi hátterű szülők milyen valószínűséggel segítenek a házi feladat elkészítésében már 

változó összefüggések rajzolódnak ki. A 28. táblázat (Lásd: Függelék) jelzi, hogy hét 

tagállam esetében nagyobb valószínűséggel segítenek a házi feladat elkészítésében a 

kedvező társadalmi- és gazdasági státuszú szülők, míg ez négy tagállamban – köztük 

Magyarországon és Németországban kevésbé valószínű. A legtöbb tagállamban elenyésző 

eltérés mutatkozik a tanulói (szövegértési) teljesítményekben, ha az elemzésből kivonjuk a 

szocio-ökonómiai háttért, mint magyarázó változót. Ugyanakkor hazánkban – 

Németországhoz hasonlóan - nagyobb különbség figyelhető meg, ellenkező előjellel, mint 

Olaszországban. Míg az előbbinél a kedvező szocio-ökonómiai helyzetű szülő segítése 

alacsonyabb teljesítménnyel, addig az utóbbinál magasabbal jár Borgonovi, Montt (2012, 

p. 62) 

 

Az OECD tanulmány szerint a felmérésben résztvevő szülők magatartásában nincs eltérés 

attól függően, hogy gyermekük lány, vagy fiú. A szülők alapvetően nem változtatják meg 

részvételi formáikat és azok intenzitását sem gyermekük nemétől függően. Talán csak az 

                                                      
19 Kedvező társadalmi státuszú szülőknek azokat nevezzük, akiknek az adott tagországban a szocio-ökonómiai 

státusza a felső-harmadba sorolható. Kedvezőtlen társadalmi helyzetű szülőknek azok, akiknek a szocio-

ökonómiai státusza az alsó-harmadba tartozik (Borgonovi, Montt 2012, p. 33).  
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iskolai kapcsolattartásban figyelhető meg némi eltérés, mivel többnyire a fiúkkal 

kapcsolatban merül fel magatartásbeli probléma és tanulmányi nehézség. A szülői részvétel 

a különböző tanulócsoportokra eltérően hat. A fiúk, a kisiskolások és az alacsonyabb 

tanulmányi eredménnyel rendelkező gyerekek többet hasznosítanak az aktívabb szülői 

részvételből. Ez a részvétel – az OECD anyaga szerint – akkor lehet hatékony, ha a szülő 

bízik gyermeke képességeiben és önállóságot biztosít számára.  A lányok, a magasabb 

évfolyamra járó diákok és a jobb tanulmányi eredményű diákok számára nem annyira fontos 

a szülői részvétel magas szintje, mivel ők enélkül is könnyebben boldogulnak és sikeresek 

az iskolában (Borgonovi, Montt 2012). 

 A tanulmány összegzésként megállapítja, hogy a tanuló eredményesebb iskolai 

teljesítményéhez nem szükséges különleges szaktudást és időt igénylő szülői támogatás. A 

hátrányosabb helyzetű szülők gyermekei is jó eredményeket értek el olvasásban, ha a szülők 

értéknek tekintették az olvasás. Mivel alapvetően a valódi érdeklődés és az aktív 

elkötelezettség számít, hogy a tanuló érezze, hogy szülei számára fontos az iskola és a 

tanulás. Az egyéni elkötelezettséget és képességeket kihangsúlyozó elgondolások mellett ez 

a tanulmány is felvillantja a társadalom vertikális rétegezettségét felmutató elméleteket. 

Eszerint a kedvezőbb társadalmi- és gazdasági hátterű gyerekek többet profitálnak abból, ha 

szüleik elkötelezettek tanulmányaik iránt, mint a hátrányos helyzetű gyerekek, mivel az 

előbbi kapcsolatrendszer több forrást tud mozgósítani a jobb tanulmányi eredmények elérése 

érdekében. A szülői részvétel ebben az esetben olyan forrásnak, társadalmi tőkének 

tekinthető, mely fejleszti a gyerek képességeit és motivációit a tanulás iránt. Mint a 

társadalmi tőke más formái, a szülői részvétel is akkor hasznosul a tanulmányi 

eredményekben, ha hozzáférhetővé válik a gyermek számára (Borgonovi, Montt 2012, 

p. 16).   
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3  A kutatás előzményei, kérdései  

 

Az elméleti keretekben áttekintettük a szülői bevonódás témaköre alá tartozó 

oktatásszociológiai, pedagógiai tárgyú szakirodalmat, valamint azokat az oktatáspolitikai 

dokumentumokat, melyek kifejezetten a szülők bevonását jelölték vizsgálatuk tárgyául. A 

hivatkozott szakmai tanulmányokból megállapítható, hogy ezek túlnyomórészt a nemzetközi 

szakirodalomhoz sorolhatók. Ennek elsősorban az az oka, hogy hazai források alig találhatók 

ebben a témakörben, illetve azok az oktatásszociológiai-, neveléstudományi vizsgálatok, 

amelyek érintik ezt a témát alapvetően a család és az iskola, vagy az otthon és az intézményes 

nevelés kapcsolatrendszerét tekintették kutatásuk tárgyának (Füle 1989; Hunyady 2002; 

Hunyadi 2006, 2006; Imre 2002b, 2002a; Földes 2005; Szekszárdi 2008). Az elmúlt években 

azonban már készültek olyan tanulmányok, melyek a tanár-szülő közötti kommunikációs 

formákat, illetve az azok mögött meghúzódó magatartásformák gyakoriságát, eloszlását 

elemezték (Lannert, Szekszárdi 2015). Másrészt új elemként jelent meg a hazai 

szakirodalomban a szülőtámogatások („parental support”) kérdésköre, mely mindazokat a 

tevékenységeket (ismeretek, információk nyújtás, képzés, tanácsadás) magában foglalja, 

mely segítheti a szülőt saját szerepének megértésében és kibontakoztatásában (Lannert 

2015b, p. 52).      

A szülői részvétel – angol terminussal - a „parental involvement” – témaköre 

hazánkban a különböző nemzetek feletti szervezetek oktatáspolitikai anyagainak előtérbe 

kerülésével párhuzamosan merült fel, elsőként egy uniós támogatás keretében létrehozott 

szakmai tanulmányban (Podráczky 2012b). A nemzetközi és hazai szakirodalmat áttekintő 

tanulmány részletesen tárgyalja a szülők bevonására irányuló nemzetközi törekvéseket, azok 

gyakorlati megoldásait. Emellett olyan hazai kezdeményezéseket mutat be, melyek a szülők 

bevonódásának a támogatására születtek és mintául szolgálhatnak más iskolák számára. 

Ezenfelül feltárja a család és az intézményes nevelés kapcsolata témakörében elindított pilot-

kutatások eredményeit (Hegedűs, Podráczky 2012), melynek egyik legfontosabb hozadéka, 

hogy ez a téma a korábbiaktól eltérő megközelítést alkalmazva került be a hazai szakmai 

diskurzusba. 

Tekintve, hogy a fent jelzett tanulmányokon kívül az – oktatáskutatás területén - nem 

találhatók ebben a szűkebb témakörben szakmai tanulmányok, a disszertáció egyik célja az 

volt, hogy a szülői bevonódás témáját egy tágabb – oktatásszociológiai– kontextusba 

helyezze. Emellett szándékában állt, hogy a szülői részvétel fogalomrendszerét tisztázza, 

operacionalizálja, keretrendszerét kialakítsa, és egy olyan új elemzési területet nyisson ki, 

mely a szülői bevonódás és az iskolai eredményesség összefüggésrendszerét tekinti 

tárgyának.  

 

A kutatási célokkal összhangban az alábbiakban sorra vesszük azokat a témaköröket, melyek 

támaszkodnak az elméleti bevezetőben bemutatott nemzetközi szakirodalomra, s egyúttal 

alapját jelentik a későbbiekben megfogalmazott kutatási kérdéseinknek.  

1. Az első tématerület az egyes szülői magatartásformák és a tanulók iskolai 

eredményességének összefüggésrendszerére fókuszál. Alapjaiban támaszkodik azokra az 
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empirikus kutatási eredményekre, melyek azt a célt tűzték ki, hogy a szülői bevonódás 

egyes viselkedésformái és a tanulmányi teljesítmények közötti kapcsolatot feltárják 

(Lásd: 2.3.1. fej.).   

2. Kutatásunk másik szegmensét azok a kérdések érintik, melyek a különböző társadalmi 

státuszú családok bevonódásának jellegzetességeire irányulnak. A kulturális 

tőkeelmélet, illetve az erre épülő oktatásszociológiai tanulmányok megfelelő 

kiindulópontot jelentenek, melyek szerint a különböző társadalmi státuszhoz tartozó 

családok kulturális erőforrásaiknak megfelelően, különböző módokon vesznek részt 

gyermekeik iskoláztatásában. Ezt a gondolatmenetet követve arra voltunk kíváncsiak, 

hogy a társadalmi rétegződésben betöltött pozíció összefüggést mutat-e a szülői 

bevonódás egyes magatartásformáival.  

3. A harmadik kérdéskör az iskola és a szülő kapcsolatrendszerét vizsgálja a bemutatott 

angolszász partnerkapcsolati modellek alapján (Lásd: 2.4.1. fej.). A Brofenbrenner 

humán-ökológia elméletére támaszkodó epstein-i modell lehetőséget nyújt arra, hogy 

alapvető különbségeket mutassunk be az angolszász jellegű és a hazai intézményi 

gyakorlat között.   

       

A szülői bevonódás általunk azonosított tématerületeihez kapcsolódóan a következő kutatási 

kérdéseket fogalmaztuk meg a témakör konceptualizálása során:  

 

1. A hazai kompetenciamérési adatokon (OKM 2014) kimutatható-e összefüggés a szülői 

részvétel különböző formái és a tanulók különböző kompetenciaterületeken mért 

eredményessége között? 

Milyen összefüggés mutatható ki a 6. és 8. évfolyamos tanulók családjának 

társadalmi státusza és a szülői részvételhez kapcsolható egyes magatartásformák 

gyakorisága között? A szülői részvétel egyes magatartásformái és a 

kompetenciamérésen nyújtott eredmények közötti összefüggés mit mutat a szülők 

társadalmi státusza szerint? 

 

2. A különböző társadalmi státuszú szülők milyen módon vesznek részt gyermekük 

iskoláztatásában? 

A szülői részvétel egyes magatartás- és kommunikációs formái (pl. iskolai részvétel, 

otthoni támogatás, szülői attitűdök, nézetek az iskoláról stb.) milyen összefüggést 

mutatnak a családok társadalmi státuszával?   

Milyen összefüggés látható a tanuló évfolyama és a szülői részvétel gyakorisága és 

aktivitása között? 

 

3. A különböző évfolyamokra járó és eltérő társadalmi státuszú tanulók szülei hogyan 

vélekednek az iskola és a család kapcsolatáról? Kérdést fogalmaztunk meg az iskola 

aktivitására vonatkozóan is: vajon az általános iskolák részéről érzékelhető-e törekvés a 

szülők bevonására és vannak-e ehhez kapcsolódó jó gyakorlatok, intézményi célok, 

stratégiák? A szülő és iskola kapcsolatának vizsgálatára vonatkozó kérdésfeltevésünk 

egyúttal azt is magában foglalta, hogy megvilágítsuk azokat a különbségeket, melyek a 
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szülői bevonódás angolszász országokban megszokott modelljei és gyakorlata, illetve a 

hazai intézményi gyakorlatok és lehetőségek között kimutathatók.  

3.1 A kutatás módszertani leírása  

A kutatási kérdések megválaszolása érdekében három eltérő területen, eltérő 

eszközrendszerrel végeztünk vizsgálatot. Elsőként az Országos Kompetenciamérés (OKM) 

adatbázisát alapul véve kerestük azokat az összefüggéseket, melyek a szülői részvétel 

mértéke és a tanulók iskolai eredményessége között kimutathatók. A szülői részvétel 

kérdéskörének mélyebb elemzését azonban ez az adatbázis nem tette lehetővé, mivel csak 

néhány változót vonhattunk be az elemzésbe. Kutatásunk másik szegmensét egy - a délután 

négyig tartó iskoláztatásra irányuló vizsgálatunk adatainak elemzése jelentette - melynek 

segítségével azonban egy szélesebb körű áttekintést tudunk nyújtani a szülői bevonódás 

társadalmi státusz, lakóhely, illetve a tanuló évfolyama szerinti meghatározottságról, és 

ezeknek a tanuló eredményességére gyakorolt hatásáról. A kvantitatív empirikus felmérést 

kiegészítettük egy többségében hátrányos helyzetű tanulókat beiskolázó alapfokú oktatási 

intézményekben végzett kvalitatív vizsgálattal, többek között azért, hogy intézményi 

nézőpontból közelítve a kérdést feltárjuk a szülő-iskola kapcsolatrendszerének minősége és 

a tanulói eredményesség közötti összefüggéseket. A terepmunka – a kvantitatív felmérés 

adatait kiegészítve - alkalmat adott arra, hogy az iskola-szülő kapcsolatrendszerét az oktatási 

rendszer különböző szereplőinek (intézményvezetők, pedagógusok, tanulók, szülők, 

önkormányzati vezetők) nézőpontjából elemezzük és ezzel az egész kérdéskört árnyaltabban 

lássuk. 

 

I.) 

Kutatásunk fő kiindulópontját a jelzett kérdéskörökön túl azok az elemzési dimenziók 

jelentik (Lásd: 2.2.2.fej), melyek segítségével elemezhetővé válnak a szülői 

részvétel/bevonódás fogalmi keretrendszerében már megjelenített magatartásformák, 

viselkedésmódok. Az elemzéshez elsőként az Országos Kompetenciamérés 2014–es adatait 

hívtuk segítségül, mely lehetőséget nyújt országos szintű, teljes körű adatok vizsgálatára. 

Egyúttal azonban – témám szempontjából – be is szűkíti annak elemzési körét. Az 

elemzéshez felhasználható változók – a tanulói kérdőív kérdéseiből - a következők: (1) „Az 

elmúlt években milyen gyakran mentek el a szüleid a szülői értekezletekre?”, (2) „Milyen 

gyakran történik a te családodban? A család megbeszéli az iskolában történteket?”. (3) „A 

szülők (nagyszülők, idősebb testvérek) segítenek a tanulásban, a házi feladatok 

elkészítésében?”.20  

                                                      
20 Ezek a változók megjelennek a OECD PISA 2009-es nemzetközi felmérés (Borgonovi, Montt 2012) (Lásd: 

2.5.3. fejezet), és a hazai három járásra kiterjedő kérdőíves vizsgálatunk (Lásd: 4.2. fejezet) esetében is. A 

kérdések megfogalmazásában látható némi eltérés, de alapvetően az adott viselkedésforma ugyanaz az említett 

változóknál.    
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A korábban tárgyalt szülői részvétel/bevonódás definíciójának ismeretében ezek a 

változók nem elégítik ki annak tágabb értelmét, így ebben az esetben csak redukált 

fogalommal dolgozhatunk. Mégis úgy gondoljuk, hogy érdemes megvizsgálni ezeket a 

kérdéseket az Országos Kompetenciamérések adatainak összehasonlíthatósága és teljes 

körűsége miatt. Ebben az esetben képet kaphatunk a szülői részvétel egyes 

magatartásformáinak gyakoriságáról a szövegértési- és matematika teszteredmények 

összefüggésrendszerében. Elemzésünkben elsősorban az utóbbi kompetenciaterületet 

emeljük ki, tudva, hogy a család társadalmi- kulturális státusza kevésbé hat ezekre az 

eredményekre.  

Elemzésünk középpontjában az általános iskolába járó tanulók állnak, így ebben az 

esetben a 6. és a 8. évfolyam tanulói kérdőívéből származó – egyéni szintű - adatok adják 

elemzésünk tárgyát. Másrészt ahhoz, hogy egy viszonylag koherens rendszerben tudjuk 

értelmezni az adatokat, mind a OKM adatbázisának másodelemzése során, mind a három 

járásra kiterjedő kérdőíves felmérés adatelemzése során az anya legmagasabb iskolai 

végzettségét tekintettük a család társadalmi státuszát leíró (független) változónak. 

Alapvetően leíró statisztikai eljárásokat – kétváltozós elemzéseket, és szóráselemzést – 

alkalmaztunk a szülői részvétel egyes magatartásformáinak leírására és a 

kompetenciamérésen elért eredményekkel való összefüggések feltárására.  

    

II.) 

Kutatásunk másik komponense - egy a 2013/14-es tanévben bevezetett délután négyig tartó 

iskolával összefüggő tapasztalatokat feltáró vizsgálathoz – kapcsolódott. A kutatás21 

alapvetően egy nagyobb témakört ölelt fel, és elsődleges célja az volt, hogy megvizsgálja, 

hogy az eltérő helyzetű iskolákban hogyan valósult meg a délután négy óráig tartó 

meghosszabbodott iskolai nap kötelezővé tétele. A helyi, intézményi folyamatok feltárásán 

felül ez a vizsgálat azt is célul tűzte ki, hogy feltárja, a beavatkozás hozzájárul-e a tanulói 

eredményesség javulásához. Megvizsgáltuk, hogy milyen intézményi és iskolán kívüli 

tényezők (pl. szülői támogatás) járulhatnak hozzá a tanulási utak eredményességéhez, illetve 

eredménytelenségéhez (pl. tanulói továbbhaladás, oktatási szintek közötti átmenetek, 

tanulással kapcsolatos motivációk és attitűdök) az eltérő helyzetű iskolákban. 22 Ez a három 

járásra kiterjedő kérdőíves felmérés lehetőséget nyújtott arra, hogy a disszertáció szűkebb 

témáját – a szülői bevonódás formáit, az iskolai részvétel és az otthoni támogatás tényezőit 

feltárja. Ennek keretében fogalmazódtak meg a korábban jelzett kutatási kérdések, melyek 

az iskola és a család kapcsolatrendszerének a szülői bevonódást érintő elemeire irányulnak. 

23   

A délután négyig tartó iskoláztatással összefüggő kutatás empirikus része egy 

kvantitatív komponenst, egy kérdőíves vizsgálatot foglalt magába, másfelől egy, a kérdőíves 

                                                      
21 A kutatás a TÁMOP 3.1.1./4.2.1. projekt keretében valósult meg Imre Anna és Szemerszki Mariann 

témavezetésével, valamint Berényi Eszter és Imre Nóra közreműködésével az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet Kutatási, Elemzési és Értékelési Központjában (Támop 3.1.1-11/1-2012-0001).     
22 A kutatás eredményeit az alábbi kötet foglalja össze. Eredményesség és társadalmi beágyazottság (2015) 

szerk: Imre Anna Imre 2015b. 
23 Ezt a témakört a kutatócsoporton belül a dolgozat szerzője gondozta, melynek eredményei nem jelentek meg 

a fent jelzett kötetben.  
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adatfelvételbe bekerült iskolák szűkebb körére kiterjedő kvalitatív felmérést. A standardizált 

kérdőíves adatfelvételre a 2013/14-es tanév során került sor. A vizsgált általános iskolák 

esetében iskolavezetők (N=34), pedagógusok (N=548), 3. 5. és 8. évfolyamos tanulók 

(N=2071) és a 3., 5. és 8. évfolyamos tanulók szülei (N=2320) töltötték ki a kérdőívet. Az 

adatfelvétel standardizált kérdőív igénybe vételével önkitöltős módszerrel történt.  

A kutatás második fázisában a kérdőíves vizsgálat mellett mélyinterjús adatfelvételre 

is sor került, ami lehetővé tette a számszerűsített (kvantitatív) adatok kvalitatív adatokkal 

való kiegészítését, illetve a problémák eredmények feltárását, interpretálását, jobb 

megértését. A terepmunka során – az interjúk és az óramegfigyelések tapasztalatai alapján - 

hét esettanulmány készült el. A közoktatás különböző szereplőivel (tankerületek vezetői, 

igazgatók, pedagógusok, tanulók, szülők) folytatott interjúkat elemeztük, de a disszertáció 

témája szempontjából ezeket csak részben hasznosíthattuk.24   

 

 

A kérdőíves vizsgálat mintája 

 

A vizsgálat mintáját három kiválasztott járás általános iskolájának adatai alkották. A minta 

az ország három különböző társadalmi-gazdasági helyzetű járásának, átlagosnál rosszabb 

(M járás); átlagos (J járás); átlagosnál jobb (fővárosi kerület) összes általános iskolája, ill. 

annak tagintézményei iskolavezetőiből, tanulóiból, pedagógusaiból és a tanulók szüleiből 

állt össze (1. sz. táblázat). Ezekben az iskolákban a válaszadási arány növelése érdekében 

papír alapú kérdezésre került sor a 2013/2014-es tanév első félévében. Mivel a kérdőíves 

vizsgálat kizárólag három járást érintett, ezért adataink nem reprezentálhatják az országos 

tendenciákat.  

 

1. táblázat A vizsgált intézményekben a válaszadók száma 
 

Budapest J járás M járás Mindösszesen 

igazgató 6 11 17 34 

pedagógus 173 193 182 548 

tanulók, 3. évf. 108 187 108 403 

tanulók, 5. évf. 182 347 299 818 

tanulók, 8. évf. 182 359 277 850 

szülők, 3. évf. 171 232 110 513 

szülők, 5. évf. 309 364 293 966 

szülők, 8. évf. 218 333 290 841 

Összesen 698 929 693 2320 

Forrás: A délután négyig tartó iskoláztatást feltáró kutatás adatbázisa alapján saját szerkesztés.  

 

 

 

                                                      
24 A szülőkkel folytatott interjúk közül hatot a fővárosi kerületben, kettőt (2-2 fővel) a J járásban és két 

fókuszcsoportos interjút (3-3 fővel) bonyolítottunk le az M járásban.  
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A szülői minta jellemzői (alapmegoszlások) 

 

Az elemzés során elsősorban a jelzett három évfolyam tanulóinak (3., 5. és 8. o.) szüleitől 

kapott válaszokat használjuk, ezen belül is az első lekérdezés adatait vettük figyelembe. Az 

adatfelvétel ebben az esetben is önkitöltős módszerrel történt. A mintába került iskolák adott 

évfolyamaira járó tanulók szülei otthonukban töltötték ki a standardizált kérdőívet (Lásd 

Függelék). A térségek kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy a különböző járásokban lakó 

szülők közel egyenletes eloszlásban kerüljenek a mintába. Az adatok szerint az látható, hogy 

a budapesti kerületben 698 (30,1%) szülő, az M járásban 693 (29,9%) szülő töltötte ki a 

kérdőívet, míg a J járásban lakó szülők (N=929) ennél nagyobb arányban (40,0%) vettek 

részt a kérdőíves felmérésben. Ha településtípus szerint vizsgáljuk a válaszadó szülők 

arányát, akkor a budapesti kerületen (30,1%) kívül még a tízezer lakos feletti településen 

élők töltötték ki a legnagyobb arányban (31,5%) a kérdőívet. A két- és tízezer lakosú 

településeken (19,8%) és a kétezer lakosnál kisebb községekben élő szülők (18,6%) kisebb 

arányban vettek részt a kérdőíves felmérésben.  

Az iskolák jellemzőjeként elmondható - bár az elemzés szempontjából nem 

elsődleges - hogy a válaszadó szülők gyermekeinek túlnyomó része állami fenntartású 

(92,9%), kisebb része (7,1%) egyházi fenntartású iskolába járt. Ha az iskolába járó tanulók 

évfolyamaiként vizsgáljuk a felmérésben részt vett szülői csoportot, akkor a 1. sz. táblázat 

adatai szerint a legnagyobb arányban (41,6%) az 5. osztályos tanulók szüleit, a legkisebb 

arányban (22,1%) a 3. osztályos tanulók szüleit tudtuk bevonni kérdőíves felmérésünkbe. 

Adatfelvételünk során a családok többségében az édesanyák (56,5%) egyedül töltötték ki a 

standardizált kérdőívet. Ennél kisebb arányban válaszoltak a szülők közösen (34,9%), és 

elenyésző számban vettek részt a felmérésben az édesapák (5,8%) egyedül.  

A kérdőíves felmérésben részt vett család társadalmi helyzetét, iskolázottságát 

vizsgálva általánosságban elmondható, hogy szülők közül az édesanyáknál nagyobb 

arányban találunk magasabb iskolai végzettségűeket. Míg az édesanyák legnagyobb része 

(37,7%) érettségit adó iskolai végzettséggel rendelkezik, addig az édesapák 41,5%-a 

szakmunkásképző bizonyítvánnyal bír. A mintába került diplomás szülők közül is az 

édesanyák azok, akik nagyobb arányban (21,8%) végeztek egyetemeken, főiskolákon. A 

szülők iskolai végzettségét megvizsgáltuk területi bontásban is, melynek eredményeit az 

alábbi táblázat jelzi. Ebben jól látható, hogy a három vizsgált járás között a társadalmi 

háttérváltozók tekintetében szignifikáns különbségek vannak. A legkedvezőbb helyzetben a 

fővárosi kerület van, ahol az édesanyák közel 75%-a legalább érettségit adó végzettséggel 

rendelkezik, míg a maximum 8. osztályt végzettek aránya viszonylag alacsony (8,5%). A 

járások közül az M járásban a legmagasabb az alacsony végzettségű szülők aránya 

(20,5%/14,3%). Ez a térség - a másik kettő vizsgált járáshoz képest - más társadalmi 

háttérváltozó tekintetében is kedvezőtlenebb képet mutat. Mind az édesapák (8,5%), mind 

az édesanyák (12,2%) esetében itt a legmagasabb – a budapesti kerületben élőknél közel 

kétszer több - a munkanélküli- és szociális segélyen élők aránya.  
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 2. táblázat A mintába került szülők iskolai végzettsége járások szerint (p<0,001) 

Térségek Iskolai végzettség Anya Apa 

  N % N % 

Budapesti 

kerület 

8 általános vagy kevesebb 53 8,5 35 5,7 

Szakmunkásképző 95 15,2 179 29,3 

Szakközépiskola, gimnázium 274 43,8 195 31,9 

Főiskola, egyetem 199 31,8 163 26,7 

Háztartásban nincs anya/apa 5 0,8 39 6,4 

Összesen 626 100 611 100 

J járás 8 általános vagy kevesebb 137 15,9 101 11,9 

Szakmunkásképző 252 29,2 391 46,1 

Szakközépiskola, gimnázium 289 33,4 221 26,0 

Főiskola, egyetem 179 20,7 107 12,6 

Háztartásban nincs anya/apa 7 0,8 29 3,4 

Összesen 864 100 849 100 

M járás 8 általános vagy kevesebb 129 20,5 91 14,3 

Szakmunkásképző 173 27,5 300 47,2 

Szakközépiskola, gimnázium 236 37,6 152 23,9 

Főiskola, egyetem 83 13,2 58 9,1 

Háztartásban nincs anya/apa 7 1,1 34 5,4 

Összesen 628 100 635 100 

 

 

A vizsgált járások kiválasztása 

 

A kutatásban három, eltérő - átlagosnál jobb (fővárosi kerület), átlagos (J járás), átlagosnál 

rosszabb (M járás) – társadalmi-, gazdasági helyzetű járás általános iskolái alkották a mintát. 

A kiválasztás alapját területi egységek – járások - jelentették. A járások kiválasztásánál 

elsősorban a társadalmi összetétel jelzőszámaira, közelebbről a hátrányos helyzetű tanulók 

arányára figyeltünk, figyelemmel néhány más szempontra is (pl. a térség lakosságszáma, 

település-és intézményhálózata). Ebben a tekintetben nagy különbség látható a három járás 

között. A hátrányos helyzetű tanulók aránya a fővárosban 25%, a J járásban 35%, míg az M 

járásban a legmagasabb 52% - a különbségek statisztikailag szignifikánsak. Az alábbi 

táblázat a mintába bekerült járások néhány jelzőszámát mutatja. A különböző társadalmi- és 

gazdasági helyzetű járások közötti eltérések megfigyelhetők a vizsgált területi egységek, a 

járások, ill. a kerület méretében, településszerkezetében, a lakosságszámban, az oktatási 

intézmények számában és összetételében és az iskolákba járó tanulók társadalmi hátterében.   

3. táblázat A kiválasztott térségek néhány mutatója (2013/2014)  

 Országos Budapesti 

kerület 

(Központ) 

 

J járás: 

(Észak-

Alföld) 

M járás: 

(Észak-Magyar-

ország) 

települések száma - 1 9 25 

lakosság száma 9937628 78986 85 618 41867 
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központi település lakossága (2014)  78986 26809 16502 

általános (tag)iskolák száma 

(állami+nem állami) 

- 10+5 15+2 19+1 

általános iskolai tanulók száma 742931 5136 3155 3092 

HH tanulók aránya, % (2013/2014) 34,6 8,9 32,8 43,8 

HHH tanulók aránya, % (2013/2014) 13,3 0,6 14,8 20,0 

Forrás:  Imre (2015b, p. 69) alapján saját szerkesztés. 

 

 

III.) 

Kutatásunk harmadik komponensét egy olyan kvalitatív vizsgálat alkotja, amelyik hat, az 

átlagosnál kedvezőtlenebb összetételű25iskolára terjedt ki. Vizsgálatunk26 elsődleges célja 

az volt, hogy feltárjunk néhány olyan tényezőt, melyek a hasonló helyzetben lévő általános 

iskolák tanulóinak eltérő eredményessége mögött állhatnak. Elsősorban arra voltunk 

kíváncsiak, hogy milyen okok húzódhatnak meg az Országos Kompetenciamérésen nyújtott 

teljesítmények különbözősége mögött, ha az általános iskolák tanulóinak társadalmi háttere 

megközelítőleg hasonló képet mutat. Azt feltételeztük, hogy a sikeres (reziliens) iskolákban 

jobb az egymás közötti kommunikáció, az iskola-család közötti együttműködés és a 

különböző szereplők partnerként tekintenek egymásra. A dolgozatomhoz kapcsolódva 

többek között azt vizsgáltam, hogy a különböző szereplők mit gondolnak az iskola-szülő 

közötti kapcsolatrendszerről, annak minőségéről. Továbbá megnéztem, hogy intézményi 

szinten vannak-e kidolgozott stratégiák, gyakorlatok a szülők bevonására.  

A kvalitatív vizsgálat27 mintáját hat - társadalmi összetétel szempontjából hasonló 

helyzetű - általános iskola alkotta. A kiválasztott szociálisan hátrányos helyzetű általános 

iskolákon belül megkülönböztettünk – a kompetenciamérések eredményei szerint – három 

átlag feletti és átlag alatti iskolát. Az iskolai eredményességet az Országos 

Kompetenciamérés matematikai és szövegértési teljesítménye alapján - 5 éves adatok (2010-

2014) átlagában néztük, ahol az iskola teljesítményét nem az abszolút pontértékek jelentik, 

hanem az iskolában tanulók 2 évvel korábbi teljesítménye, valamint az iskolák tanulói 

összetétele alapján elvárt és a tényleges teljesítmény közötti eltérés, azaz a hozzáadott érték. 

A mintaválasztás során további szempont volt a külső társadalmi-, gazdasági környezet 

hasonlósága, mivel az iskolák eredményességére a külső környezet is hatást gyakorol. 

Előzetes terveink szerint egyetlen hátrányos helyzetű járás – az előző feltételeknek 

megfelelő – iskolái adták volna a minta alapját. Megkeresésünk azonban több esetben nem 

                                                      
25 A tanulói összetétel vizsgálatában az Országos Kompetenciamérés adott telephelyre vonatkozó családi 

háttér-indexe, illetve a társadalmi összetétel és a becsült roma-arány volt segítségünkre. Az iskolák kiválasztása 

során törekedtünk a településtípus szerinti heterogenitásra.  
26 A kutatás az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási, Elemzési és Értékelési Központjában zajlott, 

melynek eredményeit a Hátrányos helyzet és iskolai eredményesség - Az általános iskolák hátránykompenzáló 

lehetőségei (2016) Szerk.: Szemerszki Marianna c. kötet foglalja össze. Ebben jelent meg a disszertáció 

szerzőjének tanulmánya – Az iskola és a szülő közötti kapcsolatrendszer különböző nézőpontokból címmel.   
27 A kvalitatív kutatás mérőeszközeinek, interjúvázlatainak, esettanulmányvázlatainak kidolgozásában és a 

mintavétel szempontjainak kialakításában az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet KEI munkatársai közösen 

vettek részt.      
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járt sikerrel, így másik járásból kellett kiválasztanunk - a hasonló paraméterrel rendelkező – 

állami fenntartású iskolákat.     

A kutatás a kvalitatív módszertan eszközeire - intézményi dokumentumok vizsgálata, 

különböző szereplők körében (fókuszcsoportos) interjúk, osztálytermi megfigyelés – épített. 

A terepmunka28 során – helyszínenként - félig strukturált interjúk készültek 

intézményvezetőkkel és/vagy intézményvezető-helyettessel, négy pedagógussal (alsó- és 

felső tagozatos, pedagógiai munkát segítő pedagógus/szakember, ezen belül humán– és reál 

tantárgyakat tanító tanár), a tágabb környezetet képviselő tankerület-vezetővel és a helyi 

önkormányzat vezetőjével. Ezen kívül fókuszcsoportos interjúk készültek gyengébb- és jobb 

tanulmányi eredményű 7-8. osztályos tanulókkal (4-5 fővel), valamint a lehetőségekhez 

mérten különböző társadalmi hátterű szülőkkel (Lásd: Függelék). A terepmunka 

eredményeként hat intézményi esettanulmány készült el, melyek részletesen bemutatták az 

adott intézmények társadalmi- és gazdasági környezetét, az iskola szervezeti működését, a 

pedagógusok eredményességgel kapcsolatos nézeteit, s ezek mellett kitértek a tanárok 

közötti együttműködés lehetőségeire, és a szülőkkel való kapcsolattartás formáira.    

 A kvalitatív vizsgálat során előállt hat intézményvezetői, öt intézményvezető-

helyettes, huszonnégy pedagógus, hat tanulói fókuszcsoportos, négy szülői fókuszcsoportos 

interjúk elemzése a megadott szempontok – a szülői részvétel különböző dimenziói – szerint 

történt. Annak érdekében, hogy a szülők bevonására irányuló iskolapolitikáról képet 

kaphassunk nemcsak a helyi intézményi dokumentumokat vizsgáltuk meg, hanem az 

iskolavezetői és a tanári interjúk anyagát is elemeztük. Mindezt az elméleti bevezetőben 

bemutatott epstein-i modell alapján tettük (Lásd: 2.4.1. fejezet), annak érdekében, hogy 

lássuk az angolszász iskolarendszerben már meghonosodott – a szülők bevonására irányuló 

- jó gyakorlatokat.  

 

 

 

 

 

                                                      
28 A szerző a hat helyszín egyikében végzett terepmunkát munkatársával Jankó Krisztinával.   
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4 Kutatási eredmények 

4.1 A szülői részvétel az Országos Kompetenciamérés adatai alapján  

Az Országos Kompetenciamérés 2014. évi adatbázisából három fő kérdéskörre, illetve 

változóra fókuszáltunk, melyek megjelenítik a szülői részvétel egyes magatartásformáit 

(Lásd: 3.1.fej). Arra voltunk kíváncsiak, hogy ezeknek a viselkedésformáknak a gyakorisága 

milyen képet mutat a különböző társadalmi státuszú családoknál, és milyen összefüggést 

mutat a tanulók kompetenciamérési eredményeivel. Annak tudatában tettük ezt, hogy a 

szülői bevonódás csak egy közvetítő mechanizmus a sok közül, mely befolyást gyakorolhat 

a gyermekek iskolai teljesítményére. Másrészt azt is jeleztük, hogy a vizsgálható változók 

nem fedik le teljes spektrumában a szülői részvétel/bevonódás definícióját. Mégis az 

általános iskola 6. és 8. évfolyamos tanulóinak családjairól – a szülői bevonódás és a tanulói 

eredményesség aspektusából – sok mindent megtudhatunk, mely további elemzések 

kiindulópontját képezhetik.     

 

4.1.1 Szülői részvétel a tanulók matematikai eredményességének 

összefüggésében   

 

Elsőként azt vizsgáltuk meg, hogy a szülők iskolai részvétele, ebben az esetben a szülői 

értekezleteken való megjelenése összefüggést mutat-e az anya iskolai végzettségével, majd 

megnéztük, hogy ennek a magatartásnak a gyakorisága milyen összefüggést mutat a tanuló 

matematika teszteredményeivel. Először kereszttábla elemzést végeztünk, és a 

nullhipotézisünk az volt, hogy a szülők iskolai végzettsége és a szülői értekezleten való 

megjelenés gyakorisága között nincs összefüggés. A khi-négyzet próba szerint szignifikáns 

összefüggés látható a vizsgált két változó között (p<0,001). A 2014-es Országos 

Kompetenciamérés adatbázisa szerint a 6. évfolyamra járó tanulók szülei közül a 

legalacsonyabb iskolai végzettségű anyák közel 40%-a – bevallottan – alig-alig jelenik meg 

ezeken a kapcsolattartási fórumokon. Míg a felsőfokú végzettséggel rendelkező anyák 

túlnyomó része (94,4%) az alkalmak nagyobb részében jelen van ezeken az eseményeken. 

Ezek az eredmények összhangban vannak a nemzetközi szakirodalomban ismert 

összefüggésekkel, mely szerint a kedvezőtlenebb társadalmi státuszú szülők ritkábban 

jelennek meg az iskola által szervezett hivatalos kapcsolattartási fórumokon (Desforges, 

Abouchaar 2003), melynek számos oka ismeretes (Lásd: 2.4.1. fej).     

 

 



 

77 
 

4. táblázat Az elmúlt években milyen gyakran mentek el a szüleid a szülői értekezletekre? (A tanulói 

válaszok %-ában) 

Évfolyamok Anya iskolai végzettsége Szinte 

mindig 

elmentek 

Többnyire 

elmentek 

Néhány 

szor 

elmentek 

Szinte 

soha  

nem 

mentek el 

6.évfolyam 

 

N=79125 

p<0,001 

8 általános iskola vagy kevesebb 38,4 23,7 28,8 9,1 

Szakmunkásképző 64,2 20,1 13,0 2,6 

Érettségi 78,5 14,2 6,1 1,1 

Főiskola, egyetem 81,3 13,1 4,6 1,0 

8.évfolyam 

N=72369 

p<0,001 

8 általános iskola vagy kevesebb 45,8 22,3 25,2 6,8 

Szakmunkásképző 67,5 18,6 11,4 2,5 

Érettségi 78,0 14,2 6,4 1,3 

Főiskola, egyetem 79,5 14,0 5,1 1,4 

 

 

A jelzett összefüggés mellett érdekelt minket, hogy a szülő odafigyelő, gondoskodó 

magatartásformái összefüggést mutatnak-e a tanuló iskolai eredményességével. A vizsgált 

kérdéssel kapcsolatos nullhipotézisünk az volt, hogy a 6. évfolyamos tanulók matematika 

kompetenciamérésen elért összpontszám átlagai nem mutatnak összefüggést a szülők szülői 

értekezletekre járásának gyakorisága között. Ennek vizsgálatára szóráselemzést (ANOVA) 

végeztünk, melynek eredményeként a kapott szignifikanciaérték (p<0,001) azt jelzi, hogy 

van összefüggés a vizsgált változók között. Az alábbi ábra jelzi a 6. évfolyamos tanulók 

szüleinek szülői értekezletekre való járásának gyakoriságát és a tanulók matematika 

teszteredményének átlaga közti összefüggéseket. Az eredmények szerint egyrészt látható az 

az általános tendencia, hogy a magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekei magasabb 

teszteredményeket értek el a matematikai képességek felmérésében. Ugyanakkor az adatok 

azt is mutatják, hogy bármely iskolai végzettség kategórián belül a gyakoribb szülői 

értekezleten való megjelenés magasabb teszteredményekkel párosul. Ez az együttjárás 

elsősorban az alacsonyabb iskolai végzettségű (legfeljebb 8 általános iskola, 

szakmunkásképző) szülők gyermekeinél rajzolódik ki, bár a teszteredmények átlagaiban 

jelentkező különbség – a szinte mindig jelenlévő és a soha el nem menő szülői viselkedés 

tekintetében – náluk sem jelentős (Lásd: 29. sz. táblázat).  
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4. ábra Az elmúlt években milyen gyakran mentek el a szüleid a szülői értekezletekre? A 6. évfolyamos 

tanuló standard matematika pontszáma (p<0,001)   

 
 

A 8. évfolyamos tanulók esetében hasonló összefüggéseket találtunk, itt is a magasabb 

társadalmi státuszú szülők jelennek meg gyakrabban a szülői értekezleteken (Lásd: 33. sz. 

táblázat). Itt is az az összefüggés (p<0,001) figyelhető meg, mely szerint a szülői 

értekezleteken való jelenléthez kötött viselkedésforma, illetve annak gyakorisága pozitív 

összefüggést mutat a kompetenciamérés eredményeivel. Mindkét vizsgált évfolyam 

esetében látható, hogy mindenekelőtt az alacsonyabb társadalmi státuszú szülők esetében 

igaz az az állítás, hogy a gyakoribb iskolai részvétel magasabb teszteredményekkel párosul. 

A gyakoribb szülői értekezleteken való megjelenés mögött számos tényező húzódhat meg, 

amelyek feltárására jelen esetben nem volt mód, így csak valószínűsíthetjük, hogy aktívabb 

szülői elköteleződés, középosztálybeli mintakövetés és/vagy kedvezőbb iskolai élmények 

lehetnek a jelenség hátterében.  

A nemzetközi szakirodalom szerint a szülők iskolai részvétele fontos, de nem 

elegendő feltétele a tanulók iskolai eredményességének. Az otthoni környezet támogató 

attitűdjei, az iskoláztatás iránti elköteleződés mind-mind lényeges előrejelzői lehetnek a 

tanulók iskolai sikerességének (Desforges, Abouchaar 2003). Az Országos 

Kompetenciamérés tanulói kérdőívében szereplő változók közül „A család megbeszéli az 

iskolában történteket” állítás - megjeleníti a szülők iskolához és tanuláshoz fűződő 

attitűdjeit, és egyúttal részét képezi a szülői részvétel egyik dimenziójának, az otthoni 

támogatásnak (Lásd: 2.2.2.fej.). Ehhez kapcsolódóan azt vizsgáltuk, hogy a szülők iskolai 

eseményekről való érdeklődésének gyakorisága összefüggést mutat-e az anya iskolai 

végzettségével. Nullhipotézisünk - mely szerint e két változó között nincs összefüggés - 
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vizsgálatára kereszttábla elemzést végeztünk. A khi-négyzet próba szerint szignifikáns 

összefüggés (p<0,001) látható a vizsgált kérdésben.      

A szülői/tanulói válaszokból jól látható az a mintázat (5. sz. táblázat), mely szerint a 

magasabb iskolázottságú szülők gyakrabban érdeklődnek gyermekeik iskolai élete iránt. 

Minél alacsonyabb az anya iskolai végzettsége, annál ritkábban kérdezi meg az iskolában 

történteket gyermekétől. Az adatok azonban azt is jelzik, hogy az alacsony társadalmi 

státuszú szülők többsége is minden nap, vagy majdnem minden nap érdeklődik az iskolai 

események iránt. Másrészt közel 20%-uk ritkábban – havonta vagy majdnem soha – 

beszélget gyermekével az iskoláról, a tanulásról.  

 

5. táblázat Milyen gyakran történik a te családodban? - 6. évfolyam  (A tanulói válaszok %-ában) 

Események Anya iskolai 

végzettsége 

Mindennap 

vagy 

majdnem 

minden nap 

Hetente 

egyszer-

kétszer 

Havonta 

egyszer-

kétszer 

Soha vagy 

majdnem 

soha 

A család megbeszéli az 

iskolában történteket. 

N=77808 

 

p<0,001 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

62,2 18,7 10,2 8,9 

Szakmunkásképző 76,2 14,5 5,8 3,5 

Érettségi 81,7 12,1 3,9 2,3 

Főiskola, egyetem 83,1 10,8 3,8 2,3 

A szülők (nagyszülők, 

idősebb testvérek) 

segítenek a tanulásban, a 

házi feladatok 

elkészítésében 

N=77804 p<0,001 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

28,1 29,7 22,0 20,2 

Szakmunkásképző 30,8 34,7 22,3 12,2 

Érettségi 31,1 35,9 23,2 9,9 

Főiskola, egyetem 29,8 35,9 24,0 10,2 

 

Ezt követően megvizsgáltuk, hogy az iskolai eseményekről szóló beszélgetések gyakorisága 

összefüggést mutatnak-e a 6. évfolyamos tanulók kompetenciamérési eredményeivel. A 

nemzetközi felmérések szerint egyes tagországokban ez a részvételi forma társadalmi- és 

gazdasági státusztól függetlenül hat a tanulók teljesítményeire (Borgonovi, Montt 2012). A 

hazai kompetenciamérés 2014-es adatainak másodelemzése során a kérdés vizsgálatára 

szóráselemzést (ANOVA) végeztünk. Az eredményként kapott szignifikanciaszint 

(p<0,001) azt jelzi, hogy összefüggés áll fenn a vizsgált változók között. Az adatok szerint 

az iskolai történésekről való érdeklődés gyakorisága elsősorban az alacsonyabb iskolai 

végzettségű szülők gyermekeinél mutat összefüggést a matematika teszteredményekkel. Az 

adatok szerint minél gyakrabban beszélgetett a nyolc általános iskolát, vagy 

szakmunkásképző iskolát végzett anya a gyermekével az iskolai eseményekről, annál 

magasabb értékeket értek el a matematika kompetencia felmérése során.   

         



 

80 
 

5. ábra Milyen gyakran történik a te családodban? A család megbeszéli az iskolában történteket. 6. 

évfolyamos diák standard matematika pontszáma (p<0,001)   

 
 

A nyolcadik évfolyamos tanulók esetében – az adatok szerint - szintén a magasabb iskolai 

végzettségű szülők beszélgetnek gyakrabban a gyermekeikkel az iskolai eseményekről, de a 

6. évfolyamhoz képest ennek gyakorisága már kisebb. Ez igazolja azt a nemzetközi 

szakirodalomban ismert összefüggést, mely szerint az évfolyamok emelkedésével a szülői 

bevonódás/részvétel intenzitása csökken (Epstein, Sanders 2006). A matematikai 

teszteredményeknél tapasztalható növekmény – hasonlóan a 6. évfolyamos korosztálynál – 

az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyermekeinél érzékelhető. Azok a nyolc általános 

iskolát, vagy annál kevesebbet végzett szülők, akik érdeklődnek gyermekeik iskolai életéről, 

figyelmet fordítanak a tanulásra, az iskolai magatartásra, azoknak a gyermekei jobb 

eredményeket értek el a kompetenciamérés során. A felsőfokú végzettségű szülők esetében 

azonban ez a részvételi forma nem indukál az eredményességben is kimutatható 

különségeket. Valószínűsíthetően az iskolához, tanuláshoz kötődő attitűdök, elvárások a 

megkérdezés gyakoriságától függetlenül is benn élnek a magasabb társadalmi státuszú 

családok mindennapjaiban.           

 

A nemzetközi összehasonlító elemzések és más külföldi vizsgálatok szerint az otthoni 

támogatás másik fontos eleme a házi feladatban való segítségnyújtás (Sui-Chu, Willms 

1996; Borgonovi, Montt 2012). A társadalmi és kulturális tőkeelméletekhez kapcsolódóan 

feltételeztük, hogy a különböző társadalmi státuszú családok eltérő módon és utakon tudnak 

részt venni gyermekük iskoláztatásában. Eszerint a kedvezőbb társadalmi háttérrel 

rendelkező szülők társadalmi–, és gazdasági erőforrásaik birtokában nagyobb intenzitással 
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képesek támogatni gyermekeiket, melyek hatást gyakorolnak iskolai pályafutásukra is. 

Másrészt egyéni, illetve családi erőforrásaik hiányában igénybe tudják venni a magánszféra 

szolgáltatásait, melyek kompenzálhatják saját erőforrás-deficitjüket. Míg az előzőleg 

tárgyalt változónál („A család megbeszéli az iskolában történteket.”) jól látható tendenciát 

figyelhettünk meg, mely szerint a magasabb társadalmi státuszú szülők nagyobb 

odafigyelést és érdeklődést tanúsítottak gyermekeik iskolai élete iránt, addig az otthoni 

tanulásban és házi feladat elkészítésében ilyen irányú összefüggés nem fedezhető fel.       

Az 5. sz. táblázat adatai szerint iskolázottságtól függetlenül a szülők (nagyszülők, 

idősebb testvérek) közel harmada segít naponta, vagy majdnem minden nap gyermekének a 

tanulásban. Ez egyfelől jelent egy erőforrás-kapacitást, odafigyelést a család részéről, 

másfelől a tanuló egyéni képességeihez mért szükségletet is. Ebből eredően pedig sokféle 

mintázat bontakozhat ki a tanuló kognitív képességei, belső motivációja, évfolyama, neme, 

a család társadalmi státusza, illetve a rendelkezésre álló erőforrások függvényében. Emiatt 

többféleképpen értelmezhető ugyanaz a magatartásforma a magasabb iskolai végzettségű 

szülők, illetve az alacsonyabb státuszú szülők gyermekeinél. Az eltérő motivációkat ebben 

az esetben nem tudjuk felfedni, de egy különbség jól látható a tanulásban és a házi feladat 

elkészítésében való segítségnyújtásban a „soha, vagy majdnem soha” válaszok esetében, 

ahol a legalacsonyabb iskolai végzettségű anyák közel kétszer annyian nem (tudnak) 

segítenek gyermeküknek, szemben a felsőfokú végzettségűekkel.      

Ezt követően megvizsgáltuk, hogy a házi feladatban való segítségnyújtás 

gyakorisága összefüggést mutatnak-e a 6. évfolyamos tanulók kompetenciamérési 

eredményeivel. Ennek feltárására szóráselemzést (ANOVA) végeztünk, melynek 

eredményeként az látható, hogy a két vizsgált változó összefügg egymással p<0,001 

szignifikancia szint mellett. A 2014-es kompetenciamérés adatai azt mutatják, hogy a 6. 

évfolyamos tanulóknál a gyakoribb segítségnyújtás nem jár magasabb teszteredményekkel 

a matematika kompetencia területén. Sőt, a magasabb iskolai végzettségű csoportok 

esetében éppen ellenkező irányú összefüggés figyelhető meg, miszerint a gyakoribb 

támogatás alacsonyabb teszteredmény átlagokkal párosul. Ez egyrészt összhangban van a 

nemzetközi felmérés adataival (Lásd: 2.5.3.fejezet), másrészt egy angolszász összefoglaló 

tanulmány szerint korábban gyakran találták azt az összefüggést, hogy a házi feladatban való 

szülői segítségnyújtás negatívan korrelál a tanulói teljesítményekkel. A magyarázat szerint 

valószínűleg a gyakoribb segítségnyújtás - okozatként - csak válasz a gyengébb iskolai 

teljesítményre (Desforges, Abouchaar 2003).  

  A hazai kompetenciamérés teszteredményeit vizsgálva látható, hogy ez a változó 

másként „viselkedik” az alacsonyabb társadalmi státuszú családoknál, mint a diplomás 

szülők gyermekeinél. A magasabb társadalmi státuszú családoknál a fent jelzett összefüggés 

úgy érvényesül, hogy a házi feladatban való segítés gyakorisága nagyobb teszteredménybeli 

különbségekkel párosul. Konkrétabban; ahol nincs, vagy nem kell a segítség 6. évfolyamon 

matematikából, ott átlagosan közel száz ponttal magasabb teszteredményt értek el a 

kompetenciamérésen, mint azoknál a családoknál, ahol ezt majdnem minden nap megteszik. 

Erre az összefüggésre itt nem tehetők ok-okozati magyarázatok, hanem további feltevések 

fogalmazhatók meg. Valószínűsíthető, hogy ez nem azt jelenti, hogy a szülők otthoni 

támogatása negatív hatással lenne a tanuló eredményességére, mert segítségnyújtásuk nem 
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elég szakszerű vagy hatékony, hanem hogy azoknak gyerekeknek kell segíteni, akik amúgy 

is gyenge tanulmányi eredményűek. 

Ezzel ellentétben a legalacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyermekei éppen 

akkor értek el magasabb teszteredményeket, ha legalább havonta egyszer-kétszer segítettek 

a szülők, testvérek a lecke elkészítésében. S akkor értek el legalacsonyabb értékeket a 

matematika kompetencia mérésén, ha soha nem segítettek nekik.29 Ezek az adatok nyilván 

jeleznek egyfajta eltérést a különböző társadalmi státuszú szülői csoportok által 

rendelkezésre álló erőforrások és a gyermekek tanulás támogatását érintő igények között.  

 

6. ábra  Milyen gyakran történik a te családodban?A szülők (nagyszülők, idősebb testvérek) 

segítenek a tanulásban, a házi feladatok elkészítésében. A 6. évfolyamos tanuló standard 

matematika pontszáma (p<0,001). 

 
 

A nyolcadik évfolyamos tanulóknál hasonló összefüggések figyelhetők meg, mint a hatodik 

évfolyamosoknál (Lásd: 35. táblázat). Az adatokból jól látható, hogy minél magasabb az 

anya iskolai végzettsége, annál nagyobb különbség van a teszteredményekben a házi feladat 

elkészítésében való segítségnyújtás gyakoriságának függvényében. Másféleképpen 

fogalmazva; míg az alacsonyabb iskolai végzettségű anyák gyerekeinél a házi feladatban 

való segítségnyújtás intenzitása nem jár együtt nagy teszteredménybeli különbségekkel, 

addig a magasabb iskolai végzettségű (középfokú, felsőfokú) anyák gyermekeinél az 

figyelhető meg, hogy a házi feladatok megoldásában való segítségnyújtás gyakoriságának 

függvényében közel száz pontbeli (átlag) eltérés is található. 

   

                                                      
29 A teszteredményekben mutatkozó különbségek itt nem jelentősek.   
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4.1.2 Szülői részvétel a tanulók szövegértési eredményességének 

összefüggésében   

 

Az Országos Kompetenciamérés által vizsgált tantárgyakhoz kapcsolható 

kompetenciaterületek közül a matematikát emeltük ki, mégis az elemzésből nem hiányozhat 

a magyar nyelvhez köthető szövegértés eredményeinek vizsgálata. Mindezt a korábbi 

elemzési dimenziókhoz hűen – a különböző szülői részvételi formák, illetve a már jelzett 

változók alapján - tesszük meg. Elsősorban nem arra voltunk kíváncsiak, hogy a tanulmányi 

eredmények hogyan alakulnak a szülők társadalmi- gazdasági státusza függvényében, 

hanem inkább azt néztük, hogy ugyanahhoz az iskolai végzettséghez tartozó szülők eltérő 

magatartásformái/részvételi aktivitása milyen összefüggést mutat a tanulmányi 

eredményekkel. Ennek érdekében szóráselemzést végeztünk (ANOVA), mely az alább 

vizsgált változók mindegyikénél szignifikáns összefüggést mutatott (p<0,001).   

 A szövegértés kompetencia területén hasonló összefüggések figyelhetők meg, mint 

a matematika esetében, mégis annyi különbség látható, hogy itt ugyanazon az iskolai 

végzettséghez tartozó szülői csoportnál az iskolai részvételhez kötött magatartásforma („Az 

elmúlt években milyen gyakran mentek el a szüleid a szülői értekezletekre?”) nem jelent 

akkora eltéréseket a szövegértés eredményességében. Konkrétabban; a szülői értekezletekre 

járás gyakorisága, illetve az ezekben való eltérés nem hoz említésre érdemes különbségeket 

a szövegértésben nyújtott (átlag)teljesítményben.                     

 

6. táblázat  Az elmúlt években milyen gyakran mentek el a szüleid a szülői értekezletekre? A 6. 

évfolyamos diák standard szövegértés pontszáma (p<0,001) 

Anya iskolai 

végzettsége 

 Átlag  N Szórás 

 

 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

szinte mindig elmentek 1371,7 5397 189,1 

többnyire elmentek 1336,5 3332 182,9 

néhányszor elmentek 1302,1 4046 185,6 

szinte soha nem mentek el  1287,8 1283 192,3 

Összes 1335,5 14058 189,7 

 

Szakmunkásképző 

szinte mindig elmentek 1458,4 12830 174,4 

többnyire elmentek 1425,1 4024 172,2 

néhányszor elmentek 1404,2 2604 172,8 

szinte soha nem mentek el  1388,5 524 182,1 

Összes 1442,8 19981 175,4 

 

Érettségi 

szinte mindig elmentek 1528,0 18231 172,7 

többnyire elmentek 1491,5 3300 170,4 

néhányszor elmentek 1466,2 1420 175,6 

szinte soha nem mentek el  1477,5 261 170,3 

Összes 1518,5 23211 173,5 

 

Diploma, felsőfok 

szinte mindig elmentek 1603,6 16259 177,2 

többnyire elmentek 1574,0 2621 178,9 

néhányszor elmentek 1550,8 916 190,2 
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szinte soha nem mentek el  1551,2 193 206,1 

Összes 1596,7 19989 19989 

 

 

 

Ha a szülő otthoni támogatási formái szerint elemezzük a 6. évfolyam tanulói kérdőívének 

adatait, akkor azt látjuk, hogy az iskolai történésekről való beszélgetések és a házi feladatban 

való segítségnyújtás intenzitása nem eredményez értékelhető különbségeket a 

szövegértésben nyújtott teljesítmények átlagában. A két változó ellenkező irányú mozgása 

itt is megfigyelhető, mely szerint a gyakoribb beszélgetések az iskoláról – elenyésző 

mértékben – jobb szövegértési eredményeket jelez, míg a házi feladatban való 

segítségnyújtás éppen ellenkezőleg gyengébb (átlag)eredményekkel párosul (Lásd: 32. sz. 

táblázat).     

 

7. táblázat  Milyen gyakran történik a te családodban? A család megbeszéli az iskolában történteket. 

A 6. évfolyamos diák standard szövegértés pontszáma  (p<0,001) 

Anya iskolai 

végzettsége 

 Átlag  N Szórás 

 

 

 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

minden nap, majdnem minden nap 1348,6 8766 187,1 

hetente egyszer-kétszer 1336,6 2569 185,7 

havonta egyszer-kétszer 1310,6 1406 190,7 

soha, majdnem soha 1274,0 1217 198,7 

Összes 1336,0 13959 189,6 

 

Szakmunkásképző 

minden nap, majdnem minden nap 1446,3 15301 174,7 

hetente egyszer-kétszer 1432,9 2851 176,3 

havonta egyszer-kétszer 1436,0 1115 178,6 

soha, majdnem soha 1422,7 649 176,4 

Összes 1443,0 19915 175,3 

 

Érettségi 

minden nap, majdnem minden nap 1519,6 19022 173,7 

hetente egyszer-kétszer 1516,7 2752 173,4 

havonta egyszer-kétszer 1514,3 863 176,6 

soha, majdnem soha 1496,1 471 177,6 

Összes 1518,6 23108 173,6 

 

Diploma, felsőfok 

minden nap, majdnem minden nap 1596,4 16672 178,3 

hetente egyszer-kétszer 1604,0 2113 181,2 

havonta egyszer-kétszer 1597,7 732 176,6 

soha, majdnem soha 1575,2 416 195,4 

Összes 1596,8 19932 179,9 
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4.2 A szülői részvétel a délután négyig tartó iskoláztatás alapján  

 

A már korábban bemutatott kutatás kérdőíves felmérése lehetőséget nyújtott arra, hogy 

részleteiben feltárja a szülők nézeteit az iskola és a család kapcsolatáról, a szülői részvétel 

formáiról, a tanuláshoz való viszonyról. Arra törekedtünk, hogy mindezeket a kérdéseket a 

dolgozat elméleti kereteivel összhangban vizsgáljuk, ezért kiemelt szerepet tulajdonítottunk 

a családi háttér egyes változóinak, mint az iskolai végzettség és a lakóhely. Ezeken túl 

figyelmet fordítottunk a tanuló évfolyamára, mely meghatározó erővel bír a szülői részvétel 

egyes formáira és annak intenzitására. A szakirodalom ismeretében igyekeztünk olyan 

mintázatokat feltárni, melyek elsősorban a családi háttér szempontjából bírnak magyarázó 

erővel. A család társadalmi rétegződésben elfoglalt helyét a szülők legmagasabb iskolai 

végzettsége alapján határoztuk meg. Több kutatás szerint az iskolába járó tanulók 

családjainak helyzetének leírására a szülők – s ezen belül is az édesanya - iskolai végzettsége 

a legmegfelelőbb független változó. Az iskolai végzettség az, amely megmutatja a család 

„kulturális természetét”, az emögött húzódó érték-és normarendszert, a szülők 

továbbtanulási aspirációt (Andor, Liskó 1999). 

 Elemzésünk kiindulópontját a korábban tárgyalt szülői részvételi dimenziók adják 

(Lásd: 2.2.2.fej.). Az alábbi ábra részletes áttekintést nyújt az elemzés alapvető dimenzióiról 

és a kérdőíves felmérés eredményeként előállt adatbázisban rendelkezésre álló változókról. 

Ezek a keretek behatárolják az elemzés lehetőségeit, mégis egy átfogó képet tudnak adni a 

három vizsgált térségben élő szülők részvételi hajlandóságáról, elsősorban annak 

mennyiségi aspektusáról. A kérdőívben feltett kérdések többsége az adott részvételi 

formához sorolt magatartástípusok gyakoriságát vizsgálja – 4-es és 5-ös skálán. Ez felvethet 

bizonyos érvényességi problémákat (Lásd 2.2.2.fej), de a kutatást kiegészítő kvalitatív 

módszerek (pl. egyéni- és fókuszcsoportos interjúk) tapasztalatai jelentősen hozzájárulnak 

az adatok értelmezhetőségéhez.  

7. ábra A szülői részvétel formái        

Részvételi 

formák 

A szülői részvétel formái 

 iskolai tanulmányokhoz 

kapcsolódó 

iskolai tanulmányokhoz nem kapcsolódó 

iskolai 

 

 szülői értekezlet 

 nyílt napok 

 fogadóóra 

 

 

 Farsang, szülői-, iskolai bál 

 Alkalmi segítségnyújtás 

rendezvényen (pl. büfé, díszítés) 

 Kirándulás 

 Művészeti rendezvények 

 Sportrendezvény 

 Szülők alkalmi részvétele tanulással 

összefüggő iskolai foglalkozásokon 

otthoni 

 beszélgetés otthon a 

gyerek barátairól, 

osztálytársairól  

 közös családi étkezések, vacsorák 

 közös szabadidős programok 

 otthoni munkavégzés  
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 házi feladatban való 

segítségnyújtás  

szülői 

nézetek a 

tanulás, és az 

iskola  

világáról 

 A tanulás fontosságának az értelmezése a szülő nézőpontjából 

 Az általános iskola feladatkörének értelmezése a szülő szemszögéből  

 

Forrás: Borgonovi, Montt 2012 és a Délután négyig tartó iskoláztatás című kutatás (Támop 3.1.1-11/1-2012-

0001) alapján saját szerkesztés. 

 

4.2.1 Szülők részvétele az iskola életében  

4.2.2 Iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kapcsolattartási formák 

A szülők sokféle formában vehetnek részt az iskola életében, ahol erőforrásaikat 

aktiválhatják gyermekük sikeres pályafutása érdekében. Az alábbiakban azokat a részvételi 

formákat mutatjuk be, melyek az iskola falain belül nyilvánulhatnak meg. Ezek a formák 

valójában olyan kapcsolattartási módokat takarnak, melyek egyszerre több funkciót is 

betölthetnek. Elsődlegesen ide tartozik az információátadás, mely az interakcióban 

résztvevő felek – tanár-szülő - között zajlanak. A hivatalos kapcsolattartási fórumok 

jellemzően tájékoztató jellegűek, ahol elsősorban az iskolai programokról, osztályszintű 

feladatokról, tanulmányi eredményekről esik szó. Másrészt ezek az alkalmak lehetőséget is 

teremtenek különböző minőségű kapcsolatok kialakítására, akár tanár-szülő, akár szülő-

szülő között.  

A szülők iskolai részvételét alapvetően az iskolavezetés és a gyermekek tanárai 

alakítják, ebben az esetben tehát az iskola a proaktív fél, melynek során – a szülők minél 

szélesebb csoportjának bevonása érdekében - közös programokat, eseményeket szervez. Az 

ezeken való részvétel jelezheti a szülők iskola iránti elkötelezettségét, mely sokféle módon 

nyilvánulhat meg, úgymint a tanárok által szervezett iskolai rendezvényeken való 

megjelenés, és ezekhez kötődő önkéntes munkában való részvétel (pl. farsang), vagy az 

iskolában tartott hivatalos kapcsolattartási fórumok (szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt 

napok)30 látogatása. Sok szülő szinte minden alkalommal jelen van ezeken az eseményeken, 

mások többnyire elfoglaltságaikra hivatkozva ritkábban vesznek részt ezeken az 

alkalmakon. A részvétel elmaradása ebben az esetben nem jelenti azt egyértelműen, hogy az 

adott szülő nem figyel eléggé gyermeke iskolai előrehaladására. A szakirodalom szerint 

azonban egy bizonyos szintű iskolai részvétel szükséges ahhoz, hogy a tanulmányi 

eredményességre inkább ható otthoni támogatás sikeres legyen (Desforges, Abouchaar 

2003). A szülő saját gyermeke beszámolóin túl ezeken az iskolai eseményeken juthat olyan 

információkhoz, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kompetensnek érezze magát 

gyermeke iskoláztatásában. Ezek a kapcsolattartás olyan fórumai, ahol nemcsak a szülő-

                                                      
30 Az egyéb kapcsolattartási formákat, a tanár-szülő közötti kommunikációt és a tanulmányi eredményekről 

való tájékozódás lehetséges útjait az iskola-szülő partnerkapcsolat témaköre alatt elemzem (Lásd: 4.2.4.fej.).     
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tanár léphet interakcióba egymással, hanem a szülőtársak egymással is felvehetik és 

fenntarthatják kapcsolataikat. A szülők társadalmi hálózataikon keresztül aktiválhatják 

társadalmi tőkéjüket, mely fontos erőforrásként jelenik meg gyermekük iskoláztatásában 

(Pusztai 2009).  

A szülők iskolai részvételét megjelenítő dimenzióhoz soroltuk mindazokat a - 

tanulók iskolai pályafutásához szorosabban kapcsolódó - kapcsolattartási formákat, mint a 

szülői értekezlet, a fogadóóra vagy a tanórai munkákba bepillantást engedő nyílt napok. 

Mindezt nemcsak azért tettük, mert a megadott elemzési szempontok szerint ebbe a körbe 

tartoznak, hanem azért is, mert ezek olyan iskolai eseményeknek tekinthetők, melyek - a 

kapcsolattartási jellegen túl - ismétlődően visszatérő, iskolai helyszínhez kötődő alkalmak.  

Felmérésünk adatai jól mutatják azt a részvételi különbséget, mely ezeknél 

eseményeknél fennáll. A válaszadó szülők jelentős része (93,5%) rendszeresen megjelenik 

az osztályfőnökök által szervezett szülői értekezleteken. Ők feltehetően úgy gondolkodnak, 

hogy a szülői értekezlet még mindig az az alkalom, melyre el kell menni, mert itt szerezhetők 

be olyan információk, melyek szükségesek ahhoz, hogy gyermekük iskolai életét nyomon 

követhessék. A nyílt napok látogatottsága már ennél jóval ritkább. Bár a szülők többsége 

(57%) részt vesz az iskolai nyitott tanórák többségén, egy részük (13,6%) soha nem volt még 

ilyen eseményen. Míg a nyílt napok intézménye a rendszerváltás óta honosodott meg 

hazánkban, a fogadóóra, mint egy személyesebb tanár-szülő kapcsolat lehetőségét nyújtó 

forma már régóta fennáll az iskolákban. Ez utóbbi azonban nem tekinthető a kapcsolattartás 

közkedvelt formájának, melyet az is jelez, hogy a szülők többnyire csak néha-néha jelennek 

meg a pedagógusok által megadott időpontokban. Kérdőíves felmérésünk nem adott 

lehetőséget arra, hogy részletesen feltárjuk a távolmaradások okát31, de az interjúk 

tapasztalataiból tudjuk, hogy többnyire az időhiány, a negatív élmények miatt nem vesznek 

részt ezeken az alkalmakon. Sokan azért nem keresik meg a tanárokat fogadóórán, mert nincs 

sem tanulmányi-, sem magatartásbeli probléma a gyermeküknél. Ezek az alkalmak 

ugyanakkor lehetőséget nyújtanának arra, hogy a szülők közvetlenül az adott szaktárgy 

pedagógusától kaphassanak egy árnyaltabb képet gyermekük tanulmányi eredményeiről 

és/vagy iskolai magatartásáról. A kérdés azonban csak a viselkedés mennyiségi aspektusát 

tudja itt érinteni, de felmerülhet, hogy - minőségi szempontból - ezek a közvetlen tanár-szülő 

beszélgetések hogyan zajlanak. Milyen a két fél közötti kommunikáció, érzékelhetők-e a 

kompetenciahatárok, fennáll-e a kölcsönös tisztelet és bizalom az érintettek között?      

8. táblázat Általában milyen gyakran vesz részt az iskola által szervezett alábbi eseményeken (A 

válaszadó szülők %-ában)? 

Események minden 

alkalommal 

(4) 

az alkalmak 

többségén (3) 

Néha-néha 

(2) 

Soha 

(1) 

„Átlag” 

-érték 

(szórás) 

szülői értekezlet 75,2 (1690) 18,3 (411) 5,7 (128) 0,8 (19) 3,68 (0,62) 

nyílt nap, nyílt 

óra 

29,9 (651) 27,1 (590) 29,5 (642) 13,6 (296) 2,73 (1,03) 

fogadóóra 19,2 (422) 29,3 (644) 38,4 (844) 13,1(289) 2,54 (0,95) 

                                                      
31 Erről a kvalitatív vizsgálatunk eredményei szólnak (Lásd: 4.3. fej.)  
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Ezekre a kérdésekre itt most nem tudunk válaszolni, de azt megvizsgálhatjuk, hogy a szülők 

iskolázottsága, a tanulók évfolyama és a járások szerint milyen különbségek figyelhetők meg 

a különböző kapcsolattartási eseményeken való részvétel gyakoriságában. Kérdésünk 

megválaszolása érdekében kereszttábla elemzést és khi-négyzetpróbát végeztünk. Az adatok 

alapján elmondható, hogy a térségek szerint nem található szignifikáns összefüggés, kivéve 

a fogadóóra esetében, mely szerint a Budapesten élő szülők jóval nagyobb arányban és 

gyakrabban vesznek részt a fogadóórákon, mint a vidéken élő társaik (p<0,001)(Lásd: 39. 

sz. táblázat). Feltételezésünk szerint a hátrányosabb helyzetű vidéki térségekben, s ezen 

belül is főként a kistelepüléseken a személyes kapcsolatfelvétel más formáinak (pl. 

informális találkozások az utcán, beszélgetések tanárokkal, diáktársak szüleivel) 

valószínűsége nagyobb, mint a fővárosban, ahol a személyes találkozás lehetősége jóval 

kisebb. Másrészt a hátrányos helyzetű településeken élő alacsonyabb végzettségű szülők 

előnyben részesítik a kevésbé szervezett, informális jellegű találkozásokra épülő 

kapcsolattartást (Lásd: 4.3.fej.).  

A szakirodalomból ismert az az alaptétel, hogy a szülők iskolai részvétele a gyermek 

életkorának növekedésével, vagy ebben az esetben az évfolyamok emelkedésével együtt 

csökkenő tendenciát mutat. Az alábbi táblázat a nyílt napok és a fogadóórák esetében 

igazolja ezt az állítást. A szülői értekezletnél nem találtunk szignifikáns összefüggést, 

ugyanis – évfolyamtól függetlenül – ez a legáltalánosabban elfogadott kapcsolattartási 

forma, „ide mindenki jár”, aki értesülni akar az iskolai eseményekről. Az elemzés szerint 

mind a fogadóórákon, mind a nyílt napokon annál kevésbé vesznek részt a szülők, minél 

magasabb évfolyamra jár a gyermekük az iskolába. Míg a 3. évfolyamos tanuló szüleinek 

több, mint 55%-a, addig a nyolcadik osztályos tanulók szüleinek 41,3%-a jelenik meg 

rendszeresen a fogadóórákon. Az iskola által szervezett nyílt napok vagy nyílt órák esetében 

még nagyobb eltérést találunk a vizsgált évfolyamok között. Az 5. évfolyamos tanulók 

szüleinek közel 70%-a vesz részt ezeknek az alkalmaknak a többségén, ugyanakkor a 8.-os 

diákok szüleinek fele sem (43,6%) jelenik meg (9. sz. táblázat).  

 

9. táblázat Általában milyen gyakran vesz részt az iskola által szervezett alábbi eseményeken (A 

válaszadó szülők %-ában)? 

Események Tanuló 

évfolyama  

minden 

alkalommal 

(4) 

az alkalmak 

többségén 

(3) 

Néha-

néha 

(2) 

Soha 

(1) 

szülői értekezlet 

 

p=0,413 

3. évfolyam  75,2 17,7 6,2 0,8 

5.évfolyam 77,2 16,5 5,4 1,0 

8. évfolyam 72,9 20,7 5,7 0,7 

nyílt nap, nyílt óra 

 

p<0,001 

3.évfolyam 42,0 27,4 21,2 9,5 

5.évfolyam 32,7 29,2 28,7 9,4 

8. évfolyam 19,1 24,5 35,5 20,9 

fogadóóra 

 

p<0,001 

3. évfolyam  25,7 29,4 31,6 13,3 

5.évfolyam 19,2 31,9 37,4 11,3 

8. évfolyam 15,1 26,2 43,6 15,1 
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Bár az iskolák által szervezett kapcsolattartási fórumok mindenki számára nyitottak, nagyon 

változó, ahogyan a különböző társadalmi státuszhoz tartozó szülői csoportok részt vesznek 

ezeken az eseményeken. Ezzel kapcsolatban azt vizsgáltuk, hogy az anya iskolai végzettsége 

összefüggést mutat-e az iskolai részvétel egyes formáin (pl. szülői értekezlet, fogadóóra, 

nyílt nap) való részvétel gyakoriságával. Nullhipotézisünk az volt, hogy a jelzett változók 

között nincs összefüggés, melyet végül a kereszttábla elemzés, és a khi-négyzet próba 

eredménye (p<0,001) alapján elvetettünk.     

A felmérés adatai szerint általánosan megfogalmazható, hogy minél magasabb az 

anya iskolai végzettsége, annál valószínűbb, hogy részt vesz az iskola által szervezett 

kapcsolattartási eseményeken: a szülői értekezleteken, a fogadóórákon és a nyílt napokon. 

Az alábbi táblázat láthatóvá teszi azt az eltérést, ahogyan a különböző iskolai végzettségű 

anyák viszonyulnak ezekhez az iskola által szervezett hivatalos eseményekhez. Bár a 

legnagyobb látogatottsága a szülői értekezleteknek van, mégis a negyedévente összehívott 

fórumokon elsősorban a magasabb iskolai végzettségű anyák jelennek meg. Hasonló 

megoszlás figyelhető meg a különböző iskolázottságú szülői csoportok között a 

fogadóórákon, illetve nyílt napokon való részvétel gyakoriságában. Ez önmagában nem 

jelenti azt, hogy az alacsonyabb társadalmi státuszú szülők ne érdeklődnének az iskolai 

programok vagy éppen gyermekük tanulmányi előmenetele iránt. Inkább azt jelzi, hogy ők 

ezeken a hivatalos fórumokon ritkábban vesznek részt.  

10. táblázat Általában milyen gyakran vesz részt az iskola által szervezett alábbi eseményeken (A 

válaszadó szülők %-ában)? 

Események Anya iskolai 

végzettsége 

minden 

alkalommal 

(4) 

az alkalmak 

többségén 

(3) 

Néha-néha 

(2) 

Soha 

(1) 

szülői értekezlet 

 

 

 

p<0,001 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

50,6 28,7 18,4 2,3 

Szakmunkásképző 74,1 18,9 6,2 0,8 

Érettségi 82,6 14,6 2,4 0,4 

Főiskola, egyetem 83,7 14,8 0,9 0,7 

nyílt nap, nyílt óra 

 

 

 

p<0,001 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

14,5 17,6 42,8 25,2 

Szakmunkásképző 27,5 26,3 32,6 13,6 

Érettségi 31,6 31,3 24,4 12,7 

Főiskola, egyetem 42,3 27,4 23,2 7,0 

Fogadóóra 

 

 

 

p<0,001 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

13,7 27,0 42,0 17,4 

Szakmunkásképző 16,5 26,4 43,3 13,8 

Érettségi 19,0 31,0 38,0 11,9 

Főiskola, egyetem 25,2 31,7 31,7 11,4 

 

Az adatok ismeretében felmerülhet a kérdés, hogy milyen módon alakíthatók át ezek az 

iskolai részvételi formák (pl. szülői értekezlet) úgy, hogy mind tartalmi, mind formai 

szempontból közelebb kerüljenek az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportokhoz. 

Láthatóan az iskola által meghatározott szabályok szerint szervezett kapcsolattartási 
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események ugyanis idegenként hatnak a kedvezőtlen társadalmi státuszú családokra, akik 

inkább a kapcsolatfelvétel informálisabb csatornáit választják (Lásd 4.3. fej).  

Összegezve elmondható, hogy azok az utak és módok, ahogyan a szülők részt 

vesznek gyermekük iskolai életében, nagyon eltérőek lehetnek a családi háttér szerint. A 

különböző társadalmi státuszú családok eltérő szocializációs készlettel, eltérő erőforrásokkal 

rendelkeznek és különbözőképpen ítélik meg az iskolai eseményeken való részvétel 

jelentőségét gyermekük iskoláztatásában. A hivatalos kapcsolattartási formákon való 

részvétel a magasabb iskolázottságú szülőknek nem jelent problémát, bár a fogadóóra 

körükben sem gyakran látogatott intézmény. A fővárosban élő szülők mégis előnyben 

részesítik a kapcsolattartásnak ezt a formáját, tekintve, hogy a nagyvárosban kevesebb 

informális érintkezési módra nyílik lehetőség tanár és szülő között.       

  

4.2.2.1 Iskolai tanulmányokhoz nem kapcsolódó kapcsolattartási formák 

 

A hivatalos kapcsolattartási fórumok mellett a szülők találkozhatnak az iskolában olyan 

programokon, amelynek nem a tájékoztatás, az információátadás a célja, hanem a közös 

együttlét, az együttes élmények átélése. Ezek az iskolai tanulmányokhoz közvetlenül nem 

kapcsolódó programok lehetőséget nyújtanak az alacsonyabb társadalmi státuszú 

családoknak is, hogy közelebb kerüljenek az iskola életéhez. Egyúttal bepillantást engednek 

az iskola szokásrendszerébe, szocializációs folyamataiba, melyek jelentős mértékben 

eltérhetnek az otthoni környezet elvárás-rendszerétől. Ezek a közös programok alkalmat 

adhatnak az iskola és a család közötti kapcsolatok javítására, az együttműködésre, a partneri 

viszony kialakítására, mindezt a tanuló iskolai előmenetele és könnyebb beilleszkedése 

érdekében.   

 Feltevésünk szerint az iskola által szervezett programok eltérhetnek a vizsgált 

járások, és ezzel együtt az ott élő családok társadalmi-, gazdasági státusza függvényében. 

Ebben a kérdésben külön kiemeltük a területi dimenziót, mely jelentős mértékben 

meghatározhatja, hogy a szülők többsége milyen típusú programokat részesít előnyben, 

illetve, hogy az iskola milyen programokat nyújt a helyi közösség számára. Az iskolának 

ebben kezdeményező szerepe van, hogy milyen programokat kínál fel a tanulók családjai 

számára, mely egyúttal képet is adhat arról, hogy a helyi társadalom a szabadidő eltöltésének 

milyen típusait helyezi előtérbe. Ebben a tekintetben az iskola mozgástere változó lehet a 

helyi környezet adottságainak függvényében, de az adott keretek között alakíthatja is a szülői 

igényeket.  

Kutatásunk kérdőíves adatait elemezve azt vizsgáltuk, hogy mely kapcsolattartási 

formán való részvétel gyakoribb a válaszadó szülők körében. A gyakoriság-vizsgálat arra 

mutatott rá, hogy az iskolai rendezvények közül a leglátogatottabb a farsangi, iskolai bál (11. 

sz. táblázat). A szülők többsége többször elmegy ezekre az eseményekre. Emellett a szülők 

többsége szívesen végez önkéntes munkát, segít a különféle műsorok előkészítésében (pl. 

teremdíszítés, büfében kiszolgálás). Kiránduláson, művészeti programokon kevésbé vesznek 

részt valószínűleg többféle okból; pl. osztálykiránduláson kísérő szülőre nem mindig van 

tanári igény, művészeti programokat pedig kevés iskolában tartanak rendszeresen (Lásd 
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később). A szülők egy része csak ritkán vesz részt az iskolában tartott tanulással összefüggő 

foglalkozásokon, de az adatok szerint az igények valószínűleg magasabbak, mint a felkínált 

lehetőségek.  

11. táblázat Az elmúlt tanévben előfordultak-e az önök iskolájában az alább felsorolt programok? Ha 

előfordultak, részt szokott-e venni rajtuk? Ha nem fordultak elő, részt venne-e, ha lenne rá lehetőség? (a 

válaszadó szülők %-ban, (N=2320) 

programok Úgy tudom volt ilyen, és… Úgy tudom nem volt ilyen, ha 

lenne, …. 

többször 

részt 

vettem 

egy 

alkalmon 

részt 

vettem 

nem 

vettem 

részt 

nem vennék 

részt rajta 

 

szívesen részt 

vennék rajta 

 

Farsang, szülői-, iskolai bál.  54,0  18,4  27,6  28,6  71,4  

Alkalmi segítségnyújtás 

rendezvényen (pl. büfé, díszítés 

40,0  23,0  37,0  30,1  69,9  

Kirándulás. 29,2  16,8 54,0  29,1  70,9  

Művészeti rendezvények. 29,1  18,0  52,9  35,7  64,3  

Sportrendezvény. 26,8  20,4 52,8 30,1  69,9  

Szülők alkalmi részvétele 

tanulással összefüggő iskolai 

foglalkozásokon. 

26,9  24,6  48,5  26,9  73,1  

 

 

Az iskolai rendezvényeken való részvétel látogatottságát megvizsgáltuk területi dimenzió 

alapján, a szülők iskolai végzettsége szerint, néhány esetben pedig a tanuló évfolyama 

szerinti bontásban. Ahhoz, hogy az összefüggéseket ezek között feltárhassuk kereszttábla-

elemzést végeztünk. A khi-négyzet próba eredményeit az alábbiakban jeleztük, mely szerint 

a vizsgált összefüggések p<0,001 szinten szignifikánsak. Az elemzés szerint a szabadidős 

programok jellege erős összefüggést mutat a vizsgált járásokkal és ezzel együtt a családok 

szocio-ökonómiai hátterével. A felmérés szerint egyes iskolai programok a kedvezőbb 

helyzetű fővárosi kerületben népszerűbbek, mások a hátrányosabb helyzetű vidéki 

településeken. Az adatok szerint a farsangi, szülői bál a vidéki, s ezen belül is hátrányosabb 

helyzetű M járásban a leglátogatottabb (p<0,001). Ezeken az eseményeken a legnagyobb 

arányban az érettségivel rendelkezők, legkisebb arányban a legalacsonyabb végzettségű 

szülők vesznek részt (p<0,001). A kevesebb, mint nyolcosztályos általános iskolai 

végzettséggel rendelkező édesanyák 43,8%-a soha nem vett részt gyermeke farsangi 

rendezvényén vagy iskolai bálon, míg ez az arány a középfokú végzettséggel rendelkező 

anyák körében kevesebb, mint 24% (Lásd: 40. sz. táblázat). 

Hasonló összefüggést találtunk a járások között a szülők alkalmi segítségnyújtásban 

való részvételének (pl. büfé, díszítés) elemzése során (p<0,001). Ebben az esetben is a 

leghátrányosabb helyzetű térségben (M járás) vesznek részt leginkább a szülők az iskolai 

rendezvényekhez (pl. farsang) kapcsolódó önkéntes munkákban. A legnagyobb támogatás 

itt sem a felsőfokú végzettségűek, hanem az érettségivel rendelkezők felől érkezik. A 

kedvezőtlen társadalmi hátterű szülők pedig a legkisebb arányban vesznek részt ezekben az 
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iskola vagy a szülői munkaközösség által szervezett munkákban. A legalacsonyabb 

végzettségű anyák többsége (56,8%) a felmérést megelőző tanévben nem vállalt önkéntes 

munkát. Ugyanakkor az érettségivel rendelkezők anyák 46,5%-a többször is segített az 

iskolai programokhoz kapcsolódó feladatokban (Lásd:40. sz. táblázat).  

Az előbbiekkel ellentétben a művészeti– és a sportrendezvények a budapesti 

kerületben a leglátogatottabbak (p<0,001), mely alapján feltételezhető, hogy a fővárosban 

szerveznek gyakrabban művészeti és sporteseményeket az iskolák. A leghátrányosabb 

helyzetű térségben élő szülők több, mint kétharmada nem vett részt ilyen típusú 

rendezvényeken. Általános jelenség, hogy ezeken az eseményeken szintén a magasabb 

iskolai végzettségű szülők vesznek inkább részt, és a legkevésbé a legfeljebb 8 általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők (p<0,001)(Lásd: 40. sz. táblázat). Ha a tanuló évfolyama 

szerint vizsgáljuk a kérdést, akkor az az általános – más kutatások eredményeként is igazolt 

- jelenség mutatkozik meg, hogy a tanuló évfolyamának emelkedésével a szülők iskolai 

eseményeken (pl. művészeti rendezvény, kirándulás) való részvételi hajlandósága csökken 

(p<0,001). Az iskola által szervezett kirándulásokon a vidéki szülők nagyobb arányban 

vesznek részt (p<0,001), és jellemzően a magasabb végzettségű anyák kísérik el 

gyermeküket ezekre a közösségi programokra (p<0,001) (Lásd: 12. sz. táblázat).   

A felmérés adataiból jól látható, hogy az iskolák jellemzően nem szerveznek a 

tanulók szülei számára tanulással összefüggő foglalkozásokat. Láthatóan a hazai iskolai 

gyakorlatban ezeknek nincs igazán hagyománya, holott az ilyen típusú – szülőket a tanulás 

világához csalogató – programok szerepet játszhatnának egy hatékonyabb partnerkapcsolat 

kialakításában. A szakirodalom tanúsága szerint nagy előrelépést jelentene, ha az iskolák 

meg tudnák szólítani a hátrányos helyzetű térségekben élő kedvezőtlen társadalmi helyzetű 

családokat, mellyel közelebb hoznák az iskolát, s ezzel együtt az iskola által közvetített 

értékeket a felnövekvő generációhoz. Ha az iskola ilyen értelemben is nyitna a szülők felé, 

az hozzájárulhatna – közvetett módon – a tanulók tanulmányi eredményeinek növeléséhez 

és az alacsonyabb iskolai lemorzsolódáshoz (Epstein, Sheldon 2000). Felmérésünk adatai 

szerint a járások között nem találtunk szignifikáns különbségeket abban a tekintetben, hogy 

a szülők részt vesznek–e tanulással összefüggő iskolai foglalkozásokon vagy sem. 

Ugyanakkor, ha azt vizsgáljuk meg, hogy a különböző térségekben élő szülők elmennének-

e ilyen programokra, ha az iskolavezetés szervezne ilyeneket, akkor – óvatos 

megfogalmazással - azt látjuk, hogy a vidéki járásokban erre nagyobb igény mutatkozna 

(p=0,071) (Lásd: 41. táblázat). 

      

12. táblázat Az elmúlt tanévben előfordultak-e az önök iskolájában az alább felsorolt programok? Ha 

előfordultak, részt szokott-e venni rajtuk (a válaszadó szülők %-ban)? 

  

Járások 

Úgy tudom volt ilyen, és… 

Programok többször részt 

vettem 

egy alkalmon részt 

vettem 

nem vettem 

részt 

Farsang, szülői-, iskolai bál. 

N=2009 

p<0,001 

Fővárosi 41,4 21,3 37,3 

J járás 54,9 19,1 26,0 

M járás 64,9 14,4 20,6 

Fővárosi 26,8 21,0 52,2 
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Járások 

Úgy tudom volt ilyen, és… 

Programok többször részt 

vettem 

egy alkalmon részt 

vettem 

nem vettem 

részt 

Alkalmi segítségnyújtás 

rendezvényen (pl. büfé, díszítés 

N= 1930 p<0,001 

J járás 42,7 23,8 33,5 

M járás 49,1 23,6 27,3 

     

Sportrendezvény. 

N=1824 

p<0,001 

Fővárosi 34,7 23,4 41,9 

J járás 21,8 22,2 56,0 

M járás 25,0 14,6 60,3 

Művészeti rendezvények. 

N=1689 

p<0,001 

Fővárosi 33,7 18,0 48,3 

J járás 29,1 19,4 51,5 

M járás 23,6 15,8 60,7 

 

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a szülői részvétel azon formái (pl. farsang, önkéntes 

munka, iskolai eseményeken való részvétel stb.), melyek nem kötődnek szorosan a tanuló 

iskolai előmeneteléhez, nagyon változó mintázatot nyújtanak térségenként, a tanuló 

évfolyama szerint, vagy akár az anyák legmagasabb iskolai végzettségét tekintve. A 

hátrányosabb helyzetű vidéki járásokban (M járás, J járás) azok a részvételi formák (pl. 

farsang és az ehhez kapcsolódó önkéntes munka) dominálnak, melyek kevesebb anyagi 

ráfordítást igényelnek, és tradicionálisan jelen vannak az iskolák életében. A kedvezőbb 

társadalmi- és gazdasági helyzetű fővárosi kerületben a szülők részt vehetnek és nagyobb 

arányban el is mennek az iskolák által szervezett művészeti- és/vagy sportrendezvényekre. 

Ugyanakkor az is látható, hogy a vizsgált térségek egyikében sem igazán gondolkodnak úgy 

az intézményvezetők, hogy a szülő-iskola partnerkapcsolat hatékonyabbá tételéhez, vagy a 

kedvezőtlenebb társadalmi státuszú családok bevonásához jó lehetőséget nyújtana több, 

különböző tanulással összefüggő foglalkozások (pl. projektmunka) kialakítása az iskolában. 

Általánosságban elmondható, hogy a fentebb vizsgált rendezvényeken nagyobb arányú a 

bevonódás az alacsonyabb évfolyamra járó kisiskolások családjai körében. Másrészt 

többnyire a magasabb iskolai végzettségű szülők – egyes eseményeken az érettségivel 

rendelkezők - vesznek részt legnagyobb arányban ezeken az iskola által – a családok 

bevonására irányuló – szervezett eseményeken. Az alacsonyabb társadalmi státuszú szülők 

bevonódása – az adatok szerint - kisebb gyakoriságú ezeken a rendezvényeken, 

programokon.             

4.2.3 Szülői részvétel: otthoni támogatás  

 

Az iskola által szervezett rendezvényeken és kapcsolattartási fórumokon túl a szülői 

támogatás otthon elérhető formái a tanulók iskolai pályafutása szempontjából nagyobb 

jelentőségűnek tekinthetők. A tanulók tanulmányi eredményeire alapvetően a szülők 

elvárásai és támogató magatartásformái hatnak, nem pedig az iskolai eseményeken való 

részvétel, vagy a tanárokkal folytatott kommunikáció. Az angolszász szakirodalom szerint a 
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legerőteljesebb hatást a szülői bevonódás otthoni formái, és ezen belül is az „otthoni 

beszélgetések” mutatnak. A családok társadalmi-, gazdasági státuszától függetlenül ez a 

legjelentősebb faktor, mely befolyással bír a tanulók tanulmányi eredményeire (Desforges, 

Abouchaar 2003).  

A tanulás iránti szülői elköteleződés stabil alapot nyújthat a tanulóknak ahhoz, hogy 

megfelelően helyt álljanak az iskolában. A családi körben nyújtott támogatás közvetlenül 

érzékelhető a gyermekek számára. Az iskolai részvételhez képest ez a támogatási forma 

egyértelműen a szülők kezében van, még akkor is, ha az iskola felhívja a figyelmet ennek 

fontosságára, akár szóban, akár a szakirodalom alapján kidolgozott eszközökkel (pl. 

szülőknek nyújtott kézikönyvek, hogyan foglalkozzanak otthon gyermekeikkel). Az iskola 

ráirányíthatja a figyelmet az otthoni támogatás fontosságára, mégis döntési helyzetben a 

szülők vannak, akik elkötelezettségük és erőforrásaik függvényében járulnak hozzá 

gyermekeik tanulmányi eredményeinek növeléséhez.            

Az iskolai részvétel mellett a következő elemzési dimenziót az otthoni támogatások 

jelentik. Ide sorolhatók mindazok a tevékenységek, melyek az iskolán kívüli életben 

merülnek fel. Ez az elemzési dimenzió három megvalósulási formára bontható. Az egyik a 

közvetlenül az iskolai tanulmányokhoz köthető segítségnyújtás pl. házi feladat elkészítése, 

beszélgetés az iskolai történésekről stb. A másikba azok a tevékenységek tartoznak, amelyek 

nem köthetők szorosan az iskolai tanuláshoz pl. beszélgetések a gyerekekkel filmekről, 

könyvekről, közös szabadidős programokon való részvétel. A harmadik kategóriába 

sorolhatók a szülők attitűdjei, értékrendje az iskola, a tanulás, valamint az iskolai előmenetel 

iránt (Lásd: 2.2.2.fej).  

 

 

4.2.3.1 Az iskolai tanulmányokhoz közvetlenül köthető tevékenységek 

 

A kérdőíves felmérésben részt vett szülők feltehetően nagyon eltérően gondolkodnak arról, 

hogy gyermeküket kell-e, s ha igen, milyen módon kell támogatni iskolai előrehaladásában. 

Ezt a gondolkodásmódot számos tényező befolyásolja, úgymint a szülők társadalmi státusza, 

társadalmi- és kulturális erőforrásai, én-hatékonyság érzése, szerepértelmezése stb. 

Általánosságban elmondható, hogy a középosztálybeli szülők saját szerepértelmezésük és 

mintakövetésük folytán segítik gyermekük otthoni felkészüléseit. Ez megnyilvánulhat 

abban, hogy számon kérik és/vagy kikérdezik a feladott tananyagot, megbeszélik az 

iskolában történteket, érdeklődnek barátaik, osztálytársaik felől. Ezek a magatartásformák 

azonban alapvetően nem különböznek családonként, mégis a különböző társadalmi- és 

gazdasági hátterű szülők eltérő mértékben, változó gyakorisággal kísérik figyelemmel 

gyermekük iskolai tanulmányait. A tanulmányi eredményesség szempontjából pedig 

kulcsfontosságú az otthoni támogatás, mely többnyire állandó, folyamatos jellegű, míg az 

iskolai bevonódás alkalomszerű és inkább az iskolai beilleszkedésre hat (Desforges, 

Abouchaar 2003).           

 Ha az otthoni támogatás különböző formáit leszűkítjük az iskolai tanulmányokhoz 

szorosan kapcsolódó tevékenységformákra, akkor felmérésünk adataiból az látható, hogy a 
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családok jelentős részében ezek mindennapos eseményeknek számítanak (13. sz. táblázat). 

A szülők több, mint 75%-a majdnem minden nap beszélget gyermekével barátairól, 

osztálytársairól. Megvizsgáltuk, hogy ezeknek a tevékenységeknek a gyakorisága 

összefügg-e a tanuló életkorával, illetve évfolyamával és a szülők társadalmi hátterével. A 

kérdés vizsgálatára kereszttábla elemzést végeztünk, s a khi-négyzet próba szerint az 

összefüggést szignifikánsnak (p<0,001) találtuk. Az adatok azt mutatják, hogy minél 

magasabb évfolyamon tanul a gyerek, annál ritkábban beszélgetnek otthon a szülők az 

iskolai dolgokról gyerekeikkel. A harmadik osztályos gyerekekkel a szülők 83,5%-a 

beszélget naponta, a nyolcadikasokkal már csak 68,1%-a. Nyilvánvaló, hogy korosztályok 

szerint más-más igény fogalmazódik meg, de a tizenévesekkel folytatott eszmecserék vagy 

viták ugyanolyan fontosak, mint a fiatalabb korosztállyal történő beszélgetések. Többek 

között ezekből a beszélgetésekből válik érzékelhetővé a gyermek számára a tanulás, vagy az 

iskola fontossága. A szülői odafigyelés és számonkérés nemcsak a tanulmányi 

eredményesség szempontjából lehet kulcsfontosságú, hanem a közösségbe való 

beilleszkedés, az egyén én-hatékonyságérzete, önértékelése miatt is. A diskurzusok 

gyakorisága csak egyik jelzőszáma lehet a szülői támogatásnak, emellett meghatározó lehet 

a szülő-gyerek közti interakciók minősége, a kommunikáció jellege, stílusa.    

 

13. táblázat Előfordul-e az alábbi gyakorlat? Ön vagy a házastársa és a gyerek... (A válaszadó szülők %-

ban, N=2195) 

Események Tanuló évfolyama  Majdnem 

minden nap 

Egyszer-kétszer 

egy héten 

Egyszer- kétszer 

egy hónapban 

Soha 

Barátairól, 

osztálytársairól 

beszélgetnek. 

p<0,001 

3. évfolyam  83,5 15,1 1,2 0,2 

5.évfolyam 78,5 20,0 1,4 0,1 

8. évfolyam 68,1 25,8 5,6 0,5 

Házi feladatot 

átbeszélik, ha kell, 

segítenek. 

p<0,001 

3.évfolyam 82,2 16,3 1,0 0,4 

5.évfolyam 79,8 17,8 2,2 0,2 

8. évfolyam 53,1 37,0 7,9 2,0 

 

 

A kutatás során azt a kérdést is vizsgáltuk, hogy az anya iskolai végzettsége összefüggést 

mutat-e a szülő-gyerek közötti – iskolai eseményekről szóló - kommunikáció 

gyakoriságával, valamint a házi feladatban való segítségnyújtás intenzitásával. Az előbbivel 

kapcsolatban nullhipotézisünket, mely szerint a családi háttér és a beszélgetések gyakorisága 

között nincs összefüggés, el kellett vetnünk, mivel a khi-négyzet próba a kereszttábla 

elemzés során p<0,001 szignifikancia szintet mutatott. 

A kérdőíves vizsgálat adatai azt mutatták, hogy minél magasabb az anya iskolai 

végzettsége, annál gyakrabban beszélget otthon gyermekével a barátairól és az 

osztálytársairól. A felsőfokú végzettséggel rendelkező anyák közel 85%-a majdnem minden 

nap beszélget gyermekével, a legfeljebb nyolc osztályt végzett anyák 66,2%-a teszi ezt meg 

(14. sz. táblázat). Az iskolai eseményekről, a diáktársakról és a tanárokról szóló 
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beszélgetések mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermek fontosnak érezze az 

iskolában betöltött szerepét és feladatait. Mindezek jelentősen növelhetik a tanulók tanulási 

motivációit és készségeit. A középosztálybeli szülők társadalmi és kulturális erőforrásaik 

függvényében támogatják gyermeküket, s ezek többnyire elegendőek ahhoz, hogy 

gyermekük sikereket érjen el az iskolában. A kedvezőtlen társadalmi státuszú családoknál 

ezek a késztetések kevésbé vannak jelen, mégis egyes elemzések szerint esetükben az otthoni 

támogatás különböző formái lehetőséget teremthetnének arra, hogy gyermekük iskolai 

pályafutásában eredményeket érhessenek el (Hoover-Dempsey et al. 2005).  

 

14. táblázat Előfordul-e az alábbi gyakorlat? Ön vagy a házastársa és a gyerek...  (A válaszadó szülők 

%-ban) 

Események Anya iskolai 

végzettsége 

Majdnem 

minden nap 

Egyszer-

kétszer egy 

héten 

Egyszer- 

kétszer 

egy hónapban 

Soha 

Barátairól, 

osztálytársairól 

beszélgetnek. 

N=2069 

p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

66,2 28,1 5,6 0,0 

Szakmunkásképző 71,2 25,0 3,6 0,2 

Érettségi 79,8 17,9 2,2 0,1 

Főiskola, egyetem 84,7 14,4 0,4 0,4 

 

Házi feladatot 

átbeszélik, ha kell, 

segítenek. 

N=2068 

p=0,386 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

68,1 23,6 7,0 1,3 

Szakmunkásképző 72,1 24,2 3,0 0,8 

Érettségi 71,8 23,2 4,2 0,6 

Főiskola, egyetem 71,3 25,2 3,3 0,2 

 

 

Az otthoni támogatás fontos elemét jelenti a házi feladatban való segítségnyújtás, mely 

jelenthet egyszerű áttekintést, de konkrét feladatmegoldást és szóbeli kikérdezést is. Ez a 

támogatási forma azonban számos kérdést felvet, mely vonatkozhat a házi feladat 

intézményére, annak mennyiségi és minőségi elemeire. Megoszlanak a vélemények a házi 

feladat hasznosságát illetően, de a nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy a több házi 

feladatot megoldó diákok eredményesebben szerepelnek a PISA felméréseken. Általában a 

kedvezőbb társadalmi helyzetű diákok töltenek több időt a házi feladat írásával, mely 

növelheti a tanulmányi eredményekben megjelenő különbségeket a kedvezőtlenebb családi 

hátterű tanulók rovására (OECD 2012b).  

Hazánkban a délután négyig tartó iskoláztatás megadja azt az elvi lehetőséget, hogy 

kedvezőtlen szocio-ökonómiai hátterű, vagy gyengébb tanulmányi eredményű tanulók – a 

délutáni idősávban – szaktanári támogatásban részesülhessenek. Ez a törekvés azonban sok 

esetben, intézményi szinten – a szülői felmentő kérelmek jóváhagyása folytán – nem valósul 

meg. Így ma is többnyire intézményvezetői döntésen múlik, hogy a többféle okból szaktanári 

támogatásra szoruló diákok bent maradnak-e délután négyig az iskolában – házi feladat írása 

céljából (Imre, Imre 2015). Ahol ez megvalósul, ott ez hozzájárulhat az esélyegyenlőtlenség 

mérsékléséhez, mivel az említett tanulói csoportok általában nem tudják igénybe venni 
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azokat a szülői erőforrásokat – otthoni támogatás vagy különórák formájában – mely a 

középosztálybeli szülők gyermekeinek rendelkezésére áll.                   

Ezzel kapcsolatban azt vizsgáltuk, hogy a házi feladatban való segítségnyújtás 

gyakorisága és az anya iskolai végzettsége összefüggést mutat-e. Nullhipotézisünket, mely 

szerint e két változó között nincs összefüggés, a kereszttábla elemzés során végzett khi-

négyzet próba által előállt szignifikancia szint (p=0,386) alapján igazoltnak tekinthetjük. A 

kérdőíves felmérésünk adatai azt mutatják, hogy a szülők közel kétharmada odafigyel 

gyermeke délutáni tanulására és majdnem minden nap megnézi házi feladatát, és ha kell, 

segít neki. Ez azonban nincs összefüggésben a szülő társadalmi státuszával (14. sz. táblázat). 

Az anya iskolai végzettsége – adataink szerint – nem mutat összefüggést azzal, hogy otthon 

megnézi-e gyereke leckéjét vagy sem. Az alacsonyabb iskolai végzettségű szülő hasonló 

arányban kérdezi meg gyermekét a házi feladatról, és ha kell, segít neki, mint a diplomával 

rendelkező szülő. Ez akár jelezheti azt is, hogy a bevonódás nem kizárólag a magasan 

iskolázott szülők stratégiája. A családi státusz nem magyaráz mindent, minden szülői döntést 

a bevonódással kapcsolatban, nem határozza meg egyértelműen a szülői gondolkodást, a 

tevékenységeket és a hatást, mely a szülői bevonódáskor léphet fel (Grolnick, Slowiaczek 

1994).    

Megvizsgáltuk azt is, hogy a tanuló évfolyama összefüggést mutat-e a házi 

feladatban való segítségnyújtás gyakoriságával az anya iskolai végzettsége függvényében. 

A kérdés megválaszolásához kereszttábla elemzést végeztünk, melynek eredményeként 

elmondható (khi-négyzet próba, p<0,001), hogy a vizsgált változók összefüggést mutatnak. 

A tanuló évfolyama, tágabb értelemben életkora meghatározó, mert minél magasabb 

évfolyamon tanul a gyermek, annál ritkábban nézi meg a szülő a házi feladatot. Ez a 

tendencia az életkor emelkedésével együtt járó önállósodási folyamat természetes 

következménye. Míg a harmadik osztályos tanulóknál a szülők 82,2%-a majdnem minden 

nap átnézi gyermek házi feladatát, addig a 8. évfolyamosoknál ez az arány lecsökken 53,1%-

ra (13. sz. táblázat). Egyrészt a kamaszodó gyermek sem igényli már az állandó odafigyelést, 

másrészt sok esetben a szülő sem tud segíteni felső tagozatos gyermekének a házi feladat 

elkészítésében, mert sem készségei, sem ismeretanyaga nincs ezek megoldásához. Ezeknek 

a nehézségeknek az áthidalására a kedvezőbb társadalmi státuszú családok – jövedelmi 

helyzetüktől függően – igénybe veszik a magánszféra szolgáltatásait, melyet a 

kedvezőtlenebb szocio-ökonómiai helyzetű szülők – erőforrásaik hiányában – nem tudnak 

biztosítani gyermekeiknek.       

 

4.2.3.2 Az iskolai tanuláshoz szorosan nem kapcsolódó tevékenységek 

 

Az otthon keretei között eltöltött családi együttlétek fontos közegét jelentik a családi 

szocializációnak. A közösen kialakított szokások, értékek- és normák alapvető elemei a 

családi életnek, melyek áthagyományozódnak a felnövekvő generációra. Az együttes 

tevékenységek során, mint pl. otthoni munkavégzés, vagy a szabadidő közös eltöltése - a 

gyermekek meghatározott magatartási és viselkedési mintákat vesznek át. Mindeközben a 
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családtagok közti interakciók fontos szerepet játszanak az érzelmi kötelékek kialakításában, 

a kapcsolatok fenntartásában, a személyes identitás formálódásában és megerősítésében.  

Vizsgálatunk tárgyát azok a tevékenységi formák képezik, melyek bár nem tartoznak 

szorosan az iskolai tanuláshoz, mégis fontos elemeit jelentik az elsődleges szocializációs 

folyamatnak. A közös étkezések, a szabadidő együttes eltöltése, az egymással folytatott 

beszélgetések eltérő gyakoriságot mutatnak járásonként, a tanuló évfolyama és a szülők 

iskolai végzettsége szerint. Kérdőíves felmérésünk adatai szerint a közös családi étkezések, 

vacsorák a családok jelentős részében (70,3%) mindennapos eseménynek számítanak. 

Elsősorban a vidéken élő szülők többsége szervezi úgy az estéit, hogy a közös étkezés jelen 

legyen az életükben. A hátrányos helyzetű M járásban a családok 74,8%-a, míg a fővárosi 

kerületben 62,4%-a vacsorázik együtt majdnem mindennap a családi asztalnál (p<0,001). 

Hasonlóan a korábban is említett tevékenységi formákkal (pl. közös beszélgetések), a 

tanulók életkorának emelkedésével a közösen eltöltött együttlétek is jelentős csökkenést 

mutatnak (Lásd: 42. sz. táblázat). Az alsó tagozatos tanulók több mint 77%-a vesz részt a 

közös vacsorákon, míg a 8. osztályos kiskamaszok 64,4%-a teszi ezt. A családok társadalmi 

státusza azonban nem mutat összefüggést ezzel a tevékenységi formával. A szülők - iskolai 

végzettségtől függetlenül - változó gyakorisággal szervezik meg a mindennapos családi 

étkezéseket (Lásd: 43. sz. táblázat).                  

15. táblázat Előfordul-e az alábbi gyakorlat? Ön vagy házastársa és a gyerek… (a válaszadó szülők %-

ban, N=2320) 

programok majdnem 

mindennap (4) 

egyszer-

kétszer egy 

héten (3) 

egyszer-

kétszer egy 

hónapban 

(2) 

 

Soha 

(1) 

Átlag- 

érték 

(szórás) 

Barátairól, osztálytársairól 

beszélgetnek. 

75,8 (1664) 21,0 (461) 2,9 (64) 0,3 (6) 3,72 (0,52) 

Házi feladatot átbeszélik, ha kell, 

segítenek.  

70,6 (1550) 24,5 (537) 4,0 (88) 0,98 (19) 3,67 (1,02) 

Együtt, közösen vacsoráznak a 

családi asztalnál. 

70,3 (1544) 24,6 (541) 3,8 (84) 1,2 (26) 3,65 (0,61) 

Filmekről, TV műsorokról, könyvekről 

beszélgetnek.  

49,0 (1070) 44,2 (965) 5,9 (130) 0,9 (19) 3,43 (1,08) 

Együtt végeznek otthoni feladatokat 

(pl. házimunkát). 

35,1 (770) 48,8 (1072) 14,5 (319) 1,5 (34) 3,17 (0,73) 

Szabadidős programokat csinálnak 

együtt (kirándulás, mozi, stb). 

16,0 (349) 32,3 (704) 48,6 (1058) 3,0 (66) 2,61 (0,78) 

 

 

A családon belüli feladatmegosztás, a közösen végzett otthoni munkák jellegzetességei 

egyfajta képet mutatnak a tanuló otthoni életéről. A kereszttábla elemzés során végzett khi-

négyzet próba szerint egyértelmű összefüggés látható az otthoni munkavégzésben való 
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részvétel gyakorisága és a szülők lakóhelye között. A vidéki járásokban élő családoknál 

nagyobb valószínűséggel végeznek otthon együtt házimunkát, mint a vizsgált fővárosi 

kerületben (p=0,028). Ezzel ellentétben nem találtunk szignifikáns különbséget a tanuló 

évfolyama szerint. A szülők iskolai végzettsége szerint elemezve megállapítható, hogy minél 

kedvezőbb társadalmi státuszú az édesanya, annál kisebb arányban végeznek házimunkát 

közösen szülők és gyermekek (Lásd: 42. és a 43. sz táblázat). Az otthoni munkavégzés járás 

szerinti megoszlásával ellentétben a szabadidős tevékenységek inkább a fővárosi kerületben 

dominálnak. A budapesti kerületben lakó családok gyakrabban szerveznek maguknak 

programokat (pl. kirándulás, mozi), mint a vidéken élők. A földrajzi és a társadalmi dimenzió 

előbbi meghatározottságával szemben a filmekről, TV műsorokról és könyvekről szóló 

beszélgetések, mint szülői részvételi forma - függetlenül a tanuló családjának lakóhelyétől 

és az anya iskolai végzettségétől - viszonylag egyenletesen oszlik meg a vizsgált kategóriák 

között. A szülői támogatás otthonhoz köthető formáiról összességében elmondható, hogy 

társadalmi státusztól függetlenül minden családban jelen vannak. Adataink szerint azonban 

változó, hogy a különböző családi hátterű tanulók otthonaiban milyen formákat és 

gyakoriságot mutatnak az egyes magatartásformák.  

4.2.4 Szülői nézetek, attitűdök a tanulással és az iskolával kapcsolatban   

A szülői részvétel/bevonódás alatt nemcsak a szűkebb értelemben vett iskolai részvételt és 

otthoni támogatást értjük, hanem mindazokat a szülői attitűdöket, aspirációkat és 

viselkedésmódokat, melyek a tanulással és az iskolával kapcsolatosak (Lásd: 2.2.fej). Egyes 

elemzések ezt a kérdéskört külön dimenzióként kezelik (Borgonovi, Montt 2012), mások 

pedig a szülői részvételhez sorolható magatartások (pld.: iskolai programokon való 

részvétel, házi feladatban való segítség) előmozdítóiként látják a szülői nézeteket, 

attitűdöket és elvárásokat. Több kutatás azt a következtetést vonta le, hogy a tanulók 

teljesítményére a legnagyobb hatást a szülői aspirációk és tanulással kapcsolatos attitűdök 

gyakorolnak (Singh et al. 1995; Fan, Chen 2001; Desforges, Abouchaar 2003). Az 

eredményességre gyakorolt hatás pedig alapvetően a szülők által vallott értékekből ered, 

mely a szülők odafigyelésében és lelkesedésében nyilvánul meg. A tanulók észlelik ezeket 

az attitűdöket és belsővé teszik ezeket, melyek a tanulás iránti motivációikban, 

továbbtanulási törekvéseikben válnak láthatóvá (Zellman, Waterman 1998). 

 Elemzésünk során támaszkodunk azokra a tőkeelméletekre, melyek (Lásd: 2.1.3.fej) 

szerint a különböző társadalmi státuszú szülői csoportok társadalmi- és kulturális 

erőforrásaik függvényében közelítenek az iskolához. Az iskola által elfogadott szülői 

nézetek, attitűdök és elvárások a magasabb társadalmi státuszú szülőkre jellemzőek, akik 

generációról-generációra áthagyományozzák – rejtett mechanizmusokon keresztül - az 

iskolához és a tanuláshoz kapcsolódó értékeiket, nézeteiket. Lareau vizsgálatai arra mutattak 

rá, hogy bár társadalmi hovatartozástól függetlenül fontos a gyerekek iskolai teljesítménye, 

a tanulmányi eredményekhez kötött szülői aspirációk szintje különböző (Lareau 1987). A 

magasabb társadalmi státuszú szülők általában hosszabb távon gondolkodnak, magasabb 

elvárásaik vannak gyermekeik felé és az iskoláztatásba befektetett erőforrások megtérülését 

nem rövid távon képzelik el. Az alacsonyabb iskolázottságú szülők jellemzően nem képesek 
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késleltetni az oktatásba fektetett erőforrások megtérülését, melyet az is jelez, hogy ezen 

fiatalok munkaerőpiacra való belépése jóval korábbi, mint a magasabban kvalifikált szülők 

gyerekeié (Andor, Liskó 1999).  

 A szakirodalom ismeretében azt feltételeztük, hogy az anya társadalmi státusza, 

ebben az esetben a legmagasabb iskolai végzettsége összefüggést mutat a tanulással és az 

iskolával kapcsolatos nézetekkel, attitűdökkel. Ebben a témakörben a vizsgált változóknál 

kereszttábla elemzéssel igyekeztük feltárni az összefüggéseket, melynek során khi-négyzet 

próbát végeztünk. Kérdőíves adataink szignifikáns összefüggéseket mutattak az alábbi 

kérdésekben. Ha általánosságban érdeklődtünk a tanulás fontosságáról a gyermek 

boldogulása érdekében,32 akkor azt látjuk, hogy a középfokú végzettséggel rendelkező 

anyák tulajdonítanak a tanulásnak legnagyobb fontosságot (77,6%). A legfeljebb nyolc 

általános iskolát végzett szülők ennél kisebb arányban (65,5%) gondolkodnak így, de az 

adatok szerint így is többségük meg van győződve a tanulás jelentőségéről (Lásd: 44. sz. 

táblázat). Az OKM adatok ismeretében arra voltunk még kíváncsiak, hogy vajon a 

tanuláshoz kapcsolódó attitűdök, nézetek összefüggést mutatnak-e a szülői részvétel – már 

elemzett - magatartásformáival. Arra gondoltunk, hogy általában a tanulás fontosságáról 

vallott vélemény, megmutatkozik a szülői érdeklődés gyakoriságában („A szülő és a gyerek 

a barátokról, osztálytársakról beszélgetnek”). Adataink arra mutattak rá, hogy minél 

fontosabbnak tartotta a szülő a tanulást, annál gyakrabban kérdezett rá az iskolai 

eseményekre és tartotta számon a házi feladat elkészítését (16. sz. táblázat).  

 

16. táblázat Előfordul-e az alábbi gyakorlat? Ön vagy a házastársa és a gyerek...  (A válaszadó szülők 

%-ban). 

Események Mit gondol a 

tanulás 

fontosságáról 

gyermeke 

boldogulása 

szempontjából?  

Majdnem 

minden nap 

Egyszer-

kétszer egy 

héten 

Egyszer- 

kétszer 

egy 

hónapban 

Soha 

Barátairól, 

osztálytársairól 

beszélgetnek. 

N=1692 

p<0,001 

 % N % N % N % N 

kevéssé fontos 50,0 1 50,0 1 0,0 0 0,0 0 

közepesen fontos 66,7 20 16,7 5 16,7 5 0,0 0 

fontos 64,6 285 30,2 133 5,0 22 0,2 1 

nagyon fontos 77,4 943 19,9 243 2,4 29 0,3 4 

 

Házi feladatot 

átbeszélik, ha 

kell, segítenek. 

N=1692 

p=0,002 

kevéssé fontos 0,0 0 100,0 2 0,0 0 0,0 0 

közepesen fontos 58,1 18 35,5 11 0,0 0 6,5 2 

fontos 62,8 278 28,7 127 7,2 32 1,1 5 

nagyon fontos 69,4 844 25,7 313 4,0 49 0,8 10 

 

 

                                                      
32 Ennél a változónál a 5. és a 8. évfolyamos tanulók szüleinek válaszait elemeztük.   
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Amikor nem általánosságban tettük fel a kérdést a tanulás fontosságáról, hanem állításokat 

megfogalmazva vizsgáltuk az ehhez kapcsolódó attitűdjeiket, akkor azt láttuk, hogy iskolai 

végzettségtől függetlenül a szülők tudatában vannak annak, hogy a tanulással konkrét 

eredmények érhetők el akár a továbbtanulás, akár a munkavállalás terén. A vizsgált 

változók mindegyikénél legnagyobb arányban a nyolcosztályt, vagy kevesebbet végzett 

szülők értettek egyet - teljes mértékben – a feltett állításokkal. Minél magasabb társadalmi 

státuszú volt a válaszadó szülő, annál árnyaltabban gondolkodott ezekről a kérdésekről. Az 

1-5-ös skálán a diplomás szülők több esetben a 4-es értéket jelölték meg. Az állítások 

tartalmától függően azonban a véleménykülönbségek jellegzetesen szóródnak (17. sz. 

táblázat).  

Az egész életen át tartó tanulás jelentősége a magasabb társadalmi státuszú szülőknél 

magasabb értékeket kap, mint a bizonyítvány vagy a jó állás elérésének lehetősége. Az 

alacsonyabb társadalmi státuszú családok nagyobb fontosságot tulajdonítanak az alap- vagy 

középfokú iskola által adott kézzelfogható, tudást igazoló dokumentumoknak, melynek 

megszerzése számukra nem annyira magától értetődő, mint a diplomás szülők számára. Ez 

utóbbiak árnyaltabban gondolkodnak arról, hogy a tanulás, mint tevékenység milyen 

céltételezéssel bír. Feltehetően megvan a tudásuk a tanulás szerepéről, az előmeneteli 

lehetőségekről, melyek bár bizonyítványok és okiratok formájában realizálódnak, mégis 

fontosabbak azok a készségek, melyek képesség teszik az egyént az élethosszig tartó 

tanulásra és az új helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodásra.  

 

A táblázat adatai azonban azt az összefüggést is felfedik, mely szerint az alacsonyabb 

társadalmi státuszú szülők igénylik mindazokat a támogatásokat, melyet saját - társadalmi 

és kulturális erőforrásaik hiányában – csak az iskola tud nyújtani gyermekeiknek. Ezek a 

családok nagymértékben rászorulnak az iskola által nyújtott szolgáltatásokra, mert anyagi 

erőforrásaik hiányában nem tudják gyermekeik hiányosságait a magánszférában 

bepótoltatni. (Lásd: 2.1.3. fej.)                       

 

17. táblázat Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?  (  1: egyáltalán nem; 5: teljes mértékben; 0: 

nem tudja) A válaszadó szülők %-ban.)                 

 Anya iskolai 

végzettsége 

1 2 3 4 5 0 

A tanulás elsősorban 

azért fontos mert jó 

bizonyítvány nélkül ma 

már képtelenség 

továbbtanulni. 

N=2186 p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

2,3 1,0 5,9 17,5 71,6 1,7 

Szakmunkásképző 1,2 1,0 8,7 24,5 63,7 1,0 

Érettségi 2,1 2,4 10,3 30,7 54,0 0,5 

Főiskola, egyetem 3,1 2,7 18,2 33,9 42,1 0,0 

A tanulás elsősorban 

azért fontos, hogy jó 

álláshoz juthasson a 

gyerek. 

N=2160 p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

2,0 0,3 7,8 19,7 68,7 1,4 

Szakmunkásképző 1,6 1,4 9,9 29,4 57,1 0,6 

Érettségi 1,6 3,5 16,5 33,9 44,0 0,5 

Főiskola, egyetem 3,5 4,4 25,7 41,4 24,6 0,4 
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A tanulás elsősorban 

azért fontos, mert ma 

már egész életen át 

mindig vannak olyan 

helyzetek, amikor új 

dolgokat kell 

megtanulni.  

N=2163 p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

1,4 0,3 8,6 17,1 70,5 2,1 

Szakmunkásképző 0,6 0,8 6,8 25,9 64,9 1,0 

Érettségi 0,6 0,9 9,3 26,3 62,6 0,3 

Főiskola, egyetem 0,2 0,9 9,1 27,0 62,8 0,0 

A tanulás elsősorban 

azért fontos, mert a 

gyerekek olyan 

dolgokat tanulhatnak 

meg, amit a családjuk 

nem tudna megtanítani 

velük.  

N=2165 p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

3,0 0,0 8,8 18,9 66,9 2,4 

Szakmunkásképző 2,2 3,4 11,6 28,3 52,1 2,4 

Érettségi 3,9 6,1 25,3 27,9 35,5 1,3 

Főiskola, egyetem 7,6 7,8 28,7 35,2 20,5 0,2 

 
 

A szülők tanulásról vallott nézetei más képet mutatnak, ha az iskola feladatai felől közelítjük 

meg a kérdést. A kérdőíves felmérés során több változó segítségével próbáltuk feltárni a 

különböző szülői csoportok nézeteit az iskolában zajló tevékenységek fontosságáról. Ebben 

az esetben is kereszttábla elemzést, s ennek keretében khi-négyzet próbát végeztünk. Az 

adatok szerint az látható, hogy a magasabb társadalmi státuszú csoportok tulajdonítanak a 

legnagyobb jelentőséget a tanulási folyamathoz szorosan kapcsolódó feladatköröknek. Míg 

az alacsonyabb társadalmi helyzetű szülők inkább a gyermekek szocializációját, iskolai 

beilleszkedését és a pályaválasztásban való segítségnyújtást helyezik előtérbe. Az alábbi 

táblázatban (18. sz. táblázat) jól látható az az összefüggés, mely szerint minél magasabb a 

válaszadó anya iskolai végzettsége, annál nagyobb jelentőségűnek tartja az alapkészségek 

fejlesztését, az idegen nyelv oktatását és a tanulás iránti vágy felkeltését (p<0,001). Ez utóbbi 

esetében figyelhető meg a legnagyobb különbség a diplomás és a legalacsonyabb iskolai 

végzettséggel rendelkező szülők nézeteiben. A magasabb társadalmi státuszú szülők kiemelt 

fontosságot tulajdonítanak a belső motiváció, a tanulás iránti vágy felkeltésének, mert 

többnyire tudatában vannak, hogy a továbbtanuláshoz, a hosszú távú boldoguláshoz ezek 

elengedhetetlenek. A tudás megszerzésének a vágya egy alapvető motiváló erő, mely a 

tanulást értelemtelített tevékenységként fogja fel. Az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők 

számára is fontos ez, de az adatok szerint itt a vélemények erősen szóródnak az adott szülői 

csoporton belül (Lásd: 45. sz. táblázat).    

 Adataink azt mutatják, hogy a helytelen, antiszociális magatartás megakadályozása, 

a gyerekek viselkedésének keretek között tartása nem a diplomás szülők számára a 

legfontosabbak. Egyértelmű magyarázatot itt most nem tudunk adni, de gyerekeik 

valószínűsíthetően olyan iskolában járnak, ahol ezek a problémák másodlagosak. Másrészt 

interjúk tapasztalataiból tudjuk, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők inkább 

gyermekeik magaviseletére kérdeznek rá, mint tanulmányi eredményeikre (Lásd: 4.3.fej.). 

A gyermek fizikai jóllétének biztosítása (meleg étkezés) egyértelműen az alacsonyabb 
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társadalmi státuszú szülők számára fontosabbak, tekintve anyagi erőforrásaik hiányát (Lásd: 

45. sz. táblázat).     

 Bár a pályaválasztásban való tanácsadás nem tartozik az iskola kiemelt 

tevékenységei közé, mégis az alacsonyabb társadalmi státuszú szülők kifejezetten 

igényelnék az információkat a továbbtanulás lehetőségeiről. A főiskolát vagy egyetemet 

végzett szülők általában olyan kapcsolati hálóval rendelkeznek, ahol ezekről a témákról az 

információáramlás természetes. Így ezek a társadalmi tőkével rendelkező csoportok nem 

szorulnak rá az iskola intézményes segítségnyújtására.  

 

18. táblázat Mennyire fontos feladata az iskolának Ön szerint… (1: egyáltalán nem fontos, 5: nagyon 

fontos; 0: nem tudom) (A válaszadó szülők %-ban.)  

 Anya iskolai 

végzettsége 

1 2 3 4 5 0 

Alapkészségek 

fejlesztése 

N=2173 

p<0,001 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

2,1 1,7 3,8 14,4 75,3 2,7 

Szakmunkásképző 0,8 0,2 3,6 13,7 80,0 1,8 

Érettségi 0,4 1,0 2,7 8,9 86,5 0,5 

Főiskola, egyetem 0,2 0,0 0,4 6,9 92,5 0,0 

Idegen nyelvoktatás 

 

N=2161 

p<0,001 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

2,8 0,7 10,8 18,8 63,2 3,8 

Szakmunkásképző 0,8 0,8 6,7 20,0 70,4 1,4 

Érettségi 0,8 1,0 6,5 17,4 73,3 0,9 

Főiskola, egyetem 0,9 1,1 4,2 18,2 75,6 0,0 

Az érdeklődés, 

tanulás iránti vágy 

felkeltése. 

N=2154 

p<0,001 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

1,7 0,3 14,6 20,6 58,9 3,8 

Szakmunkásképző 0,2 1,0 9,0 24,8 62,7 2,2 

Érettségi 0,9 1,5 5,6 22,6 67,9 1,4 

Főiskola, egyetem 0,4 1,3 3,5 14,6 79,6 0,4 

 

Pályaválasztásban 

való segítségnyújtás 

 

N=2155 

p<0,001  

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

1,4 1,1 3,5 18,2 73,3 2,5 

Szakmunkásképző 0,6 2,2 6,0 16,7 71,4 3,0 

Érettségi 0,8 0,6 5,3 19,8 71,8 1,7 

Főiskola, egyetem 0,7 1,1 9,8 30,2 55,9 2,4 

A gyerekek 

ellenőrzése, 

antiszociális, rossz 

viselkedések 

megakadályozása.  

N=2150 p<0,001  

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

2,1 3,1 8,3 15,3 68,4 2,8 

Szakmunkásképző 0,8 1,8 5,9 21,8 67,8 1,8 

Érettségi 0,6 1,3 8,0 19,7 69,2 1,3 

Főiskola, egyetem 0,9 2,7 11,1 26,2 58,4 0,7 
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4.2.5 Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás 

Az iskola és a családok közötti viszonyrendszer keretbe foglalja mindazokat a támogatási 

formákat, melyek hozzájárulhatnak a tanulók tanulmányi eredményeinek növeléséhez. Az 

iskola által nyújtott kapcsolattartási lehetőségek (pl. szülői értekezlet, fogadóóra) mellett a 

szülők tanulás iránti elkötelezettsége és gyermekeik otthoni támogatása is ebben a 

kapcsolatrendszerben valósulhat meg. Kérdésként fogalmazódhat meg, hogy ez a 

viszonyrendszer milyen jellegű, milyen tulajdonságokkal bír, minőségét tekintve megfelelő, 

elfogadható–e a résztvevő felek számára (Lásd: 4.3. fej.).  

A szakirodalom a szülő és az iskola közötti viszony leírására a partnerkapcsolat 

kifejezést használja, mely mind a köznyelvben, mind a szaknyelvben általában pozitív 

jelentéstöbbletet hordoz. A partneri viszony már egy bizonyos szintű együttműködést tételez 

fel a felek között, mely az elvárások szerint problémamentesnek kellene lenni (Markström 

2013). A valóság azonban sokszor mást mutat, mivel számos nehézség merülhet fel, mely 

hátráltatja a megfelelő partnerkapcsolat kibontakozását. Jelzésszerűen megemlíthető itt a 

kompetencia– és felelősség-határok meghúzása, a szülők és a tanárok közötti értékrendbeli- 

és kulturális különbségek, a kommunikációs kompetencia hiányosságai stb. A szülők és a 

tanárok közötti együttműködés fenntartása pedig egy folyton változó folyamatként 

képzelhető el, mely állandó figyelmet és energia befektetést igényel mindkét fél részéről. 

Ezek az erőforrások változó mértékben és intenzitással vannak jelen mind az iskola oldaláról 

a tanárban, mind a család oldaláról a szülőben.      

 Az iskola és a szülő kapcsolatrendszerét itt most nem tárgyaljuk részletesen, hanem 

csak néhány alapvető jellegzetességet emelünk ki ebből a témakörből. Kérdőíves 

felmérésünk nem adott lehetőséget ennek átfogó vizsgálatára, de az alábbi táblázatban 

bemutatott változók segítségével némi képet kaphatunk arról, hogy a szülők hogyan 

gondolkodnak az iskolával való kapcsolatunkról, az iskola által nyújtott kapcsolattartási 

lehetőségekről és a két intézmény közötti információáramlásról.        

8. ábra Az iskola és a szülő közötti kapcsolatrendszer elemzett változói 

Az iskola és a szülő közötti kapcsolatrendszer  

 Az iskola és a szülő közötti kapcsolatrendszer 

-   Az iskolában a tanárok partnerként tekintenek a szülőkre. 

- „Megfelelő beleszólási lehetőségem van az iskola által szervezett tanórán kívüli programokba.”  

- „Megfelelő beleszólási lehetőségem van az iskolai döntésekbe a tanórán kívüli foglalkozásokkal, 

szakkörökkel kapcsolatosan. 

 Tanulmányi eredmények nyomon követése a szülők részéről.  

- a gyermek ellenőrzőjéből 

- elektronikus naplóból 

- a gyerek szóbeli beszámolójából 

- az osztályfőnökétől szóban, telefonon vagy e-mail-en 

- év végi, félévi bizonyítványból 

 Tájékoztatás az iskola felől. 

- - Rendszeres és hasznos információkat kapok gyermekem fejlődéséről. 

Forrás: A délután négyig tartó iskoláztatás című kutatás (Támop 3.1.1-11/1-2012-0001) alapján saját 

szerkesztés. 
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Ezeket a változókat több esetben az iskolák helyzete alapján is megvizsgáltuk, mely 

alapvetően a tanulók társadalmi hátterére vezethető vissza. Ez a dichotóm változó két értéket 

vesz fel, az egyik mögött azok az iskolák állnak, ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya 

kevesebb, mint 33%. A másik csoportot azok az iskolák alkotják, ahol a hátrányos helyzetű 

tanulók aránya magasabb, mint 33%. Ez a változó lehetőséget nyújt arra, hogy az iskolák 

tanulói összetétele felől is elemezhessük a szülői válaszokat. A szülő-iskola 

viszonyrendszerének elemzésekor ugyanis nem mellékes, hogy milyen helyzetű az adott 

iskola, és hogyan szóródnak a szülői vélemények ennek függvényében. Azt feltételeztük, 

hogy a hátrányos helyzetű tanulókat nagyobb arányban beiskolázó intézmények esetében a 

partneri viszony, és azzal összefüggő szülői nézetek más képet mutatnak.  

Az iskola-otthon viszonyrendszerét legtöbbször a pedagógus nézőpontjából szokták 

megjeleníteni; elsősorban azokban az esetekben, mikor a tanuló iskolai beilleszkedése vagy 

tanulmányi eredménye problémákat vet fel és ezek megoldásához a tanár 

nélkülözhetetlennek látja a szülő szerepét. Kérdőíves adatfelvételünk során erre a 

viszonyrendszerre kérdeztünk rá, de egy másik szemszögből, a szülő szemszögéből. 

Megkérdeztük, hogy a szülő hogyan látja ezt a kapcsolatot, a tanárok partnerként tekintenek-

e rájuk, vagy sem. A partnerség kifejezés – amint azt előbb jeleztük – egy értéktelített 

terminus, mely egy pozitív viszonyrendszer feltételez. Ezt az általános, átfogó kérdést 

azonban később konkréttá tettük azzal, hogy rákérdeztünk a szülő beleszólási lehetőségeire 

a tanórán kívüli programokkal, a délutáni foglalkozásokkal kapcsolatban. Mindezeket pedig 

megvizsgáltuk a tanuló évfolyama és a szülő iskolázottsága szerint, mivel a korábbiakban 

bemutatott szakirodalom alapján feltételeztük, hogy ezek összefüggést mutatnak. Ennek 

feltárására kereszttábla elemzést végeztünk, s ennek keretében a khi-négyzet próba 

eredményeként kapott szignifikanciaszint (p<0,001) szerint van összefüggés a vizsgált 

változók között.    

A kérdőíves felmérés adatai szerint az iskola tanulói összetételétől függetlenül a 

szülők hasonlóan gondolkodnak az iskolával való viszonyukról. Megközelítőleg hasonló 

arányban tartják igaznak, hogy a tanárok partnerként tekintenek rájuk. Másrészt, az adatok 

azt az általános tendenciát is mutatják, mely szerint minél magasabb évfolyamon tanul a 

szülő gyermeke, annál kevésbé érzi azt, hogy a tanár partnerként viszonyul hozzá (19. sz. 

táblázat). Ez egybecseng a külföldi szakirodalomban is ismert megállapításokkal, hogy 

minél idősebb a gyermek, annál távolibb és lazább a kapcsolata a szülőnek az iskolával 

(Stevenson, Baker 1987). Ez azonban nemcsak az iskola, s benne a tanárok hozzáállásával 

magyarázható, hanem a tanuló önállósodásra törekvésével is. Az általános iskola felső 

tagozatának szaktanári rendszere pedig már eleve lazább kapcsolatot idéz elő, mely 

megnehezíti mind az iskola, mind a szülő részéről a szorosabb kapcsolatfelvételt. Ez a 

tendencia akár természetesnek is mondható, de az angolszász szakirodalom szerint ez nem 

szükségszerű. A tanulók eredményessége szempontjából ugyanis célravezetőbb, ha az 

iskolavezetés és a tanárok a jó partneri viszonyra kiemelt figyelmet fordítanak a magasabb 

évfolyamokon is (Epstein et al. 2002).    
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19. táblázat Mennyire igaz Ön szerint, hogy ebben az iskolában a tanárok partnerként tekintenek a 

szülőkre? (A válaszadó szülők %-ban N=2221)  

Hátrányos 

helyzetűek 

aránya az 

iskolában 

Tanuló 

évfolyama 

teljes 

mértékben 

igaz 

inkább 

igaz 

inkább nem 

igaz 

egyáltalán 

nem igaz 

nem 

tudja/nem 

válaszol 

1-33% 

 

 

p<0,001 

3.évfolyam  54,9 37,1 2,4 0,0 5,6 

5.évfolyam 40,9 44,4 6,4 1,3 6,9 

8. évfolyam  39,1 40,9 8,7 3,3 7,9 

Összes  43,8 41,5 6,2 1,7 6,9 

33%- 

 

p=0,143 

3.évfolyam  51,5 30,4 4,9 1,0 12,3 

5.évfolyam 41,6 35,6 5,0 3,9 13,8 

8. évfolyam  40,4 36,6 6,8 4,6 11,6 

Összes  43,1 34,9 5,7 3,6 12,6 

 

Összes 

p<0,001 

3.évfolyam  53,5 34,3 3,5 0,4 8,4 

5.évfolyam 41,2 40,6 5,8 2,5 9,9 

8. évfolyam  39,8 38,7 7,7 4,0 9,8 

Összes  43,4 38,6 5,9 2,6 9,5 

 

 

 

A partnerségi viszonyrendszer egyes elemeit próbáltuk feltárni, mikor rákérdeztünk a 

szülőknél arra, hogy milyen fokú beleszólási lehetősége lehet az iskolában a kötelező tanórán 

kívüli programokba. Az összefüggés feltárására kereszttábla elemzést végeztünk, ahol a khi-

négyzet próba szerint szignifikáns értéket (p<0,001) kaptunk. Ha a válaszokat a tanuló 

évfolyama szerint elemezzük, akkor az az általános jelenség fedezhető fel, hogy minél 

magasabb évfolyamra jár a szülő gyermeke, annál inkább úgy érzi, hogy nincs megfelelő 

beleszólási lehetősége a tanórán kívüli programokba (20. sz. táblázat). Felmerülhet azonban 

az a kérdés, hogy a szülőknek egyáltalán van-e igénye és törekvése arra, hogy aktívan részt 

vegyen és alakíthassa az iskola délutáni foglalkozásait, programjait. A szülők különböző 

csoportjai feltehetően igen eltérően viszonyulnak ehhez a kérdéskörhöz, még akkor is, ha 

általánosságban elmondható, hogy a gyermek életkorának növekedésével a szülő–iskola 

közötti kapcsolat meggyengül. Egyes szülők - elsősorban a szülői munkaközösségen 

keresztül – befolyást gyakorolhatnak az iskolavezetés és a tanárok döntéseire, de a szülők 

többségéhez ezek az igényfelmérések nem jutnak el (Lásd: 4. 3. fej.) 
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20. táblázat Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal az iskolával kapcsolatban (válaszadó szülők %-

ban)?  

Események Tanuló 

évfolyama  

teljes 

mértékb

en 

egyetért

ek 

egyetértek nem 

értek 

egyet 

egyáltalán 

nem értek 

egyet 

nem 

tudja/ne

m 

válaszol 

Megfelelő beleszólási 

lehetőségem van az 

iskolai döntésekbe a 

tanórán kívüli 

foglalkozásokkal 

kapcsolatosan. 

N=2173 p<0,001 

3. évfolyam  17,3 44,0 14,2 6,2 18,3 

5.évfolyam 12,7 40,7 20,8 7,9 17,9 

8. évfolyam 11,5 37,8 22,2 9,5 19,0 

Megfelelő beleszólási 

lehetőségem van az 

iskola által szervezett 

tanórán kívüli 

programokba.  

N=2162 p<0,001 

3.évfolyam 16,4 48,8 12,0 5,2 17,6 

5.évfolyam 12,4 43,2 20,0 7,0 17,3 

8. évfolyam 10,9 43,5 19,0 8,7 17,9 

 

A szakirodalom alapján feltételeztük, hogy a szülők társadalmi státusza meghatározza azt, 

ahogyan az iskoláról, és az ahhoz fűződő kapcsolatukról gondolkodnak. Az összefüggés 

feltárása érdekében kereszttábla-elemzést végeztünk, melynek során a khi-négyzet próba 

szignifikáns összefüggést mutatott a vizsgált változók között (p<0,001). Az elemzés 

rámutatott, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező anyák inkább igaznak tartják 

azt az állítást, hogy a tanárok partnernek tekintik őket gyermekük iskoláztatásában. A 

különböző társadalmi hátterű iskolákba járó tanulók szüleinek válaszai nem mutatnak nagy 

eltérést. Összességében az alacsonyabb társadalmi státuszú szülők nagyobb arányban 

(12,6%) jelezték, hogy inkább nem igaz, hogy a tanárok partnerként tekintenek rájuk, míg a 

diplomás szülőknél ez éppen a fele (6,3%). Bár a legfeljebb nyolc osztályt végzett anyák 

esetében volt a legmagasabb a „nem tudom” válaszadók aránya (17,5%), többségük (69,5%) 

mégis úgy gondolja, hogy a tanárok partnernek tekinti őket (21. sz. táblázat). Elsősorban a 

kedvezőtlen társadalmi hátterű tanulókat tanító pedagógusok számára lehet jelzésértékű ez 

az eredmény. Mivel egy bizalmon alapuló viszonyrendszerben sokkal könnyebb a tanári 

kezdeményezések, javaslatok véghezvitele a tanulmányi eredmények növelése és/vagy az 

iskolai beilleszkedés elősegítése érdekében. A közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező 

anyák ugyanakkor még ennél is magasabb arányban gondolták úgy, hogy az iskola, s benne 

a tanárok partnerként viszonyulnak hozzájuk. Közülük csak alig 6-7%-uk vélekedett 

aszerint, hogy az iskola nem tekinti őket partnernek. Az iskolák tanulói összetétele szerint 

nem találtunk jelentős különbséget. A hátrányosabb helyzetű iskolákba járó tanulók 

szüleinél magasabb volt a „nem tudom” válaszok aránya.   
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21. táblázat  Mennyire igaz Ön szerint, hogy ebben az iskolában a tanárok partnerként tekintenek a 

szülőkre? (A válaszadó szülők %-ban N=2216) p<0,001 

Hátrányos 

helyzetűek 

aránya az 

iskolában 

Anya iskolai 

végzettsége 

teljes 

mértékben 

igaz 

inkább 

igaz 

inkább 

nem igaz 

egyáltalán 

nem igaz 

nem 

tudja/nem 

válaszol 

1-33% 

 

 

p<0,009 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

44,8 32,2 6,9 4,6 11,5 

Szakmunkásképző 49,1 32,6 6,4 1,4 10,6 

Érettségi 41,1 45,6 5,1 1,7 6,4 

Főiskola, egyetem 43,7 45,2 7,0 0,6 3,5 

Összes  43,7 41,4 6,2 1,7 6,9 

33%- 

 

p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

39,1 27,4 7,4 5,6 20,0 

Szakmunkásképző 43,4 33,8 5,5 4,5 12,8 

Érettségi 45,7 37,8 6,3 1,6 8,6 

Főiskola, egyetem 44,2 46,0 2,7 0,0 7,1 

Összes  43,2 34,9 5,7 3,5 12,6 

 

 

p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

40,7 28,8 7,3 5,3 17,5 

Szakmunkásképző 45,9 33,3 5,9 3,1 11,8 

Érettségi 42,9 42,4 5,6 1,7 7,2 

Főiskola, egyetem 43,8 45,4 5,9 0,4 4,4 

Összes  43,5 38,4 6,0 2,5 9,5 

               

 

A szülő és iskola közötti kapcsolattartás egyéb formái  

 

 

A szülők és a pedagógusok közötti kapcsolatfelvétel különböző formáit a szülő-iskola 

viszonyrendszerében értelmezzük, függetlenül attól, hogy a felek szempontjából ez partneri 

viszonyként jellemezhető-e, vagy sem. Mind a szülők, mind a tanárok többsége – a fenti 

adatok tükrében – kész az együttműködésre a tanuló fejlődése érdekében. Mégis 

előfordulhatnak olyan nézeteltérések, feszültségek, melyeket nehéz orvosolni. A kapcsolat 

fenntartásának különböző formái azonban lehetőségeket kínálnak arra, hogy akár preventív 

jelleggel megelőzze a konfliktusok kialakulását, vagy fenntartsa a meglévő harmonikus 

viszonyt. A hagyományos kapcsolattartási formákon túl (pl. szülői értekezlet, fogadóóra, 

nyílt nap) az alábbiakban azokat a kapcsolattartási formákat elemzem, melyek az iskola 

helyszínétől függetlenül képesek a kapcsolat fenntartására. A tapasztalatok ugyanis azt 

mutatják, hogy az információáramlás sűrűsége önmagában is erősíti a család és az iskola 

kapcsolatát. A szülők általában értékelik, ha a pedagógusok bármikor kereshetők telefonon, 

nyitottak a személyes találkozásra, illetve, ha rendszeresen tájékoztatják őket gyerekeik 

iskolai életéről (Török 2005).         
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A szülők mindenekelőtt azokra az információkra kíváncsiak, melyek gyermekük 

tanulmányi eredményeivel és/vagy iskolai beilleszkedésével, magatartásával vannak 

összefüggésben. Kérdőíves felmérésünkben arról érdeklődtünk, hogy milyen eszközökkel 

követik a szülők gyermekük iskolai pályafutását. Eredményeink azt mutatják, hogy a szülők 

leggyakrabban gyermekeik szóbeli beszámolójából értesülnek a tanulmányi eredményeikről. 

A szülők közel 88%-a minden nap megkérdezi gyermekét arról, hogy mi történt az 

iskolában, milyen osztályzatot kapott aznap. Emellett a szülők közel fele (55,3%-a) naponta 

megnézi gyermeke tájékoztatóját, hogy onnan kapjon információkat eredményeiről. Az 

elektronikus napló, mint a digitális technológia új eszköze csak kevesek számára elérhető. 

A szülők nem ezen keresztül tájékozódnak gyermekük előrehaladásáról, nagy részük (72%) 

soha nem használta még ezt az eszközt. Többnyire azért, mert erre nincs lehetősége (61,4%), 

mivel nem áll rendelkezésre ez a technológia az iskolában. A szülők a fentieken túl jóval 

ritkábban fordulnak az osztályfőnökhöz személyesen, vagy telefonon, vagy élnek a 

kapcsolattartás egyéb lehetőségeivel (pl. szülői értekezlet, fogadóóra, üzenő füzet, 

tanároktól).            

Ezeket a változókat kereszttábla elemzéssel vizsgáltuk meg az anya iskolai 

végzettségének függvényében, melynek során szignifikáns összefüggéseket (p<0,001) 

találtunk. Az elemzés szerint az alacsonyabb iskola végzettségű anyák ritkábban kérdezik ki 

gyermeküket az iskolában szerzett osztályzataikról. Míg a diplomás anyák közel 95%-a 

minden nap meghallgatja gyermekét iskolai eredményeiről, addig a nyolc osztályt végzett 

anyák 76,4%-a teszi ezt (22. sz. táblázat). Az évfolyamok szerinti bontásban is szignifikáns 

összefüggést találtuk, mivel az alacsonyabb évfolyamra járó tanulók szülei gyakrabban 

kérdezik meg gyermeküket az aznap kapott jegyeikről. A harmadik osztályos gyerekek 

szüleinek 95,4%-a, a nyolcadik évfolyamos diákok szüleinek 81,8%-a naponta értesül 

gyermeke szóbeli beszámolóján keresztül tanulmányi eredményeiről (p<0,001). Ez a 

kérdéskör szorosan összefügg a család otthoni támogatásával, mely szerint minél magasabb 

iskolai végzettsége volt az édesanyának, annál nagyobb arányban beszélgettek naponta 

gyermekeikkel az iskolai történésekről (Lásd: 4.2.2.fej.) Nem meglepő az az eredmény sem, 

hogy az elektronikus naplóból elsősorban a magasabb társadalmi státuszú családok követik 

gyermekük iskolai előmenetelét. Ha azonban járások szerint vizsgáljuk a kérdést, akkor azt 

látjuk, hogy a legtöbb esetben nincs szignifikáns összefüggés. Nincs különbség a vizsgált 

járások között aszerint, hogy a szülők milyen gyakorisággal és milyen módon követik 

gyermekük tanulmányi eredményeit. Kizárólag az elektronikus napló használata esetében 

találtunk szignifikáns összefüggést, mely szerint a hátrányosabb helyzetű J járásban élő 

szülők 78,4%-a jelezte, hogy nincs ilyen lehetőség az iskolában (p<0,001). A budapesti 

kerületben lakó szülőknél ez az arány 47,1%. 

22. táblázat Ön milyen gyakran követi gyermeke tanulmányi eredményét az alábbi lehetőségeken (a 

válaszadó szülők %). 

Ellenőrzési 

lehetőségek 

Anya iskolai 

végzettsége 

Naponta 

(1) 

Hetente 

(2) 

Havonta 

(3) 

Ritkábban 

(4) 

Soha 

(5) 

nincs 

ilyen 

A gyerek szóbeli 

beszámolójából. 

 

8 általános vagy 

kevesebb 

76,4 12,1 2,7 6,7 0,3 1,7 

Szakmunkásképző 84,8 10,6 1,8 2,0 0,4 0,4 
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Ellenőrzési 

lehetőségek 

Anya iskolai 

végzettsége 

Naponta 

(1) 

Hetente 

(2) 

Havonta 

(3) 

Ritkábban 

(4) 

Soha 

(5) 

nincs 

ilyen 

 

p<0,001 

Érettségi 92,3 4,2 0,8 2,0 0,3 0,4 

Főiskola, egyetem 94,7 3,1 0,4 1,5 0,0 0,2 

A gyermek 

ellenőrzőjéből. 

 

 

p=0,015 

8 általános vagy 

kevesebb 

49,5 42,1 4,2 1,6 0,6 1,9 

Szakmunkásképző 60,6 33,2 4,0 0,6 0,2 1,4 

Érettségi 57,4 32,6 4,6 0,8 0,1 4,6 

Főiskola, egyetem 53,3 34,6 6,6 1,1 0,0 4,4 

Elektronikus 

naplóból. 

 

 

 

p=0,002 

8 általános vagy 

kevesebb 

6,2 8,4 4,4 10,6 14,1 56,4 

Szakmunkásképző 6,8 9,6 5,3 3,3 12,4 62,5 

Érettségi 8,8 11,7 3,8 3,4 10,6 61,7 

Főiskola, egyetem 7,8 9,0 6,9 3,8 7,6 64,9 

Az 

osztályfőnökétől 

szóban, 

telefonon vagy e-

mailen. 

 

p=0,072  

8 általános vagy 

kevesebb 

5,6 13,1 27,7 42,7 5,6 5,2 

Szakmunkásképző 2,4 13,7 30,2 47,8 3,7 2,2 

Érettségi 2,6 9,0 31,7 48,6 5,4 2,8 

Főiskola, egyetem 3,6 13,4 29,8 45,7 4,9 2,7 

 

Kérdőíves felmérésünkben érdeklődtünk arról, hogy milyen gyakori a tanár-szülő közötti 

információáramlás a tanuló fejlődéséről. A szülő rendszeresen kap-e hasznos információkat 

gyermeke iskolai pályafutásáról. Ez az oda-vissza irányuló információ átadás, feldolgozás 

és visszajelzés az iskola és a szülő közötti kommunikáció keretében zajlik. A megfelelő 

partnerkapcsolat fenntartásának alapvető feltétele, hogy mind a szülők, mind a tanárok 

elégedettek legyenek az információátadás gyakoriságával és minőségével. A szülői 

válaszokból azt látjuk, hogy az iskola tanulói összetételétől függetlenül nagymértékben 

egyetértenek azzal, hogy rendszeres és hasznos információkat kapnak gyermekük 

fejlődéséről. Az alábbi táblázat adatai azt is jelzik, hogy minél magasabb évfolyamra jár a 

tanuló, annál kevésbé elégedettek az információáramlás mennyiségével és minőségével.  

 

 

23. táblázat Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal…? Rendszeres és hasznos információkat kapok 

gyermekem fejlődéséről” (válaszadó szülők %-ban  N=2199). 

Hátrányos 

helyzetűek 

aránya az 

iskolában 

Tanuló 

évfolyama 

teljes 

mértékben 

egyetértek 

egyetértek nem értek 

egyet 

egyáltalán 

nem értek 

egyet 

nem 

tudja/nem 

válaszol 

1-33% 

 

 

p<0,001 

3.évfolyam  30,8 58,4 6,6 1,0 3,1 

5.évfolyam 24,8 50,2 16,4 4,1 4,5 

8. évfolyam  19,5 58,4 14,4 4,1 3,6 

Összes  24,5 54,8 13,4 3,4 3,9 
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33%- 

 

p<0,001 

3.évfolyam  37,4 50,2 6,4 2,0 3,9 

5.évfolyam 24,9 54,2 15,1 1,8 4,0 

8. évfolyam  19,7 56,6 14,3 3,6 5,8 

Összes  25,3 54,3 13,0 2,6 4,7 

 

 

p<0,001 

3.évfolyam  33,5 55,0 6,5 1,4 3,5 

5.évfolyam 24,9 51,9 15,8 3,1 4,3 

8. évfolyam  19,6 57,4 14,4 3,9 4,7 

Összes  24,9 54,6 13,2 3,0 4,3 
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4.3 Az iskola és a szülők közötti kapcsolatrendszer intézményi vizsgálata  

Kutatásunk kvalitatív komponense alapvetően az iskola és a szülők közötti 

kapcsolatrendszer kérdéskörére fókuszált, de egyúttal lehetőséget nyújtott arra, hogy a 

korábban bemutatott kérdőíves felmérésünk eredményeit árnyaltabban lássuk és többféle 

nézőpontból értelmezhessük. Míg a kvantitatív vizsgálat elsősorban a szülői részvétel 

gyakoriságát, annak mennyiségi aspektusát helyezte középpontba, addig a hat hátrányos 

helyzetű tanulókat nagyarányban beiskolázó általános iskolákban lefolytatott terepmunka 

során olyan kutatási anyagokkal (interjúk, óramegfigyelések jegyzőkönyvei, 

esettanulmányok) lettünk gazdagabbak, melyek segítségével a szülői bevonódás más 

dimenziói, annak minőségi elemei is értelmezhetőbbé váltak.  

Az elemzés során a korábban bemutatott az iskola-szülő partnerkapcsolatot leíró 

angolszász elméleti modelleket (Lásd: 2.4.1.fej.) tekintjük kiindulópontnak, mivel ezek 

segítségével megjeleníthetők mindazok az elemek, melyek alapvetően különböznek az 

angolszász és a magyar intézményi gyakorlatban. Másrészt bemutatjuk az Epstein által 

kidolgozott modell intézményi szinten megvalósítható jó gyakorlatait, mely a világ fejlett 

államainak számos iskolájában alapját jelentette az iskola-szülő partnerkapcsolat 

fejlesztésére irányuló programoknak (Lásd: Függelék). Emellett külön kitérünk a hátrányos 

helyzetű családok bevonódásának akadályaira a Hoover-Dempsey & Sandler-modell alapján 

(Lásd: 2.4.1. fej.).   

  

4.3.1 Az iskola-szülő kapcsolatrendszer az Epstein-modell alapján     

Kvalitatív kutatásunk mintáját alkotó hat hátrányos helyzetű iskolát úgy választottuk ki, 

hogy a közel azonos társadalmi háttér miatt lehetőséget nyújthat az összehasonlíthatóságra, 

a szűk minta és terepmunka tapasztalataiból mégis az látható, hogy nem tehetők olyan 

általános érvényű ok-okozati összefüggést feltáró megállapítások, melyek a szülő-iskola 

kapcsolatrendszer és az eredményesség kérdéskörét érintik. A kvalitatív módszereket 

alkalmazó vizsgálatunk inkább annak feltárására nyújt lehetőséget, hogy lássuk, hogyan 

gondolkodnak az adott oktatási intézmények szereplői – elsősorban az intézményvezetők és 

a pedagógusok – az iskola és a szülők kapcsolatrendszeréről, a kedvezőtlen társadalmi 

hátterű szülők bevonásának lehetőségeiről és azok szerepéről gyermekük iskolai 

előrehaladásában.   

 Azokban az iskolákban, ahol magas az alacsonyabb társadalmi státuszú tanulók 

aránya, az intézményi stratégiák szerepe felértékelődik, az iskolavezetésnek és a tanároknak 

nagyobb a szerepe, mint a beiskolázási szempontból kedvezőbb helyzetű iskolákban. Míg 

az angolszász országokban az ilyen típusú iskoláknak általában kidolgozott stratégiájuk van 

arra, hogy a tanulmányi eredményesség növelése érdekében hogyan, milyen eszközökkel 

vonják be a kedvezőtlen társadalmi hátterű családokat az iskola életébe, addig nálunk – a 

mintába került intézményekben – nagyon esetleges, hogy az iskola alapdokumentumaiban 

(például pedagógiai program) milyen súllyal szerepel az iskola és a szülő közötti 
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együttműködés dimenziója. Ezek a hivatalos szakmai anyagok többnyire a kapcsolattartás 

alapvető fórumait emelik ki, és nem fókuszálnak a szülői részvétel eredményességet 

befolyásoló aspektusára. Az iskolák helyi politikája nem tartalmaz olyan átfogó, jó 

gyakorlatokat, melyek kifejezetten a harmonikus iskola-szülő kapcsolatrendszer kialakítását 

tűznék ki célul. Másrészt az interjúkból egyértelműen kiolvasható, hogy a tanulók 

eredményességének javításához az igazgatók és a tanárok elengedhetetlennek tartják a 

szülőkkel való együttműködést. A ”hogyan” kérdésére azonban alapvetően a több évtizede 

beépült intézményi gyakorlatot (szülői értekezlet, fogadóóra, rendezvények) tartják fenn, 

függetlenül annak látogatottságától.  

Kérdéseinkre, hogyan látják, mi javíthatna iskolájuk eredményességén, sokszor nem 

a saját pedagógiai kompetenciájuk fejlesztését jelölték meg, hanem a szülőkkel való 

kapcsolattartást, a szülők bevonását említették meg elsődlegesen.   

 

 „K: Vannak további tervei az eredményesség javítására? A nem szorosan tanulmányi jellegű 

eredményesség vonatkozásában milyen lehetőségeket lát? 

I: A szülőkkel való kapcsolattartás és a rendezvények. Nagy hagyománnyal rendelkezik a szülők-

nevelők bálja. Nagy hagyományokkal bírnak a különböző témahetek, amelyek tantárgyhoz kötöttek. 

Rengeteg szülő jött, megnézett bennünket. 

K: Milyen arányban vonhatók be egy-egy témanapra a szülők? 

I: 70-80%. Alsó tagozatban a szülők az elsők. Igen magas százalékban meg lehet őket mozdítani. 

Van, akit soha. De azon vagyunk, hogy úgy működjön, ahogy szeretnénk és nekik is jó legyen.” 

(igazgató, „D” iskola) 

 

A legtöbb iskolában az igazgatók és a tanárok a szülők bevonása érdekében többféle 

programot is szerveznek, melyek egyes helyeken betöltik feladatukat, másutt szinte teljes 

érdektelenség tapasztalható. Arra a kérdésre azonban, hogy mely iskolákban sikeresek, s 

főként miért éppen ott sikeresek ezek a programok, nem tudunk egyértelmű választ adni. Az 

iskolavezetés sokat tehet azért, hogy ezek a gyakorlatok meghonosodjanak, mégis, a 

kezdeményezések ellenére, számos helyen kudarcba fulladnak. Sokszor az igazgatók – 

eredménytelenségük okán – arra hivatkoznak: nincs kész receptjük, eszközkészletük azt a 

szülői réteget behívni az intézménybe, amely szinte soha nem jelenik meg az iskolai 

eseményeken.  

 

„K: Ez az iskola milyen intézkedéseket tehet azért, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek oktatása minél 

sikeresebb legyen? Iskola szinten, helyi szinten milyen tényezők járulhatnának hozzá a 

sikerességhez?  

I: A szülők felvilágosítását nagyon fontosnak tartanám. Milyen eszközökkel lehetséges ez – nem 

tudnék példát mondani. Próbálkoztunk: szülők iskolája, beszélgetős, meghívott vendéges 

délutánokkal. Egy idő után kudarcba fulladt. Érdektelenség. Nem jöttek el. Mert, hogy szégyellik a 

problémájukat.” (igazgató, „A” iskola)  
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4.3.1.1 Kommunikáció - együttműködés 

Amint már jeleztük kutatásunk egyéni- és fókuszcsoportos interjúszövegeinek elemzéséhez 

a korábban bemutatott epstein-i modell adja az alapot33. Ez a szülő-iskola partnerkapcsolatát 

leíró angolszász tipológia megfelelő keretet nyújt arra, hogy egyrészt leírjuk a vizsgálatban 

részt vett iskolákban alkalmazott partnerkapcsolati formákat, másrészt értelmezzük az 

azonosságokat és a különbségeket az angolszász modell és a hazai gyakorlat között.  

  Epstein tipológiájának első bevonódási típusát, amely a szülőséghez köthető 

feladatokat jelenti – jelen esetben – nem tárgyaljuk, miután ez nem köthető a szűkebb 

értelemben vett iskolai feladatokhoz. A második forma azonban már megfeleltethető az 

iskola és a család közötti együttműködésnek, a felek közötti hatékony kommunikációra 

törekvő hazai igényeknek. Ennek értelmében mindenekelőtt az iskolavezetésnek és a 

tanároknak kell kezdeményezniük egy olyan partnerkapcsolatot, amellyel minden szülő 

bevonódását segítik. A szakirodalom szerint a kialakuló együttműködésnek érzékenynek 

kell lennie a családok eltérő kultúrájára, társadalmi adottságaira; tekintetbe kell vennie a 

kedvezőtlen társadalmi státuszú rétegek esetleges negatív iskolai élményeit. Ebből eredően 

a nehezen elérhető szülői csoportokkal célszerű jó kapcsolatot kialakítani már az iskolai 

problémák jelentkezése előtt (Hoover-Dempsey, Sandler 1997).  

 

„A pedagógusnak és a szülőnek rendkívül fontos a kapcsolata. Azt, amit be is vezettünk az iskolában, 

hogy egyénenként kielemezze a szülő és a pedagógus a gyerek fejlődését és a nem fejlődését. (...) 

Fontos, hogy megértse a szülő az itteni munkát, az itteni tevékenységet, és konkrétan az iskolán belül 

az ő gyerekének a viselkedését, a hozzáállását, hogy mit tesz naponta, miben van az ő fejlődésének a 

megrekedtsége, vagy visszamaradása, vagy eredménytelensége, és mi az, amit tenni kell annak 

érdekében, hogy ez beinduljon és változzon.” (igazgató, „A” iskola) 

 

„K: Mennyire partnerei az intézményvezetésnek a szülők, a fenntartó? 

I: Partnerek. Az az egyik elvem, hogy ahhoz, hogy egy gyerek sikeres legyen az általános iskolában, 

ne csak úgy vegyük, hogy ötös tanuló, hanem hogy sikeresnek ítélje meg az ő iskolai pályafutását, jól 

érezze az iskolában magát, szeressen odajárni, alkalmazkodjon az iskolának a házirendjéhez, ahhoz 

az kell, hogy a pedagógus megnyerje a szülőt magának. E nélkül nem megy. Meg kell nyerni hozzá a 

szülőt.” (intézményvezető, „E” iskola)  

 

Több iskolában kiemelték a kölcsönös elfogadást és a bizalom megteremtését, mely nélkül 

nem alakulhat ki sem valódi együttműködés, sem előrelépés a gyermek iskolai 

pályafutásában. Néhány pedagógus alapelvként fogalmazta meg, hogy a kommunikációban 

a kritikai észrevételek és a tanácsadás helyett a pozitívumokat kell kihangsúlyozni. A 

gyakorlatban ez az elv bizonyára sok esetben másként alakul, de ezeket a tényezőket a 

terepmunka során nem tudtuk feltárni.  

 

„Fontos az, hogy a szülő is elfogadja a pedagógust és a gyerek is elfogadja a pedagógust, mint 

személyiséget, mint egyéniséget. Mert ha a szülő elfogad engem, mint egyéniséget, akkor azt közvetíti 

                                                      
33 A hatos tipológiából az elsőt (szülői feladatok) és az utolsót (együttműködés a tágabb közösséggel) nem 

tárgyaljuk.  
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a gyerek felé is, hogy fogadj szót neki, csináld azt, amire ő kér. Akkor könnyebben lehet boldogulni 

a gyerekkel. Először a szülőt kell megnyerni. […] A tanulási nehézségekben is sokat segít, hogyha a 

gyerek is elfogad engem, mint személyiséget. A szülőkkel én azt tapasztaltam, hogy nem szabad 

lekezelően, parancsolóan, mindent megmondó stílusban beszélni. Kell, hogy hagyja az ember az ő 

véleményét is kibontakoztatni. Akkor a beszélgetés folyamán jobban kialakul egy közös nézőpont.” 

(felső tagozatos tanár, „A” iskola) 

 

A hatékony kommunikációs stratégiák elvi megfogalmazása mellett azonban ugyanebben az 

iskolában az intézményvezető tanácstalanságának és tehetetlenségének is hangot adott annak 

kapcsán, hogyan viszonyuljanak a heterogén társadalmi és etnikai összetételű szülői 

csoportokhoz. Sok esetben ez a legfontosabb tényező a megfelelő partnerkapcsolat 

kialakításában a nehezen megszólítható szülői csoportokkal. Az igazgatónő ezt úgy 

fogalmazta meg, hogy félre kell tenni az előítéleteket, és akkor megnyílnak a szülők. Ezt a 

beállítódást azonban egyéni sajátosságként jellemezte, melyet vezetőként sem tud a 

tantestület minden egyes tanárának átadni vagy éppen megkövetelni.  

 

„I: A szülőkkel való partneri viszony erősítése.  

K: Miként lehet? 

I: Nyitni. A részünkről mi nyitottak vagyunk. De nehéz, akikkel problémáink vannak, azokat behozni. 

Mert ők sok esetben szégyellik. Pl. egy roma származású kisfiú szülője már sokadszorra lett behívva. 

Bejött az édesapa. Azt láttam rajta, hogy ne haragudjunk, bocsánatot kér, de ő nagyon szégyelli 

magát, nagyon kellemetlenül érzi magát, hogy neki már megint be kell jönnie. Mondtuk neki, hogy 

nem azért hívjuk be, hogy ezt az érzést erősítsük, hanem azért, mert szeretnénk, hogy közösen tudjunk 

segíteni, megoldani a helyzetet. Ez tipikus példa volt arra, hogy sok szülő szégyelli, ha a gyerekével 

probléma van. Inkább nem jön be. Struccpolitika. Így nehéz megoldást találni.” (igazgató, „A” 

iskola) 

 

A kapcsolattartás kötött formái, mint a szülői értekezlet vagy a fogadóóra láthatóan nem 

tudják megszólítani az alacsonyabb társadalmi státuszú szülőket. Ellenben a kötetlenebb 

alkalmak, mint például az utcai beszélgetések, lehetőséget nyújtanak arra, hogy 

érdeklődjenek gyermekük iskolai beilleszkedéséről, tanulmányi eredményeikről. Az 

alacsonyabb társadalmi helyzetű szülők amúgy is inkább gyermekük magaviseletét tartják 

fontosabbnak, az iskolai teljesítménnyel szemben. Az interjúk tapasztalatai alapján feltehető 

a kérdés: a középosztálybeli szülők számára kialakított, hagyományos együttműködési 

formák mennyire tarthatók meg változatlan formában, főként azokban az iskolákban, ahová 

jelentős arányban járnak hátrányos helyzetű tanulók? Egyik pedagógus interjúalanyunk 

szerint az általa tartott szülői értekezleteken azért vannak többen, mert nagyon jó viszonyt 

ápol tanulói szüleivel és személyesen kéri meg őket, hogy jöjjenek el ezekre az eseményekre.    

        

„K: A céljaik elérésében mennyire partnerek a szülők? 

T: Változó. A fele partner, a másik fele nem. A roma szülők, ha valami gond van, bejönnek. De 

szülőire eljönni luxus. Ők nem akkor jönnek, amikor meg van hirdetve a szülői, hanem, ha valami 

gondjuk van, akkor megkeresnek. 

K: Milyen téma, amivel megkeresik a tanárokat? A gyerek tanulmányi eredményével függ össze? 
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T: Az kevésbé. Inkább magatartásbeli problémák. A tanulás kevésbé érdekli a szülőket. Ezért nem 

érdekli a gyereket sem. Van egy-két nagyon jól tanuló roma gyerek. Van kivétel. De a többség van, 

amelyik írni-olvasni sem tud. Legalább hajtaná a gyerekét, hogy ő tudjon. De a gyerekek hozzáállása 

sem megfelelő.” (tanító, „B” iskola) 

 

A terepmunka tapasztalatai azt mutatják, hogy a szülők érdektelensége a tanuló 

évfolyamának emelkedésével együtt növekszik. Az angolszász országokban a 

partnerkapcsolat – a diák életkorának emelkedésével – szintén hanyatló tendenciát mutat, 

kivéve, ha az iskolák és a tanárok a magasabb évfolyamokon is dolgoznak ennek 

megőrzésén, frissítésén (Epstein, Sanders 2006). Az általunk vizsgált hat iskola közül 

egyben találtunk innovatív megoldásokat, jó gyakorlatokat arra vonatkozóan, hogyan 

lehetne konstruktívabb, elfogadóbb kapcsolattartási formákat kialakítani.     

 

„T: Nagyon nehezen jöttek be a roma szülők szülői értekezletre. Korábban, amikor elkezdtem 

tanítani, nem volt ilyen, itt volt a roma szülő. Akkor az osztályban egy-két [roma tanuló] volt 

osztályonként. Aztán ahogy változott, volt, aki azt mondta, hogy azért nem jár szülői értekezletre, 

mert szégyelli magát a többiek előtt. 

K: Mi volt szégyellnivaló? 

T: Ha rosszat mondunk a gyerekről, bár nem szoktunk személyeskedni, hanem mindenkire vetítve 

beszélünk dolgokról.” (tanító, „B” iskola) 

 

Az egyik kistelepülési iskolában, ahol több innovatív kezdeményezés történt, többek között 

annak érdekében, hogy a jobb társadalmi hátterű szülők ne vigyék el gyermekeiket a közeli 

megyeszékhely jobb hírű iskoláiba, kialakítottak egy újfajta szülői értekezletet. Ezek a szülői 

értekezletek nem a hagyományos tudnivalók, teendők és időpontok hármasában zajlanak, 

hanem nagyobb teret adnak a spontán beszélgetéseknek, a problémák megvitatásának. A 

kommunikációs csatornák ezen újfajta elemei hozzájárulhatnak egy harmonikusabb 

partnerkapcsolati viszony kialakulásához az iskola és az otthon, illetve a tanár és a szülő 

között.    

 

„Most egy újfajta szülői van kialakulóban. Legtöbbször a szülőiken az van, hogy a tanár elmondja, 

mi van, a szülő meg hallgatja. Nálunk nem így van, hanem szabadon beszélgetünk. A mostani 

generációnak ilyen szülői értekezletekre van szüksége. Hogy tudjunk közös megoldást találni.” 

(tanító, „B” iskola) 

 

Az iskolák többségében sokszor az egyetlen megoldásnak „az érdektelen szülők” 

(Podráczky 2012a) elérésére a családlátogatás intézménye mutatkozik. Ez többnyire 

szervezett formában zajlik (1. évfolyamon), de sok esetben éppen ad hoc jellege adja 

létjogosultságát, amikor hosszas távolmaradás vagy egyedi probléma esetén az 

intézményvezető vagy az osztályfőnök felkeresi az érintett családot. A családlátogatás az az 

egyetlen olyan kapcsolattartási forma, ahol az iskola, s benne a pedagógus bepillantást 

nyerhet az adott család életébe, mely egyúttal elősegítheti a kölcsönös megértést, a partneri 

kapcsolat kialakítását.   
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„K: Hogyan fogadják a szülők a családlátogatást? 

I: Volt olyan szülő, aki kezdetben elzárkózott. Volt olyan, ahova be sem tudtunk menni, mert nem 

akartak beengedni. Szülői értekezleteken is elmondom, hogy mi nem ellenségek vagyunk. Mi egyért 

küzdünk, a gyermekért. Ő az első és a legfontosabb. Elfogadja a 90%-a. Egy olyan szülő, akinek 

problémás a gyereke, nem fog bejönni az iskolába, mert csak a rosszat hallja. De ha látja azt, hogy 

mi vesszük a fáradságot és érdeklődünk a gyerek után és megyünk, mert nem mindegy nekünk, 

elgondolkoznak rajta, a legtöbbje segítőkész.” (igazgatóhelyettes, „E” iskola) 

 

 

4.3.1.2 Önkéntesség 

 

Epstein modelljében a harmadik bevonódási típus fedi le a szülő aktív részvételét az iskola 

és/vagy az osztály életében, amit a szerző önkéntesség megnevezéssel vezet be, melynek 

keretében a szülők – elsősorban az iskolák kezdeményezésére – tevékenyen vesznek részt 

az iskola által szervezett programokon. Hazánkban – hasonlóan az angolszász országokhoz 

– számos olyan iskolai program van, amelyekkel az iskolavezetés és a tanárok igyekeznek 

erősíteni az együttműködést a szülőkkel. Ide sorolhatók a rendszeresen ismétlődő iskolai 

programok, ünnepségek, közös kirándulások, sportversenyek. Általános vélekedés, hogy az 

iskolai programokon mindig ugyanaz a szülői réteg jelenik meg, többnyire azok, akiknek a 

gyermekeinek nincs tanulmányi- és/vagy beilleszkedési problémái. Ha társadalmi 

rétegződés nézőpontjából vizsgáljuk a kérdést, akkor látható, hogy többnyire a kedvezőbb 

társadalmi helyzetű családok jelennek meg ezeken a közös rendezvényeken.          

 

„A szülők körében is elég nyitottak vagyunk. Nálam nem kell időpontot kérni. Egy kollégánál sem. 

Ha a szülő erre jár, bármikor bejöhet, bármelyik pedagógusunkat megkeresheti. Segítséget is kapunk 

a szülőktől anyagilag is. Pl. fénymásolópapírt, vagy segítenek az udvart rendezni, farsangon itt 

vannak, és reggeltől estig csinálják a dolgukat. Itt is az a bizonyos réteg, ugyanazok segítenek.” 

(tagintézmény-vezető, „E” iskola) 

  

„Az alsó tagozatban érdeklődőbbek a szülők, és többen, jobban jönnek, vannak, akik napi szinten 

jönnek érdeklődni a gyerekek iránt. (…) A szülői értekezletek, a fogadóórák látogatottsága nagyon 

alacsony százalékon van. Mondhatnám ezt a különböző rendezvények látogatottságára is. Nagyon 

magas színvonalú rendezvényeket szoktunk prezentálni, kevés szülővel. Kevesen jönnek, pedig biztos 

vagyok benne, hogy nem lenne akadály sem az időpont, mert azért itt vannak olyan szülők, akiknek 

nincs munkájuk már hosszú évek óta, mert nagy a munkanélküliség.” (igazgató, „A” iskola) 

 

4.3.1.3 Otthoni tanulás 

 

A szülők által biztosítható – a tanuló iskolai előmenetelét szolgáló – otthoni támogatás 

sokféle tevékenységi formát foglal magába. Ez jelenthet érdeklődést az iskolai események 

iránt, beszélgetést az osztálytársakról, a tanárokról és a kapott osztályzatokról. De ez a 

támogatás jelenthet akár komolyabb számonkérést, házi feladatokban való segítséget, illetve 
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azok rendszeres ellenőrzését. A terepmunka során készített interjúkból jól látható, hogy a 

pedagógusok nagy része nélkülözhetetlennek tartja ezt a támogatást, melyet a szülő végezhet 

el otthon gyermeke iskolai pályafutása érdekében. Ugyanakkor sok esetben ezt explicit 

módon elvárásként meg is fogalmazzák szülők felé. A szülők azonban saját erőforrásaik, én-

hatékonyságérzésük és szerep-konstrukciójuk függvényében vesznek részt gyermekük 

iskoláztatásában. Többnyire a kedvezőbb társadalmi státuszú szülők rendelkeznek azokkal a 

kulturális erőforrásokkal, melyek összhangban állnak a pedagógusok elvárásaival.  

Az otthoni támogatás egyes tevékenységformái (pl. beszélgetések az iskolai 

történésekről) a nemzetközi szakirodalom szerint könnyebben teljesíthetők, mert bárki által 

megteremthetők, nem kívánnak különleges szakértelmet, időt és nincsenek humán- és anyagi 

erőforrásokhoz kötve (Borgonovi, Montt 2012). Egyes angolszász modellek (pl. Hoover-

Dempsey) szerint az otthoni támogatási formák alapvetően nem különböznek a családok 

szocio-ökonómiai státusza szerint. Kérdőíves felmérésünk adatai azonban nem támasztották 

alá ezt a megállapítást, mivel ott azt láttuk, hogy a magasabb társadalmi státuszú szülők 

érdeklődnek gyakrabban gyermekeik iskolai életéről. A kvalitatív vizsgálat során felkeresett 

hazai iskolákban a megkérdezett pedagógusok jelzése szerint sok szülő nem beszélget 

rendszeresen gyermekével az iskolai eseményekről.  

       

„Tehát gyakori a mostani fiatalabb szülőknél, hogy nem beszélgetnek a gyerekekkel. Itt meg a gyerek 

ömlik, tehát… hétfőn reggel, vagy szünet után a legtöbb az annyit beszél, hogy alig lehet őket 

leállítani. Tehát a család, az otthoni…. nem mesél neki,  vagy nem beszélget vele.” (igazgató/tanár, 

„B” iskola) 

 

„Azt látom, hogy sokkal eredményesebb, szívesebben tanul az a gyerek, akivel valamilyen szinten 

törődnek otthon. Ha olyan a szülő, hogy képtelen segíteni, de legalább érdeklődik, bejön az iskolába, 

figyelemmel kíséri a gyereke előmenetelét, az a gyerek, még ha nem is olyan környezetből jött, az egy 

erős közepes saját erőből, esetleg egy gyenge négyes. Míg nagyon sok jó képességű gyerek, akiről 

tudom, hogy briliáns agya van, csak ötödikben elfelejtette az egészet, onnantól nem tanul, az sajnos 

evickél.” (tanár, „E” iskola) 

 

Az epstein-i modellben az iskolai részvételt követő negyedik bevonódási típus az otthoni 

tanulás (segítségnyújtás a házi feladatokban, iskolai munkák elkészítésében, az oktatással 

kapcsolatos döntésekben). A keretrendszer több olyan gyakorlati példát tartalmaz, mely 

ebben a tevékenységben támogatná a szülők munkáját (Lásd: Függelék). Az angolszász 

iskolák gyakorlatában ezek az elemek megjelennek, de az általunk vizsgált hátrányos 

helyzetű iskolákban nem találkoztunk az otthoni tanulást elősegítő „jó gyakorlatokkal”. A 

hazai szakpolitika láthatóan a megoldási utakat nem ezeknek a gyakorlatoknak az 

elterjesztésében látja, hanem a délutáni időszakban biztosított napközi és tanulószoba 

intézményében. Ez utóbbi ugyanis lehetőséget nyújt az írásbeli feladatok megoldására, mely 

több-kevesebb hatékonysággal, de mégis képes áthidalni, vagy egyfajta választ adni a 

korábban jelzett erőforrás-problémákra (Imre et al. 2015). Meglátásunk szerint ez a kétféle 

gyakorlat ki is egészíthetné egymást, mert a délutáni tanulás lehetőségének a biztosítása 

mellett - a könnyebben megszólítható szülői csoportok számára - hasznosak lehetnek az 

angolszász világban már bevált jó gyakorlatok.    
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„Akikkel lehet beszélgetni, megértik azt, amit mondunk, próbálnak segíteni. De van, aki nyíltan 

bevallja, hogy ő sem tud neki segíteni matematikából, mert ő sem tudja. Magyarban is vannak olyan 

feladatok, amelyek egy kevés iskolával rendelkező felnőttnek gondot okoznak. Ilyen szempontból jó, 

hogy van tanulószoba.” (tanító, „C” iskola) 

 

„Vagy ott vannak a 3H-s gyerekek, akiknek még a háttér is olyan, hogy még otthon sem tudnak neki 

segíteni. Elmondja a szülő, hogy ő sem érti ezt a feladatot. Erre több idő kellene.” 

(fejlesztőpedagógus, „C” iskola) 

 

4.3.2 A szülői bevonódás gátjai és lehetőségei  

Az angolszász szakirodalomban egyre nagyobb hangsúllyal szerepel az iskola-szülő 

partnerkapcsolatának társadalmi kohéziót előmozdító oldala. Számos hazai és nemzetközi 

kutatás kimutatta, hogy a magasabb társadalmi helyzetű családok aktívabban vesznek részt 

az iskolai programokban, gyakrabban vállalnak önkéntes feladatokat, jobban követik 

gyermekük tanulmányi eredményeit (Podráczky 2012b; Lareau 1987). Az alacsonyabb 

iskolázottságú szülők elmaradása az iskola által szervezett programokról többféle tényezőre 

vezethető vissza. Lareau (1987) szerint az iskolák és a tanárok alapvetően középosztálybeli 

értékeket képviselnek, ezért a kedvezőtlen társadalmi adottságokkal rendelkező szülők 

kevésbé érzik „otthon” magukat az iskolában, ezért kevésbé vesznek részt az iskola által 

szervezett eseményeken. Legtöbbször az iskola nem tud mit kezdeni azokkal a szülőkkel, 

akik az általa közvetített értékrendtől eltérően szeretnének részt venni gyermekük 

iskoláztatásában (Nechyba et al. 1999). 

Az iskolák és a családok közötti együttműködés megerősítése meghatározó, 

különösen a kedvezőtlen szocio-ökonómiai hátterű, vagy kisebbséghez tartozó csoportok 

esetében, mivel ezek a családok hasznosíthatnák mindenekelőtt a jobb iskola-szülő 

kapcsolatot. Azokban az iskolákban, ahol nagyobb számba járnak kisebbséghez tartozó 

gyerekek, nagyobb erőfeszítést kell tenni a szülők bevonására (Epstein, Sanders 2006). 

Ahhoz azonban, hogy az iskolák hatékonyan be tudják vonni a szülőket a tanulás világába, 

a tanároknak rendelkezniük kell a heterogén szülői csoportok kezeléséhez szükséges 

kommunikációs és együttműködési készségekkel (Smit et al. 2007). Általános jelenség, 

hogy a tanár-szülő kommunikációban a tanár a proaktív, domináns fél, aki kezdeményez, 

információt ad, értelmez és magyaráz. A tanári hatáskör egyfajta alá-fölérendeltségi 

szerepköröket teremt(het) pedagógus és szülő között. Ez a viszonyrendszer még 

kiegyenlítetlenebb lehet az alacsonyabb iskolázottságú szülői csoportok esetében. A 

felelősség és kompetenciahatárok meghúzása komoly kérdéseket vet fel mind a 

pedagógusok, mind a szülők részéről. A szülők egy része – túlnyomórészt a magasabb 

iskolai végzettséggel rendelkezők - erős kritikai attitűddel közelítenek az iskola és a tanárok 

felé, míg más részük inkább háttérbe húzódnak, passzívak és a szocializációs feladatok 

elvégzését az iskolára hárítanák.      



 

120 
 

A kutatásban résztvevő általános iskolákban a pedagógusoknak szintén 

szembesülniük kell tanulóik különböző családi hátterével, etnikai hovatartozásával és az 

ehhez kapcsolódó eltérő értékrenddel, szokásrendszerrel. Emiatt a tanár-szülő interakciót 

sokszor jellemezheti elégedetlenség, vagy meg nem értés. Hatékony szülő-tanár 

együttműködés azonban csak akkor valósulhat meg, ha a tanárok megértik a fennálló 

problémák eredetét és készek arra, hogy ezeket áthidalják. Lehetnek olyan nehézségek, 

melyek az iskola által nem kontrollálhatók (pl. a szülők szocio-ökonómiai háttere, 

iskolázottsága), de vannak olyanok is, melyek részben kezelhetők (pl. szülői érzések, 

elképzelések az iskoláról és bevonódásról, kommunikációs félreértés a társadalmi- vagy a 

kulturális különbözőségek miatt). A szülők bevonására irányuló iskolai stratégiák 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a nehezen megszólítható családok is lépéseket tegyenek az 

iskola felé. Ehhez tudatosan olyan iskolai légkört kell kialakítani, mely elfogadást, 

nyitottságot sugároz és bizalmat teremt (Hoover-Dempsey et al. 2005). Ez magasabb szintű 

kommunikációs készséget kíván a pedagógusok részéről, mely a kölcsönösségre, a 

mellérendeltségre helyezi a hangsúlyt. Egyúttal figyel arra, hogy még a problémák 

jelentkezése előtt kialakuljon egy együttműködő kapcsolat, mely a későbbi jó viszony egyik 

előfeltétele.            

 

„K: Ön szerint milyen terület szorulna fejlesztésre az iskolában?  

I: Fejleszteni kell, hogy a szülők minél többen és bátrabban jöjjenek az iskolába. Itt mindenképpen 

fejleszteni kellene. (…) Amit még fejleszteni kellene, az a szülőknek a szemléletmódját a gyerekeken 

keresztül. Ez az egyik legnehezebb dió. A szemléletformálás, ami rendkívül fontos lenne. És a 

családok, szülők értékrendjének a változtatása valamilyen módon, mert itt az értékrend nagyon el 

van csúszva. (…) A munka, a tanulás, a kitartás, a szorgalom, a magatartás – ezeket a dolgokat 

mindenképpen erősíteni kellene, és ezáltal az eredményesség is erősödne, mert azt gondolom, hogy 

ha ezek erősödnének, akkor jobb lenne a tanulmányi eredmény is.” (igazgató, „A” iskola) 

 

„I: Nekem annyiból előnyöm van, hogy én már tanítottam a szüleiket is. Ott más a viszony. Vannak 

előnyei, hogy az ember 30 éve tanít. Könnyebb a kommunikáció. De ezért tenni kellett. A szülőt el 

kell fogadni partnernek. Nem úgy kell tekinteni, hogy ő hogy él, hogy néz ki, van-e munkahelye stb. 

Ezeket az előítéleteket félre kell tenni. Neki is az a legfontosabb, hogy az ő gyerekéből a legsikeresebb 

legyen.  

K: Más tantestületi tagok is így gondolják? 

I: Nem mindenkinek ez az elve. De én törekedtem arra, hogy ez így működjön.” (intézményvezető, 

„E” iskola) 

 

Sok tanár kiemelt jelentőségűnek tartja az együttműködést a szülőkkel, de ennek akadályait 

legtöbbször a szülői elköteleződés hiányában keresik. Ritkán fogalmazódnak meg olyan 

vélekedések, hogy a megfelelő partnerkapcsolat kialakítását a nehezen alakítható tanári 

attitűdök vagy egyes pedagóguskompetenciák hiánya gátolná meg. Inkább egyfajta 

szemléletformálás igényével lépnek fel a szülők bizonyos csoportjai felé. A kedvezőtlen 

szociális helyzetű családokkal való kapcsolattartás nagyobb erőfeszítést és időbefektetést 

követelhet a tanárok részéről, amihez már sok esetben – a túlterheltség és kiégés miatt – 

nincs meg az elegendő erőforrás. Másrészt a családok egy részének többnyire kevés ideje és 

energiája jut az iskolával és a tanárokkal való kapcsolattartásra.  
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„Máshol lehet, hogy a szülők kezdeményezőbbek. Itt ezt hiányolom a szülők részéről. Nagyon sok itt 

az olyan család, ahol egyedül nevelik a gyerekeket. Mert az édesapák kint vannak külföldön. Egyre 

több családot érint ez. A családok a maguk problémáival vannak elfoglalva és azt mondják, hogy 

elég nekem az én bajom. Ennél többet nem akarok, nem tudok tenni. Nem olyan beállítottságúak. Ezt 

lehetne még erősíteni.” (igazgató, „A” iskola)    

4.3.3 A szülők „hangja”  

 

Egy korábbi – a család és az intézményes nevelés kapcsolatát tárgyaló - hazai összefoglaló 

tanulmányban olvashatunk arról, hogy bár többen vizsgálták már a szülők véleményeit a 

gyermekek iskoláztatásával kapcsolatban, a szülői bevonódás tényezőinek és hatásának 

kiterjedt vizsgálatára nem került sor Podráczky, Hegedűs (2012, p. 71). Az iskolák 

működésével vagy az eredményességgel kapcsolatban sokat tudunk már, ismerjük a 

„tanárok hangját” (Nagy 2006), de a szülői nézetekről, véleményekről kevesebbet 

hallottunk. Ebben a fejezetben nem tudjuk teljes körűen feltárni mindazt, amit a szülők 

különböző csoportjaitól megtudtunk, ezért elsősorban az iskola-otthon, vagy konkrétabban 

a pedagógus-szülő viszonyrendszerét emeljük ki, különös tekintettel az otthoni támogatás 

lehetőségeire és jelentőségére. Bár a fókuszcsoportok interjúalanyai a hátrányos helyzetű 

térségek iskoláiból kerültek ki, társadalmi státuszuk, iskolai végzettségük nagyon változó 

képet mutat.  

 A fókuszcsoportos interjúkon résztvevő szülők túlnyomó része az iskolával, és a 

gyermekeiket tanító tanárokkal kapcsolatban a partneri viszony kialakítását és fenntartását 

emelték ki. Szinte egyöntetű vélemény hangzott el arról, hogy sokat tehet a szülő azért, hogy 

harmonikus viszony alakuljon ki a felek között. Többen – többnyire az alacsonyabb státuszú 

szülők – érezték fontosnak a tanári tekintélyt, a kölcsönös tisztelet megadását (Lásd: 

2.1.1.fej.). 

  

„…ha a gyerekek a tanároknak első perctől megadják a tiszteletet, a tanár ugyanúgy fog viszonyulni 

őhozzá is, én úgy próbáltam nevelni az enyémet, hogy te csak bólogass, bólogass, mert a tanárnak 

van először igaza, te még gyerek vagy és tanulnod kell. Ennyi. (…) Nem érdekel, hogy mennyire 

utálod a tanárt, de tisztelned kell. Mert ő az, aki reggeltől – délig délutánig vigyáz rád, mert te itt 

vagy, én otthon vagyok. Ő az aki felelős érted. Nem érdekel, hogy szereted, nem szereted, a te dolgod, 

de a tiszteletet meg kell neki adni, mert ő azért lett tanár, hogy téged tanítson. Vagyunk itt egy páran, 

hogy úgy gondoljuk, de van kétszáz, aki nem úgy gondolja (Szülő, „C” iskola)  

         

A megszólaló szülők többsége jelezte, hogy a megfelelő szülő-tanár viszonyhoz kellenek 

azok a kapcsolattartási formák, melyek vagy az iskola által szervezetten valósulnak meg, 

vagy spontán módon adódnak. A két fél közti interakció elengedhetetlen ahhoz, hogy 

megfelelő partneri viszony jöjjön létre.  

„K: Hogy érzik ebben a folyamatban, a tanárok segítik Önöket, vagy Önök a tanárokat? 
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Sz: Kiegészítjük egymást, kölcsönös. Nyilván egy gyereknél úgy van, hogy egy testben van két gyerek, 

egyiket ismerem én, a másikat a tanár. Nyilván össze kell hozni ezt az egészet a tanárokkal, tehát, a 

kapcsolattartással, a beszélgetésekkel, mindegy, hogy a facebookon, a piacon, vagy itt az iskola előtt, 

vagy fogadóórán, de hogyha kiegészítjük egymást, akkor az a gyerekért van, és az jó.” (Szülő, „C” 

iskola) 

 

A megkérdezett szülők nagy része jelezte, hogy általában mindenhol ugyanaz a szülői 

csoport jelenik meg az iskola által szervezett programokon, fórumokon. Közülük sokan 

nehezményezték, hogy csak az ő aktivitásukra számíthat a pedagógus. A „problémás 

tanulók” szülei ugyanis szégyellik a nehézségeiket, és ezért nem mennek el ezekre a 

hivatalos eseményekre. Több megszólaló szerint ezek nem feltétlenül a hátrányos helyzetű 

gyermekek szülei, hanem a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekeké, akik kiemelt figyelmet és támogatást igényel(né)nek a pedagógusoktól.       

„Van egy kemény mag, aki ott van a szülői értekezleten, ha most azt mondanák, hogy a jövő héten 

szülői értekezlet, akkor leteszem a borítékot a névsorral, hogy ki lesz ott, és az, akivel a probléma 

van 8 éven keresztül, (… )ballagáskor ismertük meg az anyukát. 

K: Mely szülők nem járnak szülői értekezletre? 

Sz: Akiknek problémás a gyerekük.  

K: Ezek nem feltétlenül a hátrányos helyzetű gyerekek szülei? 

Sz: Nem. Ez, hogy segítem a gyermekemet mindenben, a tanulásban, megveszem a felszerelést, ez 

sem…nem a hátrányos helyzetűek nem veszik meg a felszerelést, nem figyelnek oda.. 

K: Akkor kik nem veszik meg? 

Sz: Akik megtehetik, hogy megvegyék, mégsem. Én azt mondom, hogy nem érdeklik a saját gyerekeik.    

K: Ez mitől van? 

Sz: Nem tudom. A társadalom miatt fajultak-e így el, vagy mi miatt?” (Szülő, „E” iskola) 

 

Az interjúk tapasztalatai azt mutatják, hogy az iskola által „érdektelennek” minősített szülők 

mögött sokféle történet húzódik meg, és a pedagógus számára sokszor nem derül ki mi a 

valódi indoka az elmaradásnak (Podráczky, 2012). Az elmaradás azonban tény, ami 

megnehezíti a kapcsolattartást. Ezzel a problémák nemhogy megoldódnának, hanem további 

feszültségeket generálnak. A megszólaló szülők szerint sokuknak még tanulnia kellene 

hogyan kezelje gyermeke iskoláztatásához kapcsolódó problémákat.  

        

„Nem kell szégyellni a szülőnek a tanárt felkeresni, ha problémája van. Sokszor a szülő valahogy 

tudja a problémát, de mégsem szól a tanárnak, mert nem szól, mert szégyelli vagy    …az egyszerű 

emberek nem olyan nyíltak meg bátrak, mint mondjuk…. a mostani világban van az iskolában 

iskolapszichológus, ahová a gyereknek el lehet menni, elbeszélgetnének vele, de ehhez nekünk 

fejlődni kell.  A szülőnek, a gyereknek is, hogy bátran ki tudja mondani, hogy ez van, ezt tapasztaltam, 

kérek segítséget. Mert segítséget kérni az egyik legnehezebb dolog a szülőnek. Hogy most én nem 

vagyok elég jó szülő, hol a probléma, és ezért nem mernek sokan.” (Szülő, „C” iskola) 

 

Bár a dolgozatban kiemelt figyelmet fordítottunk a társadalmi helyzet szerinti rétegződésre, 

itt mindenképpen jeleznünk kell, hogy egy adott státuszon belül is nagyon változók lehetnek 
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azok a szülői magatartásformák, melyet naponta gyakorolnak gyermekük tanulásával 

kapcsolatban. Sok szülő elmondta, hogy a közvélekedéssel ellentétben sok alacsonyan 

iskolázott szülő törődik és figyel gyermeke előrehaladására, míg számos diplomás szülő nem 

ér rá foglalkozni gyermekével. Az iskoláskorú tanulók szüleinek csoportja tehát nemcsak 

társadalmi státusz szerint rétegződik, hanem egy-egy rétegen belül is erősen heterogénnek 

mondható.   

„Ők nagyon nagy hátránnyal indulnak az életben…és nem lehet, azt mondani, hogy csak az 

aluliskolázott szülő az ilyen. Mert el se hinné az ember, mi kisváros vagyunk, egy osztályba jártunk. 

Megy a rongyrázás, óvodában is az van, az a szülő, aki mutatja, hogy így szeretem, úgy szeretem és 

közben meg nem. Nem biztos, hogy csak az, akinek a nyolc általánosa sincs meg, mert az néha jobban 

ösztönzi a gyerekét.” (Szülő „E” iskola) 

- „Sz1:Most félig saját magam ellen beszélek, de úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy 

szegények vagyunk, nincs autónk, nincs annyi pénzünk, ha szeretném, akkor se tudnám bejáratni 

iskolába. Közmunkából élünk, de úgy érzem, hogy próbálom normálisan nevelni a gyerekemet, 

rááldozok arra, hogy tanuljon, legyen valaki az életben.  (…) De tudja azt, hogy amit otthon például 

megtehet, hogy csúnya beszéd vagy verekedés, azt az iskolában nem teheti meg. És hogy viselkednie 

kell, szépen beszélni.  

- Sz2: Hát igen, itt jön az, hogy mondjuk te milyen példát mutatsz, és más milyen példát mutat. Az, 

hogy neked vannak elvárásaid a gyereked felé, van olyan szülő, akinek meg nincs ilyen.” (Szülők 

„B” iskola)   

 

A megkérdezett szülők - iskolai végzettségtől függetlenül – fontosnak tartották az otthoni 

tanulást, melyet családonként változó formában, de folyamatosan ellenőriznek. Itt sok 

esetben egyéni mintázatok alakulnak ki arról, hogy ki, hogyan kéri számon a másnapi 

tanulnivalót. Ez nemcsak a szülő mintakövetésétől, habitusától és tudatosságától függ, 

hanem sokszor a tanuló egyéni képességeitől, hozzáállásától, életkori sajátosságaitól és a 

szülővel való kapcsolatától. Felmerülhet, hogy az otthoni tanulás támogatása bizonyos 

esetekben és életkor felett kontraproduktív hatást is idézhet elő, mely a gyermek 

ellenállásában, szándékolt hanyagságában mutatkozhat meg.             

„Sz1: Hát azt muszáj, azt nem lehet úgy rájuk bízni. Mi azt szoktuk csinálni, hogy akkor üljenek ki a 

nappaliba, és akkor egymás mellé odaülnek, mindenki kihozza az olvasókönyvét és akkor amíg én 

csinálom a vacsorát, vagy előkészítem, addig olvassák el az aktuális olvasnivalót. Mondjuk mellette 

nekem olvasnak a gyerekek, de szeretem azt hallani, hogy felolvassák nekem azt, amit az iskolában 

tanulnak.  

Sz 2: Ebben lehet hogy van tényleg egy kis kényszerítés. 

Sz1: De szerintem, hogyha megszokják, nekem a nagyobbik lányom már annyira megszokta, hogy ez 

működik, hogy ő magától kihozza és felolvassa nekem akkor is, hogy ha nem figyelmeztetem, hogy 

légy szíves olvassál nekem.”(Szülő „B”iskola) 

 

A házi feladat elkészítése és számonkérése sok családban nem a napi rutin része, nem alakul 

ki erre gyakorlat, mert vagy az iskola délutáni idősávjában – napközi, vagy tanulószoba 

keretében – elkészülnek a napi leckék; vagy a szülők munkaideje és az időhiánya miatt erre 

az esti órákban már nem kerül sor. A szakirodalom szerint azonban a szülők érdeklődése, 
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odafigyelése és elvárásai akkor is hatnak, ha a konkrét segítségnyújtás olykor elmarad. Ezért 

a legtöbb szülő akár tudatosan, akár nem tudatosan, de megkérdezi a gyermekét az iskolában 

történtekről.    

 

K: Egy szülő mit tehet, hogy jobban menjen a tanulás gyerekének? 

Sz 1: Biztosítani a családi háttért.  

Sz 2:Hogy nyugodt környezetben legyen a gyerek és észrevegye, ha bármi probléma van.  

Sz 1: Napi szinten az iskolában történteket, vagy játékosan, vagy vacsora közben, vagy bármikor, 

hogy kisfiam mi volt az iskolában, vagy hogy mi történt, mit csináltatok ezen az órán, vagy azon. 

Nálunk ez így működik a mai napig, hiába már nyolcadikos. (Szülők, „C”iskola) 
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5 Összegzés és következtetések 

 

1. A szülői részvétel különböző magatartásformái és a 6. és 8. évfolyamos tanulók 

kompetenciamérési eredményei közötti összefüggések. 

   

A nemzetközi szakirodalom ismeretében látható az a szakmai törekvés, mely a családok 

társadalmi-, gazdasági helyzete és a tanulók iskolai teljesítménye közötti kapcsolat 

feltárására irányul. A szülői részvétel ezek közül csak az egyik közvetítő mechanizmus, mely 

befolyást gyakorolhat a szülő különböző magatartásformáin keresztül az iskolai 

teljesítményre (Desforges, Abouchaar 2003; Grolnick, Slowiaczek 1994; Sui-Chu, Willms 

1996). A család társadalmi státusza tehát nem önmagában hat az iskolai pályafutásra, hanem 

szerepet játszhatnak azok a tevékenységi formák, melyek a családon belül az otthoni 

környezetben, vagy azon kívül az intézmény falai között történnek (Epstein et al. 2002). A 

szülői részvétel egyes – a dolgozatban meghatározott -  dimenziói, illetve az ezek alá 

sorolható magatartásformák tartoznak ide. Ezeket abból az aspektusból vizsgáltuk meg, 

hogy összefüggést mutatnak-e a tanulók tanulmányi eredményeivel.  

 Az Országos Kompetenciamérés adatbázisa lehetőséget nyújtott arra, hogy a szülői 

részvétel egyes magatartásformáit, azok gyakoriságát megvizsgálhassuk a tanulói 

eredményesség összefüggésében. A másodelemzés során tekintettel kellett lennünk arra, 

hogy a rendelkezésre álló három változó - (1) „Az elmúlt években milyen gyakran mentek 

el a szüleid a szülői értekezletekre?”, (2) „Milyen gyakran történik a te családodban? A 

család megbeszéli az iskolában történteket?”. (3) „A szülők (nagyszülők, idősebb testvérek) 

segítenek a tanulásban, a házi feladatok elkészítésében?” – nem fedi le teljes egészében a 

szülői részvétel/bevonódás definícióját. Mégis olyan alapvető magatartásformákat 

jelenítenek meg, melyek mind az iskolai részvétel, mind az otthoni támogatás dimenziójában 

– hasonlóan a nemzetközi felmérésekhez (PISA 2009) - elemezhetők. Vizsgálatunk a 6. és a 

8. évfolyamos tanulókra terjedt ki, akiknél a családi háttér egyes tényezőinek függvényében 

néztük meg a matematika és a szövegértés kompetenciamérésen nyújtott teljesítmény 

alakulását. A szakirodalom ismeretében elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a tanuló 

szüleinek társadalmi státusza összefüggést mutat-e a szülői bevonódás egyes formáinak 

gyakoriságával, illetve a kompetenciamérés eredményeivel. Feltételeztük, hogy a 

tanulmányi teljesítmény nemcsak a család determináns háttérváltozóinak (pl. iskolai 

végzettség) függvényében mutat más értékeket, hanem az ugyanazon társadalmi státuszhoz 

tartozó szülői csoportok eltérő magatartásformái is eredményezhet – a kompetenciamérés 

adataiból kimutatható - különbségeket.                    

 A 2014. évi Országos Kompetenciamérés adatbázisát elemezve látható, hogy a szülői 

bevonódás egyes formáinak intenzitása más-más képet mutat a vizsgált két évfolyamon és a 

család társadalmi státusza szerint. A szülői értekezleten való megjelenés gyakorisága, mely 

az iskolai részvétel dimenziójához sorolható, szoros összefüggést mutat a szülők társadalmi 

helyzetével. Ez visszaigazolja a társadalmi – és kulturális tőkeelméletekhez kapcsolható 

tézist, miszerint a különböző társadalmi státuszú családok saját erőforrásaik függvényében 

vesznek részt az iskola életében. Eszerint a kedvezőbb társadalmi helyzetű szülők az iskola-
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család kapcsolatrendszerét kölcsönös egymásrautaltságként kezelik, tudva, hogy részvételük 

hatást gyakorolhat gyermekük iskolai pályafutására.  

Az OKM adatok szerint a szülői támogatás otthoni formái közül az iskoláról szóló 

beszélgetések esetében szintén azt az összefüggést találtunk, hogy minél magasabb volt az 

anya iskolai végzettsége, annál gyakrabban érdeklődött gyermekétől az iskolai események 

iránt. Ez némileg ellentmond egyrészt a nemzetközi felmérések eredményeinek (Borgonovi, 

Montt 2012), másrészt más kutatások összegző megállapításaival, mely azt hangsúlyozza, 

hogy a szülői részvétel otthoni formái a család társadalmi- és gazdasági helyzetétől 

függetlenül hat a tanuló eredményességére (Desforges, Abouchaar 2003). A hazai adatok 

szerint – az előbbi változóval ellentétben  - a házi feladatban való segítségnyújtás 

gyakorisága megközelítőleg ugyanolyan mintázatot mutat a különböző társadalmi helyzetű 

családoknál. Ez az összefüggés azonban sokféleképpen értelmezhető. Jelenthet egyfajta 

mintakövetést, erőforrás-kapacitást a család részéről, de a tanuló egyéni képességeihez mért 

szükségletet is. Ebből eredően pedig sokféle mintázat bontakozhat ki a tanuló kognitív 

képességei, belső motivációja, évfolyama, neme, a család társadalmi státusza, illetve a 

rendelkezésre álló erőforrások függvényében. Így ugyanaz a magatartásforma mást jelenthet 

a magasabb iskolai végzettségű szülők, illetve az alacsonyabb státuszú szülők gyermekeinél.   

Ha azt nézzük meg, hogy a szülői részvétel már jelzett magatartásformái milyen 

összefüggést mutatnak a 2014. évi kompetenciamérés eredményeivel, akkor látható, hogy a 

vizsgált változók különbözőképpen viselkednek. Az adatok szerint a szülői értekezleteken 

való megjelenés gyakorisága pozitív összefüggést mutat a teszteredmények átlagával. 

Egyrészt látható az az általános tendencia, hogy a magasabb iskolai végzettségű anyák 

gyermekei magasabb teszteredményeket értek el mind a szövegértés, mind a matematika 

kompetencia felmérésében. Másrészt azonban az is megfigyelhető, hogy egyazon iskolai 

végzettségű kategórián belül a gyakoribb szülői értekezleteken való megjelenés magasabb 

teszteredményeket hoz. Ez az együttjárás elsősorban az alacsonyabb iskolai végzettségű 

anyák gyermekeinek matematika és szövegértés eredményeinél mutat nagyobb különbséget.  

Hasonló összefüggés figyelhető meg a szülők otthoni részvételének egyik formája - 

az iskolai történésekről való érdeklődés – esetében. Az adatok szerint a gyakoribb szülői 

odafigyelés, az iskolai dolgokról való beszélgetések magasabb teszteredményekkel 

párosulnak. Ez az összefüggés a matematika kompetencia esetében és az alacsonyabb iskolai 

végzettségű anyák gyermekeinél jelez nagyobb eltéréseket. Eszerint minél gyakrabban 

kezdeményezett – akár ugyanahhoz a társadalmi státuszhoz tartozó szülő - beszélgetést 

gyermekével az iskoláról, annál magasabb teszteredményeket ért el a tanuló a felmérésen.  

Az otthoni tanulás támogatásának konkrétabb formája a házi feladatban való 

segítségnyújtás, mely érkezhet szülőtől, nagyszülőtől vagy akár idősebb testvértől is. 

Bizonyos szempontból ez az előbbivel rokonítható viselkedésforma, mivel egyazon szülői 

elkötelezettségből fakadhat. Ebből következően pedig azt feltételezhetnénk, hogy a 

gyakoribb szülői segítségnyújtás magasabb teszteredményekkel jár. Mégis az elemzés során 

azt tapasztaltuk, hogy minél gyakrabban segített a házi feladat elkészítésében a szülő, vagy 

testvér a 6. és a 8. osztályos tanulóknál, annál alacsonyabb eredményeket értek a 

kompetenciamérésen. Ez az összefüggés összhangban van a nemzetközi felmérések 

eredményeivel (Borgonovi, Montt 2012), miszerint ez a fajta szülői támogatás negatív 
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összefüggést mutat az eredményességgel. A magyarázat szerint nem a szülői támogatás 

eredményez alacsonyabb tesztpontszámokat, hanem valószínűleg a segítségnyújtás már csak 

egy válasz a gyengébb iskolai teljesítményre. A másodelemzés szerint összességében az 

látható, hogy a tanulók kompetenciamérési eredményei pozitív összefüggést mutatnak a 

szülők társadalmi státuszán felül azokkal a magatartásformákkal (pl: iskolai részvétel, szülő 

és gyermek közötti beszélgetés, iskolai eseményekről való érdeklődés), melyek hosszú távon 

befolyásolhatják iskolai pályafutásukat.  

 

2. A szülői részvétel, mint társadalmi- és kulturális erőforrás a tanuló évfolyama és 

a szülők társadalmi státusza alapján.  

 

A szülői részvétel – a tőkeelméletekhez kapcsolódóan – megfogalmazható társadalmi- és 

kulturális erőforrásként, amely jelentős hatással lehet a tanuló iskolai előmenetelére. Egyes 

elméletek szerint a különböző társadalmi helyzetű családok – kulturális erőforrásaik 

függvényében – eltérő mintázattal és módon vesznek részt gyermekük iskoláztatásában 

(Bourdieu 1978; Lareau 1987). Más megközelítés szerint azonban az oktatási rendszer 

különböző szereplői között kialakuló interakciók során jönnek létre azok a társadalmi 

erőforrások, melyek szerepet játszanak a tanulók tanulmányi teljesítményeinek alakulásában 

(Coleman 1997). A szakirodalom ismeretében feltételeztük, hogy a szülői részvétel egyes 

típusai eltérő mintázatot fognak mutatni a család társadalmi háttere, lakóhelye és a tanuló 

évfolyama szerint. Ezért az elemzés során kiemelt figyelmet fordítottunk ezekre a 

változókra, hogy feltárhassuk a társadalmi hovatartozás, vagy a tanuló életkora 

függvényében megmutatkozó különbségeket. Mindezeket a szülői bevonódás különböző 

típusai szerint vizsgáltuk, s azon belül is az egyes magatartásformák gyakoriságára 

kérdeztünk rá.  

 Az elemzés során a fent leírt felosztást követve törekedtünk arra, hogy egyértelműen 

elkülönítsük a szülői bevonódás különböző formáit. Az iskolai programokon és a hivatalos 

kapcsolattartási fórumokon való részvétel az iskola és a pedagógusok részéről nemcsak 

kínálatként jelenik meg, hanem egyfajta elvárásként is a szülők felé. Eredményeink szerint 

a szülők sokféleképpen vesznek részt az iskola életében, mely sok esetben társadalmi 

hovatartozásuk függvényében alakul. A magasabb társadalmi státuszú szülők gyakrabban 

vesznek részt az iskola által szervezett hivatalos kapcsolattartási fórumokon (szülői 

értekezlet, nyílt nap, fogadóóra), de a tanulmányokhoz nem köthető iskolai rendezvényeken 

már nem ők a legaktívabbak. 

A szülői csoportok részvételi hajlandósága eltérő aszerint, hogy ez az iskolai 

előrehaladást szolgálja, vagy a közös együttlét élményét. A legmagasabb iskolai végzettségű 

szülők többnyire olyan – akár tudatos, akár nem tudatos – stratégiát alakítanak ki, mely a 

gyermekük iskolai sikeresssége érdekében történik. Általános jelenség, hogy ez a szülői 

réteg jelenik meg a leggyakrabban az iskola által szervezett szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, nyílt napokon. A középfokú végzettségű szülői csoportok szintén 

megjelennek ezeken az alkalmakon, de egyúttal ők azok, akik önkéntes munkájukkal a 

legtöbbször segítik az iskolai rendezvények lebonyolítását (pl. farsangi bál, büfé 
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szervezése). Az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők azonban ritkábban vesznek részt 

ezeken a fórumokon, programokon, de ez nem jelenti azt, hogy ne érdeklődnének gyermekük 

magaviselete, vagy iskolai teljesítménye iránt. A kapcsolatfelvételnél azonban a hivatalos, 

kötött formák helyett inkább a kötetlen, informális módokat választják. Emellett 

eredményeink azt is mutatják, hogy ezen a szülői rétegen belül találhatók a legnagyobb 

vélemény-különbségek, többek között a tanulás fontosságáról, vagy az iskola elsődleges 

feladatairól. Ebből következik, hogy ez a csoport nagyobb valószínűséggel mutat az 

átlagostól eltérő viselkedésmódot, amely kivételes esetekben megnyilvánulhat magasabb 

szülői aspirációkban, otthoni odafigyelésben és támogatásban. Ebben a nézeteiben és 

magatartásformájában heterogén szülői rétegben azonban ezek atipikus esetek, mégis fontos 

kitörési utat mutathatnak a helyi közösség számára. A reziliencia kérdésköre itt merülhet fel, 

amikor egy család - kedvezőtlen társadalmi helyzete ellenére – támogató közegként veszi 

körül a tanulót, akinek iskolai pályafutása nagyobb eséllyel mozdulhat ezekben az esetekben 

kedvező irányba.  

A szülői részvétel iskolai formái azonban nemcsak a családi háttér szerint 

jellemezhetők, hanem a tanulók évfolyama szerint is. Elemzésünk azt a szakirodalomban is 

ismert tételt támasztja alá, hogy minél magasabb évfolyamon tanul a gyermek, annál 

ritkábbá válik a szülők iskolai részvétele. Ez összhangban van a tanulók életkori 

sajátosságaival, önállósodási törekvéseivel, mely - adataink szerint - együtt jár az otthoni 

támogatás intenzitásának csökkenésével. Otthoni támogatáson a dolgozatban nemcsak a 

konkrét tanulási folyamatra célzottan irányuló magatartásformákat érjük (pl. házi feladat 

elkészítésében való segítségnyújtás), hanem a szülő és a gyermek között zajló interakciókat 

is.  

Az angolszász szakirodalom szerint ezek a tevékenységek függetlenek a szülők 

társadalmi hovatartozásától és egyúttal a legnagyobb hatást gyakorolják a tanulók iskolai 

eredményeire (Desforges, Abouchaar 2003). A hazai empirikus vizsgálatunk azonban ezt az 

állítást nem igazolta, hanem azt mutatta ki, hogy az otthoni beszélgetések a magasabb 

társadalmi státuszú családok körében gyakoribbak. Adataink szerint minél magasabb az 

anya iskolai végzettsége, annál gyakrabban beszélget otthon gyermekével a barátairól és az 

osztálytársairól.  

Az iskolai eseményekről történő beszélgetések jó példáját adják azoknak a 

magatartásformáknak, melyek mögött a tanulásról, az iskolai előrehaladásról vallott szülői 

nézetek és attitűdök húzódnak meg. Ebben a tekintetben más összefüggések mutatkoznak 

meg, ha a szülő tanulásról vallott nézeteit, vagy ha az iskola elsődleges feladatait vesszük 

szemügyre. Adataink szerint a magasabb társadalmi státuszú szülőknél az egész életen át 

tartó tanulás jelentősége magasabb értékekkel szerepel, mint a bizonyítvány, vagy a 

megfelelő állás elérése. Az alacsonyabb társadalmi státuszú családok ugyanakkor nagyobb 

fontosságot tulajdonítanak az alap- vagy középfokú iskola által adott kézzelfogható, tudást 

igazoló dokumentumoknak. Másrészt adataink azt is mutatják, hogy elsősorban az 

alacsonyabb társadalmi státuszú szülők igénylik mindazokat a támogatásokat, melyet saját 

társadalmi és kulturális erőforrásaik hiányában – ők nem, hanem csak az iskola tud nyújtani 

gyermekeiknek. 
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A kérdőíves felmérésünk eredményei arra is rámutattak, hogy az iskolában zajló 

tevékenységek közül a magasabb társadalmi státuszú szülői csoportok a tanulási 

folyamathoz szorosan kapcsolódó feladatköröket (pl. alapkészségek fejlesztése, idegennyelv 

oktatása) tekintik elsődleges fontosságúnak. Emellett kiemelt kérdésként – s egyúttal az 

iskola feladataként - kezelik a tanulás iránti vágy felkeltését, a belső motiváció fenntartását. 

Az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők azonban inkább gyermekeik iskolai 

beilleszkedését, magatartását és a pályaválasztásban való segítségnyújtást helyezik előtérbe, 

melyet kvalitatív vizsgálatunk adatai is alátámasztanak.  

A szülői részvétel otthoni dimenziója megközelíthető a tanuló tanulási folyamata 

felől is, mely így nem szűkíthető le formális, tantervekhez kötött, időben és térben 

szabályozott cselekvésre, hanem az esetek nagyobb részében kiterjed az iskolán kívüli, 

otthoni környezetben elkészíthető, informális jellegű, a szülő-gyerek, vagy éppen a testvérek 

között spontán módon kialakuló tevékenységekre is. Kérdőíves felmérésünk eredményei azt 

mutatják, hogy társadalmi helyzettől függetlenül az anyák nagy része rendszeresen megnézi 

otthon gyermeke házi feladatát, s ha kell, segít neki. Természetesen egy iskolai végzettség 

kategóriához tartozó szülői rétegen belül is nagyon heterogén lehet az a viselkedésmód, 

ahogyan és amilyen gyakran segíti a gyereket a másnapi lecke elkészítésében.  

Ezenfelül a tanulás otthoni támogatásának szükségességét sokféle tényező 

együttesen határozza meg. Az általunk kiemelt társadalmi helyzet és azzal összefüggő 

erőforrások mellett az egyén saját szerepértelmezése, én-hatékonyság érzése is szerepet 

játszhat, mely a társadalmi rétegződésben elfoglalt helytől függetlenül jelen lehet. Ezen kívül 

az otthoni támogatás gyakoriságát befolyásolhatja az adott iskola programkínálata, hogy 

iskolaotthonos, egész napos iskolaként működik-e, és ha nem, biztosít-e a délutáni idősávban 

alsó tagozaton napközit és felsőbb évfolyamokon tanulószobát. Ha a délután négyig tartó 

iskoláztatást a szülői részvétel oldaláról közelítjük meg, akkor egyértelműen megállapítható, 

hogy a hazai iskolarendszer számol a szülői bevonódással, mint erőforrással. S bár a hazai 

szakmai diskurzusban kevéssé van jelen ez a téma, mind a kvantitatív, mind a kvalitatív 

eredményekből az látható, hogy az iskolák, a tanárok  – látensen – igénybe veszik a szülők 

otthoni támogatási potenciálját.  

 

3. Az iskola és a szülő közötti kapcsolatrendszer az angolszász partnerkapcsolati 

modellek nézőpontjából.    

 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolatrendszer jellegzetessége, annak elvárás-rendszere, 

hatásmechanizmusa az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban vált témájává nemcsak a 

nemzetközi szakmai tanulmányoknak, hanem az oktatáspolitikai dokumentumoknak is. A 

világ fejlett országaiban a szakpolitikai diskurzus témái közé azért emelték be ezt a területet, 

mert a szülő és az iskola közötti kapcsolatrendszer a tanulmányi eredményesség növelése 

mellett a társadalmi esélyegyenlőtlenség mérséklésében is szerepet játszhat. A különböző 

oktatási rendszerekben azonban ez a viszonyrendszer nagyon változó formákat ölthet, mely 

abban is megnyilvánulhat, hogy a szülők eltérő szerepet töltenek be gyermekeik 

iskoláztatásában. Ezek a különbözőségek nemcsak országonként és iskolarendszerenként 

mutatkozhatnak meg, hanem egyazon oktatási intézmény szülői csoportjai között is. Mivel 
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a különböző társadalmi és kulturális hátterű szülők többnyire eltérő elvárásokkal és 

értelmezéssel vesznek részt gyermekük iskoláztatásában. Így a bevonásukra irányuló 

programok felé is jellemzően eltérően viszonyulnak. Ezzel kapcsolatban kritikai 

észrevételek is megjelentek, melyek szerint a család-iskola partnerkapcsolatát elősegítő 

oktatáspolitikai programok általában nem megfelelőek, mert alapvetően individuumokból 

indulnak ki. Javaslatuk szerint a sikeresség érdekében az iskolapolitikát úgy kell alakítani, 

hogy sokféle iskola-család partnerkapcsolatát elősegítő program közül lehessen választani 

(Lareau, Shumar 1996). 

  A dolgozatban bemutatott angolszász modellek jellegzetes példáját adják annak, 

hogy az atlanti rendszer iskoláiban az intézményvezetés milyen iskolafejlesztési 

programokat, stratégiákat alakít ki és támogat a szülők bevonása érdekében. Ezen modellek 

szerint egy iskolavezetés akkor működik hatékonyan, ha a különböző társadalmi és 

gazdasági státuszú családok eltérő igényeit és elvárásait figyelembe véve olyan intézményi 

stratégiát alakít ki, melyben az eltérő helyzetű szülői csoportokkal együttműködve képes 

harmonikus partnerkapcsolat kialakítására. A nemzetközi felméréseken alapuló 

tanulmányok szerint is az az iskola válhat sikeresebbé, eredményesebbé, ahol az 

iskolapolitika épít a helyi környezetére, a szülők támogatására (OECD 2013b).     

 Míg a nemzetközi szakirodalom bővelkedik a szülői bevonódást érintő témakörben 

végzett kutatásokban, addig a hazai vizsgálatok változó lefedettséggel érintik ezt a témát. 

Bizonyos tekintetben ebben új irányt mutat az a hátrányos helyzetű térségek általános 

iskoláiban végzett kvalitatív vizsgálatunk, mely többek között arra a kérdésre kereste a 

választ, hogy a hasonló helyzetben lévő általános iskolák tanulóinak eltérő eredményessége 

mögött milyen okok húzódnak meg. Feltételeztük, hogy a iskola társadalmi környezete, a 

helyi szülő-iskola kapcsolat, annak jellege hatással van az iskola eredményességére. 

Tekintettel a szűk mintára – a közvetlen összefüggésre vonatkozóan -  általános érvényű 

megállapításokat, magyarázatokat nem tudunk adni, de a feltáró munka során láthatóvá 

váltak olyan jellegzetességek, melyeket egy későbbi kutatás részletesebben ki tudna bontani.  

 A szülő és az iskola közötti kapcsolatrendszerről a három kistérséget érintő kérdőíves 

kutatásunk adatai egyértelműen jelzik, hogy a szülők többsége úgy gondolja, hogy a 

gyermeke iskolájában dolgozó pedagógusok partnernek tekintik őt. S bár az évfolyamok 

emelkedésével ez a partneri viszony lazul, a szülők nagy része így is együttműködésre kész 

felet lát a tanárokban. Ha a család társadalmi státusza szerint vizsgáljuk a kérdést, akkor az 

látható, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők bizonytalanabbak és kisebb 

arányban gondolják ezt a viszonyt partneri jellegűnek, szemben a magasabb társadalmi 

státuszú szülőkkel.       

A kvalitatív vizsgálat lehetőséget nyújtott arra, hogy a szülő és az iskola közötti 

kapcsolatrendszer kérdéskörét árnyaltabban, többféle nézőpontból láthassuk. Ennek 

eredményeként megállapíthatjuk, hogy bár a hazai szülő-iskola kapcsolatrendszer 

alapelemei (pl. iskolai részvétel, otthoni támogatás) a bemutatott angolszász modellel 

összecsengnek, mégis az általunk vizsgált oktatási intézmények gyakorlatából hiányoznak a 

szülők bevonására kidolgozott intézményi stratégiák, „jó gyakorlatok”. A vizsgált általános 

iskolák alapdokumentumaiban igen eltérő súllyal szerepelnek az iskola szereplőivel, így a 

szülőkkel kialakítandó partneri viszonyrendszerhez kapcsolódó tématerületek. Ezek 
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többnyire a szülő és a pedagógus együttműködés hagyományos csatornáira fókuszálnak. A 

kérdőíves vizsgálat és a terepmunka tapasztalata arra mutat, hogy a hazai intézményi 

gyakorlat általában a hagyományos kapcsolattartási formákra szűkül, de egyes iskolákban 

már új, mintakövetésre alkalmas (például új típusú szülői értekezlet, szülői estek) 

próbálkozásokkal is találkozhatunk. Ezek jelzik azt az újfajta gondolkodást, mely a szülői 

csoportban olyan erőforrást lát, mely jelentős mértékben befolyásolni tudja a tanulók iskolai 

eredményességét és beilleszkedését. 

Az epstein-i modell implementációs keretrendszere elvileg támpontot nyújthatna 

ahhoz, hogy helyi szinten – az iskolapolitikába beépítve – a szülő-iskola viszonyrendszer 

kidolgozottabb területként jelenjen meg mind az iskolák dokumentumaiban, mind azok 

gyakorlatában. Azonban kérdésként merülhet fel, hogy ez az angolszász modell milyen 

szinten adaptálható a hazai viszonyokra, illetve mely elemek emelhetők be a hazai 

iskolarendszer gyakorlatába. Ennek megválaszolására további kutatások szükségesek, de a 

nemzetközi szakirodalom ismeretében elmondható, hogy léteznek olyan iránymutatások és 

jó gyakorlatok, melyek figyelembe véve a különböző szülői csoportok sajátosságait mintát 

nyújthatnak a hazai iskolák számára.  
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7 Függelék 

 

24. táblázat  Mesélés a gyermekeknek (szülői válaszok arányában/tanuló neme, SES alapján) 

 
Összes 

Nemek Szocio-ökonómiai státusz (SES) 

Fiúk Lányok Nemi kbség SES hátrányos tanulók SES kedvező tanulók Kbség (kedvező-hátrányos) 

Arány Std.H. Arány Std.H. Arány Std.H. Kbség Std.H. Arány Std.H. Arány Std.H. Kbség Std.H. 

Németország 0.75 (0.01) 0.73 (0.01) 0.77 (0.01) 0.04 (0.02) 0.71 (0.02) 0.78 (0.01) 0.07 (0.02) 

Dánia 0.72 (0.01) 0.70 (0.01) 0.74 (0.01) 0.04 (0.02) 0.71 (0.02) 0.74 (0.01) 0.03 (0.02) 

Hong Kong-Kína 0.40 (0.01) 0.41 (0.01) 0.38 (0.02) -0.02 (0.02) 0.22 (0.01) 0.59 (0.02) 0.38 (0.02) 

Horvátország 0.78 (0.01) 0.78 (0.01) 0.77 (0.01) 0.00 (0.01) 0.72 (0.01) 0.83 (0.01) 0.11 (0.02) 

Magyarország 0.85 (0.01) 0.85 (0.01) 0.84 (0.01) -0.01 (0.01) 0.77 (0.01) 0.89 (0.01) 0.12 (0.02) 

Olaszország 0.74 (0.00) 0.73 (0.01) 0.75 (0.01) 0.02 (0.01) 0.65 (0.01) 0.82 (0.01) 0.17 (0.01) 

Korea 0.66 (0.01) 0.65 (0.01) 0.69 (0.01) 0.04 (0.02) 0.56 (0.01) 0.74 (0.01) 0.18 (0.02) 

Litvánia 0.72 (0.01) 0.72 (0.01) 0.72 (0.01) 0.00 (0.02) 0.66 (0.01) 0.78 (0.01) 0.12 (0.02) 

Makao-Kína 0.39 (0.01) 0.38 (0.01) 0.40 (0.01) 0.02 (0.01) 0.27 (0.01) 0.53 (0.01) 0.27 (0.01) 

Új-Zéland 0.82 (0.01) 0.81 (0.01) 0.82 (0.01) 0.01 (0.01) 0.77 (0.02) 0.85 (0.01) 0.08 (0.02) 

Panama 0.63 (0.02) 0.61 (0.02) 0.64 (0.02) 0.04 (0.02) 0.57 (0.03) 0.70 (0.03) 0.13 (0.04) 

Lengyelország m m m m m m m m m m m m m m 

Portugália 0.70 (0.01) 0.70 (0.01) 0.70 (0.01) 0.00 (0.02) 0.55 (0.01) 0.82 (0.01) 0.26 (0.02) 

Katar 0.64 (0.01) 0.61 (0.01) 0.67 (0.01) 0.05 (0.01) 0.51 (0.01) 0.76 (0.01) 0.25 (0.01) 

Forrás: 4.1.b táblázat Borgonovi, Montt (2012, p. 112) alapján saját szerkesztés.  
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25. táblázat  Segítségnyújtás a házi feladatban otthon (szülői válaszok arányában/tanuló neme, SES alapján)  

 
Összes 

Nemek Szocio-ökonómiai státusz (SES) 

Fiúk Lányok Nemi kbség SES hátrányos tanulók SES kedvező tanulók Kbség (kedvező-hátrányos) 

Arány Std.H. Arány Std.H. Arány Std.H. Kbség Std.H. Arány Std.H. Arány Std.H. Kbség Std.H. 

Németország 0.35 (0.01) 0.36 (0.01) 0.34 (0.02) -0.02 (0.02) 0.39 (0.02) 0.33 (0.01) -0.06 (0.02) 

Dánia 0.51 (0.01) 0.47 (0.02) 0.55 (0.02) 0.07 (0.02) 0.50 (0.02) 0.54 (0.02) 0.04 (0.03) 

Hong Kong-Kína 0.27 (0.01) 0.28 (0.01) 0.26 (0.01) -0.02 (0.01) 0.22 (0.01) 0.33 (0.01) 0.11 (0.02) 

Horvátország 0.28 (0.01) 0.31 (0.01) 0.24 (0.01) -0.06 (0.01) 0.30 (0.01) 0.28 (0.01) -0.02 (0.02) 

Magyarország 0.45 (0.01) 0.48 (0.01) 0.42 (0.01) -0.06 (0.02) 0.51 (0.02) 0.40 (0.02) -0.10 (0.02) 

Olaszország 0.35 (0.00) 0.38 (0.01) 0.32 (0.00) -0.06 (0.01) 0.28 (0.01) 0.41 (0.01) 0.13 (0.01) 

Korea 0.14 (0.00) 0.15 (0.01) 0.14 (0.01) -0.01 (0.01) 0.12 (0.01) 0.17 (0.01) 0.05 (0.01) 

Litvánia 0.43 (0.01) 0.46 (0.01) 0.41 (0.01) -0.05 (0.02) 0.47 (0.02) 0.39 (0.01) -0.09 (0.02) 

Makao-Kína 0.31 (0.01) 0.33 (0.01) 0.29 (0.01) -0.04 (0.01) 0.26 (0.01) 0.35 (0.01) 0.09 (0.01) 

Új-Zéland 0.47 (0.01) 0.46 (0.01) 0.47 (0.01) 0.01 (0.02) 0.45 (0.02) 0.49 (0.01) 0.04 (0.02) 

Panama 0.73 (0.01) 0.72 (0.02) 0.73 (0.02) 0.01 (0.02) 0.76 (0.02) 0.65 (0.02) -0.11 (0.03) 

Lengyelország m m m m m m m m m m m m m m 

Portugália 0.41 (0.01) 0.43 (0.01) 0.39 (0.01) -0.04 (0.02) 0.38 (0.01) 0.43 (0.01) 0.05 (0.02) 

Katar 0.53 (0.01) 0.55 (0.01) 0.52 (0.01) -0.04 (0.01) 0.50 (0.01) 0.55 (0.01) 0.05 (0.02) 

Forrás: Tábla 4.2.h Borgonovi, Montt (2012, p. 120) alapján saját szerkesztés.  
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26. táblázat  Beszélgetés a gyermekkel, mi történt az iskolában? (Szülői válaszok arányában, tagországonként, a tanuló neme és SES alapján) 

 
Összes 

Nemek Szocio-ökonómiai státusz (SES) 

Fiúk Lányok Nemi kbség SES hátrányos tanulók SES kedvező tanulók Kbség (kedvező-hátrányos) 

Arány Std.H. Arány Std.H. Arány Std.H. Kbség Std.H. Arány Std.H. Arány Std.H. Kbség Std.H. 

Németország 0.86 (0.01) 0.86 (0.01) 0.86 (0.01) 0.00 (0.01) 0.84 (0.01) 0.85 (0.01) 0.01 (0.02) 

Dánia 0.94 (0.00) 0.93 (0.01) 0.95 (0.01) 0.02 (0.01) 0.93 (0.01) 0.94 (0.01) 0.01 (0.01) 

Hong Kong-Kína 0.68 (0.01) 0.65 (0.01) 0.70 (0.01) 0.05 (0.02) 0.56 (0.01) 0.79 (0.01) 0.22 (0.02) 

Horvátország 0.96 (0.00) 0.96 (0.00) 0.96 (0.00) 0.00 (0.01) 0.95 (0.01) 0.97 (0.01) 0.02 (0.01) 

Magyarország 0.98 (0.00) 0.98 (0.00) 0.98 (0.00) 0.00 (0.01) 0.97 (0.00) 0.98 (0.00) 0.01 (0.01) 

Olaszország 0.96 (0.00) 0.96 (0.00) 0.96 (0.00) 0.00 (0.00) 0.95 (0.00) 0.98 (0.00) 0.03 (0.00) 

Korea 0.68 (0.01) 0.65 (0.01) 0.70 (0.01) 0.05 (0.01) 0.60 (0.01) 0.76 (0.01) 0.16 (0.02) 

Litvánia 0.96 (0.00) 0.96 (0.00) 0.96 (0.00) 0.01 (0.01) 0.93 (0.01) 0.98 (0.00) 0.05 (0.01) 

Makao-Kína 0.61 (0.01) 0.63 (0.01) 0.59 (0.01) -0.04 (0.01) 0.52 (0.01) 0.70 (0.01) 0.18 (0.01) 

Új-Zéland 0.88 (0.01) 0.88 (0.01) 0.88 (0.01) 0.00 (0.01) 0.86 (0.01) 0.89 (0.01) 0.04 (0.01) 

Panama 0.80 (0.01) 0.80 (0.02) 0.81 (0.02) 0.02 (0.02) 0.79 (0.02) 0.82 (0.03) 0.03 (0.03) 

Lengyelország m m m m m m m m m m m m m m 

Portugália 0.93 (0.00) 0.94 (0.00) 0.92 (0.01) -0.02 (0.01) 0.91 (0.01) 0.94 (0.01) 0.03 (0.01) 

Katar 0.80 (0.01) 0.81 (0.01) 0.80 (0.01) -0.01 (0.01) 0.73 (0.01) 0.86 (0.01) 0.12 (0.01) 

Forrás: Tábla 4.2.c  Borgonovi, Montt (2012, p. 117) alapján saját szerkesztés. 
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27. táblázat  Szülői bevonódás iskolakezdéskor és a szövegértésben nyújtott teljesítmény   

 
Könyvolvasás Mesélés Éneklés ABC-s játék 

Beszélgetés a szülő 

tevékenységéről 

ESCS kontroll nélkül ESCS kontroll 

mellett 

ESCS kontroll 

nélkül 

ESCS kontroll 

mellett 

ESCS kontroll 

nélkül 

ESCS kontroll 

mellett 

ESCS kontroll 

nélkül 

ESCS kontroll 

mellett 

ESCS kontroll 

nélkül 

ESCS kontroll 

mellett 

Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. 

Németország 51.07 5.20 29.22 4.83 7.23 4.11 -1.17 3.78 20.10 4.02 9.55 3.36 -

11.23 

3.83 -8.19 3.37 45.55 6.86 22.38 6.40 

Dánia 29.73 5.40 17.47 5.62 1.14 3.60 -1.14 3.55 13.71 3.56 7.96 3.57 -

10.25 

3.24 -9.21 3.23 48.47 8.18 32.17 9.72 

Hong Kong-Kí 11.42 3.10 0.86 2.95 14.35 3.27 3.05 3.07 6.60 2.60 -1.35 2.38 6.17 2.79 -0.86 2.61 8.63 2.58 2.77 2.56 

Horvátország 8.60 3.48 1.81 3.19 11.82 3.34 2.73 3.07 5.33 3.20 -0.11 2.97 -7.44 3.51 -9.96 3.30 9.35 3.96 2.06 4.02 

Magyarország 32.59 5.49 18.80 4.78 29.36 5.08 10.42 3.58 10.16 3.39 2.45 2.86 -2.18 3.70 -4.71 2.63 15.27 4.58 -2.74 4.24 

Olaszország 21.36 1.88 10.94 1.77 29.21 2.10 16.54 1.91 16.41 1.79 9.00 1.66 6.24 2.04 1.41 1.94 44.71 3.99 31.65 3.85 

Korea 24.60 3.63 13.20 3.32 12.58 3.18 3.85 3.01 11.31 2.48 4.33 2.29 2.44 2.57 -2.42 2.53 8.51 2.70 2.72 2.59 

Litvánia 4.24 3.72 -0.45 3.48 6.10 3.32 -2.10 3.45 -0.07 2.78 -1.80 2.49 -

11.61 

3.56 -10.15 3.07 12.63 4.42 4.62 4.00 

Makao-Kína 5.26 2.05 1.54 2.04 9.31 2.32 4.56 2.45 5.46 2.03 2.05 2.18 2.54 2.09 -1.04 2.21 8.57 2.29 6.35 2.25 

Új-Zéland 63.06 8.74 43.56 8.36 22.45 5.25 11.73 4.61 19.76 4.58 10.85 4.60 9.10 4.50 4.02 4.21 44.25 8.07 27.63 7.24 

Panama 22.39 8.71 11.89 8.04 33.36 7.56 19.85 7.12 17.98 6.90 2.10 5.49 34.00 8.06 16.40 6.43 57.74 10.23 34.82 8.34 

Lengyelország m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

Portugália 22.77 3.38 5.57 2.97 28.48 3.37 10.31 3.05 21.57 3.19 8.59 2.88 16.73 3.16 2.74 2.76 16.22 4.21 1.16 3.99 

Katar 35.79 2.93 27.26 2.95 48.90 2.78 37.18 2.86 45.46 2.72 35.54 2.74 35.45 3.08 24.85 3.13 30.05 3.70 21.42 3.68 
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Szülői bevonódás iskolakezdéskor és a szövegértésben nyújtott teljesítmény  (folytatás) 
 Beszélgetés a szülő 

olvasmányairól 
Szójáték Szavak, betűk írása Jelek hangos olvasása 

ESCS kontroll 

nélkül 
ESCS kontroll 

mellett 

ESCS kontroll 

nélkül 

ESCS kontroll 

mellett 

ESCS kontroll 

nélkül 

ESCS kontroll 

mellett 

ESCS kontroll 

nélkül 

ESCS kontroll 

mellett 

Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. 

Németország 17.11 (3.82) 6.31 (3.25) 7.07 (3.74) -0.61 (3.51) 3.02 (6.59) -3.41 (5.38) 22.08 (4.31) 10.33 (4.07) 

Dánia 11.09 (4.48) 6.63 (4.47) 10.11 (3.52) 6.01 (3.30) 5.08 (4.00) 1.14 (3.67) 8.82 (4.12) 3.06 (3.79) 

Hong Kong-Kína -1.21 (3.54) -6.42 (3.49) 3.13 (3.00) -5.10 (2.81) 13.40 (2.76) 4.89 (2.59) 8.32 (2.90) 0.35 (2.95) 

Horvátország 5.35 (3.50) -0.53 (3.29) 9.95 (3.07) 1.04 (2.87) -7.40 (6.45) -9.82 (5.62) 5.92 (3.83) -1.46 (3.28) 

Magyarország 17.58 (4.20) 8.15 (3.67) 8.02 (3.74) 3.36 (2.78) -2.41 (5.67) -1.41 (4.91) 11.12 (4.46) 1.53 (3.16) 

Olaszország 19.95 (1.79) 10.84 (1.66) 19.77 (2.08) 12.16 (1.92) 22.65 (2.15) 13.79 (1.98) 22.42 (2.13) 13.64 (1.89) 

Korea 11.94 (2.75) 3.50 (2.65) 9.55 (2.81) 2.67 (2.58) 15.04 (3.28) 6.56 (2.98) 8.39 (2.75) 1.03 (2.52) 

Litvánia 3.20 (3.25) 1.40 (2.97) -1.89 (3.00) -3.09 (2.72) -

12.47 

(4.91) -

10.52 

(4.13) -0.65 (3.63) -5.14 (3.32) 

Makao-Kína 1.94 (2.69) -1.32 (2.69) 3.44 (2.57) -0.42 (2.70) 5.72 (2.51) 2.24 (2.62) 0.07 (2.02) -2.80 (2.06) 

Új-Zéland 22.47 (4.09) 16.14 (3.81) 22.42 (4.13) 12.01 (3.75) 36.54 (6.13) 23.49 (5.84) 39.44 (4.53) 21.54 (4.10) 

Panama 29.12 (9.73) 16.30 (8.50) 13.64 (6.25) 6.56 (6.38) 12.53 (9.24) 6.55 (8.79) 20.54 (7.41) 10.90 (6.67) 

Lengyelország m m m m m m m m m m m m m m m m 

Portugália 16.11 (2.90) 3.87 (2.73) 15.41 (2.57) 3.20 (2.51) 19.09 (3.38) 5.71 (3.19) 14.06 (3.51) 2.95 (3.15) 

Katar 20.56 (3.19) 14.35 (3.12) 23.58 (3.29) 16.01 (3.21) 41.99 (3.54) 32.25 (3.55) 36.82 (3.44) 26.37 (3.46) 

Forrás: Borgonovi, Montt (2012, p. 100) alapján saját szerkesztés. 
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28. táblázat  Szülői bevonódás otthon és a szövegértésben nyújtott teljesítmény   

 Politikai és társadalmi ügyek 

megbeszélése 

Könyvek, filmek, tv műsorok 

megbeszélése 

Főétkezés a gyerekkel együtt, 

asztalnál 
Időt szánni a kötetlen beszélgetésre 

Könyvesboltba vagy könyvtárba 

való látogatás 

ESCS kontroll 

nélkül 
ESCS kontroll 

mellett 

ESCS kontroll 

nélkül 

ESCS kontroll 

mellett 

ESCS kontroll 

nélkül 

ESCS kontroll 

mellett 

ESCS kontroll 

nélkül 

ESCS kontroll 

mellett 

ESCS kontroll 

nélkül 

ESCS kontroll 

mellett 

Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. 

Németország 30.62 3.54 12.55 3.14 17.30 3.86 8.23 3.41 36.29 10.36 18.38 9.20 60.51 15.35 27.63 15.74 1.22 6.82 5.31 6.05 

Dánia 25.74 4.13 14.86 3.89 21.99 3.95 14.84 3.94 1.86 9.13 -13.5 8.80 17.55 12.73 3.48 12.59 -2.98 8.98 1.30 8.36 

Hong Kong-Kí 15.12 3.10 9.31 2.93 10.25 2.87 6.16 2.76 26.81 7.08 21.07 7.07 24.08 4.46 16.21 4.21 6.50 4.38 2.69 4.38 

Horvátország 25.71 2.86 14.78 2.65 17.52 3.51 10.46 3.35 -22.7 6.05 -17.9 5.88 1.98 6.19 -4.50 6.07 -1.07 6.15 -5.05 5.92 

Magyarország 21.30 4.08 5.62 3.41 6.85 5.72 6.07 4.48 -2.23 6.68 -5.53 5.79 24.28 8.36 9.28 7.37 -4.25 7.74 -3.72 5.71 

Olaszország 41.86 2.12 27.00 1.97 26.67 2.51 19.53 2.39 30.43 6.91 20.99 6.06 16.32 3.95 6.83 3.63 3.11 2.90 -1.42 2.61 

Korea 22.25 3.63 14.68 3.23 8.75 2.54 5.51 2.42 26.89 7.44 19.21 6.50 23.76 4.62 15.80 4.25 16.61 5.89 10.03 5.13 

Litvánia 22.39 2.62 11.58 2.38 4.11 3.26 0.07 3.11 4.63 7.08 -3.99 6.15 19.50 5.32 9.53 4.46 -3.00 4.34 -4.06 4.02 

Makao-Kína 13.98 2.05 10.72 2.04 8.95 2.02 6.07 2.11 27.58 3.91 25.74 3.96 7.78 2.42 3.55 2.38 0.07 3.81 -3.74 3.75 

Új-Zéland 32.26 3.91 17.03 3.21 27.12 5.04 16.20 4.09 0.58 4.91 -6.25 4.45 24.26 9.72 7.35 9.09 8.37 5.24 11.10 4.80 

Panama 37.50 6.79 17.84 4.74 23.37 10.42 4.99 8.10 7.14 7.59 6.64 7.91 26.84 9.06 12.45 7.24 -25.2 6.61 -17.2 7.26 

Lengyelország m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

Portugália 36.77 3.48 16.95 2.88 27.18 3.61 12.81 3.27 38.13 11.10 26.03 10.10 14.45 5.68 4.78 5.75 -0.18 3.68 -6.02 3.65 

Katar 32.24 3.12 23.82 3.14 29.22 3.56 22.87 3.37 53.00 5.40 42.66 4.93 36.64 4.68 25.20 4.43 -31.0 3.31 -30.3 3.05 
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Szülői bevonódás otthon és a szövegértésben nyújtott teljesítmény  (folytatás) 
 

Beszélgetés a gyerekkel a saját olvasmányairól 
A gyerek segítése a házi feladat 

elkészítésében 

Beszélgetés a gyerekkel 

az iskolai tevékenységeiről 

ESCS kontorll nélkül ESCS kontorll mellett ESCS kontorll nélkül ESCS kontorll mellett ESCS kontorll nélkül ESCS kontorll mellett 

Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. Coeff. Std.H. 

Németország 13.2 (3.65) 6.63 (2.95) -48.28 (4.26) -41.93 (3.49) -4.37 (5.58) -4.61 (5.10) 

Dánia 5.58 (3.17) 3.6 (3.02) -13.46 (2.91) -15.4 (2.74) 3.3 (6.45) 0.96 (6.46) 

Hong Kong-Kína 1.99 (2.93) -3.05 (2.81) -13.99 (2.99) -18.5 (2.93) 13.52 (3.28) 5.34 (2.92) 

Horvátország -5.37 (2.72) -8.33 (2.66) -41.71 (3.38) -40.03 (3.00) 9.09 (7.92) 2.9 (7.62) 

Magyarország -2.47 (4.03) -0.57 (2.88) -45.07 (3.76) -36.64 (2.82) -0.79 (11.57) -5.15 (9.94) 

Olaszország 17.7 (1.90) 10.29 (1.68) -28.89 (1.89) -37.53 (1.77) 29.21 (4.83) 15.56 (4.64) 

Korea 15.73 (3.56) 7.65 (3.21) -6.55 (4.78) -10.55 (4.45) 17.18 (2.99) 9.13 (2.60) 

Litvánia 4.9 (2.77) 2.31 (2.55) -32.98 (3.12) -29.17 (2.79) 26.02 (8.42) 9.13 (7.86) 

Macao-Kína -4.68 (2.25) -7.09 (2.23) -14.07 (2.32) -15.72 (2.34) 2.89 (2.54) -0.89 (2.52) 

Új-Zéland 7.85 (3.61) 4.11 (3.01) -15.45 (4.00) -18.4 (3.49) 2.47 (5.31) -1.89 (4.98) 

Panama -14.37 (6.56) -5.8 (5.64) -30.01 (9.10) -24.82 (7.99) 25.9 (10.29) 13.6 (8.85) 

Lengyelország m m m m m m m m m m m m 

Portugália 6.78 (3.21) 1.14 (3.03) -27.78 (2.93) -30.6 (2.65) -1.9 (5.87) -10.51 (5.54) 

Katar 4.04 (3.51) 2.19 (3.42) -17.12 (2.85) -20.07 (2.81) 36.98 (3.91) 25.76 (3.90) 

Forrás: Borgonovi, Montt (2012, p. 102) alapján saját szerkesztés. 
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29. táblázat Az elmúlt években milyen gyakran mentek el a szüleid a szülői értekezletekre? A 6. 

évfolyamos diák standard matematika pontszáma (p<0,001) 

Anya iskolai 

végzettsége 

 Átlag  N Szórás 

 

 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

szinte mindig elmentek 1407,4 5397 167,1 

többnyire elmentek 1378,1 3332 160,7 

néhányszor elmentek 1356,3 4046 165,1 

szinte soha nem mentek el  1342,9 1283 160,7 

Összes 1379,8 14058 166,2 

 

Szakmunkásképző 

szinte mindig elmentek 1470,4 12830 160,1 

többnyire elmentek 1440,6 4024 157,6 

néhányszor elmentek 1423,1 2604 157,0 

szinte soha nem mentek el  1416,0 525 160,5 

Összes 1456,8 19981 160,3 

 

Érettségi 

szinte mindig elmentek 1528,9 18231 159,6 

többnyire elmentek 1492,1 3300 156,8 

néhányszor elmentek 1480,4 1420 165,3 

szinte soha nem mentek el  1485,9 262 150,2 

Összes 1520,3 23211 160,4 

 

Diploma, felsőfok 

szinte mindig elmentek 1590,4 16259 166,1 

többnyire elmentek 1562,2 2621 166,4 

néhányszor elmentek 1539,9 916 167,5 

szinte soha nem mentek el  1555,2 193 174,5 

Összes 1584,0 19989 166,8 

30. táblázat Milyen gyakran történik a te családodban? A család megbeszéli az iskolában történteket. 

A 6. évfolyamos diák standard matematika pontszáma (p<0,001)   

Anya iskolai 

végzettsége 

 Átlag  N Szórás 

 

 

 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

minden nap, majdnem minden nap 1389,0 8766 164,8 

hetente egyszer-kétszer 1380,7 2569 163,6 

havonta egyszer-kétszer 1364,5 1406 166,6 

soha, majdnem soha 1334,7 1217 170,6 

Összes 1380,3 13959 166,0 

 

Szakmunkásképző 

minden nap, majdnem minden nap 1458,9 15301 159,9 

hetente egyszer-kétszer 1454,6 2851 161,1 

havonta egyszer-kétszer 1450,7 1115 159,7 

soha, majdnem soha 1432,5 649 164,0 

Összes 1456,9 19915 160,3 

 

Érettségi 

minden nap, majdnem minden nap 1519,9 19022 161,0 

hetente egyszer-kétszer 1526,6 2752 157,4 

havonta egyszer-kétszer 1516,1 863 156,2 

soha, majdnem soha 1507,4 471 159,7 

Összes 1520,3 23108 160,4 
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Diploma, felsőfok 

minden nap, majdnem minden nap 1582,3 16672 166,3 

hetente egyszer-kétszer 1593,4 2113 168,7 

havonta egyszer-kétszer 1592,7 732 161,6 

soha, majdnem soha 1582,4 416 182,7 

Összes 1583,9 19932 166,8 

 

31. táblázat Milyen gyakran történik a te családodban? A szülők (nagyszülők, idősebb testvérek) 

segítenek a tanulásban, a házi feladatok elkészítésében. A 6. évfolyamos diák standard matematika 

pontszáma (p<0,001) 

Anya iskolai 

végzettsége 

 Átlag  N Szórás 

 

 

 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

minden nap, majdnem minden nap 1371,9 3849 161,3 

hetente egyszer-kétszer 1382,8 4222 162,1 

havonta egyszer-kétszer 1399,8 2987 164,6 

soha, majdnem soha 1368,3 2857 176,7 

Összes 1380,5 13915 165,9 

 

Szakmunkásképző 

minden nap, majdnem minden nap 1429,4 6021 159,7 

hetente egyszer-kétszer 1456,2 6986 157,5 

havonta egyszer-kétszer 1484,8 4292 157,0 

soha, majdnem soha 1480,3 2448 161,8 

Összes 1457,0 19928 160,3 

 

Érettségi 

minden nap, majdnem minden nap 1485,6 7245 157,6 

hetente egyszer-kétszer 1518,0 8372 156,0 

havonta egyszer-kétszer 1552,9 5178 155,0 

soha, majdnem soha 1564,3 2311 171,7 

Összes 1520,3 23107 160,5 

 

Diploma, felsőfok 

minden nap, majdnem minden nap 1543,4 6002 164,4 

hetente egyszer-kétszer 1577,3 7235 160,4 

havonta egyszer-kétszer 1621,4 4640 162,5 

soha, majdnem soha 1641,3 2057 171,2 

Összes 1583,9 19935 166,8 

 

32. táblázat Milyen gyakran történik a te családodban? A szülők (nagyszülők, idősebb testvérek) 

segítenek a tanulásban, a házi feladatok elkészítésében. A 6. évfolyamos diák standard szövegértés 

pontszáma 

Anya iskolai 

végzettsége 

 Átlag  N Szórás 

 

 

 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

minden nap, majdnem minden nap 1326,6 3849 182,1 

hetente egyszer-kétszer 1340,7 4222 184,0 

havonta egyszer-kétszer 1358,4 2987 192,3 

soha, majdnem soha 1320,7 2857 200,9 

Összes 1336,5 13915 189,3 

 

Szakmunkásképző 

minden nap, majdnem minden nap 1413,5 6201 174,8 

hetente egyszer-kétszer 1440,6 6986 172,3 

havonta egyszer-kétszer 1474,8 4292 170,2 
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soha, majdnem soha 1469,5 2448 181,0 

Összes 1443,0 19928 175,4 

 

Érettségi 

minden nap, majdnem minden nap 1479,0 7245 172,1 

hetente egyszer-kétszer 1518,2 8372 168,7 

havonta egyszer-kétszer 1553,9 5178 167,6 

soha, majdnem soha 1465,1 2311 178,4 

Összes 1518,6 23107 173,6 

 

Diploma, felsőfok 

minden nap, majdnem minden nap 1551,6 6002 180,4 

hetente egyszer-kétszer 1591,2 7235 173,7 

havonta egyszer-kétszer 1638,4 4640 166,9 

soha, majdnem soha 1655,2 2057 181,8 

Összes 1596,8 19935 178,9 

 

 

33. táblázat Az elmúlt években milyen gyakran mentek el a szüleid a szülői értekezletekre? A 8. 

évfolyamos diák standard matematika pontszáma (p<0,001) 

Anya iskolai 

végzettsége 

 Átlag  N Szórás 

 

 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

szinte mindig elmentek 1516,9 5495 187,8 

többnyire elmentek 1470,5 2670 178,3 

néhányszor elmentek 1454,2 3019 180,5 

szinte soha nem mentek el  1462,5 813 185,4 

Összes 1487,1 11997 185,8 

 

Szakmunkásképző 

szinte mindig elmentek 1589,6 12799 177,3 

többnyire elmentek 1549,8 3524 179,4 

néhányszor elmentek 1527,1 2158 181,5 

szinte soha nem mentek el  1529,6 468 168,0 

Összes 1573,6 18948 179,5 

 

Érettségi 

szinte mindig elmentek 1661,5 17227 180,7 

többnyire elmentek 1619,5 3139 182,8 

néhányszor elmentek 1601,6 1420 189,0 

szinte soha nem mentek el  1611,1 289 195,8 

Összes 1651,0 22075 182,8 

 

Diploma, felsőfok 

szinte mindig elmentek 1731,5 14013 188,0 

többnyire elmentek 1698,9 2474 190,1 

néhányszor elmentek 1681,1 891 194,0 

szinte soha nem mentek el  1701,1 253 211,9 

Összes 1723,9 17631 189,6 

 

34. táblázat Milyen gyakran történik a te családodban? A család megbeszéli az iskolában történteket. A 8. 

évfolyamos diák standard matematika pontszáma (p<0,001)   

Anya iskolai 

végzettsége 

 Átlag  N Szórás 

 

 

minden nap, majdnem minden nap 1494,2 6899 184,8 

hetente egyszer-kétszer 1489,9 2427 180,7 
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8 általános iskola vagy 

kevesebb 

havonta egyszer-kétszer 1471,9 1629 190,4 

soha, majdnem soha 1458,8 962 194,2 

Összes 1486,6 12120 186,0 

 

Szakmunkásképző 

minden nap, majdnem minden nap 1574,3 13068 179,1 

hetente egyszer-kétszer 1578,5 3407 178,9 

havonta egyszer-kétszer 1569,9 1589 180,7 

soha, majdnem soha 1548,5 800 186,3 

Összes 1573,2 19074 179,7 

 

Érettségi 

minden nap, majdnem minden nap 1653,2 16505 182,6 

hetente egyszer-kétszer 1649,5 3425 183,6 

havonta egyszer-kétszer 1641,8 1371 180,9 

soha, majdnem soha 1627,6 642 185,1 

Összes 1650,8 22213 182,7 

 

Diploma, felsőfok 

minden nap, majdnem minden nap 1721,6 13419 188,6 

hetente egyszer-kétszer 1738,3 2608 192,1 

havonta egyszer-kétszer 1724,6 995 187,5 

soha, majdnem soha 1718,6 519 193,7 

Összes 1723,7 17764 189,7 

35. táblázat Milyen gyakran történik a te családodban? A szülők (nagyszülők, idősebb testvérek) segítenek 

a tanulásban, a házi feladatok elkészítésében. A 8. évfolyamos diák standard matematika pontszáma 

(p<0,001) 

Anya iskolai 

végzettsége 

 Átlag  N Szórás 

 

 

 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

minden nap, majdnem minden nap 1464,5 1765 181,0 

hetente egyszer-kétszer 1479,8 3052 177,3 

havonta egyszer-kétszer 1498,3 3411 185,7 

soha, majdnem soha 1494,1 3702 193,9 

Összes 1486,6 12120 186,0 

 

Szakmunkásképző 

minden nap, majdnem minden nap 1535,0 2714 179,9 

hetente egyszer-kétszer 1555,1 4966 175,2 

havonta egyszer-kétszer 1580,2 6200 174,2 

soha, majdnem soha 1604,3 4987 184,4 

Összes 1573,2 19074 179,7 

 

Érettségi 

minden nap, majdnem minden nap 1605,0 2956 181,4 

hetente egyszer-kétszer 1625,0 5883 177,6 

havonta egyszer-kétszer 1662,2 7640 178,8 

soha, majdnem soha 1689,1 5460 184,8 

Összes 1650,8 22213 182,7 

 

Diploma, felsőfok 

minden nap, majdnem minden nap 1671,4 2329 192,5 

hetente egyszer-kétszer 1704,6 4873 188,7 

havonta egyszer-kétszer 1734,8 6216 180,1 

soha, majdnem soha 1761,2 4127 192,4 

Összes 1723,7 17764 189,7 
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36. táblázat Az elmúlt években milyen gyakran mentek el a szüleid a szülői értekezletekre? A 8. 

évfolyamos diák standard szövegértés pontszáma (p<0,001) 

Anya iskolai 

végzettsége 

 Átlag  N Szórás 

 

 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

szinte mindig elmentek 1441,9 5495 184,7 

többnyire elmentek 1394,1 2670 178,8 

néhányszor elmentek 1366,7 3019 183,4 

szinte soha nem mentek el  1376,6 813 184,2 

Összes 1407,9 11997 185,9 

 

Szakmunkásképző 

szinte mindig elmentek 1526,9 12799 171,7 

többnyire elmentek 1490,0 3524 170,2 

néhányszor elmentek 1366,7 3019 183,4 

szinte soha nem mentek el  1457,7 468 178,4 

Összes 1511,5 18948 173,3 

 

Érettségi 

szinte mindig elmentek 1603,5 17227 169,4 

többnyire elmentek 1567,6 3139 171,7 

néhányszor elmentek 1552,2 1420 176,5 

szinte soha nem mentek el  1566,2 289 186,1 

Összes 1594,6 22075 171,2 

 

Diploma, felsőfok 

szinte mindig elmentek 1677,9 14013 172,6 

többnyire elmentek 1652,3 2474 176,5 

néhányszor elmentek 1633,3 891 187,9 

szinte soha nem mentek el  1668,2 253 189,6 

Összes 1671,9 17631 174,6 

 

37. táblázat Milyen gyakran történik a te családodban? A család megbeszéli az iskolában történteket. A 8. 

évfolyamos diák standard szövegértés pontszáma (p<0,001)   

Anya iskolai 

végzettsége 

 Átlag  N Szórás 

 

 

 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

minden nap, majdnem minden nap 1419,7 6899 184,5 

hetente egyszer-kétszer 1410,5 2427 180,5 

havonta egyszer-kétszer 1379,6 1629 188,2 

soha, majdnem soha 1373,1 962 194,8 

Összes 1407,3 12120 186,1 

 

Szakmunkásképző 

minden nap, majdnem minden nap 1515,4 13068 172,3 

hetente egyszer-kétszer 1510,5 3407 172,8 

havonta egyszer-kétszer 1498,2 1589 174,8 

soha, majdnem soha 1482,6 800 187,1 

Összes 1511,2 19074 173,5 

 

Érettségi 

minden nap, majdnem minden nap 1598,4 16505 170,7 

hetente egyszer-kétszer 1588,9 3425 169,8 

havonta egyszer-kétszer 1576,2 1371 171,5 

soha, majdnem soha 1575,5 642 182,6 

Összes 1594,3 22213 171,3 
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Diploma, felsőfok 

minden nap, majdnem minden nap 1673,1 13419 173,9 

hetente egyszer-kétszer 1675,9 2608 173,7 

havonta egyszer-kétszer 1659,7 995 177,2 

soha, majdnem soha 1655,1 519 180,1 

Összes 1671,7 17764 174,7 

 

 

38. táblázat Milyen gyakran történik a te családodban? A szülők (nagyszülők, idősebb testvérek) segítenek 

a tanulásban, a házi feladatok elkészítésében. A 8. évfolyamos diák standard szövegértés pontszáma 

(p<0,001) 

Anya iskolai 

végzettsége 

 Átlag  N Szórás 

 

 

 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

minden nap, majdnem minden nap 1382,6 1765 178,8 

hetente egyszer-kétszer 1400,5 3052 175,1 

havonta egyszer-kétszer 1419,4 3411 184,7 

soha, majdnem soha 1416,6 3702 197,1 

Összes 1407,3 12120 186,1 

 

Szakmunkásképző 

minden nap, majdnem minden nap 1470,1 2714 171,6 

hetente egyszer-kétszer 1490,7 4966 167,2 

havonta egyszer-kétszer 1521,2 6200 168,8 

soha, majdnem soha 1543,1 4987 179,1 

Összes 1511,2 19074 173,5 

 

Érettségi 

minden nap, majdnem minden nap 1543,8 2956 176,4 

hetente egyszer-kétszer 1567,1 5883 166,1 

havonta egyszer-kétszer 1607,6 7640 165,7 

soha, majdnem soha 1634,8 5460 169,3 

Összes 1594,3 22213 171,3 

 

Diploma, felsőfok 

minden nap, majdnem minden nap 1622,7 2329 184,6 

hetente egyszer-kétszer 1651,1 4873 173,7 

havonta egyszer-kétszer 1685,3 6216 166,7 

soha, majdnem soha 1705,2 4127 171,0 

Összes 1671,7 17764 174,7 

 

 

39. táblázat Általában milyen gyakran vesz részt az iskola által szervezett alábbi eseményeken? 

(válaszadó szülők %-ban)   

Események Járások minden 

alkalommal 

(4) 

az alkalmak 

többségén 

(3) 

Néha-

néha 

(2) 

Soha 

(1) 

szülői értekezlet 

N=2248 

p=0,055 

Fővárosi 72,9 20,5 6,0 0,6 

J járás 76,5 18,0 4,3 1,2 

M járás 75,6 16,5 7,3 0,6 

nyílt nap, nyílt óra 

N=2179 

Fővárosi 28,2 29,1 30,6 12,0 

J járás 28,7 26,2 29,4 15,8 
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p=0,101 M járás 33,2 26,2 28,4 12,2 

fogadóóra 

N=2200 

p<0,001 

 

Fővárosi 25,8 32,2 33,6 8,4 

J járás 18,7 27,7 36,9 16,6 

M járás 13,1 28,3 45,2 13,2 

 

 

40. táblázat Az elmúlt tanévben előfordultak-e az önök iskolájában az alább felsorolt programok? Ha 

előfordultak, részt szokott-e venni rajtuk (a válaszadó szülők %-ban)? 

  

Anya iskolai 

végzettsége 

Úgy tudom volt ilyen, és… 

Programok többször részt 

vettem 

egy alkalmon részt 

vettem 

nem vettem 

részt 

Farsang, szülői-, iskolai 

bál. 

N=1882 

p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

40,3 15,9 43,8 

Szakmunkásképző 55,7 17,3 27,0 

Érettségi 60,3 16,4 23,3 

Főiskola, egyetem 51,9 24,1 24,1 

Alkalmi segítségnyújtás 

rendezvényen (pl. büfé, 

díszítés 

N=1812 

p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

24,4 18,8 56,8 

Szakmunkásképző 40,7 22,2 37,1 

Érettségi 46,5 23,4 30,2 

Főiskola, egyetem 40,3 26,5 33,2 

Sportrendezvény. 

 

N=1718 

p=0,003 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

22,5 16,5 61,0 

Szakmunkásképző 21,1 21,3 57,6 

Érettségi 28,0 21,1 51,0 

Főiskola, egyetem 33,1 20,7 46,2 

Művészeti 

rendezvények. 

N=1583 

p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

18,7 12,0 69,3 

Szakmunkásképző 25,0 17,4 57,6 

Érettségi 30,3 17,5 52,2 

Főiskola, egyetem 39,7 23,4 37,0 

Kirándulás 

 

N=1869 

p=0,002 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

22,6 13,7 63,3 

Szakmunkásképző 31,7 15,2 52,9 

Érettségi 29,5 16,2 54,2 

Főiskola, egyetem 31,4 21,9 46,7 

Szülők alkalmi részvétele 

tanulással összefüggő 

iskolai foglalkozásokon. 

N=1399 

p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

20,3 20,3 59,5 

Szakmunkásképző 22,5 23,0 54,5 

Érettségi 30,4 26,2 43,5 

Főiskola, egyetem 32,7 28,8 38,6 
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41. táblázat Az elmúlt tanévben  előfordultak-e  az önök iskolájában az alább felsorolt 

programok? Ha nem fordultak elő, részt venne-e, ha lenne rá lehetőség?   Szülők alkalmi 

részvétele tanulással összefüggő iskolai foglalkozásokon. (p=0,071) 

Események Fővárosi J járás M járás Összes 

Szívesen részt 

vennék rajta 

% N % N % N % N 

67,2 135 76,3 213 74,6 138 73,1 486 

 

Nem vennék 

részt rajta 

32,8 66 23,7 66 25,4 47 26,9 179 

 

Összes 100 201 100 279 100 185 100 665 

 

 
  42. táblázat Előfordul-e az alábbi gyakorlat? Ön vagy házastársa és a gyerek… 

Események Járások majdnem 

mindennap (4) 

egyszer-

kétszer egy 

héten (3) 

egyszer-

kétszer egy 

hónapban (2) 

Soha 

(1) 

Együtt, közösen 

vacsoráznak a 

családi asztalnál. 

N=2196 p<0,001 

Fővárosi 64,2 29,4 4,6 1,7 

J járás 71,5 24,8 2,7 1,0 

M járás 74,8 19,6 4,6 0,9 

Filmekről, TV 

műsorokról, 

könyvekről 

beszélgetnek. 

N=2185 p=0,225 

Fővárosi 48,2 44,7 6,7 0,5 

J járás 51,4 42,5 5,3 0,7 

M járás 46,5 45,9 6,0 1,5 

Együtt végeznek 

otthoni feladatokat 

(pl. házimunkát). 

N=2195 p=0,028 

Fővárosi 30,4 51,8 15,4 2,4 

J járás 36,9 47,8 13,8 1,5 

M járás 37,3 47,3 14,6 0,8 

Szabadidős 

programokat 

csinálnak együtt 

(kirándulás, mozi, 

stb). 

N=2177 p<0,001 

Fővárosi 16,1 40,2 42,2 1,5 

J járás 16,1 29,8 51,4 2,7 

M járás 15,9 27,8 51,3 5,0 

 

 

43. táblázat Előfordul-e az alábbi gyakorlat? Ön vagy házastársa és a gyerek… 

Események Anya iskolai 

végzettsége 

majdnem 

mindennap (4) 

egyszer-kétszer 

egy héten (3) 

egyszer-

kétszer egy 

hónapban 

(2) 

Soha 

(1) 

Együtt, közösen 

vacsoráznak a családi 

asztalnál. 

N=2069 p=0,124 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

72,9 20,8 4,3 2,0 

Szakmunkásképző 66,7 27,4 5,3 0,6 

Érettségi 69,3 25,3 4,1 1,3 
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Főiskola, egyetem 73,8 22,9 1,7 1,3 

Filmekről, TV 

műsorokról, 

könyvekről 

beszélgetnek. 

N=2062 p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

52,8 37,9 6,0 3,3 

Szakmunkásképző 47,0 44,2 8,3 0,4 

Érettségi 48,2 45,8 5,3 0,6 

Főiskola, egyetem 50,2 45,2 4,4 0,2 

Együtt végeznek 

otthoni feladatokat 

(pl. házimunkát). 

N=2070 p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

53,1 35,4 10,5 1,0 

Szakmunkásképző 35,3 46,6 16,3 1,8 

Érettségi 32,0 50,5 15,7 1,8 

Főiskola, egyetem 26,1 58,7 14,3 0,9 

Szabadidős 

programokat 

csinálnak együtt 

(kirándulás, mozi, 

stb). 

N=2054 p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

20,3 30,4 40,9 8,4 

Szakmunkásképző 15,9 27,7 53,0 3,4 

Érettségi 14,4 31,6 52,1 1,9 

Főiskola, egyetem 15,5 42,0 42,5 0,0 

 

 

44. táblázat Mit gondol a tanulás fontosságáról a gyermeke boldogulása érdekében? (N=1693, 

válaszadó szülők %-ban), p<0,001 

Anya iskolai 

végzettsége 

nem fontos kevéssé 

fontos  

közepesen 

fontos 

fontos  nagyon fontos 

8 általános iskola vagy 

kevesebb 

0,0 0,4 4,8 29,4 65,5 

Szakmunkásképző 0,0 0,0 1,7 30,0 68,3 

Érettségi 0,0 0,2 1,1 21,1 77,6 

Főiskola, egyetem 0,0 0,0 1,3 25,2 73,6 

Nincs válasz 0,0 0,0 2,4 33,3 64,3 

Összesen 0,0 0,1 1,9 25,9 72,1 

 

 

45. táblázat Mennyire fontos feladata az iskolának Ön szerint… (1: egyáltalán nem fontos, 5: nagyon 

fontos; 0: nem tudom)   

 Anya iskolai 

végzettsége 

1 2 3 4 5 0 

A gyerekek 

tárgyi tudásának 

bővítése 

N=2036 p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

3,1 0,3 13,4 21,3 57,4 4,5 

Szakmunkásképző 0,6 1,2 6,8 26,9 62,1 2,4 

Érettségi 0,5 0,5 6,7 19,0 72,6 0,6 

Főiskola, egyetem 0,4 0,7 4,4 25,8 68,7 0,0 

Hosszabb távú 

boldogulás 

szempontjából 

fontos 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

2,4 1,4 9,0 18,1 65,3 3,8 

Szakmunkásképző 1,0 0,6 8,4 21,4 66,2 2,4 

Érettségi 0,9 1,3 5,7 25,4 65,6 1,2 
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készségek 

fejlesztése 

N=2034 p<0,001 

Főiskola, egyetem 0,2 0,4 4,4 19,7 74,7 0,4 

A gyerekeknek 

meleg étel/ital 

biztosítása 

 

N=2020 p<0,001 

8 általános iskola 

vagy kevesebb 

2,8 3,5 6,0 20,0 65,3 2,5 

Szakmunkásképző 3,3 2,7 13,7 22,3 55,1 2,9 

Érettségi 2,6 3,7 15,9 26,1 49,9 1,8 

Főiskola, egyetem 2,6 3,3 22,5 28,0 43,3 0,0 
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A kvalitatív kutatás során felkeresett intézmények rövid bemutatása:34 

 

„A” iskola: Az Észak-Magyarország egy jellegzetesen aprófalvas járásában található 

kisváros általános iskolája tanulólétszámát tekintve a közepes méretűek közé tartozik, 

évfolyamonként két osztállyal működik. Az egész járásban igen magas a hátrányos helyzetű, 

illetve a roma diákok aránya, ez utóbbi egyes településeken már szinte teljes körű. Ennek 

ellenére az iskola viszonylag kedvező kompetenciamérési eredményekkel jellemezhető, a 

tankerület legjobb iskolájának számít, folyamatosan vesz részt pályázatokban, amelyek 

nemcsak a tárgyi felszereltség javítását tették lehetővé, hanem a szakmai, pedagógiai 

program gazdagítását is. 

 

„B” iskola: Az intézmény Észak-Magyarország egyik nagyközségében található, közel a 

megyeszékhelyhez. A tanulószámot tekintve a kisebb iskolák közé tartozik, a tanított 

gyerekek egyre kevesebben vannak, részben a nagyváros közelsége, részben a diákok 

társadalmi összetételében bekövetkezett változások miatt. A tanulók összetétele vegyes, az 

utóbbi években beiratkozottak társadalmi háttere rosszabb, mint a korábbi években 

beiskolázottaké. Kompetenciamérési eredményeik átlagosak, a diákösszetételt is figyelembe 

véve a pedagógiai hozzáadott érték mutatója valamivel átlag feletti. Alsó tagozatban 

iskolaotthonos rendszer működik. 

„C” iskola: A tankerület, amelyben az intézmény található, az ország leghátrányosabb 

helyzetű járásai közé tartozik. Csak általános iskolák vannak, középfokú képzés (leszámítva 

a felnőttoktatást) nincs. Az állami fenntartású iskola a tankerület központi intézménye, 

infrastruktúrája a közelmúlt fejlesztéseinek köszönhetően átlag feletti. A 

kompetenciaméréseken az iskola rossz eredményeket produkál. Az alapszintet el nem érő 

tanulók száma igen magas: mindkét évfolyamon, mindkét vizsgált területen jóval 

meghaladja az országos átlagot. A diákösszetételt tekintve magas a halmozottan hátrányos 

helyzetű és a roma gyerekek aránya. 

 

„D” iskola: Az Észak-Magyarország régió egyik legelőnyösebb helyzetben lévő 

kistérségében, annak is a járási központjában található iskola viszonylag kedvező 

adottságokkal bír. A hátrányos helyzetű és a roma tanulók aránya nem túl magas annak 

ellenére, hogy a környező településeken sok roma él, s a községi iskolák némelyikében akár 

a 100%-os mérték is előfordul. Az iskola két párhuzamos osztállyal működik, amelyek 

összetétele némileg eltér a tagozatok jellege miatt. Eredményesség és hozzáadott érték 

szempontjából az iskola a kedvezőbb mutatókkal rendelkezők közé tartozik. 

 

„E” iskola: A szintén Észak-Magyarországon, az egyik kisvárosban működő általános iskola 

lényegében egy, az egész tankerületre kiterjedően több tagintézményt magában foglaló 

intézmény egyik tagiskolájaként működik. Az egyes tagintézményekben eltérő a hátrányos 

helyzetű tanulók aránya, a vizsgált iskolában egyharmadra tehető, de növekvő tendenciát 

                                                      
34 A hat általános iskola bemutatása a Hátrányos helyzet és iskolai eredményesség - Az általános iskolák 

hátránykompenzáló lehetőségei (Szemerszki 2016, pp. 204–205) kötetben található.   
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mutat. Kompetenciamérési eredményeik az átlagosnál lényegesen rosszabbak mindkét 

évfolyamon, s ugyanez igaz a minimumszintet el nem érő tanulók magas arányára is. 

 

„F” iskola: Észak-Magyarországon, a megyeszékhelytől mintegy 20 km-nyire fekvő község 

általános iskolája önálló intézmény. A településen önkormányzati becslés szerint kb. 

egynegyednyi arányban élnek romák. A lakosság lélekszáma folyamatosan csökken, a 

fiatalok továbbtanulnak és elvándorolnak, a község megtartó ereje igen gyenge. Az 

iskolaépület pályázati forrásokból felújított, jól felszerelt. A tanulólétszám 200 fő körüli, 

ezen belül kiugró a halmozottan hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülők aránya. Alsó tagozaton iskolaotthonos rendszer működik. A 

standardizált tanulói teljesítménymérések adatai szerint a gyengén teljesítő iskolák közé 

tartozik. 
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46. táblázat Epstein (J.L.) hat típusú bevonódási keretrendszere – A partnerkapcsolatok átfogó programja és a jó gyakorlatok35    

1. típus  

Szülői feladatok  
2. típus 

Kommunikáció  

3. típus 

Önkéntesség 

4. típus 

Otthoni tanulás 

5. típus 

Döntéshozatal 

6. típus 

Együttműködés a 

közösséggel 

Minden családnak nyújtott 

támogatás abban, hogy 

tanulásra alkalmas otthoni 

környezetet teremtsenek  

Az iskola és a család között 

megvalósuló hatékony 

kommunikációra törekvés 

A szülő aktív iskolai 

részvételének és 

támogatásának 

megszervezése az iskola és a 

gyermek érdekében 

Segítségnyújtás a házi 

feladatokban, iskolai munkák 

elkészítésében, az oktatással 

kapcsolatos döntésekben 

Részvétel az iskolai szülői 

testületek munkájában 

Együttműködés az iskolát és 

a családot körülvevő tágabb 

közösség intézményeivel  

Jó gyakorlatok 

Workshop-ok, videók a 

gyerekneveléssel és a 

szülőséggel kapcsolatos 

teendőkről minden egyes 

korosztálynál és évfolyamon   

Legalább évente egyszer 

minden egyes szülővel 

megbeszélés a gyermek 

fejlődéséről  

A tanárokat, tanulókat segítő 

iskolai és osztálytermi 

önkéntes programok 

Családoknak nyújtott 

információk a tanulóktól elvárt 

képességekről minden 

korosztálynál, évfolyamonként  

Szülői szervezetek, szülői 

munkaközösség 

munkájában való részvétel  

Információk a szülőknek és a 

diákoknak a (helyi) 

közösségnek nyújtott 

szociális, kulturális, 

szabadidős szolgáltatásokról 

Szülők iskolája és egyéb 

tanfolyamok  

Egyértelmű információk az 

iskolai programokról, az 

iskola politikákról 

Szülők szobája, vagy családi 

központ a találkozókhoz, vagy 

az önkéntes munkákhoz 

Információk a házi feladattal 

kapcsolatos szabályokról, 

hogyan ellenőrizzük a házi 

feladatot otthon 

Helyi, területi szintű 

testületek, bizottságok 

munkájában való részvétel 

Információk közösségi 

tevékenységekről, mely 

tanulási készségekhez, 

programokhoz kapcsolódik  

Családtámogatási programok 

(egészségügy, táplálkozás 

stb.) 

A tanuló munkájáról heti 

vagy havi mappák otthoni 

átnézésre és megjegyzések 

fűzésére 

Éves felmérés az 

önkéntességet vállaló szülők 

elérhetőségéről, 

képességeikről, időkereteikről 

Rendszeres ütemterv a hf-ról, 

hogy a tanuló jelezze otthon, 

hogy mit tanulnak az iskolában  

Hálózatok, melyek 

összekapcsolják a szülők 

képviselői minden egyes 

szülővel   

Partnerkapcsolati hálók az 

iskola, a civil szféra, a 

kulturális, szabadidős 

egyesületek között  

Családlátogatások, hogy a 

családok megismerjék az 

iskolát, és az iskolák 

megérthessék a családokat 

Rendszeres ütemterv a 

hasznos értesítésekről, 

emlékeztetőkről, 

telefonszámokról 

 Családi matematika, olvasás és 

természettudományos 

programok az iskolában. 

Nyári tanulási lehetőségek  

  

                                                      
35 A táblázat nem tartalmazza a jó gyakorlatok valamennyi elemét.  
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9. ábra Hoover-Demsey és Sandler modell a szülői bevonódás/részvétel folyamatáról. 

5. szint 

Tanulói teljesítmény 

 

4. szint 

Tanulói teljesítményt előmozdító attribúciók  

Tanulmányi én-

hatékonyság 

Belső motivációk a 

tanulásra 

Ön-szabályozó 

stratégia – Tudás és 

Gyakorlat   

Társas önhatékonyság 

a tanárokkal való 

viszonyban 

 

3. szint 

A szülők tanulási mechanizmusainak tanulói észlelése 

Támogatás, bíztatás Mintanyújtás Megerősítés Oktatás, tanítás 

 

2. szint 

A szülők tanulási mechanizmusai a bevonódás során 

Támogatás, bíztatás Mintanyújtás Megerősítés Oktatás, tanítás 

 

1,5. szint 

A szülők részvételi formái 

Értékek, Célok 

Elvárások, 

Aspirációk 

Bevonódás, 

Otthoni 

támogatás 

Szülő/Tanár/Iskola  

kommunikáció 

Bevonódás, 

Iskolai 

tevékenységek  

 

 

1.szint  

Személyes motivációk Szülői észlelések a bevonásokról A család életének kontextusai 

Szülői 

szerepkon-

strukciók a 

bevonódás

ért 

Szülői 

hatékonyság 

az otthoni 

tanulás 

támogatásáb

an az iskolai 

sikerekért 

Általános 

jellegű 

iskolai 

meghívás

ok 

Speciális 

tanári 

meghívá

sok 

Speciális 

kérések 

és 

meghívás

ok a 

tanulóktól 

Szülői 

tudás és 

készség

ek 

A szülői 

idő és 

energia 

A család 

kulturális 

háttere 

 

Forrás: Hoover-Dempsey és Sandler modell 1995, 1997, 2005, 2010. alapján saját szerkesztés.  
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KÉRDŐÍV 

 

5. osztályos tanulók szülei számára 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet felmérést végez az Ön 5. évfolyamos 

gyermekének iskolájában, amely a délután 4-ig tartó foglalkozás bevezetésével 

kapcsolatos változásokat vizsgálja. 

Kérjük, segítse munkánkat e rövid kérdőív kitöltésével. Kérjük válaszait egyértelmű 

jelöléssel (karikázás, aláhúzás, stb. jelezze. Válaszait kizárólag statisztikai elemzés 

céljára használjuk fel. 

 

Köszönjük, 

     a kutatók 

 

 

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES ÉS NÉV NÉLKÜLI! 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ __ _ _  

 

EZT A RÉSZT A KÉRDEZŐBIZTOS TÖLTI KI!  

A kérdőív azonosítója 

 

      

 

Az ISKOLA neve : ……………………………………………….…. 

 

Az ISKOLA címe: ……………………………………………………………….. 

 

Az iskola OM azonosítója: 

 

      

 

DÁTUM: 2013. …………..…………………….… 

 

 

 

 

 



 

168 
 

 

 

I1. Ki tölti ki a kérdőívet? 

 

 1 – édesapa és édesanya együtt   2 – édesanya egyedül 

 3 – édesapa egyedül     4 – más, éspedig: 

………………….. 

 

I2a. Melyik kijelentés illik a legjobban gyermeke iskolájára?  

 

 1 – a környék legjobb iskolája   2 – a jobb iskolák közé tartozik 

 3 – közepes színvonalú iskola   4 – a gyengébb iskolák közé tartozik 

 5 – a leggyengébb iskola a környéken  0 – nem tudom 

 

I2b. Melyik kijelentés illik a legjobban gyermeke iskolájára? 

 

 1 – ez a legközelebbi iskola  2 – ez az egyetlen iskola a környéken 

 3 – egyik sem 

 

I3a. Milyen fontosak voltak az alábbi szempontok gyermeke iskolájának 

megválasztásakor? 

 

szempontok egyáltalán 

nem volt 

fontos 

kevéssé 

volt fontos 

fontos 

volt 

nagyon 

fontos 

volt 

nem 

tudom/emlé

kszem 

Közel legyen az iskola. 1 2 3 4 0 

Jó hírneve legyen az iskolának. 1 2 3 4 0 

A gyermek testvére is odajár. 1 2 3 4 0 

Biztonságos környezetben 

legyen az iskola.  
1 2 3 4 0 

Az iskola speciális tagozatot 

tudjon nyújtani. 
1 2 3 4 0 

Az iskola sokféle délutáni 

foglalkozást kínáljon. 
1 2 3 4 0 

Kellemes légkör és hangulat 

legyen az iskolában. 
1 2 3 4 0 

Az iskola fenntartója (egyházi, 

alapítványi). 
1 2 3 4 0 

Jó tanulmányi eredményeket 

mutasson fel az iskola 

(Kompetenciamérések). 

1 2 3 4 0 
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I3b. Van olyan egyéb szempont, ami kifejezetten fontos volt? 

 

1 – van, éspedig……………………………….   2 - nincs 

 

I4. Ön milyen gyakran követi gyermeke tanulmányi eredményét az alábbi 

lehetőségeken? 

 

ellenőrzési lehetőségek naponta hetente havonta ritkábban soha nincs 

ilyen 
A gyermek ellenőrzőjéből.  1 2 3 4 5 0 

Elektronikus naplóból. 1 2 3 4 5 0 

A gyerek szóbeli beszámolójából. 1 2 3 4 5 0 

Az osztályfőnökétől szóban, 

telefonon vagy e-mailen. 
1 2 3 4 5 0 

Év végi, félévi bizonyítványból. 1 2 3 4 5 0 

Máshonnan, éspedig: 

…………………………………………… 
1 2 3 4 5 0 

 

I5. Mennyire igaz Ön szerint, hogy ebben az iskolában a tanárok 

partnerként tekintenek a szülőkre? 

 

 4 – teljes mértékben igaz   3 – inkább igaz 

 2 – inkább nem igaz    1 – egyáltalán nem igaz 

 0 – nem tudom 

 

I6. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal az iskolával kapcsolatban?  

 

állítások teljes 

mértékben 

egyetértek 

egyet-

értek 

nem 

értek 

egyet 

egyáltalán 

nem értek 

egyet 

nem tud-

ja/nem 

válaszol 

Gyermekem tanárai többségükben jó 

szakemberek. 
4 3 2 1 0 

A tanulmányi teljesítmények átlagos 

színvonala magas az iskolában. 
4 3 2 1 0 

Gyermekem fejlődését figyelemmel 

követik az iskolában. 
4 3 2 1 0 

Rendszeres és hasznos információkat 

kapok gyermekem fejlődéséről. 
4 3 2 1 0 

Megfelelő beleszólási lehetőségem van 

az iskolai döntésekbe a tanórán kívüli 

foglalkozásokkal, szakkörökkel 

kapcsolatosan. 

4 3 2 1 0 
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állítások teljes 

mértékben 

egyetértek 

egyet-

értek 

nem 

értek 

egyet 

egyáltalán 

nem értek 

egyet 

nem tud-

ja/nem 

válaszol 

Megfelelő beleszólási lehetőségem van 

az iskola által szervezett tanórán kívüli 

programokba.   

4 3 2 1 0 

Elégedett vagyok azzal, ahogyan  a  

gyerekek egymás közötti konfliktusait 

az iskola kezeli   

4 3 2 1 0 

A tanárok megfelelően segítik a 

gyerekeket, ha tanulási problémáik 

akadnak. 

4 3 2 1 0 

Elégedett vagyok az iskolai légkörrel. 4 3 2 1 0 

 

I7. Általában milyen gyakran vesz részt az iskola által szervezett alábbi 

eseményeken? 

 

események minden 

alkalommal 

az alkalmak 

többségén 

néha-néha soha 

fogadóóra 4 3 2 1 

szülői értekezlet 4 3 2 1 

nyílt nap, nyílt óra 4 3 2 1 

 

I8a. Az elmúlt tanévben  előfordultak-e  az önök iskolájában az alább 

felsorolt programok? Ha előfordultak, részt szokott-e venni rajtuk? Ha 

nem fordultak elő, részt venne-e, ha lenne rá lehetőség?  

 

programok Úgy tudom volt ilyen, és… Úgy tudom nem volt ilyen, 

ha lenne, …. 
többször 

részt 

vettem 

egy 

alkalmon 

részt 

vettem 

nem 

vettem 

részt 

nem vennék 

részt rajta 

 

szívesen 

részt vennék 

rajta 

 

Kirándulás. 3 2 1 2 1 
Művészeti rendezvények . 3 2 1 2 1 
Sportrendezvény. 3 2 1 2 1 
Szülők alkalmi részvétele 

tanulással összefüggő iskolai 

foglalkozásokon. 

3 2 1 2 1 

Alkalmi segítségnyújtás 

rendezvényen (pl. büfé, 

díszítés).  

3 2 1 2 1 

Farsang, szülői-, iskolai bál.  3 2 1 2 1 

 

I8b. Volt egyéb program, amelyen részt vett? 
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  1 – volt, éspedig:……………………………..   2 – nem volt 

 

DU1. Az Önök gyermeke 4. osztályban... 

 

1 - …iskolaotthonos osztályba járt 

2 - …napközit vett igénybe 

3 - …a tanítás után (ebéd után) hazajárt? 

 

DU2. És Önök eredetileg mit terveztek, gyermekük 5. osztályban… 

 

1 - …tanulószobát vesz igénybe 

2 - …a tanítás után (ebéd után) hazajár? 

3 - …nem tudom, nem emlékszem 

 

DU3. Ha visszagondol, az előző tanévben előfordult-e, hogy gondot okozott 

Önöknek gyermekük délutáni felügyelete? 

 

1 - igen, nagy gondot okozott 

2 - gondot okozott, de meg tudtuk oldani 

3 - nem okozott gondot 

 

DU4. Mit gondol a délutáni foglalkozások kötelező bevezetéséről? Mennyire ért 

egyet az alábbi állításokkal? 

1.  

 teljes 

mértékben 

egyetért 

egyet

-ért 

kis mérték-

ben ért 

egyet 

egyáltalán 

nem ért 

egyet 

nem 

tudj

a 
Teljes mértékben indokolt, hogy az 

iskola átvegyen feladatokat a családtól 
4 3 2 1 0 

Csak egyes (pl. hátrányos helyzetű, 

rossz eredményességű) tanulók 

esetében indokolt, minden tanuló 

esetében nem lenne szabad kötelezővé 

tenni 

4 3 2 1 0 

Választhatóvá kell tenni a délutáni 

foglalkozásokat 
4 3 2 1 0 

A tanulók délutáni ellátása a család 

felelőssége 
4 3 2 1 0 

 

DU5. A délután négyig tartó kötelező tanítási rendről volt-e szó az Önök 

iskolájában az idei évkezdést megelőzően vagy az évkezdéskor? Több válasz 

lehetséges! 

 

1 - igen, még tavasszal  
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2 - igen, az év elején, osztályfőnöki órán 

3 - igen, az év elején, évnyitón 

4 - igen, volt szülői igényfelmérés arról, hogy ki kérne felmentést 

5 - igen, volt szülői igényfelmérés arról, hogy milyen foglalkozásokra 

járatnánk a gyereket 

6 - nem volt semmi 

0 – nem tudom 

 

DU6. Önök kérvényezték-e, hogy gyermekük hazamehessen délután 4 előtt az 

iskolából? 

 

1 - igen, az iskola által előkészített nyomtatványon 

2 - igen, saját szövegű kérvény formájában 

3 - nem→Ugrás a DU10. kérdésre! 

 

DU7. Amennyiben kérvényezték, mi volt ennek az oka? Több válasz lehetséges! 

 

1 - a gyerek iskolán kívüli különórái miatt 

2 - meg tudjuk oldani a gyerekfelügyeletet 

3 - nincs értelmes délutáni elfoglaltság az iskolában 

4 - nem akarjuk, hogy egész nap az iskolában legyen 

5 - általában olyan tanulók maradnak délutánig, akikkel nem szeretnénk, hogy 

együtt               legyen a gyerekünk 

6 - a gyerek kérte 

7 - egyéb, éspedig: ……………………………………………… 

 

DU8. Amennyiben kérvényezték, azt az iskola elfogadta? 

 

1- igen → Ugrás a DU10. kérdésre   2 - nem 

 

DU9. Amennyiben nem fogadta el, akkor mi volt ennek az oka? 

 

1 - gyermekem nem megfelelő tanulmányi eredménye (délutáni korrepetálás 

szükséges) 

2 - kötelező délutáni foglalkozások 

3 - félreértés, tájékozatlanság a szülő részéről (részünkről) 

4 - félreértés, tájékozatlanság az iskola részéről 

5 – egyéb, éspedig: …………………………………………………………………………………….. 

 

A DU9. kérdés kitöltése után (ha kérvényezték a hazamenetelt), ugorjon 

a DU11. kérdésre! 

 

DU10. Amennyiben nem kérvényezték, mi volt ennek az oka?  
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1 - nem akartuk, hogy 4 előtt elmenjen az iskolából 

2 - az iskola/a tanárok általában ellenezték, hogy a szülők kérvényezzék 

3 - az iskola/a tanárok ellenezték, hogy mi kérvényezzük 

4 - nem kell kérvényezni, anélkül is haza mehet 

5 - nem tudtuk, hogy lehet kérvényezni 

6 - egyéb, éspedig:………………………………………………………………………………………. 

 

DU11. Az ön gyermeke benn marad délután az iskolában? 

1 - igen, minden nap 

2 - igen, egy-két alkalom kivételével minden nap 

3 - csak egy-két nap 

4 - nem→ Ugrás a DU16. kérdésre! 

 

DU12. Ha gyermeke benn marad az iskolában: Milyen változással járt az Önök 

számára, hogy az iskolában délután 4-ig tart a kötelező foglalkozás? 

1 - jelentős változással járt, de könnyű volt megszokni 

2 - jelentős változással járt és nehézséget jelentett 

3 - nem járt jelentős változással 

0 - nem vagyunk érintettek, gyermekünk felmentést kapott 

 

DU13. Mit gondol, az ön gyermekének inkább előnyös vagy inkább hátrányos a 

délután 4-ig tartó iskola? 

 

 1 – inkább előnyös    2 – inkább hátrányos 

 3 – sem ez, sem az    4 – nem tudom eldönteni 

 0 – nem vagyunk érintettek, gyermekünk felmentést kapott 

 

DU14a. A délután 4-ig tartó iskola bevezetése változtatott-e az Ön 

gyermekének általános iskolához való hozzáállásán? 

 

 1 – igen javított   2 – nincs változás 

 3 – igen, rontott   0 – nem tudom 

 

DU14b. A délután 4-ig tartó iskola bevezetése változtatott-e az Ön gyermekének 

tanuláshoz való viszonyán? 

 

 1 – igen javított   2 – nincs változás 

 3 – igen, rontott   0 – nem tudom 

 

DU14c. A délután 4-ig tartó iskola bevezetése van-e hatással arra, hogy mennyi 

házi feladatot visz haza a gyerek? 

 

 1 - igen, kevesebb itthoni házi feladata van  2 – nincs változás 

 3 - igen, több itthoni házi feladata van  0 – nem tudom 
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DU14d. A délután 4-ig tartó iskola bevezetése változtatott-e az Ön gyermekének 

fáradtságán? 

1 - igen, kevésbé fáradt    2 – nincs változás 

 3 - igen, fáradtabb     0 – nem tudom 

DU15. És gyermeke hogyan nyilatkozik a délutáni foglalkozásokról? 

5 - nagyon kedveli 

4 - inkább kedveli 

3 - semleges a véleménye 

2 - nem nagyon kedveli 

1 - nagyon nem kedveli 

9 - nem vagyunk érintettek, gyermekünk felmentést kapott 

0 – nem tudja 

 

DU16. Megítélése szerint az alábbiak számára milyen mértékben kedvező 

a kötelező délutáni foglalkozások bevezetése? (1-5 skála: egyáltalán nem 

– teljes mértékben, 0: nem tudja)  

 

személyek 1-től 5-ig skála NT/NV 

az igazgató számára 1 – 2 – 3 – 4 - 5 0 

a szülők számára 1 – 2 – 3 – 4 - 5 0 

a pedagógusok számára 1 – 2 – 3 – 4 - 5 0 

a jól tanuló gyerekek számára 1 – 2 – 3 – 4 - 5 0 

a rosszabbul teljesítő tanulók 

számára 

1 – 2 – 3 – 4 - 5 
0 

a rossz magaviseletű tanulók 

számára 

1 – 2 – 3 – 4 - 5 
0 

az Ön számára 1 – 2 – 3 – 4 - 5 0 

 

MINDENKITŐL 

 

DU16. Megítélése szerint az alábbiak számára milyen mértékben kedvező 

a kötelező délutáni foglalkozások bevezetése? (1-5 skála: egyáltalán nem 

– teljes mértékben, 0: nem tudja)  

 

személyek 1-től 5-ig skála NT/NV 

az igazgató számára 1 – 2 – 3 – 4 - 5 0 

a szülők számára 1 – 2 – 3 – 4 - 5 0 

pedagógusok számára 1 – 2 – 3 – 4 - 5 0 

a jól tanuló gyerekek számára 1 – 2 – 3 – 4 - 5 0 

e rosszabbul teljesítő tanulk 

számára 

1 – 2 – 3 – 4 - 5 
0 
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személyek 1-től 5-ig skála NT/NV 

a rossz magaviseletű tanulók 

számára 

1 – 2 – 3 – 4 - 5 
0 

az Ön számára…? 1 – 2 – 3 – 4 - 5 0 

 

 

DU17. Hogyan ítéli meg az iskolai kötelező délutáni foglalkozásokat? 

Milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal? (1-5 skála: egyáltalán 

nem – teljes mértékben, 0: nem tudja)  

 

megítélés értékelés 
Jó dolog, hogy délután négyig iskolában kell lenni, mert így sok 

szakkörre/foglalkozásra járhatnak a gyerekek az iskolán belül. 

1  2  3  4  5   0 

Jó dolog a délután négyig tartó iskola, mert nemcsak a tanórákon 

lehet tanulni, hanem más típusú foglalkozásokon is. 

1  2  3  4  5   0 

Nem jó a délután négyig tartó iskola, mert túl későre kerülnek az 

iskolán kívüli különórák emiatt. 

1  2  3  4  5   0 

Nem jó a délután négyig tartó iskola, mert délutánra mindig nagyon 

elfáradnak a gyerekek. 

1  2  3  4  5   0 

 

DU18. Ön mit tart fontosnak az iskolai tanórán kívüli foglalkozások esetében a 

gyermeke számára. Kérem, értékelje alábbi szempontokat, hogy milyen 

fontosak ebben a vonatkozásban (1: egyáltalán nem fontos;5:nagyon 

fontos;0:nem tudja)és milyen mértékben elégedett azzal, ahogyan jelenleg 

megvalósulnak az iskolában (1: egyáltalán nem elégedett; 5: teljes mértékben 

elégedett;0: nem tudja)?  

 

fontossági tényezők fontosság elégedettség 
Biztonságos helyen legyen akkor is, ha nincs szülői felügyelet. 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 
Kellemesen töltse a délutáni időszakot szabadidős 

tevékenységekkel. 
1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 

Még az iskolában készítse el a házi feladatot. 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 
Több időt tölthessen el együtt kötetlenül a többiekkel. 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 
Több időt tölthessenek el együtt kötetlenül a tanárok és a tanulók. 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 
Egyéni igények szerinti foglalkozásra nyíljon lehetőség.  1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 
Több ismétlési, korrepetálási lehetőségre nyíljon lehetőség. 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 
A tanórai tanuláshoz kapcsolódó ismeretek alkalmazására nyíljon 

lehetőség a tanórán kívül.  
1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 

Különböző gyerekek együtt foglalkoztatása révén társas készségek 

elsajátítására nyíljon lehetőség.  
1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 

Kreativitást fejlesztő foglalkozásokra nyíljon lehetősége (pl. 

művészeti foglalkozások). 
1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 

Sportfoglalkozásokra biztosítson lehetőséget. 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 
Idegen nyelvtanulásra biztosítson lehetőséget. 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 
Felkészítse a továbbtanulásra. 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 
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fontossági tényezők fontosság elégedettség 
Egyéb fontos szempont, éspedig: …………………………………………….. x 1 2 3 4 5  0 

 

DU19. Amennyire meg tudja ítélni, az ön gyermekének osztályában a többség 

 

 1 - általában délután négyig van iskolában 

 2 - általában már délután négy előtt elmegy az iskolából 

 0 – nem tudom 

 

DU20. Mit gondol a mindennapos testnevelésről? 

 

1 - hasznosnak, szükségesnek tartom 

2 - hasznosnak, szükségesnek tartom, de a jelenlegi feltételek mellett az iskolánkban 

ez nem kivitelezhető  

3 - elég volt a korábbi óraszám 

E1. Mennyire fontos feladata az általános  iskolának Ön szerint…. (1: egyáltalán 

nem fontos; 5: nagyon fontos; 0: nem tudom) 

 

feladatok értékelés 

A gyerekek tárgyi tudásának bővítése. 1 2 3 4 5  0 

Alapkészségek (írás, olvasás, számolás) fejlesztése.  1 2 3 4 5  0 

Hosszabb távú boldogulás szempontjából fontos készségek fejlesztése. 1 2 3 4 5  0 

Idegen nyelvoktatás. 1 2 3 4 5  0 

Az érdeklődés, tanulás iránti vágy felkeltése. 1 2 3 4 5  0 

A gyerekek szocializációja. 1 2 3 4 5  0 

A gyerekeknek meleg étel/ital biztosítása. 1 2 3 4 5  0 

A gyerekek ellenőrzése, antiszociális, rossz viselkedések 

megakadályozása. 1 2 3 4 5  0 

Pályaválasztásban való segítségnyújtás. 1 2 3 4 5  0 

A gyerekek magánéleti problémáiban való segítségnyújtás. 1 2 3 4 5  0 

 

E2. Gyermeke milyen tanuló? 

 

5 - kitűnő      4 - jó 

3 – közepes    2 - gyenge 

1 - bukdácsol 

 

E3. Összességében elégedett-e gyermeke tanulmányi eredményével? 

 

5 - teljes mértékben elégedett  4 - elégedett  

3 - közepesen elégedett   2 - nem nagyon elégedett 

1 - kifejezetten elégedetlen 
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E4. Mit gondol a tanulás fontosságáról gyermeke boldogulása szempontjából? 

 

5 - nagyon fontos    4 - fontos  

3 - közepesen fontos   2 - kevéssé fontos 

1 - nem fontos 

 

E5. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem; 5: teljes 

mértékben; 0: nem tudja) 

 

állítás egyetértés 
A tanulás elsősorban azért fontos, mert jó bizonyítvány nélkül ma már 

képtelenség továbbtanulni 1 – 2 – 3 – 4 – 5   0 

A tanulás elsősorban azért fontos, hogy a gyerekek megtanulják, hogy mit és 

hogyan illik és nem illik csinálni a „nagybetűs életben” 1 – 2 – 3 – 4 – 5   0 

A tanulás elsősorban azért fontos, hogy jó álláshoz juthasson majd a gyerek. 1 – 2 – 3 – 4 – 5   0 

A tanulás elsősorban azért fontos, mert e nélkül ma már nem lehet munkát találni. 1 – 2 – 3 – 4 – 5   0 

A tanulás elsősorban azért fontos, mert ma már egész életen át mindig vannak 

olyan helyezetek, amikor új dolgokat kell megtanulni.  1 – 2 – 3 – 4 – 5   0 

A tanulás elsősorban azért fontos, mert a gyerekek olyan dolgokat tanulhatnak 

meg, amit a családjuk nem tudna megtanítani nekik. 1 – 2 – 3 – 4 – 5   0 

 

E6. Mennyire elégedett  az iskola jelenlegi működésével?  

 

 5 – teljes mértékben elégedett   4 – nagymértékben elégedett 

 3 – közepesen elégedett    2 – nem elégedett 

 1 – teljesen elégedetlen    0 – nem tudja 

 

E7. Mennyire elégedett gyermeke iskolájában dolgozó pedagógusokkal?  

 

 5 – többségével elégedett    4 – sokukkal elégedett 

 3 – néhánnyal elégedett    2 – kevéssel elégedett 

 1 – elégedetlen velük     0 – nem tudja 

 

E8. Előfordul-e az alábbi gyakorlat? Ön vagy házastársa és a gyerek… 

 

programok majdnem 

mindennap 

egyszer-

kétszer egy 

héten 

egyszer-

kétszer egy 

hónapban 

 

soha 

Együtt, közösen vacsoráznak a családi asztalnál. 4 3 2 1 

Filmekről, TV műsorokról, könyvekről beszélgetnek.  4 3 2 1 

Barátairól, osztálytársairól beszélgetnek. 4 3 2 1 

Házi feladatot átbeszélik, ha kell, segítenek.  4 3 2 1 
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Szabadidős programokat csinálnak együtt (kirándulás, 

mozi, stb). 
4 3 2 1 

Együtt végeznek otthoni feladatokat (pl. házimunkát). 4 3 2 1 

 

E9. Önök szerint hogyan fog alakulni jelenleg 5. osztályba járó gyermekük élete, 

ha elvégezte az általános iskolát? 

 

 1 – továbbtanul    2 – dolgozni fog 

 3 – otthon marad    4 - még nem tudják, hogy mit fog 

csinálni 

 

E10. Önök szerint hogy fog alakulni jelenleg 5. osztályba járó gyermekük élete 

a középiskola után?  

 

 1 – továbbtanul    2 – dolgozni fog 

 3 – otthon marad    4 – külföldre megy 

5 - még nem tudják, hogy mit fog csinálni 

 

E11. Van-e elképzelése arról, hogy mi legyen a gyerekből, ha felnő?   

1 -  Igen, pontosan tudom:…………………………...……….. 
2 -  Van róla elképzelésem, de még változhat 
3 -  Még nem alakult ki 
4 -  Egyéb, éspedig: 

 

E12. És tudomásuk szerint ő mi szeretne lenni? 

 

1 -  ugyanaz 
2 -  Más. éspedig: …………………………………………………..  

 

 

D1. Kik élnek együtt gyermekével egy háztartásban? Több válasz is lehetséges! 

 
1 Édesapja és édesanyja együtt 
2 Édesanyja egyedül 
3 Édesapja egyedül 
4 édesanyja és nevelőapja 
5 édesapja és nevelőanyja 
6 nagyszülők 
7 mások, éspedig: …………………………………………… 

 

D2. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége a gyermek édesapjának 

(nevelőapjának)? 

 

 1 – 8 általános vagy kevesebb   2 – szakmunkásképző 
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 3 – szakközépiskola, technikum   4 – gimnázium 

 5 – főiskola, egyetem     6 – a háztartásban 

nincs apa 

0 – nem válaszol 

 

D3. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége a gyermek édesanyjának 

(nevelőanyjának)?     

 

 1 – 8 általános vagy kevesebb   2 – szakmunkásképző 

 3 – szakközépiskola, technikum   4 – gimnázium 

 5 – főiskola, egyetem     6 – a háztartásban 

nincs anya 

0 – nem válaszol 

 

D4. Az édesapa (nevelőapa) jelenleg…      

 

 1 – alkalmazott (állásban van)   2 – vállalkozó 

 3 – munkanélküli, szociális segélyen van  4 – egyéb, 

éspedig:………….. 

 0 – a háztartásban nincs apa 

 

D5. Az édesanya (nevelőanya) jelenleg…      

 

 1 – alkalmazott (állásban van)   2 – vállalkozó 

 3 – munkanélküli, szociális segélyen van  4 – egyéb, 

éspedig:…………….. 

 0 – a háztartásban nincs anya 

 

 

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT! 
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Kvalitatív vizsgálat interjúvázlatai 
 

Intézményvezetői interjúvázlat 

 

I. Az intézményvezető rövid bemutatkozása. Az iskola és társadalmi környezetének 

bemutatása – kb. 10 perc 

Az iskolavezető végzettsége, képesítése, mióta tanít, korábbi vezetői tapasztalatai, mióta 

ennek az intézménynek a vezetője? 

Az intézmény rövid bemutatása (infrastrukturális adottságok, társadalmi-gazdasági 

környezet, tanulói összetétel: HH, HHH és roma arány, SNI arány). Az elmúlt 5-10 év 

változásai a társadalmi-gazdasági környezetben, a tanulói összetételben, az intézményi 

működésben (különösen a tanulói eredményességhez kapcsolódóan). Milyen kihívásokat 

jelentenek ezek az intézményre nézve, s hogyan próbáltak ezekre reagálni (pl. szervezeti 

változás, IPR-program, Útravaló illetve TÁMOP programok (melyik?), más programok 

stb.)? 

 

II. Az intézmény céljai, a pedagógiai program sajátosságai 

Hogyan fogalmazná meg az iskola legfontosabb céljait? Minek hatására alakultak ezek a 

célok? (Hogyan illeszkedik ehhez az oktatási-nevelési koncepciójuk, pedagógiai 

programjuk? – elkérni vagy letölteni a ped. programot) 

Az oktatás-nevelés helyi sajátosságai (pl. iskolaotthonos osztályok, tagozatok, emelt szintű 

képzések, művészeti képzés stb.). A napközi/tanulószoba látogatottsága, ennek változásai. 

Megítélése szerint milyen készségek fejlesztésében lehet nagy szerepe az iskolának? 

(általában) És Önök mire helyezik a hangsúlyt? 

 

III. Eredményesség a saját iskola vonatkozásában 

Hogyan értelmezhető e konkrét intézmény esetében az eredményesség (milyen kritériumai, 

mutatói lehetnek ennek pl. alsó és felső tagozaton)? A tanulmányi eredményességen túl az 

eredményesség milyen más vonatkozásai fontosak és miért? Mennyire tartják 

eredményesnek iskolájukat a tanulmányi eredményesség terén illetve az egyéb 

eredményesség-dimenziókban? Milyen korlátai vannak annak, hogy nem tud eredményes 

lenni az iskola? 

Mi a legnagyobb erőssége az iskolának és milyen területen szorulnak fejlesztésre? Milyenek 

az iskola beiskolázási és továbbtanulási jellemzői? Milyennek értékelik a 

kompetenciamérési eredményeiket? 

Milyen konkrét céljai vannak az intézménynek az eredményesség növelése terén? Hogyan 

kívánják ezeket elérni? (A 2015 júniusáig elkészített intézkedési tervben milyen erősségeket 
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és gyengeségeket azonosítottak? Milyen intézkedések kidolgozására került sor? Hogyan 

született ez a terv, mennyire csak „papír”- elkérni a tervet, ha lehet) 

Mennyire partnerei az intézményvezetésnek a célok elérésében a) a tantestület, b) a szülők, 

c) a fenntartó, d) az országos szintű oktatásirányítás, e) más helyi szereplők (pl. óvoda, 

önkormányzat, civil szervezetek, gyermekvédelem stb.)? (a külső szereplők közül melyik 

mennyire fontos – későbbi interjú) 

Milyen külső feltételek segítik és melyek gátolják az iskola eredményes működését? Milyen 

belső tényezők segítik és melyek gátolják az iskola eredményes működését? Hogyan tudják 

befolyásolni azokat? 

 

IV. Az iskola szervezete 

Milyen összetételű (életkor, fluktuáció, képzettség stb.) a tantestület? Milyen problémák 

merülnek fel az ellátottság terén? Pl. Van-e létszámhiány, szakos ellátottsági hiány? 

Milyen segítő személyzet áll a pedagógusok rendelkezésére (belső-külső, milyen 

kompetenciákkal, közmunkás, vagy alkalmazott stb.)? Mi a szerepük az iskolában (milyen 

területeken, milyen kapacitással, milyen eredményességgel vesznek részt az oktatásban), 

milyen az együttműködés a pedagógusok és a segítő szakemberek között? Mennyire tartja 

fontosnak (vagy mennyire lenne fontos) a szakmai segítők jelenléte? 

Milyen a tantestület leterheltsége, ez változott-e az elmúlt években? Ha volt változás, ez 

hogyan hat az eredményességre? Milyen a tantestületen belüli feladatmegosztás?  Próbálják-

e és hogyan próbálják motiválni a kevésbé jól teljesítő pedagógusokat? És tudják-e 

valamivel jutalmazni, ösztönözni a jól teljesítő pedagógusokat? 

Megítélése szerint az Ön intézményében milyen a viszony az iskolavezetés és a tantestület 

tagjai között? Mi jellemzi a tantestületen belüli légkört? Mely területeken jó az 

együttműködés, s hol lehetne javítani? Tudja-e ezt befolyásolni, ha igen, hogyan? A 

tantestületen belül vannak-e nézetkülönbségek az eredményességhez kapcsolódóan (pl. 

HHH tanulók oktatása/nevelése, pl. alsós-felsős tanárok között, vagy munkaközösségek 

között)?  

Mi jellemzi az iskola-szülő kapcsolatot? Mennyire esik egybe az iskola és a szülők 

értékrendje, oktatással kapcsolatos elvárásai? (Milyen attitűdök jellemzőek, milyen 

elvárások fogalmazódnak meg a szülők részéről az iskola irányába?) Bevonhatók-e a szülők, 

a családok az iskola életébe, mely területeken és hogyan, mekkora arányban? Milyen 

lehetőségeket lát a jobb együttműködés kialakítására?  

Mi jellemzi a fegyelmezettséget, motivációt (pl. hiányzások, késések, lemorzsolódás)? A 

tanulók mekkora körét érintik ezek a problémát, hol az a határ, amikor úgy érzik, hogy 

intézkedniük kell? 

 

V. A pedagógiai gyakorlat (tekintettel a magas HH arányra) 

Hogyan látja a pedagógusok szerepét és lehetőségeit az iskolai eredményesség növelése 

szempontjából? Meddig terjed a pedagógusok hatásköre/hatása? Miben látja az 
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iskola/pedagógusok korlátait? Hogyan lehetne a hiányokat kezelni? Melyek a legfontosabb 

segítő és akadályozó tényezők e téren Önöknél, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

és/vagy roma és/vagy SNI tanulók nagy arányára?   

Mennyire tartja fontosnak, és miként tudja segíteni az intézmény a hátrányos helyzetű 

tanulók tehetségének kibontakoztatását, felzárkózását, esélyeik növelését, vannak-e erre 

speciális programjaik, eszközeik? Vezetnek-e nyilvántartást az eredményekről ilyen 

bontásban is? (pl. továbbtanulás, évismétlés, tanulmányi eredmények)  

Milyen szerepe van az eredményesség növelése szempontjából a délután 4-ig tartó 

iskolának? A tanulók hány %-a marad a felső tagozaton az iskolában délutánra?  Hogyan 

fogadták a pedagógusok a délutánig tartó iskola bevezetését? A különböző tanórán kívüli 

illetve szabadidős (akár szünidei) tevékenységeknek, szakköröknek, sportnak, 

művészeteknek, felzárkóztatásnak, tehetséggondozásnak van-e szerepe az eredményesség 

növelése szempontjából? (Vannak-e olyan jó gyakorlataik, amelyeket másoknak is ajánlani 

tudnak? Vannak-e további terveik, fejlesztési elképzeléseik ezen a területen? 

Az iskola pedagógusai milyen módszereket alkalmaznak a diákok eredményességének, 

motivációjának növelése érdekében, s mennyire sikeresek ezek? Mit gondol, milyen 

módszerek, eszközök lehetnek sikeresek a diákok érdeklődésének felkeltésében (tanórákon 

és tanórákon kívül)? Az alternatív tanítási módszerek, a korszerű oktatástechnikai eszközök 

mennyiben járulhatnak hozzá a tanulói eredményességhez? 

 

VI. Szakmai fejlődés és együttműködés 

Értékeli-e az iskolavezetés a pedagógusok munkáját, milyen gyakorisággal, és milyen 

szempontok szerint? Ez segíti-e a pedagógusok szakmai fejlődését?  

Hol érzik a szakmai kompetenciáikban a korlátaikat az eredményesség növelése terén? A 

szakmai továbbfejlődés szempontjából a pedagógusok számára milyen lehetőségek adódnak 

és melyek a leginkább hasznosak Önöknél? (pl. önképzés, hospitálás, továbbképzés, 

fejlesztésekben, innovációban való részvétel)  

Mennyire jellemző intézményen belül a szakmai tapasztalatok megosztása (pl. egymás 

óráinak látogatása, mentorálás, beszámoló továbbképzésekről)? Ha a pedagógusok új 

ismereteket és módszereket tanulnak, átkerül-e ez a mindennapok gyakorlatába?  

Hogyan látja saját szerepét és lehetőségeit az iskolai eredményesség növelése 

szempontjából? Intézményvezetőként hogyan kíséri figyelemmel a tanulók, a pedagógusok 

munkáját? (pl. Milyen gyakran látogat tanórákat, fontosnak tartja-e ezt? Hogyan kíséri 

figyelemmel a diákok eredményeit?) 

Tapasztalható-e az Ön iskolájában kiégés a pedagógusok körében, ez milyen mértékben 

befolyásolja az iskola eredményességét és mit tudnak tenni ellene? 

 

VII. Policy javaslatok 

Melyek azok működő gyakorlatok és melyek lennének azok a további teendők, intézkedések, 

amelyek a leginkább hozzájárulnak ahhoz, hogy egy többségében hátrányos helyzetű 



 

183 
 

gyerekeket oktató iskola sikeres lehessen? (Ismer-e konkrét sikeres modellt, ami esetleg 

adaptálható lenne megfelelő források bevonása esetén?) Milyen feltételek meglétét tartja 

szükségesnek?  

 

Pedagógus interjúvázlat 

 

I. Bevezetés: 

1. A kérdezett rövid bemutatkozása. 

● A kérdezett szakiránya (alsós, felsős, tantárgy), tanítási tapasztalata, az 

intézményben betöltött egyéb funkciók, pozíciók. Életpálya besorolás, meglévő 

vagy folyamatban lévő minősítés. 

● Ha felső tagozatos: Összesen hány tanítási órája van egy átlagos héten? Milyen egyéb, 

tanórán vagy tanításon kívüli elfoglaltságai vannak az iskolában? A délutáni idősávban 

van-e feladata, ha igen, mi az? Összesen kb. hány órát tölt egy átlagos héten az 

iskolában?  

● Ha fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus: Ezt a tevékenységet milyen óraszámban, 

milyen beosztásban végzi (pl. főállású-e, tanít-e mást is)? 

2. Az intézmény céljai, a pedagógiai program sajátosságai 

● Hogyan fogalmazná meg az iskola legfontosabb céljait? Megítélése szerint mennyiben 

van konszenzus a célokban az intézményvezetés illetve a pedagógusok között, és a 

tantestületen belül? Miben vannak eltérések? 

  

II. TEMATIKUS EGYSÉGEK 

  

1. Eredményesség a saját iskola vonatkozásában 

● Hogyan értelmezhető e konkrét intézmény esetében az eredményesség (milyen 

kritériumai, mutatói lehetnek ennek pl. alsó és felső tagozaton)? A tanulmányi 

eredményességen túl, vannak-e más eredményességi kritériumok, melyek ezek és 

miért ezek? Mennyire tartja eredményesnek iskolájukat a tanulmányi eredményesség 

terén illetve más, eredményességgel összefüggő területeken? 

● Mi a legnagyobb erőssége az iskolának, milyen területen szorulnak fejlesztésre? 

● Tudomása szerint vannak-e, és ha igen, milyen (konkrét) céljai vannak az 

intézménynek az eredményesség növelése terén? Hogyan kívánják ezeket elérni? A 

2015 júniusáig elkészített intézkedési tervben milyen erősségeket és gyengeségeket 

azonosítottak? Milyen intézkedések kidolgozására került sor? (Ismeri-e egyáltalán 

az intézkedési tervet? ) 

● Mennyire partnerek a célok elérésében a szülők, a fenntartó, más helyi szereplők (pl. 

óvoda, önkormányzat)? 
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● Milyen külső feltételek segítik és melyek gátolják az iskola eredményes működését? 

Milyen belső tényezők segítik és melyek gátolják az iskola eredményes működését? 

Hogyan tudják befolyásolni azokat? 

  

2. Pedagógiai kihívások és lehetőségek  

Helyzetértékelés 

● Milyennek látja az iskola tanulói összetételét, milyen változásokat tapasztal ebben? 

Az iskola tanulói összetétele milyen oktatásszervezési és pedagógiai kihívásokat 

jelent az iskola számára? És ez milyen következményekkel jár a pedagógusok 

számára? 

● Ön milyen osztályokban tanít? Mi jellemzi ezekben az osztályokban a HHH/roma 

tanulók arányát?  

● Milyen kihívásokat jelent Ön szerint az iskolában a magas HHH/roma arány? 

Hogyan tudják a pedagógusok kezelni ezeket a kihívásokat? Milyen megoldások 

működnek, van-e olyan, ami kudarcot vall? Van-e ebben különbség a pedagógusok 

között, s mi lehet ennek az oka? (végzettség, képességek, kompetenciák, 

személyiségjegyek stb.) 

 

A pedagógusok lehetőségei és eszközei 

● Hogyan látja a pedagógusok szerepét és lehetőségeit a tanulói eredményesség 

szempontjából a HHH/roma kapcsán? Meddig terjed a pedagógusok 

hatásköre/hatása? Miben látja az iskola/pedagógusok korlátait? Hogyan lehetne a 

hiányokat kezelni? 

● Ön milyen módszereket alkalmaz a diákok eredményességének, motivációjának 

növelése érdekében, s mennyire sikeresek ezek? Tapasztalatai szerint milyen 

módszerek, eszközök lehetnek sikeresek a diákok érdeklődésének felkeltésében 

(tanórákon és tanórákon kívül)? Az alternatív tanítási módszerek, a korszerű 

oktatástechnikai eszközök mennyiben járulhatnak hozzá a tanulói 

eredményességhez? 

● Mennyire jelentenek problémát Önnek a magatartási zavarok, a tanórai fegyelmezés? 

Milyen eszközei, módszerei vannak a megoldásra?  

● A 16 óráig tartó iskola az Önök iskolájában hozzájárult az eredményesség 

javulásához vagy nem volt ilyen hatása? Ha volt, kiknél és miben jelentkezett ez a 

hatás? A tanórán kívüli foglalkozások megítélése szerint miben járulnak hozzá a 

tanulók eredményességének növeléséhez? És jelentett-e ez változást az Ön 

feladataiban, ha igen, miben?  

 

Szakmai segítség elérhetősége 

● Milyen segítő személyzet áll a pedagógusok rendelkezésére (belső-külső, 

iskolapszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens, 

szociálpedagógus)? Dolgoznak-e közmunkások az iskolában a pedagógiai munkát 

segítőként?  
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● Mi a szerepe a segítő szakembereknek itt az iskolában (milyen területeken, milyen 

kapacitással, milyen eredményességgel vesznek részt az oktatásban)? Mennyire 

tudnak hozzájárulni az eredményesség növeléséhez? 

● Ön milyen gyakran és milyen esetekben szokott élni ezzel a lehetőséggel? Ha nincs 

segítő: Mennyire (lenne) fontos a szakmai segítők jelenléte és milyen jellegű 

segítségre lenne szüksége? 

  

3. Szakmai fejlődés és szakmai együttműködés 

● Értékeli-e az iskolavezetés az Ön munkáját, milyen gyakorisággal, és milyen 

szempontok szerint? A visszajelzés segíti-e az Ön szakmai fejlődését?  

● Ön hogyan érzi, vannak-e olyan szakmai fejlődési lehetőségek, amelyek az Ön 

esetében az eredményesség növeléséhez hozzájárulnak? Milyen lehetőségei vannak 

a szakmai továbbfejlődésre? (önképzés, továbbképzés, innovációban való részvétel 

stb.) Van-e olyan terület, ahol továbbképzésre lenne szüksége, s ha igen, mi az? 

Milyen területeken vett részt az utóbbi 5 évben továbbképzésben? 

● Mennyire jellemző intézményen belül a szakmai tapasztalatok megosztása (pl. 

egymás óráinak látogatása, mentorálás, beszámoló továbbképzésekről)? Ha a 

pedagógusok új ismereteket és módszereket tanulnak, átkerül-e ez a mindennapok 

gyakorlatába?  

● Ha felső tagozatos tanár: Szaktárgyának területén működik-e munkaközösség az 

iskolában? Milyen segítséget jelent ez az Ön munkája szempontjából? Iskolán kívül 

tagja-e más munkaközösségnek, hálózatnak? És ez milyen segítséget jelent Önnek? 

● Ha alsós igazgatóhelyettes: Az alsó tagozaton működik-e munkaközösség? Milyen 

segítséget jelent ez az Ön munkája szempontjából? Iskolán kívül tagja-e más 

munkaközösségnek, hálózatnak? És ez milyen segítséget jelent Önnek? 

● Ha fejlesztő, gyógypedagógus: Ön tagja-e valamilyen munkaközösségnek? Ha igen, 

milyen segítséget jelent ez az Ön munkája szempontjából? Iskolán kívül tagja-e más 

munkaközösségnek, hálózatnak? És ez milyen segítséget jelent Önnek? 

● Mi a véleménye a meghosszabbodott iskolaidő bevezetéséről és a 32 óra 

bevezetéséről? Megítélése szerint ez elősegíti, vagy inkább hátráltatja a pedagógusok 

munkáját / szakmai fejlődését / a tanulók eredményességét / a tanulók 

esélykülönbségeinek alakulását? 

 

4. Intézményi klíma, szervezeti működés 

● Megítélése szerint az Ön intézményében milyen a viszony az iskolavezetés és a 

tantestület tagjai között? Mi jellemzi a tantestületen belüli légkört? Mely területeken 

jó az együttműködés, s hol lehetne javítani? A tantestületen belül vannak-e 

nézetkülönbségek az eredményességhez kapcsolódóan (pl. HHH tanulók 

oktatása/nevelése, alsós-felsős tanárok között, munkaközösségek között stb.)? 

● Megítélése szerint az intézményvezetés mennyire következetes elképzelésekkel 

rendelkezik az eredményesség növelésének irányában? És ez hogyan valósul meg a 

gyakorlatban? 
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● Milyen kommunikációs csatornák működnek az iskolában (pl. van-e kör e-mail 

rendszer stb.)? Milyen fórumai, alkalmai vannak ezeknek, s ezek mennyire 

hatékonyak? (pl. nevelési értekezlet és egyéb találkozók gyakorisága, tartalma, célja, 

információáramlás, alsó-felső tagozat, munkacsoportok stb.) 

● Mi jellemzi az iskola-szülő kapcsolatot? Mennyire esik egybe az iskola és a szülők 

értékrendje, oktatással kapcsolatos elvárásai? (Milyen attitűdök jellemzőek, milyen 

elvárások fogalmazódnak meg a szülők részéről az iskola irányába?) Bevonhatók-e 

a szülők, a családok az iskola életébe, mely területeken és hogyan? Milyen 

lehetőségeket lát a jobb együttműködés kialakítására? 

● Mi jellemzi a tanár-diák kapcsolatokat? Milyen a tanulók közötti viszony? 

Leggyakrabban miből adódnak konfliktusok, s mit tesznek azok megoldásáért? 

 

5. Policy javaslatok 

Melyek azok működő gyakorlatok és melyek lennének azok a további teendők, intézkedések, 

amelyek a leginkább hozzájárulnak ahhoz, hogy egy többségében hátrányos helyzetű 

gyerekeket oktató iskola sikeres lehessen? (Ismer-e konkrét sikeres modellt, ami esetleg 

adaptálható lenne megfelelő források bevonása esetén?) Milyen feltételek meglétét tartja 

szükségesnek? 

 

Tanulói interjúvázlat 

(fókuszcsoportos beszélgetés) 

 

 

Rövid bemutatkozás  

Keresztnév, évfolyam (egy osztályba járnak-e), milyen tanuló, kedvenc tantárgy, lakóhely 

(helybeli vagy bejáró) 

 

Az eredményesség értelmezése 

Kiket tartanak sikeresnek ebben az iskolában? (Kikre lehet büszke az iskola – pl. sport, 

tanulás, verseny.) És Ti mennyire értetek egyet ezzel? 

 

Az iskoláról, tanulásról 

 Miben látjátok az iskola szerepét/hatását eddigi életetekben? Milyen hatással vannak 

az eddigi eredményeitekre nevelőitek, tanáraitok (óvoda, alsó tagozat, jelenleg)  

 Az iskolai sikeresség személyes élménye. Az interjú alanya miben sikeres vagy miben 

lehetne sikeres? Melyek a nehezebben teljesíthető tantárgyak (és miért), melyek a 

könnyebben teljesíthető tantárgyak (és miért)?   

 Szoktatok-e készülni a tanórákra és kb. mennyit egy nap? Otthon, vagy az iskolában 

készültök másnapra? Szükség esetén honnan kaptok segítséget a tanulásban? A szülők 

ellenőrzik-e pl. a házi feladatokat? 

 Az iskolai tanórák általában mekkora erőfeszítést igényelnek? (Tanórai figyelem.)  



 

187 
 

 És a délutáni foglalkozások? Maradnak-e délutánra? Milyen foglalkozásokon vesznek 

részt? Mennyire szívesen vesznek részt, és miért?   

 Mennyire tartjátok fontosnak az iskolát és a tanulást az életben? Jövőbeni egyéni 

életcélok, melyekhez iskola/tanulás szükséges. (Milyen iskola, mennyi tanulás?)  

 Milyen irányban gondolkodnak a továbbtanulásról?  Kapnak-e ebben a kérdésben 

segítséget, ha igen, kitől (család, iskola, egyéb)? 

 A szüleitek mit gondolnak a tanulásról és az iskoláról? (Ahogyan otthon beszélnek a 

tanulásról és erről az iskoláról.)  

 Mit gondoltok, mitől függ az, hogy az osztályotokban kinek megy jobban a tanulás és 

kinek kevésbé? Mennyire befolyásolja ez a tanárok gyakorlatát (pl. kivételeznek-e a 

jobbakkal, segítenek-e a nehezebben tanulóknak és hogyan)? A tanulásban inkább 

együttműködés vagy inkább rivalizálás jellemző (pl. kitől tudod megkérdezni a leckét, 

segítetek-e egymásnak) 

 Ebben az iskolában mi számít súlyos fegyelmezetlenségnek? (Említs egy példát.) Kik 

a szabályszegők és kik a szabálytartók? (jellemzőik) Vannak-e olyan csoportok, akik 

a másokkal való viselkedésükben eltérnek a többiektől? Te hogyan viszonyulsz 

hozzájuk és a tanárok hogyan kezelik őket? 

 Vannak-e olyan tanárok, akik máshogy tanítanak, mint korábban, vagy mint mások 

(pl. újdonságokkal kísérleteznek)? Ezt hogyan fogadják a diákok? 

 

Az iskola, mint szervezet 

  Milyennek látjátok az iskola tanórán kívüli programjait, tanulási és nem tanulási 

lehetőségeit? Milyen az iskola vonzereje és az miben mutatkozik meg? (pl. programok, 

sport, játék)  

 Mi jellemzi a tanárok és a diákok kapcsolatát? (kölcsönös tisztelet mértéke; 

értékrendbeli eltérések; egymással megosztott témák) 

 Mi jellemzi a tanárok és a szüleitek kapcsolatát? (eljárnak-e szülőire, fogadóórára, 

családlátogatás stb.) 

 Mi jellemzi az osztályotokban a diákok egymással való kapcsolatát? (vannak-e 

csoportosulások? Mi a csoportosulás alapja? Hogyan viszonyulnak egymáshoz a 

különféle csoportok? Az osztály egésze mennyire tart össze, vannak-e kizárások, tartós 

barátságok. A kapcsolatteremtés képességének fejlesztése, pozitív-negatív 

tapasztalatok. 

 

 

 

Szülői interjúvázlat 

 (fókuszcsoportos beszélgetés) 

 

I. Rövid bemutatkozás a résztvevőktől 

 Hány gyermekük jár ebbe az iskolába, melyik évfolyamra, körzetes iskola vagy 

sem.  
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 Miért választották ezt az iskolát? (Ha van a közelben másik iskola, vagy másik 

a körzetes iskola, miért nem azt választották?) 

 

II. A szülők tanuláshoz és iskolához fűződő attitűdjei, értékrendje 

 

 Mit jelent az Önök számára a tanulás? (a tanulás fontosságának megítélése)  

 Milyen terveik vannak a gyermekük iskoláztatására vonatkozóan? Mit 

gondolnak, hogyan tudják elérni ezt a célt, s ebben mekkora szerepe van a 

családnak, az iskolának, egyéni ambícióknak stb.  

 

III. Az iskoláról 

 

 Önök szerint milyen a „jó” iskola? Milyen szempontok fontosak az Önök 

számára? Mennyire teljesülnek ezek az elvárások gyermekük iskolájában? Ez az 

iskola milyennek tekinthető a környék többi iskolájához képest a tanulók 

összetételét, az iskola eredményeit tekintve?  

 Mit gondolnak, mikor eredményes egy iskola? (tanulmányi eredményesség és 

azon kívüli szempontok, melyik mennyire fontos) Mennyire tartják 

eredményesnek iskolájukat a tanulmányi eredményesség terén illetve az egyéb 

említett eredményesség-dimenziókban?  

 Mennyire elégedettek az oktatás színvonalával és a délutáni programkínálattal? 

Mi a véleményük a délután 4 óráig tartó iskoláról (jelentett-e ez változást az 

iskolában, s őket/gyermeküket hogyan érintette).  

 

IV. A szülők szerepe az oktatásban 

 

 Ön szerint milyen családok, milyen diákok számára könnyebb az iskolában helytállni? 

Miért? És milyen családok, milyen diákok számára nehezebb az iskolában helytállni? 

Miért? Kinek kellene megoldani ezeket a nehézségeket? Mit gondol, mit tud kezdeni 

az iskola ezekkel a nehézségekkel?  

 Mitől lehetnek eredményesebbek a tanulásban a gyermekek? Szülőként 

(egyénileg) mit tudnak tenni azért, hogy gyermekük eredményesebb legyen a 

tanulmányaiban? Milyen erőforrásokat tudnak mozgósítani ennek érdekében? 

(tudnak-e, akarnak-e nekik segíteni) 

 

V. Az iskolával való kapcsolat 

 

 Milyen a kapcsolatuk az iskolával? Honnan értesülnek gyermekük tanulmányi 

eredményéről és mennyire „naprakészen” követik azokat? Milyen gyakran 

vesznek részt szülői értekezleten, fogadóórán? (ha nem: Miért nem járnak?) Az 

iskolai programokon és a hivatalos kapcsolattartási fórumokon kívül szoktak-e 

találkozni a pedagógusokkal? Ha akarnának találkozni a gyermekük 

osztályfőnökével, tanáraival, megoldható lenne-e? És az igazgatóval? 
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 Mit gondolnak az iskola által szervezett programokról? Mely iskolai 

rendezvényeken, programokon jelennek meg a szülők, s ezek mennyire 

fontosak az Önök számára? Igényelnének-e több lehetőséget és támogatást az 

iskolával való személyes kapcsolat terén? Ha igen, milyeneket? Szülőként 

hogyan látja, az iskola mennyire tekinti partnernek a szülőket, min lehetne 

javítani?  
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