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A doktori értekezés tárgya és célkitűzései 

 
A „szülői 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 kereteik 
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kimunkálásában az 1980-as években alkotó Epstein játszott meghatározó 
szerepet (Epstein 1987). 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. Ezzel egyidejűleg a kritikai 
oktatásszociológia egyes képviselői – a társadalmi- és tőkeelméletek 
alapján – megfogalmazták tudományos álláspontjukat a különböző 
társadalmi csoportok, rétegek bevonódási formáiról, azok 
jellegzetességeiről (Lareau 1987, 1996; McNeal 1999).    

 
A disszertáció elméleti kereteiben áttekintettük és elemeztük a szülői 
bevonódás témakörét érintő nemzetközi oktatásszociológiai és 
neveléstudományi szakirodalmat. A hazai tanulmányok többnyire a család 
és az iskola vagy az otthon és az intézményes nevelés 
kapcsolatrendszerének szemszögéből vizsgálták ezt a témakört (Füle 1989; 
Hunyady 2002; Hunyady 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).  

A szülői részvétel – angol terminussal - a „parental involvement” – 
témaköre hazánkban először a különböző nemzetek feletti szervezetek 
szakmai tanulmányainak előtérbe kerülésével merült fel (Podráczky 2012). 
Ennek egyik legfőbb erénye az volt, hogy ez a téma a korábbiaktól eltérő 
megközelítéssel 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.   
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A szülői részvétel/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 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 kutatás kérdései 

 
A szülői bevonódás fogalmának tudományos megalapozottságát azzal 
kívántuk erősíteni, hogy igyekeztük bekapcsolni azt az oktatásszociológia, 
a pedagógia, az oktatáskutatás hagyományos tudományos 
fogalomrendszerébe. A dolgozatban felvázoltuk a szülői részvétel 
értelmezési keretrendszerét, azokat a dimenziókat, mely az empirikus 
kutatás alapját jelentik. A szülői részvétel fogalmának operacionalizálását 
követően lehetőség nyílt arra, hogy a szülői részvételhez sorolható 
magatartásformákat, illetve azok mennyiségi aspektusát elemzés tárgyává 
tehessük.  
 
A kutatási célokkal összhangban kijelöltük azokat a témaköröket, melyek 
támaszkodnak a nemzetközi szakirodalomra, s egyúttal alapját jelentik 
kutatási kérdéseinknek.  
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1. Az első tématerület az egyes szülői magatartásformák és a tanulók 
iskolai eredményességének összefüggésrendszerére fókuszál. Alapjaiban 
támaszkodik azokra az empirikus kutatási eredményekre, melyek azt a 
célt tűzték ki, hogy a szülői bevonódás egyes viselkedésformái és a 
tanulmányi eredmények közötti kapcsolatot feltárják.   

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.  

3. A harmadik kérdéskör az iskola és a szülő kapcsolatrendszerét vizsgálja 
a bemutatott angolszász partnerkapcsolati modellek alapján. 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? 
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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 szülői bevonódás angolszász 
országokban megszokott modelljei és gyakorlata, illetve a hazai 
intézményi gyakorlatok és lehetőségek között kimutathatók.  
 
 

A kutatás módszertana 
 
Kutatásunk első témakörének kibontásához az Országos 
Kompetenciamérés (OKM 2014) adatainak másodelemzését végeztük el, 
keresve azokat az összefüggéseket, melyek a szülői részvétel egyes 
magatartásformáinak gyakorisága és a tanulók kompetenciamérési 
eredményessége között kimutathatók. A szülői részvétel kérdéskörének 
mélyebb elemzését azonban ez az adatbázis nem tette lehetővé, mivel csak 
néhány változót vonhattunk be az elemzésbe. Elemzésünk tárgyát a 6. és a 
8. évfolyam tanulói kérdőívéből származó – egyéni szintű – adatok adták. 
Alapvetően leíró statisztikai eljárásokat – kétváltozós elemzéseket – 
alkalmaztunk a szülői részvétel egyes magatartásformáinak leírására.  

   Kutatásunk másik komponense – egy a 2013/14-es tanévben 
bevezetett délután négyig tartó iskolával összefüggő tapasztalatokat feltáró 
vizsgálathoz – kapcsolódott. Ez a három járásra kiterjedő kérdőíves 
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felmérés lehetőséget nyújtott arra, hogy szélesebb spektrumban feltárja a 
disszertáció témáját – a szülői bevonódás formáit, az iskolai részvétel és az 
otthoni támogatás meghatározó tényezőit. A standardizált kérdőíves 
adatfelvételre a 2013/14-es tanév során került sor. 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 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.  

Kutatásunk harmadik komponensét egy olyan kvalitatív vizsgálat 
alkotja, amelyik hat, az átlagosnál kedvezőtlenebb összetételű iskolára 
terjedt ki. A kutatás a kvalitatív módszertan eszközeire – intézményi 
dokumentumok vizsgálata, különböző szereplők körében (fókuszcsoportos) 
interjúk, osztálytermi megfigyelés – épített. A terepmunka során – 
helyszínenként – félig strukturált interjúk készültek intézményvezetőkkel, 
pedagógusokkal, valamint fókuszcsoportos interjúk gyengébb és jobb 
tanulmányi eredményű 7-8. osztályos tanulókkal, valamint a 
lehetőségekhez mérten különböző társadalmi státuszú szülőkkel. Az 
interjúk elemzése a megadott szempontok – a szülői részvétel különböző 
dimenziói és az epstein-i modell – szerint történt.  
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A kutatás eredményei 
 
 

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 
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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 adatainak másodelemzése 
szerint 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. 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 
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ugyanaz a magatartásforma mást jelenthet a magasabb iskolai végzettségű 
szülők, illetve az alacsonyabb státuszú szülők gyermekeinél.   

Megvizsgáltuk, hogy a szülői részvétel már jelzett magatartásformái 
milyen összefüggést mutatnak a 2014. évi kompetenciamérés 
eredményeivel. 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 összefüggést 
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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 
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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 
sikeressége 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 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 
véleménykülönbségek, 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.  
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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 igényelik mindazokat a 
támogatásokat, melyet saját társadalmi és kulturális erőforrásaik hiányában 
– ők nem, hanem csak az iskola tud nyújtani gyermekeiknek. 

A kérdőíves felmérésünk eredményei arra is rámutattak, hogy az 
iskolában zajló tevékenységek közül a magasabb társadalmi státuszú szülői 
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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 hazai szakmai diskurzusban kevéssé van jelen ez a 
téma, mind a kvantitatív, mind a kvalitatív eredményekből az látható, hogy 
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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 
(Borgonovi, Montt 2012). 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 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, s nem a 
társadalmi rétegződés szerinti igényeket veszik figyelembe (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 
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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 2013).     
 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 összecsengenek, 
mégis az általunk vizsgált oktatási intézmények gyakorlatából hiányoznak 
a szülők bevonására kidolgozott intézményi stratégiák, „jó gyakorlatok”. A 
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vizsgált általános iskolák alapdokumentumaiban igen eltérő súllyal 
szerepelnek az iskola szereplőivel, így a szülőkkel kialakítandó partneri 
viszonyrendszerhez kapcsolódó tématerületek. Ezek többnyire a szülő és a 
pedagógus együttműködés lehetséges csatornáira fókuszálnak. A legtöbb 
esetben nem jelenik meg az a stratégiai gondolkodásmód, és az ehhez 
igazodó leírás, mely a szülőben olyan potenciális partnert látna, mely 
befolyással lehet a tanuló eredményességére vagy iskolai beilleszkedésére.  

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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