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Összefoglalás
A tanulmány Hargita megye egyik periférikus településén működő rurális iskola
példáján keresztül elemzi a szülők iskolához való viszonyulásmódját, kiemelten a
házi feladat téma mentén. Áttekinti a szülői bevonódás fogalmát és típusait, a házi
feladatra vonatkozó rendeletet és hozzája kapcsolódó kutatást. Az adatfelvétel alapján bemutatja a szülők általános viszonyulásmódjait a gyerekeik házi feladataikhoz, valamint a szülők attitüdjeit a házi feladatokban való szülői segítségnyújtás
kapcsán.
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Bevezető

A

z iskola, oktatás témája napirenden van a közéletben, sajtóban és egyaránt a
hétköznapi társalgásokban is. A szülők nagyon gyakran beszélnek arról,
hogy gyereküket hová irassák iskolába, milyenek a pedagógusok, túl sok a
házi feladat stb. Az ezekről szóló diskurzusok nagyon gyakran az iskolához való
társadalmi viszonyulásokat tükrözik. Nincs ez másképpen a rurális térségekben működő iskolákkal sem, ugyanis ott a szülők szerepe, az iskolához való pozitív viszonyulásmódja messzemenően fontos a helyi iskolák fejlődése, megmaradása szempontjából.
A rurális térségekben nagyon gyakori lett a helyi iskolától való elfordulás, a gyerekek
jobban felszerelt, esetleg városi iskolába való iratása, ami a kis rurális iskolák működését elgyengíti, ellehetetleníti. Jelen tanulmány egy rurális településen1 működő
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iskola példáján keresztül elemzi a szülők viszonyulásmódját, kiemelten a házi feladat
témája mentén. A házi feladat témakörében manapság nagyon nagy a bizonytalanság
és sok a negatív vélemény szülői szempontból. Ahhoz képest, hogy 2016-ban a romániai Nemzeti Oktatás és Tudományos Kutatás Minisztériuma rendelet bocsájtott
ki a házi feladat szabályozásáról, még sincs egy egységes, mindenki által követett
rendszer. Mindezt fontosnak láttam egy erdélyi periférikus rurális településen megvizsgálni, elsősorban, hogy az iskolás gyerekek szüleinek (a.) milyen a viszoyulása a
házi feladatokhoz, valamint mi a véleményük (b.) a szülők otthoni segítségnyújtásról
a házi feladatban. Ezen kérdéscsoportok elemzése révén képet kaptunk kászoni iskolába való szülői bevonódás egyik lehetőségének (házi feladatban való segítségnyújtás)
a társadalmi elfogadásáról, véleményéről.

Szakirodalmi szempontok
A tanulmányban körüljárt témát leginkább a ,,szülői bevonódás” kifejezéssel
lehet megragadni. A szakirodalomban napirenden van az ehhez kapcsolódó fogalmak széles körű definiálása. A fogalmak tisztázását többek között Imre Nóra (2015)
munkája, valamint további hazai és nemzetközi szerzők írásai alapján ismertetem. F.
Lassú Zsuzsa és társai (2012) a ,,parental involvement” kifejezést használják a témában. Ennek a magyar fordítása nem egyértelmű. A szerzők egyaránt használják a
szülői bevonódást valamint a részvétel fogalmát is, viszont az angol kifejezést célszerűbb ,,bevonódottságnak” fordítani, ugyanis ez magába foglalja a szülői elköteleződést, involválódást a gyerek fejlődése érdekében (F. Lassu et al., 2012). A szülői
bevonódás formája az idők múlásával változott. Catambis (1998) szerint a témában
megjelent korábbi tanulmányok a fogalom alatt a szülők iskolán belüli aktivitását
értették, míg a későbbiekben már kiterjesztették a fogalom értelmezését a szülők
otthoni támogató tevékenységeire, a házifeladatokban nyújtott segítségre, de az
iskolai történésekről való beszélgetésekre is. Ugyanakkor nagyon sok kutató a mai
napig homályos, bizonytalan fogalomnak tartja a ,,szülői bevonódás” fogalmát (Imre,
2015). Szükebb és tágabb értelemben próbálják beazonosítani, hogy mit is takar ez a
fogalom. Imre (2015) Henderson és Mapp (2002) szerzőpáros alapján kifejti, hogy a
szülői bevonódás szűkebb értelmezése az iskolai részvételt és az otthoni támogatást
jelenti. Tágabb értelemben a szülői bevonódás már sokféle szülői viselkedésmódot és
gyakorlatot is magába foglal. A szakirodalomban a ,,parental involvement” mentén
olyan további definíciók jöttek létre, mint az OECD 2012- es tanulmányban és
Grolnick és Slowiaczek (1994) tanulmányban megjelenő szülői aktív elköteleződés,
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ami a gyerek fejlődési érdekében történik (Imre, 2015). Egy holland kutatócsoport
definíciója szerint ,,a szülői bevonódás olyan szülői magatartások összessége, melyek
közvetlenül vagy közvetve hatnak a gyermekek kognitív fejlődésére és az iskolai
teljesítményükre.” (Bakker–Denessen, 2007 idézi: Imre, 2015, 129).

A szülői bevonódás típusai
A szakirodalomban a szülői bevonódásnak különböző formáit, típusait különböztetik meg. Én az alábbiakban három tipológiát ismertetek. Elsőként a PISA 2009-es
tanulmányában kifejtett két szülői bevonódási típust, majd Gronlick (1994) tanulmányából három típust, és végül Epstein tipológiáit, amely a legelterjedtebb mind a
hazai mindpedig a nemzetközi szakirodalomban.
A 2009-es PISA felmérésből készült tanulmányban két fő szülői bevonódási
típus jelenik meg. Az első az iskolai részvétel, míg a második az otthoni támogatás.
Az utóbbit három megvalósulási formára bontották, mint (a.) az otthoni tanulásba
való segítségnyújtás, (b.) olyan tevékenységek, amelyek szorosan nem kötődnek az
iskolai tanuláshoz, valamint (c.) a szülők iskolához és tanuláshoz való viszonyulásuk,
attitűdjeik, olvasási szokásaik (Borgonovi–Montt, 2012; Imre, 2015). A PISA mellett
érdemes megemlíteni Grolnick–Slowiaczek 1994-es tanulmányában megjelenő
három szülői bevonódási típust. Ezek a kognitív, viselkedési és személyes típusok,
amelyek hatással vannak a gyerekek kognitív képességeire, attitűdjeire valamint
affektív tapasztalataira is (Gronlick–Slowiaczek, 1994: idézi Imre, 2015).
Több hazai és nemzetközi szerző is említi Epstein (1987, 1992, 1995, 2001)
írásait, többek között Catsambis (2001), F. Lassú és társai (2012), valamint Yamauchi
és társai (2017) amelyekben a szülői bevonódás hat típusát különböztetik meg. Az
első szülői involválódás formája a nevelés. Ez az első típus a gyerekek alapvető
szükségleteinek biztosítására vonatkozik, beleértve az egészségügyre, a lakhatásra, a
biztonságra és a táplálkozásra vonatkozó kérdéseket. Ez a fajta szülői részvétel
magában foglalja az általános gyermeknevelést és a pozitív fejlődési feltételeket,
amelyek elősegítik a gyermekek fejlődését és tanulását. A második bevonódási forma
a kommunikáció. Ez az iskolák és az otthonok közötti kétirányú kommunikációt
foglalja magában a gyermekek oktatásáról és fejlődéséről. A kommunikáció sokféle
formát ölthet, beleértve a telefonhívásokat, a jegyzeteket, a találkozókat és a jelentési
kártyákat. A harmadik szülői involválódási forma az önkéntesség. Ez a típus azokra a
családokra utal, amelyek önkéntes munkájuk révén hozzájárulnak gyermekeik oktatásához. Ebbe bele tartozik az is, hogy részt vesznek az iskolai előadásokon, a sporteseményeken és egyéb tevékenységeken. A negyedik és egyben a tanulmány köz68
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ponti témáját is képző bevonódási forma az otthoni tanulásban való segítségnyújtás.
Az ötödik szülői bevonódási stílus a döntéshozatal. A családok részt vehetnek az
iskola politikájában és irányításában, valamint a formális szülői képviselet kialakításában az iskolai döntéshozatali folyamatokban. A hatodik és egyben az utolsó a
közösségi együttműködés, ami a családok közösségi erőforrásainak és szolgáltatásainak a gyermekek oktatás támogatása céljából történő használatához kapcsolódik.
Például a családok meglátogathatják a könyvtárat vagy regisztrálhatják gyermekeiket
a közösségi programokban a tanulás és a fejlesztés támogatása érdekében (Yamauchi
at all., 2017).

Romániai gyakorlat (rendelet)
A romániai Nemzeti Oktatás és Tudományos Kutatás Minisztériuma 2016
decemberében rendeletet bocsátott ki a házi feladatok szabályozására. A 13 cikkelyből álló Rendelet elsősorban meghatározta a házi feladat fontosságát és annak elvégzéséhez szükséges idejét. A rendelet alapján a házi feladatok kapcsán a következőket
kell figyelembe venni: (a.) a tanulás segítségével a hosszútávon való érvényesülést;
(b.) buzdítani a gyerekeket, hogy a szabadidejükben is a tudásukat fejlesszék, motivációt szerezzenek, pozitív hozzáállást az iskola iránt, a mindennapi életben használják fel a tanultakat; (c.) hatást nyerjen a gyerekek személyes fejlődésében (kiváncsiság
ösztönzés, felelősségre ösztönzés, tanulásban való kitartás, időbeosztás, motiváció,
önbizalomszerzés); (d.) a család és iskola kapcsolatának megerősítése (esélyegyenlőség elvének betartása, a család- iskola iránti bizalmának megerősítése). A szabályozás alapján a házi feladat elkészítésének ideje egy tanuló esetén legtöbb két óra
lehet. Továbbá összegezve az egész tantárgy tanulására szánt időt, az otthoni készülés és az iskolai tanulás átlagosan ne haladja meg az 5-8 órát. A rendelet második
cikkelye szerint az a megkötés, hogy a házi feladat differenciáltan legyen meghatározva a tanulók képességéhez viszonyítva. Fontos, hogy (a.) a kötelező házi feladat
közepes nehézségű legyen az összes tanuló számára; (b.) a kiegészítő házi feladat
egyéni és differenciált legyen, ne állandó, amely csupán két adott helyzetben érvényes (bepótlási tevékenység esetén, valamint a tanuló fejlesztése, felkészítése például
versenyekre). (c.) Egy nagyobb dolgozat elkészítése (például házi dolgozat) félévente
csupán egy lehet. A rendelet harmadik cikkelye a házi feladatra vonatkozóan különböző speciális helyzeteket vázol. Többek között meghatározták, hogy az előkészítő
osztályokban nem lehet házi feladatot adni. Az elemi osztályokban a kötelező
házifeladatok elkészítésére szánt idő maximum egy óra lehet. A többi évfolyamban a
kötelező házi feladatokra szánt maximális idő a két óra.
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A rendelet következő részében azt is elrendeli a minisztérium, hogy a pedagógusok felmérési idején olyan gyakorlatokat és tevékenységeket alkalmazzanak,
amelyeket már használtak a tanórákon és a házi feladatokban. Az ötödik cikkely
alapján a vakációk idején nyolcadik osztályos korig nem adnak házi feladatot a pedagógusok. A rendeletben a kikerülendő hatásokat is meghatározták a házi feladatok
kapcsán mentén. Többek között ilyeneket pontosítottak, mint a tanulók érdekeltségének elvesztése a tanulás iránt (a házi feladat mennyisége, nehézsége és monotonítása miatt), fizikai és pszichikai fáradtság, a szabadidő elvevése. Továbbá nagyon
fontos kikötés, hogy a gyenge és jobb képességű tanulók között ne erősítse meg a
különbséget. A rendelet azt is meghatározza, hogy az igazgatók és osztályfőnökök
tartsák a kapcsolatot a szülőkkel a házi feladat racionalizálása érdekében.

Egy romániai kutatás a házi feladat kapcsán
A Nemzeti Oktatási Minisztérium a házi feladat témával kapcsolatosan egy
kutatást kezdeményezett. 2017. november 7. és 20. között zajlott az adatfelvétel
online kérdőív segítségével. Az online kérdőívet 32.786 diák, 10.783 tanár és 27.383
szülő töltötte ki. A három csoporttal való konzultáció azzal a céllal történt, hogy
kijavítsanak néhány hibát a házi feladatokkal kapcsolatosan valamint új megközelítéseket azonosítsanak, felmérjék a hiányosságokat és igyekezzenek korrigálni azokat.
Ebben a fejezetben csupán a szülői viszonyulásokra térek ki bővebben, amelyek nagyon gyakran megeggyeznek a diákok véleményével. A szülői minta nem számít egy
országos reprezentatív mintának, ugyanis egyaránt egyensúlytalanság van mind a
lakhely, mind iskolázottság, nemi eloszlás és gyerekeik korát illetően. Az eredmények viszont bizonyítják, hogy a pedagógusok-, diákok- és szülők csoportja másképpen viszonyul a házi feladathoz mind a tanulási témát, mind a házi feladatok témáját
és időtartamát tekintve. Míg a pedagógusok a házi feladat pozitív hatásait hangsúlyozzák, addig a megkérdezett diákok és szülők többségének (75-80 százalék) véleménye nagyon megeggyezik abban, hogy a házi feladat témái gyakran túl unalmasak
és nagyon sok időt vesznek igénybe, ezáltal nagyon kevés szabadidőt hagyva a
diákoknak. Ugyanakkor a diákok és szülők azt is hangsúlyozzák, hogy a házi feladatok olykor nagyon nehezek az osztályban kapott magyarázathoz képest. A vizsgált
szülők közel 80 százaléka mondja azt, hogy a diákoknak segítségre van szükségük a
feladatok megoldásában. A megkérdezett diákok egyharmada szerint naponta 3 órát
vesz fel az otthoni írásbeli feladatok elvégzése, míg a megkérdezettek felének ez az
idő 1-3 óra. A diákok 60 százaléka azt nyilatkozta, hogy vakációs feladatokat is kapnak. Továbbá a hétvégi napok jelentős szerepet játszanak az iskolai következő hétre
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való felkészülésben. A fentiekben bemutatott diákok véleményein teljes mértékben
osztoznak a szülők is (Andrei at all., 2017).
A dolgozat előbbi fejezetében bemutatott törvényrendelet a Magyar Közoktatás
2018-as lapszámban megjelent cikk alapján nem érvényesül teljes mértékben. Az említett cikkben arra hivatkoznak, hogy a szülők még mindig panaszkodnak a sok otthoni feladat miatt. Mind a napi házai feladat, mind a vakációkra kiadott feladattömbök
jelen vannak a törvényrendelet ellenére is a megkérdezettek szerint (Pap, 2018).

Módszertan
Kutatásom kérdőíves adatfelvételre alapozódott. A terep Kászon község volt és
a vizsgált populációt a kászoni Dr. Lukács Mihály Gimnáziumban tanuló diákok
alkották. A kérdőívet minden olyan szülő megkapta, akinek gyereke az előkészítő és
nyolcadik osztály közötti évfolyamokban tanul. 225 személy töltötte ki a kérdőívet. A
kutatás átfogó célját képezte a helyi iskoláról, tudásról való lakossági viszonyulások
típusainak feltérképezése. Elsőként a tanuláshoz való általános szülői viszonyulást, a
helyi oktatási intézményhez való viszonyulásra vonatkozó adatokat dolgoztam fel
(Szász, 2017). Továbbá az iskolai eseményekhez, rendezvényekhez való szülői

viszonyulásokat, valamint a szülői részvétel megítélésére vonatkozó információkat dolgoztam fel amelyből az elkészült tanulmány megjelenés alatt áll a IV.
Kárpát-medencei Oktatási Konferencia online kötetében. Ugyanakkor a rurális
iskolához való szülői viszonyulásmódokat elemeztem az órán kívüli tanulási lehetőségek és tevékenységek mentén (Szász, 2018). Ez alkalommal két további kérdéskört
dolgoztam fel, hogy (a.) milyen a viszonyulásuk a megkérdezett szülők csoportjának
a házi feladathoz, valamint (b.) mi a véleményük a szülők otthoni segítségnyújtásáról
a gyerekek otthoni tanulmányaiban.

Kutatási eredmények
A kutatásom két kérdéskörének feltárása azzal kapcsolatos, hogy a vizsgált
szülők csoportjának milyen a viszoyulása a házi feladatokhoz, valamint mi a véleményük a szülők otthoni segítségnyújtásról a gyerekeik házi feladataiban.

a.
Elsősorban a házi feladat témacsoportot vizsgáltam szülői nézőpontból, hogy
ők hogyan látják a házi feladat fontosságát. A szülők az alábbi állítások megítélésével
kellett kifejezzék álláspontjaikat:
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• A pedagógus kevesebb házi feladatot adjon a gyereknek.
• Egyáltalán ne adjanak házi feladatot a gyerekeknek.
• Mindennap legyen délutáni foglalkozás a gyerekek számára.
• Csak hétvégén kapjon a gyerek házi feladatot, amikor a szülőnek is van
szabadideje.
• A mindennapi házi feladat a legfontosabb.
Az alábbiakban az egyes kérdéskörökben kapott eredményekre térek ki egyenként. A témacsomag első kérdékörében azt elemeztem, hogy mind a tanügyben
mind pedig a szülők körében a mai napig oly sok vitát keltő házi feladat mennyisőgről mi a szülők véleménye. Annál a kijelentésnél, hogy jobb lenne, ha a pedagógus
kevesebb házi feladatot adna a gyereknek, három közel azonos értékü szülői csoport
jött létre az ,,egyáltalán nem értek egyet”, ,,is-is” valamint a ,,teljes mértékben egyetértek” kategóriák. Ez egyértelműen bizonyítja a téma aktualitását, ugynis szükség
van további vizsgálatokra annak a kérdésnek a megválaszolása érdekében, hogy az
egyes szülői csoportok miért ítélik meg ennyire különbözően a házi feladat mennyiségét. Viszont abban többnyire egyetértettek a megkérdezett szülők, hogy nem lenne
jó, ha a gyerekek egyáltalán nem kapnának házi feladatot, ugyanis a szülők több mint
fele (68 százaléka) egyáltalán nem ért egyet ezzel, valamint további 8 százalék inkább
nem ért egyet. Tehát a szülők 76 százaléka mégis szükségét látja a házi feladatnak. A
„teljes mértékben” és „inkább egyetért” összedott értékek alapján a megkérdezettek
15 százaléka látja úgy, hogy az lenne a legjobb, hogy a gyerekek ne kapjanak egyáltalán házi feladatot. A mára egyre divatosabb délutáni foglalkozások kérdéskörénél a
szülői vélemények száma arányosan megosztott. A szülők 31 százaléka nem tartja
fontosnak a délutáni foglalkozást, míg 33 százalék ennek fontosságát hangsúlyozza.
A témában bizonytalan szülők százaléka is aránylag magas, ugyanis 27 százalék (isis) valamint további 9 százalék ,,nem tudom”-mal válaszolt a kérdésre. A magas
bizonytalankodók számából bizonyára arra következtethetünk, hogy a térségben ez a
délutáni foglalkozás még új dolognak számít, ugyanis a településen ehhez hasonló
tevékenység még nem volt. Vélhetően a szülők ennek a kérdésnek a megítélésében
többnyire a már hallott példákra alapoztak, ugyanis például Alcsík egyes településein
működnek délutáni-, ,,after school” tevékenységek. Ugyanakkor kérdésként merülhet fel, hogy a szülők miként is értelmezték ezt a délutáni foglalkozást, ugyanis nem
volt egyértelműen pontosítva, hogy az iskola által szervezett délutáni ,,after school”
tevékenységekről van szó. Ennél a kérdéskörnél a szülők életkor szerinti megoszlását
is figyelembe kell vennünk. A délutáni foglalkozást a fiatalabb szülők nagyobb százalékban részesítik előnyben, ugyanis a megkérdezett fiatalabb korcsoportú szülők 32
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százaléka teljes mértékben egyetért azzal, hogy a mindennapi délutáni foglalkozás
hasznos lenne, míg a középkorú szülők csoportjának 21 százaléka ért ezzel teljes
mértékben egyet. A szülői korcsoport fiatalabb rétegének csupán 10 százaléka nem
ért egyáltalán egyet a délutáni foglalkozással, míg a középkorúak 25 százaléka fejezte
ki határozott egyet nem értését a témában. Tehát ebből látszik, hogy a fiatalabb
szülői generáció nyitana az új lehetőségek irányába és látják ezen tevékenységek
pozitívumait. Ez is azt mutatja, hogy a jövőben bizonyára igény lenne délutáni
tanulási lehetőségekre.
Azzal a kijelentssel, mely szerint a gyerekek csak hétvégére kapjanak házi
feladatot, amikor a szülőknek is több szabad idejük van, meglepő módon a szülők 53
százaléka egyáltalán nem ért egyet, valamint további 12 százalék is inkább nem ért
egyet ezzel. A teljes mértékben egyet értő és az inkább egyetértő összeadott szülői
válaszok aránya csupán 18 százalék. Vélhetően azért magas az egyetértők aránya,
mert a szülők látják a megfelelő mennyiségű, minden napos házi feladat hasznát, így
fontosnak tarják, hogy gyerekeik ne csupán hétvégén készüljenek, gyakoroljanak,
tanuljanak, hanem folyamatosan. A szülők életkorát figyelembe véve az ,,egyáltalán
nem értek egyet” és ,,inkább nem értek egyet” összedadott értékei alapján közel
hasonló arányban oszlanak meg (61 és 67 százalék), viszont ha nem az összeadott
értékeket figyeljük, akkor láthatjuk, hogy míg a középkorú szülők csoportjának 60
százaléka jelölte be azt a lehetőséget, hogy egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy a
gyerek csak hétvégén kapjon házi feladatot, addig a fiatalabb szülők csoportjának 40
százaléka van ezen a véleményen. Mindez annak is köszönhető, hogy a középkorú
generáció a már megszokott hagyományos modellt követi, amelyben a mindennapi
házi feladat a megszokott, addig a fiatalabb korosztály inkább elmozdulna más
alternatívák irányába is.
A mindennapi házi feladat fontosságát hangsúlyozó kérdéskörben a szülők több
mint fele (55 százaléka) teljes mértékben egyetért annak fontosságával, valamint
további 13 százalék is inkább egyet ért ezzel. Az egyet nem értő szülők aránya 13
százalék. A kérdéskör kapcsán érdekes, hogy viszonylag magas a bizonytalanok aránya is, ugyanis a megkérdezett szülők 19 százaléka ,,is-is”- el vagy ,,nem tudom”- mal
válaszolt. Ez az aránylag magas szám bizonyára annak köszönhető, hogy manapság a
különböző diskurzusokban folyamatosan napirenden van a házi feladat téma és ezen
bizonytalan szülők csoportja még nem tudott állást foglalni a témában. Ha a szülők
életkor szerinti megoszlását figyeljük a mindennapi házi feladat fontossága kapcsán,
a bizonytalanok aránya az, ami eltérő. Ennek a témakörnek a megítélésénél ugyanis a
fiatalabb szülői generáció 25 százaléka bizonytalan, míg a középkorúak 13 százaléka
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nem tudja pontosan megítélni. Ennél is, mint az előbbi témakörnél, bizonyára a
fiatalabb szülői korcsoport mérlegelni kezdte a mindennapi házi feladat hasznát és
egyértelmű vélemény hiányában inkább tartózkodnak a témában.

b.
A második kérdéskörben a szülők otthoni szerepére kérdeztem rá a gyerekek
tanulásában. Ezt az alábbi öt témakör megítélése mentén vizsgáltam:
• Nincsen szükség segítségre, a gyerek oldja meg egyedül.
• Csak akkor kell segíteni, ha a gyereknek valamilyen kérdése van.
• A nehezebb tárgyakból segíteni kell.
• Folyamatosan felügyelni kell, mert hanem nincsen eredmény.
• Muszáj segíteni, de az iskola kellene ezt megoldja.
A témacsomag első témakörében azt vizsgáltam, hogy a szülők miként látják az
otthoni segítségnyújtást a házi feladatban, egyáltalán van-e szükség a szülőre ezen a
téren. Az egyáltalán egyet nem értők és inkább egyet nem értők összeadott értéké
azt mutatja, hogy a szülők több mint fele (62 százaléka) nem ért egyet azzal, hogy a
gyereknek nincs szüksége segítségre, oldja meg egyedül az iskolában kapott otthoni
feladatait. Ez a szülőcsoport bizonyára tapasztalt a témában, segítséget nyúj a gyerekeknek és úgy gondolja, hogy erre szükség is van. A megkérdezett szülők 17 százaléka
ért egyet abban, hogy a gyereknek nem kell segítség, oldja meg egyedül a feladatokat.
A témában bizonytalanok száma aránylag magasnak számít, ugyanis az ,,is- is”-el
valamint ,,nem tudom”-mal válaszolók összeadott értéke 21 százalék. A házi feladat
szabályozására kibocsájtott rendeletben azt is meghatározták, hogy olyan házi feladatot kaphat a gyerek, amit az iskolai tanórán már megbeszéltek és csupán gyakorlás
miatt kapta otthonra. A szülői válaszok viszont nagyon gyakran azt mutatják, hogy a
gyerekek segítségre szorulnak a házi feladat nehézsége miatt. További vizsgálódásra
lenne szükség annak felderítésére, hogy tanulói vagy pedagógusi figyelmetlenségről
beszélhetünk, esetleg milyen további okokról van szó. Abban a témakörben miszerint csak akkor kell segíteni a gyereknek, ha valamilyen kérdése van, a szülők 42 százaléka teljes mértékben egyet ért, valamint további 16 százaléka egyetért. A témakörben egyet nem értők aránya 18 szalék valamint további 8 százalék. Azon szülők
csoportja, akik nem tudják megítélni a témakört 16 százalék. Mint láthatjuk viszonylag magas azon szülők aránya, akik úgy látják, hogy akkor kell segíteni a gyereknek,
amikor neki annak valójában szüksége van rá. Ebből az önállóságra való nevelésre
következtethetünk. A szülők életkor szerinti megoszlása alapján elmondható, hogy a
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középkorú szülők csoportjának közel fele (47 százaléka) támogatja ezt az álláspontot,
míg a fiatalabb szülői generáció 30 százaléka látja csak úgy, hogy a gyereknek csak
akkor kell segíteni, ha valamilyen kérdése van. Bizonyára a fiatalabb generáció
jobban be akar vonódni a gyereke feledataiba, ezzel is nyomon követve annak
tanulmányait.
Annál a témakörnél mely arról szól, hogy a nehezebb tárgyaknál segíteni kell a
gyerkeknek, a szülők 84 százaléka teljes mértékben- és inkább egyetért. Csekély 5
százalék azon szülők aránya, akik nem értenek ezzel egyet. Az adatok tehát azt mutatják, hogy a szülők elismerik, hogy a nehezebb tárgyak kapcsán gyerekeik egyedül
nem tudnak megbirkózni az otthonra kapott feladatokkal, így nekük is szerepük van
ezek megoldásában. Abban a témakörben, miszerint folyamatosan felügyelni kell a
gyerek otthoni feladatait, a megkérdezett szülők közel háromnegyede (71 százaléka)
teljes mértékben- és inkább egyet ért. Ennek bizonyára több dolog is állhat a hátterében. Az oktatási rendszernek is lehet a problémája, hogy nem tanítja meg a gyereket az önálló feladatmegoldásra, így a szülőnek folyamatosan nyomon kell követnie a dolgot. Ugyanakkor az otthonra kapott feladatok elmagyarázásának hiánya és
nehézsége is állhat a háttérben, de akár a gyerekek motiválatságának hiánya is lehet
az oka. Ezeket az okokat csak feltételezhetjük, ezért kérdéskör valóságos okának
feltárása további kutatást igényel. A témacsomag utolsó kérdésköre teljes mértékben
az iskola és a szülők szerepköréről szól, ugyanis arra voltam kíváncsi, hogy a megkérdezett szülőknek mi a véleménye, hogy a gyerekeknek otthon muszáj segíteni, de
ezt valójában az iskola kellene megoldja? A szülők több mint fele (53 százalék) nem
ért egyet ezzel, nem tartják az iskola feladatának azt, hogy ők vállalják fel a gyerekek
délutáni (otthonra felhagyott) tanítását, segítését. A szülők közel 30 százaléka viszont úgy gondolja, hogy ez az iskola feladata lenne. A szülők ezen csoportja a
segítségnyújtást inkább átruházná az iskolára, bizonyára saját maga tehermentesítése
érdekében, vagy a szülők erre vonatkozó kompetenciájának hiánya miatt. A témában
bizonytalanok, akik nem tudják ezt a témakört megítélni vagy tartózkodóak, ,,is- is”el válaszoltak százaléka 18 százalék. A szülők életkori megoszlása alapján is eltérés
mutatkozik. Míg a fiatalabb generáció 8 százaléka ért teljes mértékben egyet azzal,
hogy muszáj segíteni a gyereknek, de ez az iskola feladata lenne, addig a középkorúk
24 százaléka fejezte ki egyetértését.
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Összegző gondolatok
Tanulmányomban egy rurális településen működő iskola példáján keresztül, a
házi feladatokról való szülői vélemények mentén tárgyaltam a szülők iskolához való
viszonyulásmódját. Azt fejtettem ki bővebben, hogy a szülőknek milyen a viszoyulásuk a gyerekeik házi feladataihoz, valamint mi a véleményük a szülők otthoni segítségnyújtásról a házi feladatban.
Érdekes tény, hogy a téma kapcsán nagy a szülői bizonytalanság. Ez bizonyára
annak tulajdonítható, hogy manapság a közvéleményben és a tanügyi rendszerben is
gyakran vitát képez a házi feladat problémája. A törvényrendelet ellenére sincs
kialakulva egy egységes, mindenki által követett rendszer, és ennek hatására a szülők
sem tudnak elköteleződni egy álláspont mellett. A rurális iskolák esetében erre az
iskola, pedagógusok még inkább összpontosítaniuk kellene, hatékony kommunikációt kialakítani a szülőkkel és átbeszélni azok véleményeit, meglátásait az iskolában
kapott otthoni házi feladatokról. Szükségszerű lenne a folyamatos egyeztetés és
kapcsolattartás a hatékony tanítási- tanulási folyamat érdekében, és ugyanakkor az
iskola kedvezőbbé, vonzóbbá tétele szempontjából is. Az iskola lokális szerepének
megerősítése, a helyi iskolával való teljes azonosulás ugyanis csak úgy érhető el, ha a
helyi populáció szereti, elfogadja és aktív részese az iskola életének. Mindennek az
egyik lehetősége a házi feladatok körüli problémák megbeszélése, kezelése, valamint
a család és iskola kölcsönös segítése.
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Abstract
The study analyzes the parents' attitudes to school through the example of a rural
school in a peripheral settlement of Harghita County, focusing on the topic of
homework. It reviews the concept and types of parental involvement, the homework
regulation, and research related to it. Based on the survey, it presents parents'
general attitudes towards their children’s homework, and parental assistance in
homework.
Keywords: parental involvement, parental attitudes, homework
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