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Kutatásom során arra 
keresem a választ, hogy 
milyen lehetőségeket rejt 
az, ha a gyermekek
iskolai előre menetelébe 
bevonjuk a szüleiket is, 
kell-e bevonnunk a szülőt, 
s ha igen, milyen 
módszerekkel? 

Mi a különbség a programok hatása 
között aszerint, hogy milyen módon 
vonják be a
szülőket?
2. Kell-e bevonni a szülőket a gyermek 
tanulásával kapcsolatos életútjába, s ha 
igen miként
lehet ezt a lehető leghatékonyabban 
megközelíteni?
3. Miként hatnak ezek a hátrányból való 
kiemelkedésre?

Feltételezéseim szerint az 
involváló típusú programok 
előnyösebbek a diákok iskolai
karrierútja szempontjából, 
mint a szülők bevonását 
nélkülöző programok.  
Véleményem szerint a kisebb 
korosztálynál az involváló és 
célcsoport típusú programok a
hatékonyabbak. A nagyobb 
korosztálynál viszont egy külső 
személy bevonása lehet
hatásosabb. A szülői 
motiváltság hatása

Úgy gondolom, hogy a téma aktualitása 
megkérdőjelezhetetlen, hiszen a járvány 
miatt
kialakult helyzetben a szülők még 
nagyobb szerepet kaptak az oktatásban, 
ha úgy tetszik, a
gyerekeik mentorálásában. Kutatási 
témám nemcsak a tudományt 
gazdagítja majd, hanem
gyakorlati hasznosíthatósága sem lesz 
elhanyagolható. A már sikeres, jól 
működő programok
egyes elemeinek átültetése az iskolai 
programok valamelyikébe, vagy új 
programok keretein
belül történő bevezetése nagy hatással 
lenne a hátrányoshelyzetű fiatalok 
iskola
lemorzsolódásának csökkentésére.
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