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Engler Ágnes

A szülőket és pedagógusokat 
segítő családpolitikai intézkedések 

hatása és igénye

A családoknak nyújtott támogatási formák elsősorban a családi élet kialakítását és működését igyekeznek 
gördülékennyé tenni, de a különböző beavatkozások révén túlnőnek az otthon falain, hatásaik a családon 
túl is érvényesülnek (ti. pl. az otthonteremtési támogatások építőiparra gyakorolt pozitív hatása). Ugyan- 
ez igaz olyan intézményekre, amelyek az intézkedések másodlagos élvezőiként nem profitorientáltak, 
de érdekük, hogy „klienseik” minél erősebb háttérrel rendelkezzenek. Ide tartoznak a köznevelési intéz-
mények. Tanulmányunkban a szülők és a pedagógusok nézőpontjából vizsgáljuk meg a már meglévő 
családtámogatási intézkedések hatását, illetve továbbiak iránti igényeket. Az elégedettség-vizsgálat és az 
igényfelmérés ugyanazt az elgondolást szolgálja: azon támogatások feltérképezése a cél, amelyeket köz-
vetlenül a családok kapnak, de erősíteni tudják a gyermekek iskolai eredményességét. Így válnak ezek  
a támogatások a gyermekek jövőjébe való befektetéssé, az anyagi tőke mellett a kulturális tőkéjük gyara-
pítójává is, vagy ahogyan Farkas (2013) fogalmaz: az emberi erőforrás korai megerősítését célozzák. 

A család bevonódása a gyermek iskoláztatását 
érintő döntésekbe és az iskolai folyamatokba 
jelentősen befolyásolja a tanulók iskolai eredmé- 
nyességét, magatartását, beilleszkedését, integrált- 
ságát, elégedettségét, továbbhaladását, lemorzso- 
lódási kockázatát. (Kozma 1999, Róbert 2004, 
Fényes és Pusztai 2004, Pusztai 2005, Parcel et al. 
2010, Ceglédi 2012, Szemerszki 2015, Imre 2015, 
Varga 2015, Nyitrai et al. 2019) Az otthon és az 
intézmény sikeres kommunikációját a tanulói 
előmenetel feltételeként jellemzik, hangsúlyozva 
a családokban rejlő erőforrások kiaknázását és  
beforgatását a gyermek iskolai életébe, vala-
mint az iskola támogató elérésének szándékát  
a családok felé. Kimutatható, hogy a nem szorosan 
az iskolai teljesítményhez kötődő beszélgetések, az 
otthoni kommunikáció gyakorisága is rendkívül  
jó hatással van magára az iskolai eredményességre. 
(Imre 2015) Ezekre a beszélgetésekre leggyakrab-
ban a közös étkezések adnak alkalmat, de en-
nek lehetősége is – akárcsak a kommunikáció 
mennyisége, minősége, tárgya – a család anyagi  
lehetőségeitől és kulturális szokásaitól függ. 
(Szilágyiné 2011)

Az iskolában történt tanórai és tanórán kívüli 
eseményekről a szülő a pedagógustól is értesül, 
így válik egésszé a tanulói beszámoló. Az infor- 
mációk szerzése történhet szervezett formában 
(szülői értekezlet, fogadó óra, kezdeményezett 
beszélgetés), vagy spontán módon. Pedagógusként 
nehéz megtalálni ezekben a közlési formákban az 
optimális egyensúlyt, sok esetben a hangnemet. 
Egy szerzőpáros utal rá, a pedagógusok vagy megfe- 
lelő információval és módszerekkel látják el a szü- 
lőket az otthoni felkészülés területén, vagy 
egyszerűen biztonságos távolságban tartják őket.  
(Oostdam és Hooge 2013). Nemzetközi és hazai 
eredmények azonban mindenképp igazolják, hogy 
a megfelelő szülői bevonódás iskolai sikereket 
eredményez a gyermekek életében. (Adams és 
Christenson 2000, Torgyik 2004, Hughes & Kwok 
2007, Bacskai 2015, Ceglédi 2018) A szülői beavat-
kozás mértékének és sikerének több összetevője 
van, a szülői ház részéről leginkább a családi hát-
tér körülményei a befolyásoló tényezők.
Az iskola és a család közötti konfliktusok legfőbb 
oka a családok hátrányos helyzete és a szülők tájé- 
kozatlansága. (Podráczky – Hegedűs 2012). Epstein 
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(2001) felismerte, hogy a tanulói sikernek egyik 
legfontosabb feltététele a szülők minél hatéko- 
nyabb bevonása az iskola életébe. Modelljében 
hat területen vázolja ennek lehetőségeit, ezek 
közül témánk szempontjából lényeges az előbbi- 
ekben is hangsúlyozott kommunikáció és az ottho- 
ni tanulás segítése. Az utóbbit olyan gyakorlati 
oktatásként javasolja, ahol a szülőknek konkrét 
módszertani segítséget nyújtanak ahhoz, hogy 
gyermekeik előrehaladását otthoni gyakorlással,  
a házi feladat ellenőrzésével támogassák. 
Hosszan lehetne még sorolni azokat a területeket, 
amelyek a hatékony kommunikációhoz, az ottho-
ni tanuláshoz hasonlóan segítik a családi és az 
iskolai nevelés és oktatás együttműködését a gyer-
mek fejlődésének érdekében. Az egyes területek-
hez kapcsolt tevékenységek egy része érkezhet 
„felülről” irányítottan, és számos jó példa van az 
alulról, a szülői vagy tanári közösségekből érkező 
kezdeményezésekre. (Epstein et al. 2011, F. Lassú 
et al. 2012, Bocsi 2015, Marton 2016, Bodó et al. 
2017) Tanulmányunkban az állami intézkedések- 
re fókuszálunk.
Az olyan támogatások, mint például a családi adó- 
és járulékkedvezmény, a családi otthonteremtési 
kedvezmény, az ingyenes tankönyv elsődlegesen 
a családok boldogulását segítik, de az iskolai 
részvételre, teljesítményre, beilleszkedésre is 

hatással vannak. Ezek mellett több olyan intéz-
kedés is született az elmúlt tíz évben, amelyek 
fordított irányúak: az iskolákban valósulnak meg  
és a családokat erősítik. Ezek a tevékenységek  
ugyanis a tanulók testi-lelki egészségét kívánják 
támogatni. Ide tartozik például a mindennapos 
testnevelés, a mintamenza program, a kötelező 
erkölcs- vagy hittan oktatás. Szintén a családi élet 
megszervezését és a gyermekek előmenetelét segí-
ti az egész napos iskolarendszer, az iskolákban 
működő képességfejlesztő és felzárkóztató prog- 
ramok, a tehetséggondozás és egyéb extrakurri-
kuláris foglalkozások, amelyekre nem szükséges a 
gyermekeket más helyszínre szállítani.
A továbbiakban két szempontból vizsgáljuk meg 
a családpolitikai intézkedések hatását. Először  
a szülők véleményét tekintjük át a családok 
életére hatást gyakorló olyan intézkedések-
kel kapcsolatban, amelyek kapcsolatban állnak  
a gyermekek iskolai pályafutásával. Ezt követően 
a pedagógusok meglátását térképezzük fel a gyer-
mekneveléshez nyújtandó családi támogatások 
szükségességéről, illetve a pedagógiai munkájuk-
hoz igényelt segítségnyújtásról. Mint látni fogjuk, 
a tanítói kérdőív vonatkozó egységének ered-
ményei túlmutatnak a családpolitikai eszköztár 
lehetőségein, mivel érintik az oktatást, a képzést 
és a pedagógusképzést is.

A családok életére hatást gyakorló intézkedések 
közül a szülők véleménye szerint leginkább az 
ingyenes tankönyvek, a családi adókedvezmény, 
a mindennapos testnevelés, a délutáni iskolai fog- 
lalkozások, az egésznapos iskola, a tanulók 
táboroztatása és az ingyenes iskolai étkezés segí-
tik a gyermeknevelést. A gyermeknevelés szem-
pontjából közepesen fontosnak látják a családi ott- 
honteremtési támogatásokat, a tehetséggondozó 
programokat, ösztöndíjakat, a nemdohányzók 
védelmét, az iskolai hitoktatást, az otthoni inter-
netelérést, a munka melletti gyedet. 
Valószínűleg a kisebb érintettség miatt kevésbé 
magasan értékelt a négygyermekes anyák adóked-
vezménye, a kedvezményes autóvásárlás, az álla- 
milag támogatott külföldi nyelvtanfolyam és a diák- 

hitel felének elengedése gyermek születésekor.  
A válaszadó szülők úgy vélik, hogy kevésbé segíti  
a gyermeknevelést a médiatudatosságra való 
nevelés megjelenése az alaptantervben, vala-
mint a nagyszülői gyed és a családi életre nevelés 
tantárgy. A rangsor utolsó három helyén az iskolai 
közösségi szolgálat, a népegészségügyi termékadó, 
és a mintamenza program áll. Ha összevetjük az 
egyes intézkedések értékelését és a válaszhiányok 
számát (amely a nem válaszolt/nem ismeri az 
intézkedést változókból adódik), akkor kiraj- 
zolódik az egyes intézkedések ismertsége és azok 
megítélésének összefüggése: jellemzően azokat 
az intézkedéseket értékelték alacsonyabbra, amit 
nem ismernek a válaszadók.

Kutatási eredmények

A szülők véleménye a családok támogatásáról 
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A különböző státuscsoportokhoz tartozó szülőknek 
eltérő preferenciáik rajzolódnak ki. A nagyvárosi 
jobbmódú érettségizett szakmunkás-vállalkozók 
minden intézkedést mintaátlag alatt értékeltek. 
A nagyvárosi jómódú diplomás családba tarto-
zó szülők a minta átlagához képest magasabbra 
értékelik az iskolai hitoktatást, az otthoni in-
ternetelérést, az államilag támogatott külföldi 
nyelvtanfolyamokat, családi adókedvezményt.  
A kisvárosi stabil diplomás csoportba tartozó szülők 
számos intézkedést az átlagnál fontosabbnak tar-
tottak, így pl. a tehetséggondozó programokat, 
ösztöndíjakat, a nemdohányzók védelmét, a ked-
vezményes autóvásárlást, a négygyermekes anyák 
adókedvezményét, a diákhitel felének elengedését 
gyermekszületéskor és a munka melletti gyedet. 
 A falusi alacsony státusú szülők több ponton az  
átlagnál alacsonyabbra értékelték az intézkedése-
ket, kivéve az ingyenes iskolai étkeztetést, in-
gyenes tankönyvet, egésznapos iskolát, délutáni 
iskolai foglalkozásokat, mintamenza programot, 
családi életre nevelést és a négygyermekes anyák 
adókedvezményét. A falusi  csoportba tartozók 
viszont szinte minden intézkedést az átlagnál 

fontosabbnak tartottak, ők gondolják legfonto- 
sabbnak a mindennapos testnevelést, az ingyenes 
tankönyvet, délutáni iskolai foglalkozásokat, a min- 
tamenza programot, az iskolai közösségi szolgála-
tot, az iskolai hitoktatást, a családi életre nevelés  
tantárgyat, a médiatudatosságra nevelést és a csalá- 
di otthonteremtési támogatást. A kisvárosi bizony- 
talan helyzetű szakmunkás csoportba tartozó 
szülők is magasabb pontszámmal látták el az intéz- 
kedések jelentős részét a többi megkérdezetthez 
képest, így az ingyenes tankönyvet és a tanulók 
táboroztatását. 
A gyermekszám tíz esetben befolyásolja szigni-
fikánsan a szülők véleményét. (2. ábra) Az ingye- 
nes iskolai étkeztetés elsősorban a nagycsaládo-
sok számára jelent nagyobb segítséget. Az egész- 
séges életmódot támogató mintamenza prog- 
ramot és népegészségügyi termékadót leginkább 
a háromgyermekesek üdvözlik, és legkevésbé  
a négy-és többgyermekesek. Ennek oka lehet, hogy  
a két nagycsaládos csoport más-más státus- 
csoportban erősebb, s az egészséges táplálkozás 
preferálása a magasabb iskolázottságú szülők 
körére jellemzőbb. 

1. ábra: A politikai intézkedések gyermeknevelést segítő mértékének megítélése (az intézkedéssel teljesen egyetértők 
és az egyetértők aránya), százalék. Forrás: KINCS „Értékteremtő gyermeknevelés” kutatás
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Az olyan típusú foglalkozásokat, amelyek a tágabb 
és szűkebb közösségi integrációra készítenek fel, 
és elsősorban altruista szemléletet kívánnak meg, 
a háromgyermekesek értékeltek felül: ilyen az 
iskolai közösségi szolgálat, a családi életre nevelés 
tantárgy. 
A családi adókedvezményt a válaszadók többsége 
segítségként ítélte meg, legjobban  a háromgyer-

mekesek támogatták. A várakozásnak megfele-
lően, a négygyermekes anyák adókedvezményét  
a négy-vagy többgyermekes szülők tartották leg-
fontosabbnak. A diákhitel felének elengedését 
a gyermek születésekor, a nagyszülői gyedet és  
a munka melletti gyedet szintén a háromgyerme-
kesek tartották a legnagyobb segítségnek. 

A gyermekvállalás, gyermeknevelés támogatására 
további kezdeményezéseket is többé-kevésbé hasz- 
nosnak tartanának a szülők, kivéve a gyermek- 
nevelési képzés lehetőségét a munkanélkülieknek 
szóló képzéseken. (3. ábra) Véleményük szerint a 
célt leginkább a különböző foglalkozások, képzések 
költségeinek átvállalása segítené. Ilyen a tanu- 
lói felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozások 

költségeinek átvállalása, és az iskolában elérhető, 
nem önköltséges speciális fejlesztések elindítása. 
Ugyanakkor a gyermeknevelési képességeket fej- 
lesztő szaktanácsadást, képzést közepesre értékel- 
ték. Ilyenek voltak például az óvodások szüleinek 
szóló gyermeknevelési tréning és játéktanulási 
gyakorlat, a szakértőkkel megerősített rendhagyó 
szülői értekezletek, az iskolások szüleinek szóló 

2. ábra: A jelenlegi politikai intézkedések gyermeknevelést segítő mértékének pozitív megítélése gyermekszám szerint 
Forrás: KINCS „Értékteremtő gyermeknevelés” kutatás
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3. ábra: A gyermeknevelést segítő potenciális családtámogatások megítélése, átlag négyfokú skálán 
(1=nem fontos, 4= nagyon fontos) - Forrás: KINCS „Értékteremtő gyermeknevelés” kutatás

gyermeknevelési tréning és játéktanulás, a szülői 
tanoda, a tanulásban való segítésre való felkészítés 
vagy a gyermekkel való napi szintű feladatokban 
segítő mobil applikációk, internetes tartalmak. 
Fontosnak tartják a saját tanulásuk támogatását, 
például, ha a gyeden, gyesen lévők tandíjmentes- 
sége elérhető volna. 
A szülők a fiataloknak, családoknak szóló közössé-
gi terek kialakítását is igényelnék az egyes telepü- 
léseken és azt is, hogy a szülőknek alkalmilag  
tehermentesítő szolgáltatásokat szervezzenek álla- 

mi támogatással. A potenciális intézkedések megí- 
télése nem mutatott szignifikáns összefüggést egyik  
demográfiai háttérváltozóval sem. 
Összességében úgy tűnik, hogy saját idejükből 
kevésbé tudnak áldozni a gyermeknevelési tájé- 
kozottságuk növelésére, inkább a tanórán túli, 
iskolán kívüli nevelést és tanulást segítő, fejlesz-
tő, s a gyermekkel való foglalkozásban őket teher- 
mentesítő szakemberek bevonását látnák üdvöz- 
lendőnek.
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Kíváncsiak voltunk arra, vajon a családokat jól is-
merő tanítók mit gondolnak az előbbi kérdéskör-
ről, szerintük milyen támogatások emelnék a csa- 
ládok anyagi, kulturális és társadalmi tőkéjét.  
A kialakult rangsor némileg más képet rajzol elénk.
A pedagógusok véleménye szerint a szülők leg-
nagyobb mértékben a tudatos médiahasználatra 
nevelésben szorulnak külső segítségre. (4. ábra) 
Összevetve a szülői véleményekkel, egyértelmű, 
hogy ez a szükséglet nem tudatosul a szülőkben, 
valószínű, hogy a szülők a saját maguk tehermen- 
tesítése érdekében hunynak szemet a gyerekek 
helytelen médiahasználata fölött. A második és 
harmadik helyen gyermeknevelési ismeretekkel, 
tanácsadással kapcsolatos potenciális támogatá-
si formák szerepelnek, amelyeket szakemberre 
bíznának a pedagógusok. A szülői rangsorral össze-
vetve itt is eltérést találunk a szülők és a pedagó-
gusok családban folyó gyermeknevelést támogató 
lehetőségekről alkotott véleménye között, ugyanis 
a szülők a nevelői ismereteik és képességük fej- 
lesztését kevésbé igényelték, miközben a pedagó-
gusok ennek nagy szükségét érzik.
A sorrendben fentieket az a két tényező követi, 
amely az iskolai órákon kívüli, de tanulással össze-
függő tevékenységre mutat rá: a korrepetáló, fej- 
lesztő vagy tehetséggondozó foglalkozások igénye 
és az otthoni tanulásban kívánatos segítségnyúj- 
tás (kiemelten a falusi iskolákban). Szintén nagy 
szükség mutatkozik a szabadidős tevékenységek 
biztosítására. Ez utóbbiak a szülői igények listáján 
is a legelsők között szerepeltek.
Az élbolyban tehát olyan típusú segítő tényezők 
sorakoznak, amelyekhez különböző szakemberek  

bevonása szükséges, s ezek közül a szülők inkább 
a feladatok megosztásában igénybe vehető szak- 
embereket preferálják, mint az őket oktató szak- 
értőket. Az olyan támogatási formák, amelyek köz-
vetlen, materiális juttatásokat takarnak, a tanító  
rangsorban középmezőnyben tűnnek fel, így  
a neveléshez vagy a foglalkozáshoz szükséges 
tárgyi hozzájárulás (könyv, hangoskönyv, játék, 
eszközök), a megélhetéshez szükséges anyagi 
segítség, valamint az adóalap különböző szem-
pontú csökkentése.
Egyértelműen megfigyelhető, hogy a nevelési fe-
ladatokkal összefüggő „direkt” oktatást, önképzést 
kevésbé látják hatékonynak a megkérdezettek 
(pl. a gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretter-
jesztő munkák, tanfolyamok, interaktív kép-
zések; nevelési problémákban segítséget nyújtó 
online tanácsadó szolgálat; a gyermeknevelési 
képességeket ellenőrző önismereti tesztek). A peda- 
gógusok ebben a tekintetben nagyon pontosan 
érzékelik a szülők ezirányú terhelhetőségének 
felső korlátját.
A rangsor végén szereplő tényezők, illetve a mö- 
göttük álló lehetséges problémák a pedagógusok 
szerint az előzőekhez képest kisebbek ugyan, 
de átlagértékei szintén a „jó lenne” kategóriába  
esnek. Úgy tűnik tehát, hogy a „családi élet 
menedzsmentje”, azaz a gyermek fizikai felügye-
lete (felügyelet biztosítása, elkísérése az iskolába, 
tanórán kívüli foglalkozásokra) vagy a pénzügyek-
kel való bánásmód és az időgazdálkodás kevésbé 
aggasztó terület, mint például a médiahasználat 
vagy a gyermeknevelés, tanulás és fejlesztés apró 
munkálatai.

A pedagógusok véleménye a  gyermeknevelés támogatásáról 

4. ábra: A pedagógusok fontossági rangsora a gyermekneveléséhez nyújtandó családi támogatások szükségességéről 
(átlag 4 fokú skálán, ahol: 1=nagyon fontos lenne, 2= jó lenne, 3= kevésbé fontos, 4=nem fontos) 
Forrás: KINCS „Értékteremtő gyermeknevelés” kutatás

A tanuló biztonságos és értelmes médiahsználatában

Gyermeknevelési ismereteik gazdagításában

Nevelési tanácsadással a pedagógustól vagy más szakembertől

A felzárkóztató, képességfejlesztő, tehetséggondozó 
foglalkozások biztosításában
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A tanítókat más típusú támogatási lehetőségekről 
is megkérdeztük, amelyek elsősorban az ő peda- 
gógiai munkájukat patronálják, áttételesen termé- 
szetesen hozzájárulva a családi tőketípusok 
emeléséhez. A pedagógusok munkáját segítő 
további támogatások után kutatva megállapíthat-

juk, hogy a pedagógusok a taneszközök és a meg-
felelő intézményi finanszírozás után harmadik 
helyen igényelnék segítő pedagógiai szakember 
bevonását az órai munkába, vagyis pedagógiai 
asszisztens biztosítását az iskola oktató-nevelő  
tevékenységébe (5. ábra).

Az otthoni tanulásban, a házifeladat
ellenőrzésében, gyakorlásban

A gyermekkel való foglalkozáshoz használható 
feladatokkal, hangoskönyvtárakkal

A gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretterjesztő munkák, 
tanfolyamok, interaktív képzések (akár online)  

A gyermekkel való napi szintű foglalkozás feladataiban 
segítő mobil applikációkkal

Neveléshez szükséges tárgyi hozzájárulással 
(eszközök, könyvek, játékok)

A család megélhetéséhez anyagi segítséggel

A szülőtársakkal való folyamatos  kapcsolattartásra 
alkalmas online felületekkel

18 éven felüli eltartottak nevelési-oktatási 
költségtérítésének szülői adóalapot csökkentő  elszámolása

A gyermeknevelési képességeket ellnőrző önismereti 
tesztekkel (akár online)

A gyermek fejlődési ütemének szülői ellenőrzését 
segítő tesztekkel (akár online) 

A gyermek felügyeletében, kísérésében

Szabadidős tevékenységek bztosításában

A pedagógusokkal való folyamatos kapcsolattartásra 
alkalmas online felületekkel

Nevelési problémákban segítséget nyújtó online tanácsadó szolgálattal

A tanóraák utáni foglalkozásra való eljutásban nyújtott segítséggel

A gyermekkel kapcsolatos feladatokhoz 
munkahelyi szabadnapok biztosítása

Az egészséges életmódhoz külső szakember 
által nyújtott tanácsadással

Anyagiakkal való gazdálkodásban külső szakember 
által nyújtott segítséggel

Könyvek, eszközök, különórák, programok számlájának elszámolása
szülői adóalapot csökkentő elszámolása

Az idővel való gazdálkodáshoz külső szakember 
által nyújtott  tanácsadással
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5. ábra: A pedagógusok fontossági rangsora a saját munkájukat segítő iskolai támogatások szükségességéről 
(átlag négyfokú skálán, ahol 1=nagyon fontos lenne, 2= jó lenne, 3= kevésbé fontos, 4=nem fontos) 
Forrás: KINCS „Értékteremtő gyermeknevelés” kutatás

A pedagógusok saját munkájuk támogatásában 
a közvetlen tárgyi, anyagi és humánerőforrás 
segítséget egyaránt fontosnak tartják. A szoros 
kooperáció, együttműködés, folyamatos kommu-
nikáció igénye is erős, elsősorban a tantestületen 
belül, másodsorban a szülőkkel. A családi nevelé-
si tevékenységekbe bevonható külső szakember  
munkáját ők nem éreznék jelentős hozzájárulás- 
nak a munkájukhoz, viszont a tanórai pedagó- 
giai kisegítő személyzetét kifejezetten igénylik.  
A nagyobb településen (főváros és megyeszékhely) 
élő pedagógusok érzik legkevésbé szükségesnek  
a pedagógus-szülő kapcsolatának erősítését. 

Arra a nyitott kérdésre válaszolva, milyen egyéb 
támogatási formát tartanának kívánatosnak a peda- 
gógiai munka hatékonyságának növelése érdeké-
ben, leggyakrabban a segítő szakemberekre vonat-
kozó igény merült fel (sokan pedagógiai asszisz-
tenssel és fejlesztő pedagógussal szeretnének 
együtt dolgozni, de pszichológusok, családsegítők 
munkáját is sokan megnevezték). A következő 
visszatérő elem az óraszám és/vagy adminiszt- 
rációs terhek csökkentésének igénye, valamint  
a nagyobb társadalmi megbecsülés és a tovább-
képzés iránti vágy.

A kutatás eredményei alapján egyértelműen megál-
lapítható, hogy mind a családok, mind a peda- 
gógusok igénylik az állami forrásokat és intéz- 
kedéseket a családi és az iskolai nevelés elősegí- 

téséhez, amelyek megvalósulása a két érintett  
nevelési szféra kapcsolatát is erősíti. A szülők és 
pedagógusok összefogása a gyermek nevelésének 
és oktatásának hatékonysága érdekében egyfajta  

Összegzés

Neveléshez szükséges tárgyi hozzájárulás 
(eszközök, könyvek, játékok)

Problémák esetén a többi pedagógussal történő esetmegbeszélések

A tanulókkal való foglalkozáshoz használható 
feladatbankok, hangoskönytárak

Segítő pedagógiai szakember bevonása az órai munkába

Kiegészítő pénzügyi juttatás a kihívást jelentő tanulókkal foglalkozó 
pedagógusoknak

Külső szakember bevonása a szülők gyermekneveléssel 
kapcsolatos képzéséhez

Segítő pedagógiaia szakember bevonása a szabadidős 
foglalkozásokhoz

Célzott pénzbeli források az iskolának

Nevelési problémákkal foglalkozó speciális 
pedagógusképzés, továbbképzés

Nevelési problémák megbeszélése külső tanácsadó szakemberrel

A nevelési problémák rendszeres megbeszélése a tantestületben

Rendszeres szülő-pedagógus kapcsolattartásra alkalmas 
kötetlen isklai programok

Folyamatos szülő-pedagógus kapcsolattartásra alkalmas 
online felületek

Segítő pedagógiaia szakember bevonása az otthoni 
tanulás kiegészítésére
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kamatként jelenik meg a formális és informális  
nevelési terepen nyújtott állami támogatási 
formák hasznosulásában.
A családtámogatási rendszer különböző elemeinek 
ismertsége leginkább a gyermek életkora szerint 
változik, nem meglepő módon azokat értékelik 
magasabbra, amelyekkel érintettség okán már 
találkoztak vagy rövidesen találkozni fognak. A csa- 
ládi jellemzők szintén befolyásolják a támogatá-
si formák megítélését, így például a három vagy 
több gyermeket nevelők természetszerűleg ma-
gasabbra értékelik a nagycsaládosoknak járó ked- 
vezményeket.
A szülők érzékelik saját hiányosságaikat, ugyanak-
kor a gyermeknevelési gyakorlatuk fejlesztésére 
kevesebb időt fordítanának, vagyis kevésbé igény- 
lik a célzott szülői képzéseket, ismeretterjesztő 
anyagokat. Támogatnák ugyanakkor az iskolán 
kívüli nevelést és tanulást segítő, fejlesztő fog- 
lalkozásokat, és a gyermekkel való foglalkozás-
ban őket tehermentesítő vagy segítő szakemberek  
bevonását.

A pedagógusok ezzel ellentétben úgy vélik, a szü- 
lőknek szükségük lenne külső szakmai segítségre, 
de felmérik az időbeli korlátokat: a szülői nevelési 
feladatokat közvetlenül segítő képzéseket kevésbé 
látják hatékonynak, de az otthoni odafigyelést és 
tudatosságot annál inkább javasolják. Jó példa erre 
a tudatos médiahasználat, amelyben a szülők sa-
ját megítélésük alapján nem szorulnak segítségre,  
a tanítók viszont ezt javasolják első helyen a szü- 
lők megsegítésében. A pedagógusok szerint az  
otthoni nevelési folyamatokba kevésbé szükséges 
a külső beavatkozás, azonban a tanórai pedagó-
giai kisegítő személyzet jelenlétét kifejezetten  
igénylik.
Összességében elmondható, hogy a széleskörű csa- 
ládpolitikai támogatások hasznossága egyértel- 
műen kimutatható a családok életében, a mate- 
riális és nem materiális segítségnyújtási formák elő- 
segíti a jövő generációjának boldogulását. A külön-
böző támogatási formák továbbgyűrűzése az isko-
la világába szintén érzékelhető, itt azonban már 
differenciáltabb ezek megnyilvánulása. 
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