
Az iskolai eredményességgel foglalkozó kutatások rávilágítnak arra, hogy

a tanórán kívüli tevékenységek nagymértékben hozzájárulhatnak a

tanulmányi eredményességhez, a kudarcok és a lemorzsolódás

elkerüléséhez. A családi jövedelem, szülők iskolai végzettsége,

településtípus gyakran mutatók az árnyékoktatás és eredményesség

összefüggéseinek vizsgálatában (Byun et al., 2018, Bourdieu, 1986,

Coleman 1988, Kim–Yung, 2019, Polónyi, 2020, Pusztai, 2009). Az

összefüggések feltárása hozzásegít a mikro-, mezo és makroszintű

tényezők hatásainak mélyebb megértéséhez (Barabás–Bacskai, 2020,

Behtoui–Neergaard, 2016; Ball, 2003, Dumains, 2006, Gordon Győri,

2008, Imre, 2004, 2016, Leonard, 2005, Pusztai, 2015, Jansen et al,

2021).

Erős szignifikáns összefüggés mutatható ki (P=0,000) az idegen

nyelv, a zene és a sport iskolán kívüli tevékenységek és az

eredményesség között.

Erős szignifikáns összefüggést találtunk a szülők iskolai

végzettsége és az árnyékoktatás területén fellelhető

tevékenységeken való részvétel között is, ilyen jellegű

tevékenységeken nagyobb arányban vesznek részt a magasabb

iskolázottsággal rendelkező szülők gyerekei.

Szignifikáns összefüggést állapíthatunk meg az iskolán kívüli

szakkörök látogatása és a kompetenciamérések eredményei

között. Akik részt vesznek ilyen tevékenységeken, sokkal

nagyobb arányban sorolhatóak a magas eredményességi

csoportba, mint akik nem járnak iskolán kívüli szakkörökre.

Az iskolán kívüli szakkörök, idegen nyelv magánóra, zene, sport

tevékenységek, táborok és az apa munkaerő-piaci helyzete

között szignifkáns összefüggést találtunk. Az állandó munkával

rendelkező apák esetében a gyerekek 38,6%-a szakkörön,

13,8%-a idegen nyelv magánórán, 29,1%-a sport

tevékenységeken és 49%-a táborban vett részt

Az anyagi tőke esetén az apa állandó munkájának hatása a többi

változó bevonása után is végig megmarad. 1,7-szer nagyobb az

esélye a tanulónak, hogy az átlag feletti eredményességet érjen

el abban az esetben, ha az apa állandó munkával rendelkezik.

Szignifikáns hatása az anya érettségijének, az anya felsőfokú

végzettségének, valamint az apa felsőfokú végzettségének van.

Az anya érettségijének és az apa felsőfokú végzettségének

hatása a többi változó beemelése után is megmarad. Azoknak a

tanulóknak, akik esetében az anya érettségivel rendelkezik, 1,8-

szor nagyobb az esélye, hogy az átlagon felüli kategóriába

kerüljön. Ugyanakkor az apa felsőfokú végzettsége esetén is 1,8-

szor nagyobb az esélye a tanulónak, hogy az átlagon felüli

kategóriába kerüljön.

Az árnyékoktatás területén fellehető tevékenységek (szakkörök,

magánórák, iskolán kívül szervezett táborok) és a településtípus

között szignifikáns az összefüggés. A szakkörök, idegen nyelv

különórák/magánórák, a sport tevékenységeken és kölünböző

táborokban való részvétel magasabb aránya a városi iskolákban

tanuló diákokra jellemző.
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1. A szülők iskolai végzettsége, a szülők munkaerő-piaci

helyzete, a szubjektív anyagi helyzet mutatói és az

árnyékoktatás területén elérhető tevékenységeken való

részvétel között kimutathatunk-e összefüggéseket?

2. Az árnyékoktatás területén  elérhető tevékenységeken 

való részvételnek kimutatható-e pozitív hatása a 

kompetenciamérések eredményeire nézve? 0
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