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Problémafelvetés-
A hátrányos helyzet meghatározása

A társadalom egyik fő
problémája: a szegénység, a
hátrányos helyzet → három fő
területre terjed ki.

Számos befolyásoló tényező.

Kozma Tamás (1975):

Hátrányos helyzetűnek
tekintjük azokat a gyerekeket
és fiatalokat, akik iskolai
kudarcot szenvedtek:
megbuktak, sőt
lemorzsolódtak már az
alsófokú oktatás során.



A családi háttér és 
az iskolai 

teljesítmény 
összefüggései

Hazánkban kifejezetten erős a tanulói teljesítmény és a családi 

háttér közötti összefüggés (Fejes & Józsa, 2005).

Az iskolai eredményességet számos tényező befolyásolja

(Szemerszki, 2015).

Az átörökítés legfőbb problémája 

a mihamarabbi jövedelemszerzés felé való irányítás → nem a 

magasabb iskolai végzettség megszerzésére ösztönzik őket 

(Várnagy & Várnagy, 2000).



A hátrányos helyzetű 
tanulók tanulási 

sajátosságai

A tanulás kevésbé 
számít értéknek →

a tanulás 
élményéről nem 
kapnak pozitív 
visszajelzést, 
megerősítést.

Az iskola szerepe 
a tanulási 
motiváció 

fejlesztésében →
megküzdés az 

átörökítés ellen.

Motiválás mint 
cél, mint eszköz.

Az iskolának 
kulcsszerepe 
van/lehet a 
társadalmi 
hátrányok 

csökkentésében.



Szakirodalmi 
áttekintés-
A mentorálás

• Nincs egy egységes meghatározás → kultúránként eltérő.

Függ: milyen elvárások illetik a mentort, s milyen

feladatokat kell ellátnia.

• Egy azonos gondolat- a mentori szerep kiteljesedésében.

• Mozgatórugója a megfelelő, gördülékeny

kommunikáció.

• A jó/sikeres mentor elsődleges és elengedhetetlen

jellemzője, hogy a személye bizalmat áraszt.

• A mentorálttá válás első mozzanata a szerephelyzet

elfogadása (Di Blasio & Paku & Marton, 2011).
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• Célcsoport: a kistelepüléseken élő általános iskolás tanulók.

• A program célja kettős → egyrészt az esélyteremtés, a mentorok feladata a tanulók támogatása a

tanulmányaik sikeres elvégzése érdekében; másrészt fontos a kölcsönös tanulás, egymás támogatása, s

legfőképpen az, hogy a mentorok megmutassák a mentoráltaknak a településen túli lehetőségeket,

középiskolákat, vállalkozásokat, szakmákat.



A kutatási módszer bemutatása

• Kérdőíves kutatás N=585

• A kvantitatív módszer főbb kérdésblokkjai a tanulók általános adataira, a leendő mentoruk és a 

mentorprogramról önmagukban kialakított képekre, valamint a saját vélemények feltárására 

vonatkoztak.

• Adatbázis: Tanítsunk Magyarországért tanulói kérdőív.

• A kutatás a Tanítsunk Magyarországért vezetőségének engedélyével valósult meg.



Hipotézisek

Az oktatási terveket 
megvizsgálva azt 

feltételezem, hogy a 
diákok elsősorban egy 
szakma megszerzésére 

törekszenek (Kocsis, 2018). 

1

A programmal kapcsolatos 
elvárások során 

feltételezem, hogy olyan 
elemek is kiemelt 

fontossággal bírnak, 
amelyek nem a tanulás 

támogatására 
vonatkoznak (Fejes et al., 

2013).

2

A programmal kapcsolatos 
elvárások során csoportokat 
különítünk el. Feltételezem, 

hogy az így elkülönített 
csoportok nem, egyetemhez 
való tartozás, tanulás során 

adódó nehézségek és 
időráfordítások tekintetében 

eltérnek egymástól.
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A mentorprogrammal kapcsolatos elvárások
(N=582; hatfokozatú skála átlagai)



Tanulmányokkal

kapcsolatos tervek

(N=585;

százalékban megadva)





A tanulás során adódó nehézségek megléte csoportok szerinti 
megoszlásban

(N=582; khí-négyzet próba, p≤0,05, sig.: 0,001)



Összegzés

• A résztvevők köre nem egységes, függ az intézménytől, s annak vonzáskörzetének
helyzetétől.

• A tanulók 40%-a egy szakma megszerzésére törekszik.

• Az elvárások tekintetében előtérbe kerülnek az élményszerzésre irányuló tényezők.

• Kimutathatóvá válnak a csoportok közötti különbségek, amely alól kivételt képez a nemi
megoszlás tényezője.
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