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2018.03.26. Mibe kerül egy diploma?



Mennyire hozzáférhető a felsőfokú 
továbbtanulás lehetősége?

Forrás: Szülői Hang felmérés

Túl szűkek a lehetőségek
61%Elégedett vagyok

13%

Nem tudom eldönteni
26%

https://szuloihang.hu/2018/03/16/szuloknel-megbukott-kormany-oktataspolitikaja/


Mit hall a szülő?

Parragh László, 
az Iparkamara elnöke

„Ma a szülők meg vannak győződve róla, hogy
ha a gyereknek van egy érettségije, minden
ajtó nyitva áll előtte. Ez rossz beidegződés.”

„Óriási hiba, hogy a polgármesterek nem 
zárnak be gimnáziumokat.”

„Mert ha valaki valamire nem képes, 
nem szabad odaengedni.”

Forrás: mno.hu, index.hu

https://mno.hu/belfold/parragh-laszlo-nekem-nem-lehet-gesztust-tenni-2404815
https://index.hu/gazdasag/2017/06/08/parragh_oriasi_hiba_hogy_polgarmesterek_nem_zarnak_be_gimnaziumokat/


Mit tapasztal a szülő?

„Stressz hatása alatt elrontotta az írásbelit”

„Egy év után végül sikerült átiratni az ország egyik legerősebb
gimnáziumába, és így is 4-es 5-ös tanuló.”

„Érdekli sok minden, szokott programozni is, de érdekli az
étteremvezetés is.”

Forrás: Szülői Hang felmérés

https://szuloihang.hu/2017/11/07/szulok-a-gimnaziumbezarasrol/


Tud-e a gyermek 13-14 éves korában 
megfelelő pályaválasztási döntést hozni?
…ha a döntés meghozatalát a család és az iskola támogatja (pl. 
pályaválasztási tanácsadással, üzemlátogatással). 

Forrás: Szülői Hang felmérés

Igen
7%

Nem
89%

Nem tudom eldönteni
4%

https://szuloihang.hu/2017/11/07/szulok-a-gimnaziumbezarasrol/


A szakképzésben részt vevők is könnyen 
választhassanak más szakirányú felsőfokú 
továbbtanulási lehetőséget érettségi után.

Forrás: Szülői Hang felmérés

Egyetértek
98,3%

Nem értek egyet
1,3%

https://szuloihang.hu/2017/11/07/szulok-a-gimnaziumbezarasrol/


Hogyan segítsük elő a jó 
pályaválasztási döntéseket?

Forrás: Szülői Hang felmérés

Konkrét pályaválasztási
segítséggel
Gyárlátogatás, tanácsadás, 
szakmai gyakorlat, …

Rugalmas továbbtanulási 
rendszerrel
Szabad pályaválasztási döntés, 
minél későbbi életkorban, a 
döntések módosíthatóak. 

Jobb oktatási rendszerrel
Általános műveltség, 
differenciálás, jó tanárok, 
oktatási autonómia, …

Készségfejlesztéssel
Önálló gondolkodás, önismeret, 
kreativitás, együttműködés, …

https://szuloihang.hu/2017/11/07/szulok-a-gimnaziumbezarasrol/


Középfokú nyelvvizsga, mint felvételi 
követelmény 2020-tól
Nincsenek meg a

nyelvoktatáshoz szükséges
anyagi lehetőségeink…

Egyetértek

Nem értek 
egyet

Először teremtsük meg a 
nyelvoktatás feltételeit, és 

utána vezessük be…

Egyetértek

A felvételi követelmény 
motivál…

Egyetértek

Nem értek egyet

Forrás: Szülői Hang felmérés

https://szuloihang.hu/2017/08/11/iskolai-nyelvoktatas/


Mit szeretne a Szülői Hang?

Gyermekközpontú oktatási rendszert

Ösztönzést a tanulásra, fejlődésre

Türelmet, lehetőséget a változtatásra



Hallassuk a hangunkat!

szuloihang.hu/2018
Szülői Hang, Tanítanék, Diákparlament, Oktatói Hálózat


